
 

 

 

 

 
 

Tervetuloa opiskelemaan fysioterapiaa 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.  
 
Alustavasti syksyn 2022 viikkorytmiksi 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 
 
Maanantaina 22.8. aloitamme opinnot Kontinkankaan kampuksella, luokassa Lou_d1216 klo 10.00. 
Varautukaa kahden ensimmäisen viikon aikana olemaan koululla paikan päällä klo 8-16. Noiden viik-
kojen aikana käynnistyvät kaikki syksyn opinnot ja saatte runsaasti opiskeluanne mahdollistavaa ja 
tehostavaa tietoa sekä tutustumme toisiimme. Opiskelijaryhmän sisäinen yhteenkuuluvuus ja luot-
tamus on yksi tärkeimmiksi 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 opintojen alusta alkaen on hyvä tiedostaa, että 
Oulun ja lähialueiden harjoittelupaikat eivät voi vastaanottaa kaikkia opiskelijoitamme harjoittelu-
jaksoilleen, minkä vuoksi kaikkein opiskelijoiden on hyvä varautua etsimään harjoittelupaikkoja 
myös muualta Suomesta ja myös ulkomailta. Harjoittelupaikkojen hankinnassa on hyvä olla aktiivi-
nen 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. 
 



 

 

 

 

Ensimmäisenä lukuvuotena perehdytään fysioterapeutin keskeisiin työmenetelmiin ja niiden perus-
teisiin, jotka kaikki luovat pohjan seuraavina lukuvuosina opiskeltavalle fysioterapian soveltamiselle. 
Näissä opinnoissa on paljon sekä konkreettista kädentaitojen harjoittelua, että ryhmässä tapahtuvaa 
ammattiosaamisen perusteisiin perehtymistä, jotka kaikki edellyttävät aktiivista itsenäiseen ennak-
kovalmistautumiseen pohjautuvaa osallistumista opetustilanteisiin.  
 
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. 
 
Heti opintojen alussa, ihan ensimmäisellä opiskeluviikolla, käynnistyy mm. anatomian ja fysiologian 
opiskelu. Anatomian ja fysiologian osaaminen on perusta useiden fysioterapeutin ydinosaamisten 
hallinnalle, joten siihen on hyvä päästä vahvasti kiinni heti ensimmäisistä päivistä alkaen. Opintojak-
son (anatomia, fysiologia ja ravitsemus) Moodle –oppimisalusta avataan heti opintojen alussa ja 
sinne tulee ilmoittautua itse välittömästi. Tiedot alustan avaamisesta ja liittymiseen tarvittavasta 
kurssiavaimesta saat tutor-opettajalta. Alustalle pitää liittyä ennen kuin anatomian ja fysiologian 
aloitusinfo pidetään. Anatomian ja fysiologian opettajamme Heidi Vierimaa suosittelee opiskeluma-
teriaaliksi oheisia teoksia, joita voit hankkia joko jo ennakkoon (lainastosta tai ostaa omaksi), tai 
tehdä opiskeluryhmäsi kanssa ryhmätilauksen ensimmäisen opiskeluviikon aikana esim. Medireha-
bilta, info@medirehab.com.  
 

1. Schuenke et al 2015 tai uudempi. Thieme Atlas of anatomy. General anatomy and 
musculoskeletal system.  Latin nomenclature. Thieme. (Hox! Tärkeää, että on "latin 
nomenclature) 

2. Hokkanen & Vierimaa (2019). Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia. Opiskelukirja. Sano-
maPro.  

3. Leppäluoto ym (2019). Anatomia ja fysiologia. Rakenteesta toimintaan. SanomaPro. 
 

 
 
Tapaamisiin elokuun 22 päivä klo 10.00 Kontinkankaan kampuksen luokassa Lou_D1216, 
 
terveisin tutkintovastaava ja tuutoropettajanne Eija Mämmelä 
email: eija.mammela@oamk.fi 
puh: 050 400 874 
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