Saimaan ammattikorkeakoulu - FYSIOTERAPEUTTI (AMK) 210 op (syksyllä alkava ryhmä)
Fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely, Terapia ja ohjausosaaminen, Yhteistyö- ja yhteiskuntaosaaminen ja
Teknologiaosaaminen

4. Vuosi
7lk (25 op)

FYSIOTERAPIAN KEHITTÄJÄ JA VAIKUTTAJA
Kuntoutuksen kehittäminen ja johtaminen
Terapiataitojen syventäminen

3. vuosi
5lk (28 op)
6lk (33 op)

5 op
5 op

Hyvinvointineuvonta ja valmennus 5 op
Syventävä harjoittelu

10 op

FYSIOTERAPIAN SOVELTAJA
Lapsi- ja perhe fysioterapiassa
Hengitys ja verenkiertoelimistön fysioterapia
Opinnäytetyön suunnittelu
Vapaasti valittavat opinnot
Ammatillinen harjoittelu 2.

5 op
5 op
5 op
3 op
10 op

Työkyvyn arviointi ja työfysioterapia
Psykofyysinen fysioterapia
Opinnäytetyön toteutus ja raportointi
Hyvinvointiyrittäjyys, laatu ja markkinointi
Ammatillinen harjoittelu 3.

5 op
5 op
10 op
3 op
10 op

TOIMINTAKYVYN ARVIOIJA JA EDISTÄJÄ

2. Vuosi
3lk (31 op)
4lk (30 op)

Toimintakykyyn vaik. lääkitys ja tule-sairaudet
Kuormitusfysiologia
Kipu ja kivunhoito
Toimintakyvyn arviointi ja tukeminen
Motor. suorituskyvyn ohj. ja terapeuttinen harj.
Ikääntyneiden fysioterapia
Työelämäprojektit

3 op
3 op
4 op
6 op
7op
5 op
1-3 op

Terveys- ja soveltava liikunta
Tule-fysioterapia ja terapeuttinen harjoittelu
Neurologinen fysioterapia
Tutkimus- ja kehittämisosaaminen
Ammatillinen harjoittelu 1.

5 op
7 op
5 op
3 op
10 op

KUNTOUTUSALAN AMMATTIIN PEREHTYJÄ – LIIKKUMISEN JA TOIMINNAN TUNTIJA

1. Vuosi
1lk (32 op)
2lk (31 op)

Orientoivat opinnot
Tiedon hankinta, arviointi ja raportointi
Työelämän viestintä
Ensiapu ja poikkeusolojen terveydenhuolto
Fysioterapia ammatin perusteet
Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia ja palpaatio

2 op
3 op
3 op
3 op
3 op
5 op

Pehmytkudoskäsittelyt ja termiset hoidot
Esteettömyys ja liikkumisen apuvälineet
Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmä
Svenska i arbetslivet (hälsa)
Orientoiva harjoittelu 1.

3 op
3 op
3 op
2 op
2 op

Monikulttuurinen sosiaali- ja terveysala
English for Professional Development (Health)
Kehon kudokset ja elinjärjestelmät
Ihminen eri ikäkausina
Liikkumisen biomekaniikka
Liikkeen ja liikkumisen arviointi
Nivelen mobilisointi ja stabilointi
Orientoiva harjoittelu 2.

3 op
4 op
5 op
3 op
5 op
4 op
3 op
4 op

FYSIOTERAPEUTTI (AMK), vuositeemat
4. vuosi (2017-2018) Fysioterapian kehittäjä ja vaikuttaja

4. vuosi
Opiskelija osaa arvioida fysioterapian vaikuttavuutta ja laatua yksilö- ja
yhteiskuntatasolla ja osaa ehdottaa uusia näkökulmia alan kehittämiseen, yrittäjyyteen ja
johtamiseen. Opiskelija osaa arvioida fysioterapiaan liittyvää tutkimusta ja osaa soveltaa
tutkittua tietoa käytäntöön.
3. vuosi (2016-2017) Fysioterapian soveltaja

3. vuosi
Opiskelija osaa soveltaa tavoitteellisesti ja turvallisesti näyttöön perustuvia fysioterapeuttisia
tutkimis- ja terapiamenetelmiä eri asiakasryhmille. Opiskelija osaa toimia oman ammattialansa
asiantuntijana asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arvioimiseksi ja edistämiseksi sekä osaa
suunnitella ja toteuttaa fysioterapian käytäntöpainotteisen tutkimuksen ja tuottaa uutta tietoa.
2. vuosi (2015-2016) Toimintakyvyn arvioija ja edistäjä

2. vuosi
Opiskelija osaa tutkia ja arvioida asiakkaan liikkumis-, toiminta- ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä
ja osaa soveltaa menetelmiä niiden arvioimiseksi ja edistämiseksi. Opiskelija osaa tutkia
yleisimpiä tuki- ja liikuntaelinoireisia asiakkaita sekä osaa edistää asiakaslähtöisesti ihmisen
liikkumista, terveyttä ja hyvinvointia.
1. vuosi (2014-2015) Kuntoutusalan ammattiin perehtyjä - liikkumisen ja toiminnan tuntija

1. vuosi
Opiskelija osaa määritellä oppimisen ja kuntoutusalan asiantuntijuuden perusteet sekä yhdistää
fysioterapian osaksi julkista ja yksityistä sosiaali-, terveys ja kuntoutuspalvelujärjestelmää.
Opiskelija osaa käyttää ihmisen anatomisia, fysiologisia sekä biomekanistisia perusteita ihmisen
liikkumisen ja toiminnan edistämiseksi ja soveltaa tietoja terveen ihmisen liikkeen ja liikkumisen
arviointiin ja edistämiseen.

