
Fysioterapian koulutusohjelma

SUORITETTAVA TUTKINTO

Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto,
fysioterapeutti (AMK) 210 op.

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA TAVOITTEET

Ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti hallitsee fysioterapiatieteen keskeisen tietoperustan, kykenee itsenäisesti
tuottamaan fysioterapiapalveluja ja toimimaan fysioterapian osaajana moniammatillisissa tiimeissä, erityisesti
kuntoutustiimeissä. Fysioterapia on osa kuntoutusta, jonka tavoitteena on ihmisen työ- ja toimintakyvyn, erityisesti
liikkumiskyvyn edistäminen ja ylläpitäminen. Ammattitoiminnassaan hän noudattaa hyväksyttyjä ja tieteellisesti perusteltuja
menettelytapoja ja toimintaperiaatteita. Hän pystyy hyödyntämään sekä tuottamaan toimintaa kehittävää tutkimustietoa.
Kuntoutuksen jatkuvasti muuttuva ja kehittyvä palvelu- ja toimintakulttuuri edellyttää fysioterapeutilta työmenetelmien
jatkuvaa kehittämistä, laadunhallinnan menetelmien ja yrittäjyyden sisäistämistä. Fysioterapeutti työskentelee joko toisen
palveluksessa tai yrittäjänä mm. sairaaloissa, terveyskeskuksissa, tutkimus- ja hoitolaitoksissa, kuntoutuslaitoksissa ja
kylpylöissä, työterveyshuollossa, kansanterveys-, liikunta-, ja vammaisjärjestöissä, vanhain- ja päiväkodeissa sekä koulu- ja
liikuntatoimessa. Fysioterapeutti vaikuttaa yhteiskunnassa aktiivisesti fysioterapiapalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen
sekä palvelujen laatuun huomioiden palvelujen käyttäjien muuttuvat tarpeet ja alan kansalliset ja kansainväliset
kehittämishaasteet. Terveysalan ammattikorkeakoulututkintoa säätelevät ammattikorkeakoululaki 351/2003 ja asetus
352/2003, laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä L 559/1994 ja A 564/1994, sekä EU direktiivi 89/595/ETY, sekä
terveysalan ammattien valtakunnallinen fysioterapeutin osaamiskuvaus.

OPINTOJEN RAKENNE JA TOTEUTUSTAPA

Opintojen rakenne

Opintojen laajuus on 210 opintopistettä, josta on perusopintoja 30 op, ammattiopintoja 76 op (31 op harjoittelua*), vapaasti
valittavia opintoja 12 op, opinnäytetyö 15 op sekä harjoittelua 77 op, josta 47 op suoritetaan työelämässä ja 31 op*
toteutetaan kiinteästi ammattiopintoihin liitettynä. Opinnot rakentuvat vuositason teemoihin, joiden yhteydessä on kuvattu
opiskelijoiden osaamistavoitteet vuositeemaan liittyen. Vuositason teemat ja niitä vastaavat osaamistasot ovat: Liikkumis- ja
toimintakyvyn havainnoija asiakkaan toimintaympäristössä / Ymmärrän liikkumis- ja toimintakyvyn muutoksiin vaikuttavia
tekijöitä, Asiakkaan liikumis- ja toimintakyvyn tutkija ja analysoija eri ympäristöissä / Tunnen ja osaan käyttää fysioterapiaan
liittyviä tutkimus- ja analysointimenetelmiä sekä tehdä tämän pohjalta esityksiä asiakkaan päätöksenteon tueksi, Fysioterapia-
asiakkaan prosessin tukija ja ohjaaja / Tunnen erilaisia terapiamenetelmiä ja osaan käyttää niitä asiakkaan tavoitteiden
saavuttamisen tukena, Fysioterapian soveltaja / Osaan soveltaa näyttöön perustuvaa toimintatapaa fysioterapian
kehittämisessä eri työ- ja toimintaympäristöissä. Termillä "ymmärrän" kuvataan teoreettisen tiedon osuutta ja "osaan" termillä
käytännön taitoja. Vuositeemat toteutetaan modulimaisina ja osittain oppiainejakoisina opintojaksoina, joiden minimilaajuus
on 3 op ja ne toteutetaan yhtä lukukautta vastaavana ajanjaksona. Harjoittelua toteutetaan ammattiopintoihin liittyen sekä
teoriaopintojen yhteydessä että erillisenä käytännön harjoitteluna työelämässä. Käytännön harjoittelu on integroitu vuositason
teemoihin seuraavasti: Orientoiva harjoittelu, fysioterapeuttista tutkimista tukeva harjoittelu, fysioterapeuttista tutkimista ja
päättelyä tukeva harjoittelu, fysioterapiamenetelmien valintaa ja käyttöä tukeva harjoittelu, asiakaslähtöisen
fysioterapiaprosessin hallinta tukeva harjoittelu , fysioterapian soveltamisen ja kehittämisen valmiuksia tukeva harjoittelu.

Oppimisprosessin yleiskuvaus

Oppijan toimintaa ohjaa vuositeeman osaamistavoitekuvaus ja oman oppimispolun rakentaminen sen mukaisesti. Koulutuksen
lähtökohtana ovat opiskelijan tietoisuus omasta oppimistyylistään sekä henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman (HEKS)
rakentaminen koulutusohjelman tarjoamissa puitteissa Tukena ovat itsearviointi sekä muut opiskeluaikaiset
palautejärjestelmät sekä tutorointi. Yhteistoiminnallisen oppimisen kautta opiskelijat oppivat toisiltaan kommunikoidessaan
keskenään. Sosiaalinen vuorovaikutus pakottaa ihmisen pukemaan ajatuksensa sanoiksi ja perustelemaan väitteitänsä.
Fysioterapiakoulutuksen pedagogisen lähtökohdan taustalta löytyy sosio-konstruktivistinen oppimisnäkemys. Opettajan rooli
on ohjaava ja valmentava, ja siinä painottuu opiskelijan ja opettajien dialoginen vuorovaikutus. Ammatillisen kasvun polku
muodostuu osaamisjuonteittain. Fysioterapian ammattiin kasvun juonne muodostuu neljästä osiosta: fysioterapian
ammatillisen osaamisen edellytykset, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät ja fysioterapian
soveltaminen. Yleiset työelämävalmiudet -juonne kattaa tiedonhankinnan ja käsittelyn taidot, sosiaaliset taidot,
viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan taidot, luovuus ja innovatiivisuus sekä ihmisten ja toiminnan johtaminen.
Ammatillista kehittymistä tukeva juonne pohjaa oman oppimaan oppimisen valmiuksien ja itseohjautuvuuden kehittymiseen.
Lisäksi opiskelijoiden kyky arvioida omaa toimintaa ja osaamista kehittyy opiskelun aikana opettajan / ohjaajan arvioinnin ja
palautteen avulla. Opiskelijaohjaus korostuu koko koulutuksen ajan oppimisprosessin tukijana. Opiskelijaohjausta toteuttavat
ryhmävastaava (1 krt/kk), tutoropettaja (1krt/lk) ja opintojaksojen opettajat opintojakson yhteydessä sekä
vastaanottoaikoina.

Opiskelijaohjaus ja arviointi

OHJAUS

Koulutusohjelmassa sama henkilö toimii koko opiskeluajan sekä tutorina että ryhmävastavana. Henkilökohtainen tutorointi ja
HEKSin teko toteutetaan 9-10/2008 Ryhmäohjaukset toteutetaan ryhmävastaavan kanssa kerran kuussa sisältyen opintoihin.
Opintojaksotasolla toteutuu itsearviointi ja palautteen saanti oppimisesta; ohjaus toteutuu ryhmässä. Opettaja vastaa
toteutuksesta. Lukuvuoden yhteinen arviointi- ja ohjauskeskustelu tapahtuu saatujen palautteiden pohjalta. Palautetilanteessa
ovat ryhmävastaava/tutor ja koulutusohjelmajohtaja. Lukuvuoden yhteinen arviointikeskustelu saatujen palautteiden pohjalta



toteutuu 2 - 3/2009, 2 - 3/2010, 2 - 3/2011 ja arviointi- ja ohjauskeskustelu ja opintorekisterin tarkistus 10 - 11/2011
Oppimisen ohjaus toteutuu osaamista edistävän harjoittelun yhteydessä oppimispäiväkirjan, ohjauskeskustelujen ja
palautekeskustelujen kautta yhdessä harjoittelupaikan ohjaajien kanssa.

ARVIOINTI

Arviointia toteutetaan usealla tavalla; kirjallisina kokeina, oppimistehtävinä, työselostuksina ja menetelmäopintojen
näyttöinä/havainnointina, sekä näiden yhdistelminä. Arviointi voi olla hyväksytty/hylätty tai numeerinen arviointi K5 – T1.
Pääsääntöisesti siten, että ammattiopinnot ja laajemmat opintojaksot ovat numeerisesti arvioituja. Kaikkiin opintojaksoihin
kuuluu palautekeskustelu arvioinnin jälkeen. Ammattiaineopintojen työselostuksissa oppija arvioi omaa osaamistaan ja sen
syventymistä. Työselostusten palauttamisen yhteydessä ohjaaja reflektoi oppijan itsearviointia. Työselostuksissa sekä
oppimispäiväkirjassa painottuvat kunkin vuoden osaamisteema: liikkumis- ja toimintakyvyn havainnoija asiakkaan
toimintaympäristössä, asiakkaan liikkumis- ja toimintakyvyn tutkija ja analysoija eri ympäristöissä, fysioterapia-asiakkaan
prosessin tukija ja ohjaaja, fysioterapian soveltaja.

Opiskelijapalaute ja sen käsittely

Opiskelijapalaute kerätään opintojaksopalautteiden kautta opintojaksoittain sekä OPALA-palautejärjestelmän kautta jokaisena
lukuvuotena. OPALA-palautteet ja lukuvuoden palautteet käsitellään yhdessä opiskelijaryhmien kanssa ja kirjataan palautteen
pohjalta kehittämisehdotukset, joiden toteutuksesta päätetään koulutusohjelman kokouksissa. 1. VUOSI OPALA, tulokysely
(01 - 02/2009) OPALA tulokyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista päättäminen ryhmävastaavan ja
koulutusohjelmajohtajan kanssa 02 - 03/2009. Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä kaikkien
opettajien kanssa 2. VUOSI OPALA, yleiskysely (01 - 02/2010) OPALA yleiskyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja
kehittämistoiminnoista päättäminen ryhmävastaavan ja koulutusohjelmajohtajan kanssa 02 - 03/2010. Ryhmän
palautekeskustelu koko lukuvuoden toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kanssa. Käytännön harjoittelun palaute 3. VUOSI
OPALA, tavoiteprofiili (01 - 02/2011) OPALA tulokyselyn palautteesta käsittely ryhmässä ja kehittämistoiminnoista
päättäminen ryhmävastaavan ja koulutusohjelmajohtajan kanssa 02 - 03/2011. Ryhmän palautekeskustelu koko lukuvuoden
toiminnasta yhdessä kaikkien opettajien kanssa. Käytännön harjoittelun palaute 4. VUOSI OPALA, lähtökysely 10 - 11/2011.
Jokainen opettaja kerää palautteen opintojaksonsa lopussa, jossa oppija arvioi omaa osaamistaan ja opetuksen toteutusta.
Opintojakson opettaja tekee palautteesta yhteenvedon ja käsittelee sen opiskelijaryhmän kanssa. Lukuvuoden lopussa
käydään yhteinen arviointikeskustelu saatujen palautteiden pohjalta.

SUUNTAUTUMISVAIHTOEHDOT / VALINNAISET OPINNOT

Fysioterapian koulutusohjelmassa ei ole suuntautumisvaihtoehtoja

Tunnus
1.

vuosi
2.

vuosi
3.

vuosi
4.

vuosi

PERUSOPINNOT 27 3

MINÄ OPISKELIJANA TF03

Opiskelu ja viestintätaidot TF1001 6

Fysioterapian historia, filosofia ja tulevaisuus TF1002 3

Sosiaali -, terveys - ja kuntoutusalan toimintaympäristö TF1003 4

ASIAKAS YMPÄRISTÖSSÄÄN TF04

Toiminnallinen anatomia ja fysiologia TF1005 3

Asiakas muuttuvassa yhteiskunnassa ja ympäristössä TF1006 8

Social Contacts in Health Care TF2011 3

YRITTÄJYYDEN PERUSTEET TF05

Yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö TF1004 3

AMMATTIOPINNOT 29 27 11 9

MINÄ HAVAINNOIJANA JA OHJAAJANA TF06

Ihmisen motorinen ja psyykkinen kehitys, vuorovaikutuksen perusteet TF2001 7

Liikunnan didaktiikka TF2002 3

Kasvatustieteen ja oppimispsykologian perusteet TF2003 3

Anatomia ja fysiologia TF2004 3

MINÄ ASIAKKAAN HENGITYS- JA VERENKIERTOELIMISTÖN TUKIJANA JA
OHJAAJANA

TF07

Lääketieteelliset aineet I TF2005A 3

Ensiapu ja liikunta TF2006 3

Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn tutkiminen ja terapia TF2007 4

Terveyden edistäminen TF2008A 3

MINÄ LIIKKUMIS- JA TOIMINTAKYVYN TUTKIJANA JA ANALYSOIJANA TF08

Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I TF2009 3

Lääketieteelliset aineet II TF2010 8

Sociala kontakter inom hälsovård TF1011 3

FYSIOTERAPIAN TIETEELLISET PERUSTEET TF09

Tutkimusmenetelmäopinnot ja tilastotiede TF20141 7



Fysioterapiatiede TF2015A 3

English for Physioterapists TF2017 3

FYSIOTERAPIAMENETELMÄT TF10

Fysikaalinen terapia TF2016 3

Neuroterapiat TF2018 5

Svenska för Fysioterapi TF2013 3

MINÄ NÄYTTÖÖN PERUSTUVAN FYSIOTERAPIAN OSAAJANA JA SOVELTAJANA TF11

Johtaminen ja toiminnan kehittäminen terveys- ja kuntoutusalalla TF2019 6

Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi IV TF2012 3

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 3 6 3

HARJOITTELU 3 28 36 10

OPPIMISTA TUKEVA HARJOITTELU TF12

Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi II TF4002 3

Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi III TF4003 4

Terveysliikunta ja ergonomia TF4004 9

Fysioterapeuttinen harjoittelu TF4005A 6

Manuaalinen terapia TF4006 6

Erityisliikunta TF4007 3

Orientoiva harjoittelu TF4008 3

Fysioterapeuttista tutkimista kehittävä harjoittelu TF4009A 6

Fysioterapeuttista tutkimista ja päättelyä kehittävä harjoittelu TF4010A 6

Fysioterapiamenetelmien valintaa ja käyttöä kehittävä harjoittelu TF4011A 9

Asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin hallintaa kehittävä harjoittelu TF4012A 12

Fysioterapian soveltamisen ja kehittämisen valmiuksia kehittävä harjoittelu TF4013A 10

OPINNÄYTETYÖ 12 3

OPINNÄYTETYÖ TF5

Opinnäytetyö I TF5001 3

Opinnäytetyö II TF5002 9

Opinnäytetyö III TF5003 3

62 58 65 25

PERUSOPINNOT

TF1001 Opiskelu ja viestintätaidot, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, oppimaan oppimisen
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää amk:n osana yhteiskunnan koulutusrakennetta fysioterapian koulutusohjelman ja
kansainvälisen toiminnan osana amk:n kokonaisuutta toimintaa ohjaavat normit ja oman oikeusturvansa ja velvoitteet
opiskelijana itsearvioinnin kautta oman oppimisstrategiansa korkeakoulutasoisen kirjallisen ja suullisen viestinnän merkityksen
osana ammattitoimintaa tietotekniikan perusteet tiedonhankinnan merkityksen osana opiskelua ja opintojen suunnittelua

Keskeinen sisältö: mitä ammattikorkeakouluopiskelu edellyttää opiskelijalta (sisältää kv-asiat) miten
ammattikorkeakoulussa opiskellaan mitkä normit säätelevät opiskelua mikä on opiskelijan oikeusturva (1 op) mitä on
korkeakoulutasoinen suullinen- kirjallinen viestintä (1op) miten opitaan itsenäisesti käyttämään tietokonetta miten hallitaan
työkaluohjelmien peruskäyttö ja soveltamisalueet miten varmistetaan tiedonhankinnan menetelmät PKAMK:ssa (4op)

Edeltävät opinnot: Ei ole

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja harjoitukset (atk) 31 t, Kontaktiopetus, luennot( johdanto 10 t,
viestintä 20 t, A-kortti 25 t, tiedonhankinta 6) yhteensä 36 t, Seminaari ja ryhmätyöskentely (viestintä) 8 t, Oppimistehtävät,
itsenäinen tiedonhankinta 36 t, Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20 t, Oppimisen ohjaus 6 t, Arviointi ja
palaute 23

Oppimateriaali: Ilmoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo, tehtävien ja tenttien suorittaminen vaatimusten mukaisesti

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:



TF1002 Fysioterapian historia, filosofia ja tulevaisuus, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, kansainvälisen
toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää historian vaikutukset fysioterapian kehittymiseen ja asiakkuuksien muutoksiin.
kansainvälisen toiminnan merkityksen fysioterapian kehitykseen tulevaisuuden yhteiskunnallisten muutosten merkityksen
fysioterapiatyön kehittymiseen Opiskelija osaa käyttää hyödykseen fysioterapiatyön historiaa kehittäessään uutta
fysioterapiatoimintaa käyttää kansainvälisesti tuotettua tietoa fysioterapiatyössä ja kehittämisessä ottaa huomioon
tulevaisuuden fysioterapiatoimintaa suunnitellessaan yhteiskunnan muutoksen vaikutukset fysioterapiatoimintaan

Keskeinen sisältö: Mitkä yhteiskunnalliset muutokset ovat vaikuttaneet fysioterapiatyön ja asiakkuuksien muutokseen
historian kuluessa? Miten kansainvälisyys on vaikuttanut fysioterapian kehitykseen? Miten tulevaisuuden yhteiskunnalliset
muutokset vaikuttavat fysioterapiatyön osaamisvaatimuksiin?

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 24h, virtuaaliopinnot 34h, opiskelijan itsenäistä
tiedonhankintaa 20h, arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille (läsnöolo 80 %) ja virtuaaliopintojakson sekä oppimistehtävien
suorittaminen.

Arviointiasteikko: T1-K5

Muut toteutusjärjestelyt: Kontaktiopetus: Johdanto 2t, Fysioterapian historia 2t, ihmiskäsityksiä ja fysioterapian
ihmiskäsitys 2t,  terveys- ja sairauskäsityksiä, fysioterapian terveys- ja sairauskäsitys 3t, oppimiskäsityksiä ja oppimiskäsitys
fysioterapiassa 2t, fysioterapian määrittelyä 2t, fysioterapiaprosessi 2t, fysioterapiakoulutuksen kehittyminen  ja koulutus
tulevaisuudessa 2t, fysioterapia ammattina nyt ja tulevaisuudessa 2t, fysioterapian etiikka 3t, kansainvälisyys fysioterapiassa
ja fysioterapian tulevaisuus 2t,

TF1003 Sosiaali -, terveys - ja kuntoutusalan toimintaympäristö,
4 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä
osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää

suomalaisen sosiaali- ja terveys- ja kuntoutuspalveluiden järjestämistavat ja toimijat

yhteistyön merkityksen sosiaali- ja terveysalan toiminnassa

oman ammattialansa aseman monialaisen palvelujärjestelmän kokonaisuudessa

Keskeinen sisältö:

Millainen on Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä sekä kuntoutusjärjestelmä?

Mitä tarkoittaa moniammatillinen yhteistyö sosiaali- ja terveysalalla?

 Minkälaisissa toimintaympäristöissä ja ammateissa sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset toimivat?

Opiskelija osaa

hakea sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmään liittyvää tietoa

ohjata asiakkaita käyttämään sosiaali- ja terveyspalveluita

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetusta 16h Ohjattu pienryhmätyöskentely (sis. ohjauksen)14h Itsenäinen
tiedonhankinta ja valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 78h.  Yhteensä 108 h

Oppimateriaali: Oppimistehtävien yhteydessä mainitut aineistot. Kirjatenttiin: Sosiaali- ja terveyskertomus 2006, Sosiaali- ja
terveysministeriön julkaisuja 2006:4. Helsinki 2006. sivut 71-211. Saatavana myös: www.stm.fi ->julkaisut



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimistehtävien ja tentin suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty - täydennettävä

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutetaan osittain verkossa, Moodle-oppimisympäristössä

TF1005 Toiminnallinen anatomia ja fysiologia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, tiedonhankinnan ja -
käsittelytaidot, sosiaaliset taidot

Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoitteet. Opiskelija tietää pinnallisten anatomisten rakenteiden suomen ja
latinankieliset nimet ja sijainnin yleisesti. Opiskelija tietää nivelliikkeiden, liikesuuntien, tasojen ja akseleiden sijainnin sekä
ryhdin ilmenemisen sekä kävelyn vaiheiden ammattinimitykset. Opiskelija tietää ryhdin muutokset, nivelliikkeiden liikealueet,
kävelyn vaiheet ja niihin vaikuttavia perustekijöitä. Opiskelija osaa. Opiskelija löytää kehosta pinnalliset lihakset ja luut sekä
tietää karkeasti tärkeimpien elinten topografisen sijainnin. Opiskelija osaa ottaa kontaktin toiseen henkilöön ja ohjata häntä
edellä mainittujen asioiden selvittämisessä. Opiskelija tuntee ryhdin elementit ja siihen vaikuttavat tekijät. Opiskelija osaa
tunnustella (palpoida) kehosta pinnallisia rakenteita ja arvioida karkeasti liikealueita. Opiskelija osaa käyttää kävelyn, ryhdin
ja liikkeen tutkimisen yksinkertaisia välineitä (havainnointi, goniometri, video ja valokuvaus).

Keskeinen sisältö: Millainen on ihminen yleisenä anatomisen ja fysiologisena kokonaisuutena? Missä sijaitsevat pinnalliset
anatomiset maamerkit kehossa? Mitkä ovat ja miten nimetään ryhdin osatekijät ja kävelyn perusvaiheet, nivelliikkeet,
liikesuunnat, tasot ja akselit sekä? Millaista on anatomian ja fysiologian termistö ja kieli?

Edeltävät opinnot:

TF2004 Anatomia ja fysiologia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja harjoitukset 20 h. Seminaari- ja ryhmätyöskentely 10 h.
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 16 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 24 h. Arviointi ja palaute 10
h. Yhteensä 80 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille. Käytännön koe

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF1006 Asiakas muuttuvassa yhteiskunnassa ja ympäristössä,
8 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät,
tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää ihmisen sosiaaliset sidokset sosiaaliturvajärjestelmän rakenteen ja merkityksen
asiakkaan ja palveluntarjoajan näkökulmasta kuntoutuksen tarkoituksen ja toimintatavat asiakkaan toimintakyvyn tukemisen
esteettömyyden näkökulmasta  atk-taitojen merkityksen ammatissaan. Opiskelija osaa  soveltaa tietoaan
asiakaspalvelutilanteissa Osaa ohjata asiakkaita käyttämään sosiaaliturvan tukimuotoja  soveltaa kuntoutuslainsäädäntöä
asiakaspalvelussa suunnitella ja valita asiakkaan toimintakykyä tukevia apuvälineitä  suunnitella asiakkaan toimintakykyä
tukevia toimintaympäristöjä käyttää atk-taitoja kirjallisiin tuotoksiin ja esityksiin

Keskeinen sisältö:  Miten asiakkuus on sidoksissa yhteiskunnan rakenteisiin, toimintajärjestelmiin ja yhteiskunnan
muutosdynamiikkaan? Miten fysioterapia ammattina on sidoksissa yhteiskuntaan?  Minkälainen on ihminen sosiaalisena
olentona? Millainen on kuntoutuksen historia ja filosofia? Mitkä velvoitteita lait asettavat kuntoutustoiminnalle? Miten
asiakkaan toimintakykyä voidaan tukea apuvälineiden ja ympäristösuunnittelun avulla? Miten tietotekniikka ja tiedonhankinta
tukevat ammatissa kehittymistä? Apuvälineiden ja esteettömyyden organisaatiot, toimijat ja toiminnan ohjaus. Toimintakyvyn
huomioiminen apuvälineiden valinnassa ja säädössä. Mittarit ja tutkimukset. Kodin muutostyöt ja ympäristöjen esteettömyys
Case-seminaarit

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 80h. Seminaarityöskentely ja osallistuminen seminaariin 20h.
Oppimistehtävän itsenäinen tiedonhankinta 111h. Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko:

Hylätty-hyväksytty.

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2011 Social Contacts in Health Care, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet,
oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Opiskelija
osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjelmia ja muita resursseja englannin kielen opiskelussa. Opiskelija
osaa toimia tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan.
Opiskelija osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen.

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lukutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä (s-posti, CV, työpaikkahakemus),
suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, small talk, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu,
tienneuvonta, työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa

Edeltävät opinnot:

Lukion oppimäärä tai peruskoulun ja ammatillisen koulutuksen oppimäärät. Tarvittaessa kielten kertaavat opintojaksot.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 20h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 40h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 18h. Arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanasto hallinta ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF1004 Yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, luovuus ja innovatiivisuus, ihmisten ja
toiminnan johtaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää yrittäjänä toimimisen lähtökohdat fysioterapiayrittäjyyden erityispiirteet eri
yritysmuotojen ominaisuudet. Opiskelija osaa laatia yrityksen perustamiseen liittyviä asiakirjoja laatia palvelujen tuottamiseen
liittyviä asiakirjoja etsiä lisätietoa eri viranomaisilta

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat fysioterapiayrittäjän pätevyysvaatimukset? Miten lainsäädäntö ohjaa fy-sioterapiayrittäjäksi
aikovaa? Miten yritys perustetaan? Millaisia yritysmuotovaihtoehtoja on olemassa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 8h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 70h.
arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja verkkokeskusteluun sekä oppimistehtävän/-tehtävien
suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty

Muut toteutusjärjestelyt:

AMMATTIOPINNOT



TF2001 Ihmisen motorinen ja psyykkinen kehitys,
vuorovaikutuksen perusteet, 7 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, luovuus ja innovatiivisuus, oppimaan oppimisen
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää psyykkisen ja motorisen kehityksen ihmisen eri elämänvaiheiden aikana.
toimintakyvyn muutosten vaikutukset liikkumiseen, ohjauksen merkityksen toimintakyvyn tukemisessa vuorovaikutuksen
merkityksen ohjaustilanteissa. Opiskelija osaa havainnoida ja analysoida ihmisen psyykkistä ja motorista kehitystä sekä
liikkumista. käyttää erilaisia ohjausmenetelmiä toimintakyvyn tukemiseksi ohjata sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöä
potilaan siirtoharjoituksissa kohdata asiakkaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen ympäristössä

Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen psyykkinen ja motorinen kehitys eri elämänvaiheiden aikana? Mitkä tekijät
vaikuttavat toimintakyvyn muutokseen ikääntyessä? Miten liikkumisen kehitystä ja liikkumista voidaan tukea ohjauksen
avulla? Miten asiantuntija kohtaa asiakaan ohjaustilanteessa sekä tekee yhteistyötä asiakkaan kanssa?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus harjoitukset 40h, kontaktiopetus luennot 60h,
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 23h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 40h, oppimisen ohjaus 20h,
arviointi ja palaute 4h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille (80 % läsnäolo), oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja
käytännön koe.

Arviointiasteikko: T1-K5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2002 Liikunnan didaktiikka, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää turvallisen ja terveellisen liikunnanohjauksen suunnittelun, toteutuksen ja
arvioinnin perusteet. Opiskelija osaa suunnitella tavoitteellisen ryhmätilanteen sekä toteuttaa sen ja arvioida tavoitteiden
saavuttamista toimia ryhmänohjaajana ja arvioida omaa toimintaansa käyttää välineitä ja musiikkia liikkumisen tukena

Keskeinen sisältö: Mitä on ryhmäliikuntatuokion ohjaaminen fysioterapian toimialueella. Mitä ominaisuuksia ja osaamista
vaaditaan ryhmäliikunnanohjaajalta

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 16h, kontaktiopetus, luennot 14h, käytännön
harjoittelu 6h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 10h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 18h,
oppimisen ohjaus 4h ja arviointi ja palaute 2h.

Oppimateriaali: Anttila E. 2003 Vesivoimistelu. EDITA. Heikinaro-Johansson P., Huovinen T. & Kytökorpi L. (toim.) 2003
Näkökulmia liikuntapedagogiikkaan. WSOY Porvoo. Heikinaro-Johansson P. & Kolkka T. 1998 Koululiikuntaa kaikille. Lamponen
P., Pulli E. 2001 Vau, mitkä välineet! Tammer-Paino Oy, Tampere 2001. Mosston M. 1994 Teaching Physical Education.
Suomen sydäntautiliitto ry. 1993 Opas sydänliikunnan ohjaajille. Sääkslahti A., Cantell M 2001 Moto ? kerho, motoristen
perustaitojen harjaannuttaminen koulun-kerhossa. Jyväskylän
yliopistohttp://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/store/2004/05/pr1084342368724/passthru.pdf

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja käytännön kokeen suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: T1 - K5.

Muut toteutusjärjestelyt: Sisältö Ti 6.6 klo 10.00 - 11.30Opintojakson tavoitteet ja sisältö, ohjaustaidon kehittyminen, A-
talo takkahuone Ma 12.09 klo 10.00 -11.30Liikunnan prosessiluonne, rytmiikan perusteista, FT2 Pe 16.09 klo 8.15 -9.45,
FT2Liikuntatuokion rakenne Pe 23.09 klo 8.15 - 9.45Hengenpelastus, Uima-allasosasto Ti 27.09 klo 10.00 -
11.30Sydänliikunta sekä veden fysiologiset ja terapeuttiset vaikutukset, FT2 Pe 30.09 klo 8.15 - 9.45Opetus- ja
ohjausmenetelmät: opettajajohtoinen opetustyyli, suora- eli muodollinen opetus, Liikuntasali Ma 3.10. klo 8.15 -
9.45Sydänallas, Uima-allasosasto Ti 4.10 klo 8.15 - 11.30 (8.15 -10)Ohjaustuokion arviointi, Liikuntasali /FT2 (10-11.30)To
6.10 klo 10.00 -11.30Ohjaustuokion arviointi, FT2 /Liikuntasali Ma 10.10 klo 12.15 - 13.45Musiikki liikkumisen tukena,
Liikuntasali Ti 11.10 klo 8.15 - 9.45Leikin ohjaaminen, Liikuntasali Ma 28.11 klo 12.15 - 13.45Välineet liikkumisen tukena,



Liikuntasali Ke 30.11 klo 8.15 - 11.45 Välineet liikkumisen tukena, Liikuntasali To 1.12 klo 8.15 - 9.45 Ling ohjaustukion
pohjana, Liikuntasali Ke 7.12 klo 12.15 - 13.45 Ling ohjaustukion pohjana, To 8.12 klo 12.15 - 13.45Ling ohjaustukion
pohjana,Pe 9.12 klo 12.15 - 13.45Opetus- ja ohjausmenetelmät

TF2003 Kasvatustieteen ja oppimispsykologian perusteet, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, viestintätaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä
osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää kasvatustieteen peruskäsitteet ja niiden yhteydet kuntoutukseen motivoinnin
merkityksen asiakkaan ohjauksessa. Opiskelija osaa soveltaa kasvatustieteen teoriaa käytäntöön kriittisesti reflektoiden

Keskeinen sisältö: Millaisia oppimisnäkemyksiä suositaan ohjauksessa? Miten huomioin asiakkaan kokonaisuutena
ohjaustilanteessa? Miten motivoin ja sitoutan asiakaan kuntoutusprosessiin?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10h, seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 26h,
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 20h,valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h ja arviointi ja palaute 4

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2004 Anatomia ja fysiologia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, oppimaan oppimisen
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää kudosjärjestelmien normaalin rakenteen ja toiminnan
ja sijainnin kehossa. Taidolliset ja toiminnalliset osaamistavoitteet Opiskelija osaa yhdistää normaalin kudosjärjestelmien
toiminnan yleiseen liikkumis- ja toimintakykyyn.

Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen anatomisen ja fysiologisen kokonaisuuden toiminta? Millainen on tuki- ja
liikuntaelimistön rakenne ja toiminta? Millainen on sydän ja verenkiertoelimistön rakenne ja toiminta? Millainen on elimistön
lämmönsäätelyjärjestelmä? Millainen on hermoston rakenne ja toiminta? Millainen on hengityselimistön toiminta? Millainen on
elimistön umpieritysjärjestelmän toiminta? Ruuansulatus-, virtsaneritys- ja lisääntymistoiminnot? Millaista on anatomian ja
fysiologian termistö ja kieli?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 10hValmisteltuihin oppimisaineistoihin tutustuminen 46 h
Arviointi ja palaute 24 h. Yhteensä 80 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt: Toteutus pääasiasiassa virtuaalisesti.

TF2005A Lääketieteelliset aineet I, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen sairauksien ehkäisyssä, hoidossa ja kuntoutuksessa.
Opiskelija tietää vanhenemisen vaikutukset toimintakykyyn ja terveyteen, hengitys- ja verenkiertoelimistön sairauksien, nivel-
ja reumasairauksien, sisäeritysjärjestelmän ja aineenvaihdunnan sairauksien oireet, taudinkuvat, hoito- ja
kuntoutusperiaatteet. Opiskelija osaa perustella terveysneuvonnassa asiakkaalleen liikunnan vaikutukset terveyteen ja
sairauksien hoitoon.



Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan ja liikkumattomuuden vaikutukset sairauksien syntyyn ja hoitoon? Mitä on
vanheneminen toimintakyvyn, terveyden/sairauden ja liikunnan näkökulmasta? Mitkä ovat hengitys- ja verenkiertoelimistön

sairauksien, nivel- ja reumasairauksien, sisä-eritysjärjestelmän ja aineenvaihdunnan sairauksien oireet, taudinkuvat, hoito- ja
kuntoutusperiaatteet?

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 6h, valmisteltuihin opintoaineistoihin perehtyminen 68h ja
arviointi ja palaute 6h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, virtuaaliympäristöön ja seminaareihin. Oppimistehtävän/-tehtävien
suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty

Opetuskieli: suomi

TF2006 Ensiapu ja liikunta, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, sosiaaliset taidot, luovuus ja innovatiivisuus, oppimaan oppimisen
valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perustiedot, jonka pohjalta toimitaan hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja
onnettomuustilanteissa elämys-/liikuntapedagogiikan perusteet liikunnan merkityksen lapsuudessa ja ikääntyessä. Opiskelija
osaa auttaa hätätilanteessa ja tavallisimmissa sairaus- ja onnettomuustilanteissa toimia ja kantaa vastuun osana
tiimiä/ryhmää suunnitella ja toteuttaa tavoitteellisia liikuntatilanteita lapsille ja ikäihmisille sekä arvioida toteutustaan

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat yleisimmät tapaturmat ja sairauskohtaukset? Miten toimin tapahtumapaikalla? Miten toimin
vesi- ja hengenpelastustilanteissa? Mitä on liikunta oppimisen välinenä? Miten tuen liikunnallisin keinoin ikääntyneen
toimintakykyä?

Edeltävät opinnot: -

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 26h, seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 8h,
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 6h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 24h, oppimisen ohjaus 4h ja
arviointi sekä palaute 12h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa. Ensiapuopas 2006, Sahi T., Castrén M., Helistö N., Kämäräinen L.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin(80%)sekä käytännön kokeen suorittaminen
hyväksytysti. EA-testi sovittuna aikana ja EA-rastiharjoituksiin osallistuminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty

Muut toteutusjärjestelyt: Kurssisisältö 2h- Tavoitteet, sisältö, Toiminta ensiaputilanteessa2h- Tajuttomuus ja ensiapu,
Elvytystapahtuma4h- Elvytysharjoitukset - Vierasesine hengitysteissä- Sähkötapaturmat2h- Sairauskohtausten ensiapu-
Verenvuodot ja sokki2h- Haavat ja ruhjeet, pään ja kasvojen vammojen sekä raajojen murtumien ensiapu2h- Ranka- ja
nivelvammojen ensiapu, myrkytykset2h- Palo-ja paleltumavammojen ensiapu- Harjoituksia käsitellyistä asioista4h- EA-
rastiharjoitukset LIIKUNTA, Elämyspedagogiikka, seikkailuliikunta, elämysliikunta 14h (2h valmistautuminen retkeen, 12h
elämysretki Patvinsuolle), Hengenpelastus allasolosuhteissa ja testiuinti 2h Vahnusten liikunta 4h

TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn
tutkiminen ja terapia, 4 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot,
kansainvälisen toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää liikunnan ja kuormituksen vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimistöön
patologisten muutosten vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyyn hengitys- ja verenkiertoelimistön
harjoittamisen periaatteet. Opiskelija osaa mitata hengitys- ja verenkiertoelimistön kuntoa laatia yhdessä asiakkaan kanssa
hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakykyä parantavan/tukevan harjoitusohjelman

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan ja kuormituksen vaikutukset hengitys- ja verenkiertoelimistöön? Miten patologiset
muutokset hengitys- ja verenkiertoelimistössä vaikuttavat toimintakykyyn? Miten fysioterapiassa mitataan hengitys- ja
verenkiertoelimistön toimintakykyä ja analysoidaan tuloksia? Miten asiakas voi harjoittaa hengitys- ja verenkiertoelimistönsä
toimintakykyä? Ma 8.1 2h Opintojakson tavoitteet, sisältö, suoritustapa ja itsearviointi Ti 9.1 4h Hengityselimistö
kuormituksessa Ke 10.1 2h Sydän ja verenkiertoelimistö kuormituksessa Ti 16.1 2h Sydän ja verenkiertoelimistö



kuormituksessa To 18.1 2h Hengitys- ja verenkiertoelimistön testaaminen Pe 19.1 4h Hengitys- ja verenkiertoelimistön
testaaminen + Kävelykuntotesti Ma 22.1 2h Hengitys- ja verenkiertoelimistön testaaminen Ti 23.1 2h
Polkupyöräergometritesti  Ke 24.1 2h Demonstraatio 1 Polkupyöräergometritesti Ti 30.1 2h Demonstraatio 2

Polkupyöräergometritesti  Itsenäisen opiskelun viikko Ti 13.2 2h Kestävyyskunnon harjoittaminen Ke 14.2 2h Spirometria Ke
21.2 2h Astman ja keuhkoahtaumataudin patofysiologia To 22.2 Fysioterapia hengityselimistön sairauksissa

Edeltävät opinnot: TF2004 Anatomia ja fysiologia opintojakson verkkotehtävät suoritettu hyväksyttävästi

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10h, kontaktiopetus, luennot 20h, seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen 8h, käytännön harjoittelu 8h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 40h,
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 17h, arviointi ja palaute 4h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: T1-K5.

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2008A Terveyden edistäminen, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää eri-ikäisten yksilöiden, ryhmien ja yhteisöjen terveyden edistämisen merkityksen terveyden edistämisen
eettiset periaatteet vastuullisen asemansa oman, asiakkaan ja yhteisöjen terveyden edistämisessä. Opiskelija osaa käyttää
terveyden edistämisen erilaisia menetelmiä yksilö-, perhe-, ryhmä- ja yhteisötasolla tukea ja ohjata yksilöitä, perheitä ja
ryhmiä terveellisten valintojen omaksumisessa toimia moniammatillisissa työryhmissä ja projekteissa hyödyntää Käypä hoito
suosituksia ja terveyspoliittisia ohjelmia terveyden edistämistyössä

Keskeinen sisältö: Mitä on terveyden edistäminen eri toimintaympäristössä? Mitkä ovat terveyden edistämisen menetelmät?
Mitkä ovat terveyden edistämisen painopistealueet väestön terveyden edistämisessä?

Edeltävät opinnot: TF1003 Sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan palvelujärjestelmä, TF2003 Kasvatustieteen ja
oppimispsykologian perusteet

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, Johdantoluennot 6 h, Moodle oppimisympäristö (teoria + tehtävät)
30 h, seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 15 h, itsenäinen tiedonhankinta 10h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin
perehtyminen 15h, oppimisen ohjaus 3h, arviointi ja palaute 2

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, Virtuaaliympäristöön ja seminaareihin. Oppimistehtävän/-tehtävien
suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty

Opetuskieli: suomi

TF2009 Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I,
3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely

Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää Miksi on tarpeellista tutkia ja analysoida tuki-ja
liikuntaelimistön osalta eri toimintakyvyn osa-alueiden tilaa ja muutosta (liikkeen, toimintakykyyn ja ympäristöön vaikuttavien
tekijöiden kuvaaminen eri parametrein). Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimis- ja analyysimenetelmien teoreettiset perusteet
em. osin. Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen, analyysin ja fysioterapeuttisten sekä kuntoututtavien toimenpiteiden
yhteydet.

Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liikkumis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaympäristöissä? Miten eri fyysiset,
psyykkiset sosiokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikuttavat liikkumis- ja toimintakykyyn? Miten ihmisen liikkumis- ja
toimintakykyä tutkitaan ja analysoidaan? Mitkä ovat tavallisimmat kliinisessä käytössä olevat tutkimus ja analysointitavat/-
menetelmät em. alueilla?



Edeltävät opinnot: Edeltävät opinnot: Toiminnallinen anatomia ja fysiologia, Anatomia ja fysiologia, Ihmisen motorinen ja
psyykkinen kehitys, vuorovaikutuksen perusteet, Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn tutkiminen ja terapia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus/ harjoitukset 10 h Kontaktiopetus/luennot 20 h
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 16 h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h. Arviointi ja palaute
24 h yhteensä 80 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille. Kirjallisen kuulustelun suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2010 Lääketieteelliset aineet II, 8 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, kansainvälisen toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää eri patofysiologisten prosessien vaikutukset eri
kudosjärjestelmien toimintaan.  Ihmisen neuraalisen toiminta- ja säätelyjärjestelmän rakenteen ja toiminnan vaikutuksen
toimintakyvyn eri osa-alueisiin. Tavallisimpien fysiatristen, Liikuntalääketieteellisten, ortopedis-traumatologisten,
neurologisten ja psykiatristen vammojen ja sairauksien lääketieteellisten tutkimus- ja hoitotoimenpiteiden periaatteet.
Taidolliset ja toiminnalliset osaamistavoitteet (opiskelija osaa) Opiskelija osaa  huomioida eri sairauksien ja muiden
patofysiologisten prosessien vaikutukset terapian suunnittelun ja valinnan perusteissa. Huomioida neuraalisen toiminta- ja
säätelyjärjestelmän rakenteen ja toiminnan fysioterapian suunnittelun ja valinnan perusteissa.

Keskeinen sisältö: Millaisia ovat kudosjärjestelmien patofysiologiset muutokset eri sairauksissa ja yli/alikuormitustilanteissa
sekä ikääntymisen mukanaantuomat muutokset? Millainen on ihmisen neuraalisen toiminta- ja säätelyjärjestelmän rakenne ja
toiminta? Mitkä ovat tavallisimpien fysiatristen, liikuntalääketieteellisten, ortopedisten, neurologisten, geriatristen ja
psykiatristen vammojen ja sairauksien lääketieteelliset tutkimus- ja hoitotoimenpiteet?

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 74 h Oppimistehtävät,/itsenäinen tiedonhankinta 16 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 87 h. Arviointi ja palute 36 h. Yhteensä 213 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille. kirjallisten kuulustelujen suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-Hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF1011 Sociala kontakter inom hälsovård, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet,
oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija omaksuu vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joiden avulla hän selviytyy eri viestintätilanteissa.
Opiskelija tiedostaa kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ja osaa toimia eri kulttuureista tulevien ihmisten kanssa. Opiskelija
osaa käyttää hyväkseen erilaisia oppimisstrategioita, kieliohjelmia ja muita resursseja ruotsin kielen opiskelussa. Opiskelija
osaa toimia tavallisimmissa työelämän suullisissa viestintätilanteissa sekä kertoa koulutuksestaan ja tulevasta ammatistaan.
Opiskelija osaa laatia työpaikkahakemuksen ja CV:n sekä kirjoittaa sähköposti- ja muita työelämän viestejä asianmukaisella
tyylillä. Opiskelija osaa lukea oman alansa yleistekstejä apuvälineitä käyttäen.

Keskeinen sisältö: Oppimisstrategiat, lukutekniikat, tiedonhaku, kirjallinen viestintä (s-posti, CV, työpaikkahakemus),
suullinen viestintä (itsestä, koulutuksesta ja tulevasta ammatista kertominen, småprat, puhelinviestintä, mielipiteen ilmaisu,
tienneuvonta, työpaikkahaastattelu), ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 28 h
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 10 h Arviointi ja palaute 2 h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen, sanaston hallinta ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: Hyväksytty/hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF20141 Tutkimusmenetelmäopinnot ja tilastotiede, 7 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: laadullisen tutkimustradition määrällisen tutkimustradition työelämän
kehittämistehtäville asetettuja vaatimuksia. Opiskelija osaa: analysoida ja arvioida esimerkeiksi otettuja harjoitustutkimuksia
ja perustella ratkaisunsa valita omaan opinnäytetyöhön soveltuvat menetelmät tuottamaan  ideapaperin opinnäytetyöhönsä.
Opiskelija ymmärtää: tilastollisten menetelmien merkityksen osana tieteellistä tutkimusprosessia yleisimmät
otantamenetelmät, mitta-asteikot, yksi- ja kaksiulotteisen frekvenssijakauman frekvenssijakauman tärkeimmät tunnusluvut ja
korrelaation regressioanalyysi ja tilastollisen testauksen Opiskelija osaa: käyttää opinnäytetyössään/projekteissaan
otantamenetelmiä käyttää frekvenssijakaumaa, korrelaatiota ja tilastollista testausta kuvailla aineistoa jakaumien,
tunnusluvuin ja tutkia muuttujien välisiä riippuvuuksia

Keskeinen sisältö: millainen on laadullinen tutkimus millainen on määrällinen tutkimus miten toteutetaan työyhteisön
kehittämistehtäviä millaisia ovat tutkimusprosessi ja etiikka, tutkimuksen luotettavuus. Tutkimusaineiston keräys, käsittely ja
graafinen esittäminen. Tietää tilastollisen tutkimuksen vaiheet ja esittämisen. On tietoinen tärkeimmistä tunnusluvuista,
todennäköisyyslaskennasta, regressioanalyysistä sekä testauksen periaatteista.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Luennot 39 t, harjoitukset 14h, seminaarit 24 t, itsenäinen tiedonhankinta 30 t,
oppimistehtävät 14 t, oppimisaineistoihin perehtyminen 10 t, ohjaus 6 t, arviointi ja palaute 17 t

Oppimateriaali: Osoitetaan myöhemmin

Arviointiperusteet: Läsnäolo, vaatimusten mukaisesti toteutetut tehtävät ja tentti

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2015A Fysioterapiatiede, 3 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää fysioterapiatieteen ja tutkimuksen merkityksen yhteiskunnassa, fysioterapiaprosessi ja
vuorovaikutuksellisten ilmiöiden syventäminen, hyvän terapiasuhteen edellytykset. Opiskelija osaa huomioida syvällisemmin
vuorovaikutuksen merkityksenosana fysioterapiaprosessia. Opiskelija osaa tuottaa opinnäytetyöstään asiantuntija-artikkelin.

Keskeinen sisältö: Johdanto fysioterapiatieteeseen, Fysioterapiatutkimus, Fysioterapiaprosessi ja vuorovaikutukselliset ilmiöt
osana fysioterapiatiedettä, Artikkelin kirjoittamisen perusteet

Edeltävät opinnot: 1. vuoden opinnot, liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I, II, III ja IV , vähintään kolme
harjoitteluosiota suoritettu.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus 20h, Artikkelin kirjoitus 40 h, Oppimistehtävä 5 sivuinen ja
itsenäinen tiedonhankinta 14 h Oppimisen ohjaus 5h Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, Oppimistehtävän ja artikkelin suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

Opetuskieli: suomi



TF2017 English for Physioterapists, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet,
oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
fysioterapeuttina monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellinen osa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä fysioterapian asiakastilanteissa asianmukaisella tyylillä. Opiskelija
vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa toimintaympäristöään ulkomaalaisille
vierailijoille. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä, mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (haastattelu, tutkiminen ja testaaminen, ohjaaminen ja opastus), suulliset esitelmät,
ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, neuvottelu-/ kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten
ohjeiden laatiminen, abstraktin kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammattisanastoa.

Edeltävät opinnot:

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40h Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta
22hValmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16hArviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 1-5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2016 Fysikaalinen terapia, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapiamenetelmät, fysioterapian soveltaminen

Osaamistavoitteet: Tiedolliset osaamistavoitteet. Opiskelija ymmärtää eri fysikaalisten ilmiöiden vaikutukset kudosten
fysiologisiin ja patofysiologisiin prosesseihin, fysikaalisen terapian laitteiden toimintaperiaatteet, taidolliset ja toiminnalliset
osaamistavoitteet. Opiskelija osaa huomioida eri sairauksien ja muiden patofysiologisten prosessien tilan ja fysikaalisen
terapian vaikutukset terapian suunnittelun ja valinnan perusteissa, käyttää tavallisimpia fysikaalisen terapian laitteita
turvallisesti ja perustellusti.

Keskeinen sisältö: Miten ja millaiset fysikaaliset ilmiöt vaikuttavat kudosten patofysiologisiin prosesseihin? Miten ja mihin
fysikaalisen terapian menetelmiä käytetään fysioterapiassa? Miten sähkön ominaisuudet vaikuttavat kudoksiin ja niiden
fysiologisiin ja patofysiologisiin prosesseihin? Miten elektromagneettisen säteilyn eri aallonpituudet vaikuttavat kudoksiin ja
niiden fysiologisiin ja patofysiologisiin prosesseihin? Miten eri lämpötilat vaikuttavat kudoksiin ja patofysiologisiin prosesseihin?

Edeltävät opinnot: Lääketieteelliset aineet I ja II, Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen ja arvioinnin kurssit

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus ja harjoitukset 20 h Kontaktiopetus, luennot 20 h Oppimistehtävät
ja itsenäinen tiedonhankinta 16h. Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h. Arviointi ja palaute 8 h.
Yhteensä 80 h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Kirjallinen kuulustelu.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF2018 Neuroterapiat, 5 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät, fysioterapian soveltaminen,
kansainvälisen toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää perusteet neuroterapiamenetelmille, eri toimintakyvyn arviointimittareiden
käyttötarkoitukset, eri harjoitusten vaikutukset potilaan toimintakykyyn,  omaisten ohjauksen merkityksen osana potilaan
toimintakyvyn tukemista ja elämänhallintaa. Opiskelija osaa valita ja toteuttaa oikeat toimintakykymittarit eri asiakasryhmille,
valita ja toteuttaa asiakaslähtöisen terapiamenetelmä,  ohjata asiakkaan omaisia osana fysioterapiaprosessia



Keskeinen sisältö: Mihin perusteisiin pohjautuvat eri neuroterapian menetelmät?  Miten neurologisen asiakkaan
toimintakykyä arvioidaan? Miten eri terapiamenetelmiä valitaan ja sovelletaan eri käyttäjäryhmille? Miten omaisen ohjaus
huomioidaan osana fysioterapiaa?

Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I - IV, TF4005 Terapeuttinen harjoittelu ja TF4006
Manuaalinen terapia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 35hKontaktiopetus, luennot 46 h. Oppimistehtävä 5-10
sivua, Itsenäinen tiedonhankinta 50h. Arviointi ja palaute 2h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja harjoituksiin. Oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: T1-K5

TF2013 Svenska för Fysioterapia, 3 op

Osaamisalueet: Tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet,
oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija kehittää edelleen viestintä-, vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan, joiden avulla hän selviytyy
fysioterapeuttina monikulttuurisessa toimintaympäristössä. Hän ymmärtää kielitaidon olevan oleellisen osa ammattitaitoaan.
Opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti keskeisissä fysioterapian asiakastilanteissa asianmukaisella tyylillä. Opiskelija
vahvistaa edelleen oman ammattialansa sanaston hallintaa. Opiskelija osaa esitellä omaa toimintaympäristöään ulkomaalaisille
vierailijoille. Opiskelija osaa lukea oman ammattialansa tekstejä mm. tieteellisiä artikkeleita sekä laatia kirjallisia esityksiä.

Keskeinen sisältö: Asiakastilanteet (haastattelu, tutkiminen ja testaaminen, ohjaaminen ja opastus), suulliset esitelmät,
ulkomaalaisten vierailijoiden isännöinti, neuvottelu-/ kokoustilanteet, oman ammattialan tekstien lukeminen, kirjallisten
ohjeiden laatiminen, tiivistelmän kirjoittaminen, posterin laatiminen, ammattisanastoa.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 40 h. Oppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta 22 h.
Valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 16 h. Arviointi ja palaute 2 h

Oppimateriaali: Opetusmonisteet

Arviointiperusteet: Suullinen ja kirjallinen tentti, aktiivinen osallistuminen ja oppimistehtävien hyväksytty suorittaminen

Arviointiasteikko: 0-5

TF2019 Johtaminen ja toiminnan kehittäminen terveys- ja
kuntoutusalalla, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fysioterapian soveltaminen, sosiaaliset taidot, ihmisten ja toiminnan johtaminen

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää terveystaloustieteen merkityksen toiminnan vaikuttavuuden, tuottavuuden ja
tehokkuuden arvioinnissa, strategisen johtamisen periaatteet, tuloskortin välineenä tavoitteiden saavuttamiseen,
tuotteistuksen periaatteet. Opiskelija osaa arvioida organisaation strategisia lähtökohtia, tehdä tilaajatuottajamallin mukaisia
tuotekokonaisuuksia fysioterapiatoiminnasta, tehdä henkilöstön kehittämissuunnitelman ja huomioida siinä osaamisen
johtamisen

Keskeinen sisältö: miten hallinnolliset ja taloudelliset tekijät ovat osana terveydenhuolto- ja kuntoutuspalveluita, mitä
tarkoitetaan tehokkuudella, tuottavuudella ja vaikuttavuudella terveydenhuolto- ja kuntoutuspalveluiden tuottamisessa,
millainen kokonaisuus on strategiaprosessi ja sen johtaminen, miten tasapainotettua mittaristoa hyödyntämällä varmistetaan
toiminnan vaikuttavuus, asiakkuudet, prosessien johtaminen ja henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi miten tuotteistetaan
fysioterapiapalveluita

Edeltävät opinnot:

TF1004 Yritystoiminnan käynnistäminen ja lainsäädäntö

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 45h, seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 20h,
oppimistehtävät itsenäinen tiedonhankinta 56h, oppimisenohjaus 5h, arviointi ja palaute 7h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty.

TF2012 Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi IV,
3 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot,
kansainvälisen toiminnan valmiudet

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää Liikkumis- ja toimintakyvyn sekä ympäristötekijöiden toistettavuuden ja
luotettavuuden vaatimuksia eri mittareissa ja menetelmissä. Tekijät jotka vaikuttavat fysioterapian ja kuntoutuksen
vaikuttavuuden arviointiin, eri toimintaympäristöissä tapahtuvan liikkumis- ja toimintakyvyn mittaamisen perusteet. Opiskelija
osaa osallistua liikkumis- ja toimintakyvyn mittaamisen sekä fysioterapian vaikuttavuuden arvioinnin kehittämiseen.

Keskeinen sisältö: Millaisia elementtejä vaikuttaa ihmisen liikkumis- ja toimintakyvyn sekä ympäristötekijöiden mittaamisen
toistettavuuteen ja luotettavuuteen eri mittareissa ja menetelmissä?? Millaisia ovat fysioterapian ja kuntoutuksen
vaikuttavuuden mittaamiseen tekijät? Missä toimintaympäristöissä liikkumis- ja toimintakyvyn mittaamista toteutetaan?

Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I - III.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus harjoitukset 8h, kontaktiopetus luennot 12h,
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 16h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, arviointi ja palaute 24h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luentoihin ja oppimistehtävän suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hylätty-hyväksytty.

HARJOITTELU

TF4002 Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi II, 3
op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, viestintätaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen, analyysin ja fysioterapeuttisten sekä
kuntotuttavien toimenpiteiden yhteydet. Opiskelija osaa tehdä käytännössä: Eri-ikäisille ihmisille tuki- ja liikuntaelimistön
liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn tavallisimmat selvitykset, biomekaaniset ja toimintatason mittaukset. Tiedonkeruutavan
ja niiden valinnan, nivelten liikkuvuuden tutkimisen, lihastoiminnan tutkimisen/ liikkuvuus ja voima/aktiivisuus. Osaa tehdä
analyysejä niistä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen perusteiksi.

Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liikkumis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaympäristöissä? Miten eri fyysiset,
psyykkiset sosiokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikuttavat liikkumis- ja toimintakykyyn? Miten ihmisen liikkumis- ja
toimintakykyä tutkitaan ja analysoidaan? Mitkä ovat tavallisimmat kliinisessä käytössä olevat tutkimus ja analysointitavat/-
menetelmät em. alueilla?

Edeltävät opinnot: TF1005 Toiminnallinen anatomia sekä TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn tutkiminen
ja terapia

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10 h. Käytännön harjoittelu 30 h. Oppimistehtävät 16
h Arviointi ja palaute 24 h. Yhteensä 80 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin. Hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja kirjallinen kuulustelu.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt:



TF4003 Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi III,
4 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, viestintätaidot

Osaamistavoitteet: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkimisen, analyysin ja fysioterapeuttisten sekä kuntotuttavien
toimenpiteiden yhteydet. Eri-ikäisille ihmisille tuki- ja liikuntaelimistön liikkeen, liikkumisen ja toimintakyvyn tavallisimmat
selvitykset, biomekaaniset ja toimintatason mittaukset. Osaa tehdä analyysejä niistä fysioterapian suunnittelun ja toteutuksen
perusteiksi. Lihastoiminaan tutkiminen/aktivaatiotaso. Asennonhallinnan, tasapainon ja kävelyn tutkimisen. Sensomotoriikan
tutkimisen. Kivun tutkimisen. Toimintakyvyn ja elämänlaadun tutkimisen.

Keskeinen sisältö: Millainen on ihmisen liikkumis- ja toimintakyky erilaisissa toimintaympäristöissä? Miten eri fyysiset,
psyykkiset sosiokulttuuriset ja ympäristötekijät vaikuttavat liikkumis- ja toimintakykyyn?? Miten ihmisen liikkumis- ja
toimintakykyä tutkitaan ja analysoidaan?? Mitkä ovat tavallisimmat kliinisessä käytössä olevat tutkimus ja analysointitavat/-
menetelmät em. alueilla?

Edeltävät opinnot: TF1005 Toiminnallinen anatomia sekä TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn tutkiminen
ja terapia.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 20 h. Käytännön harjoittelu 30 h. Oppimistehtävät
/itsenäinen tiedonhankinta 25 h. Arviointi ja palaute 32 h. Yhteensä 107 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät ja käytännön koe.

Arviointiasteikko: T1 - K5

Muut toteutusjärjestelyt:

TF4004 Terveysliikunta ja ergonomia, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot,
viestintätaidot, luovuus ja innovatiivisuus, ihmisten ja toiminnan johtaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus
sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää liikunnan ja terveyden väliset yhteydet, työsuojelun periaatteet, työn fysiologiset
vaikutukset, ergonomisen suunnittelun periaatteet, projektisuunnittelun eri vaiheiden merkityksen projektin tuloksellisuuden
kannalta. Opiskelija osaa ohjata asiakasta terveysliikunnassa, analysoida asiakasta työssään ja suunnitella ergonomisesti
optimaaliset työskentelyolosuhteet, suunnitella ja toteuttaa fysioterapiaan/työterveyshuoltoon liittyvän projektin

Keskeinen sisältö: Mitkä ovat liikunnan terveysvaikutukset ja miten toteutan terveysliikuntaa? Mitä on työn fyysinen
kuormitus ja miten sitä mitataan? Miten fysioterapeutti toimii työterveyshuollossa terveysliikunnan ja ergonomian
asiantuntijana? Mitä on projektityöskentely?

Edeltävät opinnot: T2002 Liikunnan didaktiikka, TF2006 Liikunta ja ensiapu, TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön
toimintakyvyn tutkiminen ja terapia, TF2008 Terveyden edistäminen sekä  Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I
- III

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 10h, kontaktiopetus, luennot 40h, seminaari-
/ryhmätyöskentely, osallistuminen 20h, käytännön harjoittelu 10h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 100h,
valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 36h, oppimisen ohjaus 20h, arviointi ja palaute 4

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: T1-K5.

Muut toteutusjärjestelyt:



TF4005A Fysioterapeuttinen harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet:

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää: Millainen on tämänhetkisen tiedon mukaan oikeanlainen stimulus (liike / kuormitus
/ kuormittamattomuus) ja motorisen oppimisen, vuorovaikutuksen ja fysioterapiaprosessin eteneminen tuki- ja
liikuntaelimistön sekä mielenterveyden ongelmista johtuvista liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmissa? Opiskelija osaa:
Toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja muiden ammattiryhmien kanssa tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien ja
sairauksien fysioterapiaa ja sen arviointia. Toteuttaa yhteistyössä asiakkaan ja muiden ammattilaisten kanssa mielenterveyttä
tukevaa fysioterapiaa ja sen arviointia.

Keskeinen sisältö: Millainen on tämänhetkisen tiedon mukaan oikeanlainen stimulus (liike / kuormitus /
kuormittamattomuus) ja motorisen oppimisen, vuorovaikutuksen ja fysioterapiaprosessin eteneminen eri syistä johtuvissa
liikkumisen ja toimintakyvyn ongelmissa? Miten toteutetaan eri-ikäisten ihmisten tavallisimpien tuki- ja liikuntaelimistön
ongelmien ja sairauksien fysioterapiaa ja sen arviointia? Miten toteutetaan eri-ikäisten ihmisten mielenterveyttä tukevaa
fysioterapiaa ja sen arviointia?

Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I - IV

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 40 h. Kontaktiopetus, luennot 20 h. Käytännön
harjoittelu 40 h. Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 12 h. Arviointi ja palaute 48 h. Yhteensä 160 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille, harjoituksiin ja käytännön opiskeluun. Hyväksytysti suoritetut
oppimistehtävät.

Arviointiasteikko: T1 - H5

Opetuskieli: suomi

TF4006 Manuaalinen terapia, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät,
fysioterapian soveltaminen

Osaamistavoitteet: Manuaalisen terapian vaikutukset pehmytosakudoksen, nivelen ja neuraalikudoksen fysiologiaan,
patokinesiologiaan, -fysiologiaan. Manuaalisen terapian tuntee menetelmien vaikutukset mielenterveyden tukena. Opiskelija
osaa perustason, manuaalisen pehmytosakäsittelyn suorituksen, manuaalisen ja soveltuvin välinein suoritetun nivelen
toiminnan tukemisen (mobilisointi ja stabilointi), neuraalikudoksen mobilisoinninsekä edellämainittuhin käsittelyihin liittyvän
tutkimuksen ja arvioinnin.

Keskeinen sisältö: Miten manuaalisen terapian menetelmiä käytetään eri liikkumis- ja toimintakyvyn ongelmissa?

Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I - III, Lääketieteelliset aineet. I ja II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 60 h. Käytännön harjoittelu 36 h
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 16 h. Arviointi ja palaute 48 h. Yhteensä 160 h

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoituksiin, hyväksytysti suoritetut oppimistehtävät sekä käytännön koe.

Arviointiasteikko: T1 - K5

TF4007 Erityisliikunta, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapiamenetelmät, fysioterapian soveltaminen, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, luovuus ja
innovatiivisuus

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää erityisryhmien liikuntatuokioiden suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin perusteet.
Opiskelija osaa toteuttaa luovasti tavoitteellista erityisliikuntaa hyödyntää erityisliikunnanmenetelmiä ja toimintamalleja (esim.
Halliwick, Sherborne, In-kluusio) toimia yhteistyössä erityisliikunnan toteuttajatahojen kanssa

Keskeinen sisältö: Mitkä tahot toteuttavat ja miten toteutetaan erityisliikuntaa Suomessa ja kansainvälisesti? Mikä on
fysioterapeutin toimialue erityisliikunnan sektorilla? Miten toteutetaan erityisliikuntaa eri toimintaympäristöissä?



Edeltävät opinnot:

TF2002 Liikunnan didaktiikka, TF2006 Liikunta ja ensiapu, TF2007 Hengitys- ja verenkiertoelimistön toimintakyvyn tutkiminen
ja terapia, Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen I - III, Lääketieteelliset aineet I - II, TF4005 Terapeuttinen harjoittelu

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, harjoitukset 14h, kontaktiopetus, luennot 4h, käytännön harjoittelu
4h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 26h, valmisteltuihin oppimisaineistoihin perehtyminen 20h, arviointi ja palaute
12h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja oppimistehtävän/-tehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty

TF4008 Orientoiva harjoittelu, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot ja niiden liittymisen työtoimintaan asiakas-
/väestölähtöisen fysioterapian merkityksen fysioterapiapalvelujen täydentävän merkityksen vanhustyössä. Opiskelija osaa
analysoida fysioterapian työtehtäviä ja ammatin kvalifikaatioitaarvioida omia vahvuuksiaan suhteessa fysioterapeutin
osaamisalueisiin, arvioida eri ikäisten liikkumis- ja toimintakykyä  tukea ikääntyvän asiakkaan selviytymistä päivittäisistä
toiminnoista

Keskeinen sisältö: Mitkä tekijät ovat vaikuttaneet fysioterapiayksikön perustamiseen sekä toiminnan jatkumiseen? Mitä on
fysioterapeutin työ ja ammatti? Minkälaista osaamista tarvitaan fysioterapeutin työssä? Mitkä ovat palvelujärjestelmät
vanhustyössä? Opiskelija osaa  analysoida fysioterapian työtehtäviä ja ammatin kvalifikaatioita arvioida omia vahvuuksiaan
suhteessa fysioterapeutin osaamisalueisiin arvioida eri ikäisten liikkumis- ja toimintakykyä tukea ikääntyvän asiakkaan
selviytymistä päivittäisistä toiminnoista

Edeltävät opinnot: TF1002 Fysioterapian historia, filosofia ja tulevaisuus, TF2001 Ihmisen motorinen ja psyykkinen kehitys,
vuorovaikutuksen perusteet, TF2006 Liikunta ja ensiapu

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 48hOppimistehtävät/ itsenäinen tiedonhankinta
24hOppimisen ohjaus 2hArviointi ja palaute 6h

Oppimateriaali:

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen opintojaksoon. Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

Muut toteutusjärjestelyt:

TF4009A Fysioterapeuttista tutkimista kehittävä harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, oppimaan
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää työelämän tietosuojaan liittyvät säännöt ja toimintaohjeet, asiakkaan
taustahistorian vaikutukset fysioterapiatapahtumassa. Opiskelija osaa kehittää omaa ammatillista kasvuaan ohjatusti, käyttää
liikkumis- ja toimintakyvyn mittaamiseen liittyviä mittausmenetelmiä ja – välineitä, viestiä ammatillisesti asiakastilanteissa,
raportoida suullisesti ja kirjallisesti ohjattuna

Keskeinen sisältö: Mitä henkilön sairastuminen/vammautuminen vaikuttaa hänen elämäänsä ja yhteisöönsä? Mitä henkilön
sairastuminen/vammautuminen vaikuttaa hänen liikkumis- ja toimintakykyynsä. Miten sovellan ja yhdistelen fyysisen
toimintakyvyn tutkimiseen liittyvää teoriatietoa käytäntöön

Edeltävät opinnot: Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen ja arviointi I - III osallistuminen 80% kontaktiopetukseen ja
käytännön harjoituksiin.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 130h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 20h,
oppimisenohjaus 2h, arviointi ja palaute 8h



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty.

TF4010A Fysioterapeuttista tutkimista ja päättelyä kehittävä
harjoittelu, 6 op

Osaamisalueet: Fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, luovuus ja
innovatiivisuus, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet:

Opiskelija ymmärtää asiakkaan taustahistorian vaikutukset asiakkaan tavoitteisiin ja terapiaprosessiin, hakeutua aktiivisesti
erilaisiin yhteistyötilanteisiin. Opiskelija osaa kehittää omaa ammatillista kasvuaan tavoitteiden suunnassa, hankkia
itsenäisesti taustatiedot terapiatilanteisiin liittyen, käyttää toimintakyvyn mittaamiseen liittyviä oleellisia mittausmenetelmiä ja
välineitä sekä tehdä johtopäätöksiä tutkimuksista terapian pohjaksi ohjatusti, raportoida suullisesti ja kirjallisesti tarvittaessa
ohjattuna

Keskeinen sisältö:

Mitä johtopäätöksiä voidaan tehdä erilaisten toimintakykymittareiden ja analyysin pohjalta. Miten perustelen valittujen
toimintakykymittareiden käytön asiakkaan tutkimisessa

Edeltävät opinnot:

Liikkumis- ja toimintakyvyn tutkiminen I, II ja III, TF4009 Fysioterapeuttista tutkimista kehittävä harjoittelu

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 130h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 20h,
oppimisenohjaus 2h, arviointi ja palaute 8h

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty.

TF4011A Fysioterapiamenetelmien valintaa ja käyttöä kehittävä
harjoittelu, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapia ja muut tieteenalat, fysioterapeuttinen tutkiminen ja päättely, fysioterapiamenetelmät,
sosiaaliset taidot, viestintätaidot, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää asiakkaan kulttuuritaustan vaikutukset fysioterapian toteutukseen, fysioterapiaa ja
kuntoutustoimintaa ohjaavien säädösten vaikutukset terapiaan. Opiskelija osaa valita asiakaslähtöiset keinot terapian
toteuttamiseksi, motivoida/ohjata ja tukea asiakasta omatoimiseen harjoitteluun, kehittää omaa ammatillista kasvuaan osana
kuntoutusta, hankkia teoreettiset perusteet terapian toteuttamiseksi ohjatusti, raportoida selkeästi sekä suullisesti että
kirjallisesti

Keskeinen sisältö: Miten fysioterapeutti tukee omalla toiminnallaan sairastuneen/vammautuneen asiakkaan elämää? Miten
perustelen valittujen terapiamenetelmien käytön asiakkaan toimintakyvyn tukemisessa?

Edeltävät opinnot: TF4005 Terapeuttinen harjoittelu ja TF4006 Manuaalinen terapia opintojaksoon 80% osallistuminen sekä
kontaktiopetukseen että harjoituksiin, TF4007 Erityisliikunta, TF4004 Terveysliikunta ja ergonomia.

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 200h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 30h,
oppimisenohjaus 2h, arviointi ja palaute 8h

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, näyttö ja oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty.



TF4012A Asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin hallintaa
kehittävä harjoittelu, 12 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet, oppimaan
oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää fysioterapian teorian käytännön sovellutukset, kuntoutusalan yhteistyön merki-
tyksen asiakkaan kuntoutumisprosessissa Opiskelija osaa, itsenäisesti valita asiakaslähtöiset ja tulokselliset keinot terapian
toteuttamiseksi, tehdä yhteistyötä muiden yhteistyökumppaneiden (kansainvälisten) kanssa asiakkaan parhaaksi, hankkia
teoreettiset perusteet (vieraskieliset artikkelit) terapian toteuttamiseen itsenäisesti

Keskeinen sisältö: Miten ammattietiikka ja kuntoutuksen periaatteet toteutuvat terapiassa? Miten sovellan valittuja teorioita
käytännön tilanteisiin? Miten toteutan tuloksellista terapiaa? Miten fysioterapiaa toteutetaan kansainvälisesti?

Edeltävät opinnot:

TF4011 Fysioterapiamenetelmien valintaa ja käyttöä kehittävä harjoittelu

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 280h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 30h,
oppimisenohjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.

Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun, näyttö, oppimistehtävien suorittaminen.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

TF4013A Fysioterapian soveltamisen ja kehittämisen valmiuksia
kehittävä harjoittelu, 10 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, sosiaaliset taidot, viestintätaidot, luovuus ja
innovatiivisuus, ihmisten ja toiminnan johtaminen, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää vastuunsa kehittymisestään ja työyhteisön kehittämisestä sekä arvioi niitä
realistisesti ja rakentavasti kuntoutusalan ja muiden yhteistyökumppaneiden merkityksen asiakkaan kuntoutumisprosessissa
Opiskelija osaa itsenäisesti ja joustavasti suunnittelemaan työaikansa huomioiden organisaation tarpeet vastata itsenäisesti
sovituista yhteistyötilanteista ja sovitusta kehittämistehtävästä, hakeutua omaa oppimista syventävälle/laajentavalle
fysioterapian alueelle, suunnitella asiakkaalle fysioterapian näkökulmasta kokonaissuunnitelman ja arvioimaan asiakkaalle
jatkohoidon tarpeita eri sosiaali- terveydenhuollon ja kuntoutuksen alueella keskustella fysioterapiaan liittyvistä aiheista
asiantuntijana ja osaa hankkia tietoa aktiivisesti erityisalueilta asiantuntijuuden kehittämiseksi

Keskeinen sisältö: Mitkä palvelujärjestelmät ja yhteistyötahot niveltyvät fysioterapiaan? Miten toimin kriittisenä fysioterapian
asiantuntijana? Miten toteutan tuloksellista terapiaa ja kehitän työyhteisöä?

Edeltävät opinnot:

TF4012 Asiakaslähtöisen fysioterapiaprosessin hallintaa kehittävä harjoittelu, TF2018 Neuroterapiat ja osallistuminen
opintojaksoon TF2019 Johtaminen ja toiminnan kehittäminen terveys- ja kuntoutusalalla

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Käytännön harjoittelu 207h, oppimistehtävät ja itsenäinen tiedonhankinta 50h,
oppimisenohjaus 2h, arviointi ja palaute 8h.

Arviointiperusteet:

Aktiivinen osallistuminen harjoitteluun ja kehittämistehtävien suorittaminen hyväksytysti.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-hylätty

OPINNÄYTETYÖ

TF5001 Opinnäytetyö I, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä, teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet. Opiskelija osaa valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen tärkeyden alansa kannalta tehdä



opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän hankkia ja analysoida kriittisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa.
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta kirjallisen, kuvallisen ja suullisen raportoinnin, antaa oman
ammattialan osaamiseen liittyvää palautetta ja kritiikkiä

Keskeinen sisältö: Miten ammatillista tietoa sovelletaan opinnäytetyössä? Miten hallitsee opinnäytetyön//kehitystehtävän
prosessin? Miten hallitsee ammatillisen viestinnän?

Edeltävät opinnot: Tutkimusmenetelmät TF2014

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 4h, oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 60h,
oppimisen ohjaus 6h, arviointi ja palaute 10h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-täydennettävä.

TF5002 Opinnäytetyö II, 9 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, kansainvälisen toiminnan valmiudet,
luovuus ja innovatiivisuus

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä, teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet. Opiskelija osaa valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen tärkeyden alansa kannalta, tehdä
opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriittisesti opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa
tulkita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta kirjallisen, kuvallisen ja suullisen raportoinnin antaa oman
ammattialan osaamiseen liittyvää palautetta ja kritiikkiä

Keskeinen sisältö: Miten ammatillista tietoa sovelletaan opinnäytetyössä? Miten hallitsee opinnäytetyön//kehitystehtävän
prosessin? Miten hallitsee ammatillisen viestinnän? Hyväksytty tutkimusseminaari

Edeltävät opinnot: Opinnäytetyö I, TF5001

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus luennot 4h, seminaari-/ryhmätyöskentelyyn osallistuminen 20h,
Oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 206h, oppimisen ohjaus 6h, arviointi ja palaute 4h. Oppimateriaali: Ilmoitetaan
opintojakson alussa.

Arviointiperusteet: Tutkimusuunnitelma.

Arviointiasteikko: Hyväksytty-täydennettävä.

Muut toteutusjärjestelyt:

TF5003 Opinnäytetyö III, 3 op

Osaamisalueet: Fysioterapian soveltaminen, tiedonhankinnan ja -käsittelytaidot, viestintätaidot, kansainvälisen toiminnan
valmiudet, oppimaan oppimisen valmiudet, itseohjautuvuus sekä osaamisen arviointi

Osaamistavoitteet: Opiskelija ymmärtää opinnäytetyöprosessin osana ammatillista kehittymistä, teorian ja tiedon
merkityksen käytännön toiminnan perustana, kriittisen työ- ja tutkimusotteen merkityksen, opinnäytetyöprosessin ja
raportoinnin periaatteet, tutkimusseminaarin tarkoituksen. Opiskelija osaa, valita aiheen työelämälähtöisesti ja perustella sen
tärkeyden alansa kannalta, tehdä opinnäytetyöhönsä liittyvän tutkimus- tai kehitystehtävän, hankkia ja analysoida kriittisesti
opinnäytetyöhönsä liittyvää tietoa tulkita ja tehdä johtopäätöksiä opinnäytetyönsä tuloksesta kirjallisen, kuvallisen ja suullisen
raportoinnin, antaa oman ammattialan osaamiseen liittyvää palautetta ja kritiikkiä, toimia tutkimusseminaarissa roolitehtävien
vaatimalla tavalla

Keskeinen sisältö: Miten ammatillista tietoa sovelletaan opinnäytetyössä? Miten hallitsee opinnäytetyön//kehitystehtävän
prosessin? Miten hallitsee ammatillisen viestinnän? Hyväksytty tutkimusseminaari

Edeltävät opinnot: TF5002 Opinnäytetyö II

Opiskelijan työmäärän jakautuminen: Kontaktiopetus, luennot 4h, seminaari-/ryhmätyöskentely, osallistuminen 24h,
oppimistehtävät/itsenäinen tiedonhankinta 36h, oppimisen ohjaus 6h, arviointi ja palaute 4h.

Oppimateriaali: Ilmoitetaan opintojakson alussa.



Arviointiperusteet: Aktiivinen osallistuminen luennoille ja seminaari-istuntoihin sekä opinnäytetyö.

Arviointiasteikko: T1-K5
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