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Fysioterapeutti (AMK)
Valmistuttuasi fysioterapeutiksi toimit asiantuntijana terveys-, sosiaali-,
liikunta- ja kuntoutusjärjestelmissä joko toisen palveluksessa tai yrittäjänä.
Fysioterapeutin työn tavoitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen liikkumista,
toimintaa ja hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin valitsevat
ympäristöolosuhteet ja yhteiskunnallisen tilanteen.
Koska fysioterapeuttina työskentelet sekä moniammatillisissa työryhmissä että
itsenäisesti asiakastilanteissa, osaamisessasi korostuvat yhtä lailla
työyhteisöosaaminen kuin fysioterapeuttinen tutkiminen ja kliininen päättely,
opetus- ja ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. Roolisi ja
asiantuntijuutesi muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi sinulta edellytetään
myös kansainvälistymis-, kehittämis- ja teknologiaosaamista.
Fysioterapeutin ammatissa voi toimia vain tutkinnon suorittanut, laillistettu
ammattihenkilö. Tutkinnon suoritettuasi haet oikeuden harjoittaa ammattiasi
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvirasta.
Opintojen sisältö
Oppimisen lähtökohtana ovat ammatillinen kasvu sekä yleiset ja ammatilliset
osaamistavoitteet, joihin nojautuen opinnot muodostavat neljä vuositeemaa:
1. Ihmisen liikkumisen ja toiminnan arvioija ja ohjaaja
2. Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden
osaaja
3. Liikkumis- ja toimintarajoitteisen ihmisen fysioterapian perusteiden
soveltaja
4. Kehittyvä ja kehittävä fysioterapian osaaja
Kaikissa vuositeemoissa omaksumasi tutkimis-, ohjaamis- ja terapiavalmiudet
ovat näyttöön perustuvia. Osaat yhdistää käytännön ja teorian toisiinsa
erilaisissa oppimistilanteissa, erityisesti käytännön harjoitteluissa.
Lähiopetuksen lisäksi opiskelet itsenäisesti. Itsenäinen opiskelu sisältää
esimerkiksi työskentelyä verkossa, kirjallisuuteen perehtymistä ja
oppimistehtävien tekoa.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/fysioterapeutti/

Seuraava haku
Yhteishaku 15.3. - 5.4.2017
Yhteystiedot
Marja Naatula

Koulutuksen sisältö (klikkaa kuva suuremmaksi)
Miten koulutukseen haetaan?
Koulutukseen haetaan yhteishaussa määrättyinä yhteishakuaikoina.
Hakeminen tapahtuu Opintopolku-palvelussa.
Seuraava yhteishaku on syksyn yhteishaku 7. - 21.9.2016.
Koulutukseen voi hakea myös avoimen AMK:n kautta: Kun olet suorittanut
riittävän määrän opintopisteitä avoimessa AMK:ssa, esimerkiksi
polkuopiskelijana , voit hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen AMK:n erillishaun
kautta. Opiskelu avoimessa AMK:ssa on maksullista.
Lisätietoa koulutuksesta Opintopolussa
Opintopolusta löydät mm.
• koulutuksen valintaperusteet
• tarkemman kuvauksen koulutuksesta
• mahdolliset terveydelliset vaatimukset
http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/fysioterapeutti/

• hakulomakkeen
Siirry Opintopolkuun tästä
Esivalintakoe ja valintakoe
Opiskelijavalinta on kaksivaiheinen:
1. Esivalintakoe 27.4.2017
Kaikki hakijat osallistuvat valtakunnalliseen esivalintakokeeseen ilman erillistä
kutsua. Hakijoille lähetetään sähköpostitse linkki, josta pääsee suorittamaan
kokeen.
Valtakunnallinen esivalintakoe järjestetään hakuajan päättymisen jälkeen
27.4.2017. Esivalintakokeen järjestämisestä tiedotetaan tarkemmin
osoitteessa soteli.metropolia.fi.
2. Valintakoe 5. - 7.6.2017
Varsinainen valintakoe järjestetään 5. - 7.6.2017. Valintakokeeseen kutsutaan
esivalintakokeen perusteella nelinkertainen määrä hakijoita suhteessa
aloituspaikkoihin.
Valintakokeen sisältö ja valintakoemateriaali julkaistaan tällä sivulla 15.3.2017
mennessä.
Sosiaali- ja terveysalan valintakokeessa painotetaan alalle soveltuvuutta
arvioimalla kiinnostusta ja suuntautumista alalle, sosiaalisia valmiuksia sekä
oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Koulutukseen valitulta edellytetään alalle
soveltuvaa terveyttä. Valintakokeesta on saatava vähintään 30 pistettä.

http://www.turkuamk.fi/fi/tutkinnot-ja-opiskelu/tutkinnot/fysioterapeutti/

