
 

 

 

 

 
 

Tervetuloa jatkamaan fysioterapian opintojasi Oulun ammattikorkeakouluun! 
 
 
Fysioterapian opiskelu Oulun ammattikorkeakoulussa on monimuoto-opiskelua, jossa vuorottelevat 
lähiopetuksen, webinaarien ja itsenäisen opiskelun viikot. Lähiopetus- ja webinaariviikoilla opetus 
on pääosin päiväaikaan tapahtuvaa ja opiskelijoiden tulee osallistua niihin lukujärjestyksen mukai-
sesti: lähiviikoilla paikan päällä ja webinaariviikoilla kameralla ja mikrofonilla varustetun tietokoneen 
äärestä hyvää nettiyhteyttä käyttäen. Lähiviikoilla työpäiviä on pääsääntöisesti viisi ja webinaarivii-
koilla kolme tai neljä. Itsenäinen opiskelu on sekä ryhmätehtävien että täysin itsenäisten tehtävien 
tekemistä. Niiden tarkoituksena on tuleviin opetustilanteisiin valmistautuminen, osaamisen laajen-
taminen ja syventäminen esimerkiksi kirjallisuuteen perehtymällä sekä oman osaamisen osoittami-
nen.  
 
Jokaiselle siirto- ja erillisvalintaopiskelijalle laaditaan ennen lukukauden alkua (ke 17.8. klo 12-14) 
henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, joka pohjautuu aiempien opintojen ja Oamkin fysiotera-
piaopetussuunnitelman vertailuun ja aiempien opintojen mahdollisimman tarkoituksenmukaiseen 
hyväksilukuun. Alustavan vertailun pohjalta sinulle on nimetty viiteryhmä, jonka mukana ainakin 
aloitat opintosi. Katso kutsukirjeestäsi, minkä ryhmän mukana sinun ajatellaan pääosin opintojasi 
aloittavan. Opetuksen ollessa monimuotoista, sinun on tärkeä huomioida viikot, jolloin ainakin sinun 
on oltava joko kampuksella tai netin ääressä läsnä. 
 
Alustavasti syksyn 2022 viikkorytmiksi FTK22-ryhmälle on suunniteltu:  
- lähiviikot: 34, 35, 38, 44, 46 ja 50 
- webinaariviikot: 36, 39, 42, 45 
- itsenäisen opiskelun viikot: 37, 40, 43, 47 
- työelämäharjoittelu: 48, 49 
 
Vastaavasti FTK21-ryhmän viikkoryhmiksi on alustavasti suunniteltu: 
- lähiviikot: 36, 38, 40, 42 ja siirto- ja erillisvalinnan opiskelijoille FTK22 mukana viikko 34 
- webinaariviikot: 35, 39 ja viikon 50 loppu 
- itsenäisen opiskelun viikot: 37 ja 41 
- työelämäharjoittelu: 44-50 
 
Ihan kaikki uudet opiskelijat, myös siirto- ja erillisvalintaopiskelijat, aloittavat opintonsa siis maanan-
taina 22.8. Kontinkankaan kampuksella, luokassa Lou_d1216 klo 10.00. Varaudu ensimmäisen viikon 
aikana olemaan koululla paikan päällä klo 8-16. Noiden viikkojen aikana käynnistyvät kaikki syksyn 
opinnot ja saat runsaasti opiskeluasi mahdollistavaa ja tehostavaa tietoa sekä tutustut muihin opis-
kelijoihin ja meihin opettajiin. Opiskelijaryhmän sisäinen yhteenkuuluvuus ja luottamus on yksi tär-
keimmiksi koetuista opiskelun voimavaratekijöistä. 
 
Lukujärjestysteknistä syistä muutokset viikkotyypityksissä ovat mahdollisia. Päiväkohtaiset lukujär-
jestykset julkaistaan muutamia viikkoja ennen kyseisen opiskelujakson alkamista. Myöhempien lu-
kukausien viikkorytmitys vaihtelee kyseisen lukukauden opiskeltavien teemojen ja mm. harjoittelu-
jaksojen ajoittumisen mukaisesti.  



 

 

 

 

 
Edellä kuvatun lisäksi opiskelu sisältää sekä työelämälähtöisiä projekteja että käytännön harjoittelua 
aidoissa kuntoutusalan toimintaympäristöissä. Jo opiskelupaikkaa vastaanottaessa on hyvä tiedos-
taa, että Oulun ja lähialueiden harjoittelupaikat eivät voi vastaanottaa kaikkia opiskelijoitamme har-
joittelujaksoilleen, minkä vuoksi kaikkein opiskelijoiden on hyvä varautua etsimään harjoittelupaik-
koja myös muualta Suomesta ja myös ulkomailta. Harjoittelupaikkojen hankinnassa on hyvä olla ak-
tiivinen ja oma-aloitteinen. Aktiivisuus harjoittelupaikan hankinnassa ja siellä toimimisessa on paras 
käyntikortti myös myöhemmin työelämään siirryttäessä. 
 
Opintosuunnitelma on laadittu niin, että lukuvuodessa toteutuu keskimäärin 60 opintopistettä. Yksi 
opintopiste on 27 tuntia opiskelijan oppimistyötä. Viikkokohtaisesti opiskelijan odotetaan työsken-
televän lukukauden aikana keskimäärin 40 tuntia, mikä on syytä huomioida lukukausien aikana opis-
kelun ja mahdollisten töiden, perheen, urheilun ja harrastusten yhteensovittamisessa. 
 
Valtaosa oppimateriaalista on sähköisessä muodossa joko koulun omalla oppimisalustalla tai ver-
kossa. Jotta voit käyttää noita materiaaleja myös koululla, sinulla tulee olla käytössäsi kannettava 
tietokone. On erittäin suositeltavaa, että perehdyt tarjolla olevaan materiaaliin aina ennen kyseistä 
oppimistilannetta, jotta voit oppimistilanteessa keskittyä ymmärtämään, kokeilemaan ja tekemään 
itsellesi täydentäviä muistiinpanoja, koneelle tai paperille. 
 

 
 
Tapaamisiin ensin hops-keskustelussa keskiviikkona 17.8.2022 luokassa Lou_D1216 ja kaikkien Ou-
lussa fysioterapian opinnot aloittavien kanssa elokuun 22 päivä klo 10.00 Kontinkankaan kampuksen 
luokassa Lou_D1216. 
 
terveisin tutkintovastaava Eija Mämmelä 
email: eija.mammela@oamk.fi 
puh: 050 400 874 
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