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1 JOHDANTO  

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää, mitä ovat fysioterapeutin ammatin 

kvalifikaatiot lain, koulutuksen sekä työelämän puitteissa ja luoda siitä selkeytetty 

synteesi. Termillä kvalifikaatio viitataan vaatimuksiin, valmiuksiin, tietoihin ja taitoi-

hin sekä henkilökohtaisiin ominaisuuksiin joita henkilöltä edellytetään, jotta hän ky-

kenee suoriutumaan ammattinsa työtehtävistä (Hanhinen 2010, 82). 

 

Tavoitteena opinnäytetyöllämme on selventää, tiivistää sekä kiteyttää, mitkä ovat fy-

sioterapeutin ammatin kvalifikaatiot Suomessa ja miten ne näkyvät koulutuksessa 

sekä mitkä asiat niihin vaikuttavat.  

 

Opinnäytetyömme tutkimuskysymykset ovat ”Mitä ovat fysioterapeutin ammatin kva-

lifikaatiot Suomessa?” ja ”Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeutin ammatin kvalifi-

kaatioihin Suomessa?” Käsittelemme opinnäytetyössämme kaikkia viittätoista eri 

ammattikorkeakoulua, joissa fysioterapian koulutusohjelmaa toteutetaan. Käymme 

ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmat ja niissä mainitut ydinosaamisalueet läpi 

taulukoinnin muodossa. Otimme myös tarkempaan käsittelyyn viisi ammattikorkea-

koulua, joiden opetussuunnitelmia ja niiden sisältämiä kvalifikaatioita avaamme tar-

kemmin. Valitsimme vain viisi ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaa lähempään 

tarkasteluun, sillä opetussuunnitelmien sisällöt ovat hyvinkin samankaltaisia. Kappa-

leiden tarkoituksena on vain selventää opetussuunnitelmien sisältöä lukijalle hyvinkin 

tiivistetyssä muodossa. Muita valintakriteereitä emme asettaneet tarkemmassa tarkas-

telussa oleville opetussuunnitelmille kuin päätöksemme ottaa oman oppilaitoksemme 

Mikkelin ammattikorkeakoulun tarkasteluun vertailukohteeksi. Muut neljä koulua 

opetussuunnitelmineen arvoimme, sillä emme asettaneet oppilaitoksia minkäänlaiseen 

arvo- tai tärkeysjärjestykseen. Arvonnan suoritimme käyttämällä perinteistä ”hatusta 

nosto” –menetelmää. 

 

Opetussuunnitelmien lisäksi haemme fysioterapian ammatin kvalifikaatioita tutkimal-

la siihen vaikuttavaa lakia sekä työpaikkailmoituksia. Tutkimusmenetelmänä opinnäy-

tetyössämme käytämme aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, sillä se soveltuu aiheemme 

aineiston analysointiin parhaiten, alkuperäisaineiston ollessa strukturoimatonta. Tar-

koituksemme on etsiä aineistosta merkityksiä ja saada siitä tiivistettyä ja selkeää. Kes-

kitymme selvittämään fysioterapian kvalifikaatioita Suomessa aineistolähtöisesti. 
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Olemme opinnäytetyössämme avanneet keskeisiä käsitteitä lukijalle, kvalifikaatioiden 

ymmärtämiseksi ja työmme selkeyttämiseksi. Opinnäytetyömme aihe on ajankohtai-

nen, sillä Jyväskylässä on aloitettu fysioterapeutin kvalifikaatioiden selvittämiseen 

liittyvä projekti. Projektia varten on perustettu työryhmä ja joidenkin Jyväskylän ter-

veystieteiden laitoksesta valmistuvien oppilaiden lopputyöt tulevat käsittelemään ky-

seistä aihetta. Opinnäytetyöllämme on informatiivista arvoa sen kiteyttäessä fysiotera-

peutin ammatin kvalifikaatioita käsitteleviä osa-alueita yhtenäiseen asiakokonaisuu-

teen ja luoden siitä käsityksen lukijalle. Työmme sisällöstä on hyötyä alan opiskeli-

joille sekä aiheesta kiinnostuneille. 

 

2 KESKEISIÄ KÄSITTEITÄ 

 

”Kvalifikaatio 

1 laadun määritys 

2 sopivuus, soveliaisuus, edellytykset, kelpoisuusehto.” (Suo-

misanakirja 2015). 

 

Hanhinen (2010) on tarkastellut kvalifikaatioita työelämäosaamisen näkökulmasta. 

Kvalifikaatioita voidaan tarkastella objektiivisina työelämän kvalifikaatioina eli työn 

vaatimina taitoina, joita työntekijä tarvitsee pystyäkseen suoriutumaan töistään. Ob-

jektiivisesti tarkastellen kvalifikaatiot rakentuvat peruskoulutuksen, täydennyskoulu-

tusten sekä ammatillisen kokemuksen synnyttämästä valmiuksien ja kykyjen kokonai-

suudesta. Subjektiivisesti tarkastellen kvalifikaatioita voidaan pitää työntekijän omana 

näkemyksenä siitä, mitä taitoja hän ammatissaan tarvitsee. Yleisimmin kvalifikaatiot 

on jaoteltu kolmeen pääluokkaan. Tuotannolliset, normatiiviset sekä innovatiiviset (tai 

kehittävät) kvalifikaatiot. Tuotannollisilla kvalifikaatioilla tarkoitetaan teknisiä am-

matillisia tietoja ja taitoja, joita tarvitaan työstä suoriutumiseen. Normatiivisillä kva-

lifikaatioilla tarkoitetaan työntekijältä edellytettyjä henkilökohtaisia ominaisuuksia, 

kuten työhön mukautumista ja sosiaalisia taitoja. Kolmannesta pääluokasta käytetään 

useimmiten nimitystä Innovatiiviset kvalifikaatiot, mutta kyseinen luokka esiintyy 

myös nimellä kehittävät kvalifikaatiot. Innovatiivisilla (kehittävillä) kvalifikaatioil-

la viitataan toimintoihin jotka poikkeavat normaalista työnkuvasta ja vaativat työnte-

kijältä itsensä sekä työprosessin kehittämistä. (Hanhinen 2010, 78–81.)  
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”Kompetenssi 

1 asiantuntevuus ja ammatillinen pätevyys, osaaminen” (Suo-

misanakirja 2015). 

 

Kompetenssilla viitataan yleisimmin osaamiseen. Kompetenssi luokitellaan sen kon-

tekstin mukaan, missä kyseisellä termillä on käsitelty osaamista. Hyvinkin perinteisiä 

kompetenssin jäsentelytapoja ovat muun muassa ammatillinen, menetelmällinen, sosi-

aalinen sekä osallistumista edistävä kompetenssi. Ammatillisella kompetenssilla 

viitataan spesifeistä tehtävistä suoriutumiseen toiminta-alueella. Menetelmällisellä 

kompetenssilla tarkoitetaan reagoimista ongelmiin joita työsuorituksen aikana esiin-

tyy sekä ongelmien ratkaisemista ja kokemusten hyödyntämistä tulevissa ongelmati-

lanteissa. Sosiaalisella kompetenssilla viitataan sosiaalisiin kanssakäymisen taitoihin 

joita tarvitaan yhteistyössä muiden ihmisten kanssa. Osallistumista edistävällä kom-

petenssilla tarkoitetaan työympäristön sekä oman työn muokkaamista, kykyä tehdä 

päätöksiä, organisoida sekä ottaa vastuu työstään ja sen kehittämisestä. (Hanhinen 

2010, 52–53.) 

 

Ammattitaidolla viitataan usein kvalifikaatioiden, kompetenssin sekä työn kontekstin 

yhdistelmään. Ammattitaidossa on kyse työn vaatimusten sekä työntekijän tietojen ja 

taitojen suhteesta. Ammattitaito toteutuu kun ammatin vaatimukset sekä työntekijän 

tiedot ja taidot kohtaavat. (Hanhinen 2010, 88.) 

 

Ydinosaamisella tarkoitetaan asiakastarpeisiin, tuotantoprosesseihin tai teknologiaan 

liittyvää erikoisosaamista, joka on työntekijöiden luomaa, syvällistä sekä ainutlaatuis-

ta (Hanhinen 2010, 68). 

 

Työelämäosaaminen on käsite jota voidaan käyttää kun on puhe nimenomaan työssä 

vaadittavien tietojen, taitojen sekä asenteiden osaamisesta. Työelämäosaamisen mää-

rittelyssä keskeisimmät käsitteet ovat jo käsitellyt kvalifikaatio sekä kompetenssi. 

Kolmantena tärkeänä käsitteenä työelämäosaamiseen liittyy ammattitaito. (Hanhinen 

2010, 49.) 

 

Hanhisen (2010) työssään käyttämä käsitekartta selkeyttää hyvin kvalifikaatiokäsit-

teen jakoa ja luokkien sisältöä (Kuva 1). 
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KUVA 1. Käsitekartta työelämäosaamisen kvalifikaatioista (Hanhinen 2010, 86)
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3 TIEDONHAKU JA AINEISTONKERUU 

 

Opinnäytetyömme tiedonhaku- ja aineistonkeruuprosessin aloitimme tutustumalla 

fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin lain sekä opetussuunnitelmien näkökulmas-

ta. Lakiin tutustuimme Finlex-verkkosivulta ja opetussuunnitelmia tarkastelimme So-

leOPS-sivuston sekä koulujen omien verkkosivujen kautta, riippuen siitä mistä kunkin 

koulun uusimmat käytössä olevat fysioterapian opetussuunnitelmat löytyvät. Käyttä-

miämme tietokantoja olivat Academic Search Elite ja Nelli, sekä yleisenä hakukonee-

na Google. Haimme tietoja fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioista käyttäen ha-

kusanoina sanoja ”fysioterapia”, ”physiotherapy”, ”kvalifikaatiot”, qualifications”, 

”vaatimukset” ja ”requirements” sekä yhdistelemällä ja taivuttamalla kyseisiä sanoja. 

Tiedonhakuprosessin edetessä törmäsimme termeihin ”ammatillinen kompetenssi”, 

”ydinosaamisalueet”, ”ammattitaito”, ”työelämäosaaminen”, joista haimme erikseen 

tietoa ja avasimme käsitteiden merkityksen. Fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioita 

tutkivia tutkimustöitä emme löytäneet työhömme englanniksi emmekä suomeksi. 

 

Työelämän näkökulmaa haimme työhömme hakemalla avoimia työpaikkailmoituksia 

fysioterapeutin toimeen, työ- ja elinkeinotoimiston nettisivuilla löytyvällä työpaikka-

haulla. Hakusanana työpaikkahaussa käytimme sanaa ”fysioterapeutti” sillä fysiotera-

peutin toimet on kyseisillä sivuilla listattu samaisella otsikolla. Etsimme myös aihee-

seen liittyviä artikkeleita ja tietoa Suomen Fysioterapeuttien verkkosivuilta sekä Fy-

sioterapia-lehdestä. Fysioterapia-lehdestä löysimme yhden, melko kattavan haastatte-

lun jota pystyimme hyödyntämään työssämme. Suomen Fysioterapeuttien sivuilta 

löysimme yleistä tietoa työhömme koskien fysioterapeutin ammattia. 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

Opinnäytetyömme tutkimusmenetelmäksi valitsimme laadullisen aineistolähtöisen eli 

induktiivisen sisällönanalyysin, sillä se soveltuu tutkimamme kohteen analysointiin. 

Tarvitsimme tutkimusmenetelmän, jolla voimme saada strukturoimattomasta aineis-

tosta tiivistetyn ja selkeän, etsien merkityksiä alkuperäisaineiston tekstistä. Tässä kap-

paleessa olemme selittäneet käyttämämme tutkimusmetodin perusteet. 

 

Sisällönanalyysi on laadullisen aineiston perusanalyysimenetelmä, jota voidaan käyt-

tää kaikissa laadullisen tutkimuksen perinteissä. Sisällönanalyysillä voidaan tehdä 
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monenlaisia tutkimuksia ja sitä voidaan pitää niin yksittäisenä metodina kuin teoreetti-

sena, väljempänä viitekehyksenä, joka voidaan yhdistää erilaisiin analyysikokonai-

suuksiin. Useimmat laadulliset tutkimusmenetelmät perustuvat tavalla tai toisella si-

sällönanalyysiin, jos sisällönanalyysiä pidetään nähtyjen, kirjoitettujen tai kuultujen 

sisältöjen teoreettisena kehyksenä. Tarkasteltaessa sisällönanalyysiä väljempänä viite-

kehyksenä, ei sitä voida enää pitää pelkästään laadullisen tutkimuksen menetelmänä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 91.) 

 

Sisällönanalyysiä kuvataan tavaksi, jolla voidaan systemaattisesti sekä objektiivisesti 

analysoida dokumentteja. Dokumenteilla tarkoitetaan hyvin laaja-alaisesti tässä tarkoi-

tuksessa miltei mitä tahansa kirjallisessa muodossa olevaa materiaalia kuten esimer-

kiksi kirjoja, artikkeleita, haastatteluita, keskusteluita ja niin edelleen. Sisällönanalyysi 

soveltuu strukturoimattomankin aineiston analysointiin ja sillä pyritään saamaan tii-

vistetty ja yleistetty kuva tutkittavasta aiheesta. Tiivistetystä aineistosta pyritään tuot-

tamaan selkeää ja tiivistä ilman että sen sisältämää informaatiota kadotetaan.  Sisäl-

lönanalyysi on diskurssianalyysin tavoin tekstianalyysiä, mutta molemmilla ana-

lyyseillä on eri näkökulma tutkittavaan aineistoon. Sisällönanalyysillä etsitään tekstin 

merkityksiä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 103–108.) 

 

Tuomen ja Sarajärven (2013) ”Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi” –kirjassa 

lainataan Timo Lainen kehittämää analyysikuvausta laadullisen tutkimuksen rungon 

etenemisestä. Hieman kirjassa muokattuna esitetty kuvaus toteutuu myös meidän tut-

kimuksessamme. Päätimme ottaa selvää fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioista, 

kävimme läpi aineistoa erotellen sieltä kiinnostuksen kohteet ja jätimme muun pois. 

Keräsimme kootun materiaalin yhteen ja luokittelimme sen ja loimme yhteenvedon. 

 

1. Päätä, mikä tässä aineistossa kiinnostaa ja tee VAHVA PÄÄTÖS! 

2.  a. Käy läpi aineisto, erota ja merkitse ne asiat, jotka sisältyvät kiin-

nostukseesi. 

b. Kaikki muu jää pois tästä tutkimuksesta! 

c. Kerää merkityt asiat yhteen ja erilleen muusta aineistosta. 

 3.  Luokittele, teemoita tai tyypittele aineisto (tms.). 

 4.  Kirjoita yhteenveto. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 92.) 
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Laadullinen aineistolähtöinen eli induktiivinen aineiston analysointi jaetaan kolmeen 

prosessin vaiheeseen. Prosessin vaiheet ovat aineiston redusointi, klusterointi sekä 

abstrahointi. Analyysiyksikkö, joka voi olla yksittäinen sana, lause, lauseen osa tai 

ajatuskokonaisuus, tulee määrittää ennen analyysin aloittamista. Aineiston redusoin-

nilla tarkoitetaan aineiston pelkistämistä, jossa aineisto tiivistetään jättäen pois tutki-

mukselle epäolennainen, tai aineiston pilkkomista osiin. Redusoinnissa aineiston tii-

vistämistä tai pilkkomista ohjaa tutkimustehtävä, jonka pohjalta olennainen informaa-

tio päätetään. Aineiston klusteroinnilla tarkoitetaan tutkittavan aineiston, joka on 

redusoitu, ryhmittelemistä. Klusteroinnissa etsitään samankaltaisuuksia tai eroavai-

suuksia aineiston alkuperäisilmauksista. Käsitteitä ryhmitellään saman tarkoituksen 

mukaan luokaksi ja luokka nimetään käsitteellä, joka kuvaa sisältöä. Luokka voidaan 

muodostaa ominaisuuden, piirteen tai käsityksen mukaan. Klusteroinnin tarkoituksena 

on myös pohjan luominen tutkimuksen perusrakenteelle sekä luoda tutkittavasta ilmi-

östä alustavia kuvauksia. Prosessin kolmas vaihe on abstrahointi eli käsitteellistämi-

nen. Abstrahointi, sisältää teoreettisten käsitteiden muodostamista valikoidun tiedon 

perusteella sekä tutkimuksen kannalta olennaisen tiedon erottamista. Abstrahoinnissa 

alkuperäisinformaation ilmauksista muodostetaan teoreettisia käsitteitä ja johtopäätök-

siä. Abstrahoinnissa luokitusten yhdistelyä jatketaan niin kauan kuin se on mahdollista 

ottaen huomioon aineiston näkökulma. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–111.) 

 

Toteutimme sisällönanalyysin siten, että poimimme opetussuunnitelmista kaiken fy-

sioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin viittaavan suorina lainauksina tai tiivistäen 

oleellisen sisällön. Tämän jälkeen aloimme taulukoida aineistoa laadullisen aineisto-

lähtöisen sisällönanalyysin mukaisesti redusoimalla alkuperäis- ja tiivistetyt ilmaukset 

pelkistetyiksi ilmauksiksi. 

 

Alla on esimerkit taulukoinnin vaiheista. 

 

TAULUKKO 1. Esimerkki redusoinnista. 

Tiivistetyt tai alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

”Fysioterapeutti edistää eri-ikäisten ja 

toimintakyvyltään erilaisten ihmisten 

terveyttä sekä liikkumis- ja toimintaky-

kyä erilaisissa ympäristöissä.” (Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu 2015.) 

- Eri-ikäisten kanssa toimiminen 

- Toimintakyvyltään erilaiset ihmiset 

- Terveyden ja liikkumis- ja toimintaky-

vyn edistäminen 

- Toiminta eri ympäristöissä 
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Redusoinnin jälkeen siirryimme klusterointiin, jossa ryhmittelimme redusoinnin tu-

loksena syntyneet pelkistetyt ilmaukset alaluokkiin niiden teemojen mukaisesti. 

 

TAULUKKO 2. Esimerkki klusteroinnista. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

- Eri-ikäisten kanssa toimiminen 

- Toimintakyvyltään erilaiset ihmiset 

 

Eri asiakasryhmien kanssa toimiminen 

 

Lopuksi abstrahoimme alaluokat ylä- sekä pääluokkiin. 

 

TAULUKKO 3. Esimerkki abstrahoinnista. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Eri asiakasryhmien kanssa 

toimiminen 

Vuorovaikutustaidot Sosiaaliset taidot 

 

5 FYSIOTERAPEUTIN AMMATIN KVALIFIKAATIOT 

 

Fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioilla viitataan fysioterapeutin työn vaatimiin tai-

toihin, joita fysioterapeutti tarvitsee suoriutuakseen töistään. 

 

Fysioterapeutti on henkilö joka on suorittanut fysioterapeutin, lääkintävoimistelijan tai 

erikoislääkintävoimistelijan tutkinnon ja on täten laillistettu ammattihenkilö, joka saa 

käyttää fysioterapeutin ammattinimikettä sekä harjoittaa kyseistä ammattia. Sosiaali- 

ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto VALVIRA valvoo toimintaa yhdessä aluehal-

lintovirastojen kanssa. (Suomen Fysioterapeutit 2014.) 

 

Tampereen ammattikorkeakoulun yliopettajan ja kasvatustieteen tohtorin, Marja-

Leena Lähteenmäen mukaan fysioterapeutilta vaaditaan vahvaa ymmärrystä liikkumi-

seen ja toimintaan sekä niiden ongelmiin liittyen. Fysioterapeutin tulee käyttää tutki-

misen ja interventioiden keinoja, jotka fysioterapeutti pystyy perustelemaan ja joille 

löytyy tieteellistä näyttöä. Näytöksi käy määrällisen tutkimuksen lisäksi laadullinen 

tutkimusnäyttö, joka on usein monipuolisempaa sekä konkreettisempaa kuin määrälli-

nen. Kokemuksellistakaan tietoa ei tule sivuuttaa. Fysioterapeutin tulee kyetä kehittä-

mään itseään, tunnistaa kehittymis- ja osaamistarpeensa sekä omata perinteisesti am-
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matilta vaadittujen kädentaitojen lisäksi ohjausosaamista työtehtävistään riippuen. 

Tärkeimmäksi asiaksi tuloksellisen fysioterapian onnistumiseksi Lähteenmäki listaa 

asiakaslähtöisyyden sekä kyvyn kuunnella ja toimia yhdessä asiakkaan kanssa hänen 

henkilökohtaisten tarpeidensa mukaisesti. Lähteenmäen mukaan vaateet sekä vaati-

mustaso ovat ajan kuluessa kasvaneet ja tulevat yhä kasvamaan tiedonmäärän lisään-

tymisen sekä sen saatavuuden helpottumisen myötä. Monipuolistuvien toimintaympä-

ristöjen sekä työn vaatimusten kasvaessa Lähteenmäki pitää tärkeänä koulujen eri ope-

tusmenetelmien sekä opiskelijoiden vuorovaikutustaitojen kehittämistä ja kansainvä-

listen kontaktien luomista. (Fysioterapia 3/2013.) 

 

5.1 Laissa ilmenevät fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot 

 

Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista 3. luvun 7. §:n mukaan on sää-

detty, mitä ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tavoitteet ovat. Tavoit-

teena tutkinnon suorittaneella on omata laajat käytännön perustiedot ja –taidot sekä 

teoreettinen osaaminen toimiakseen asiantuntijatehtävissä omalla alallaan työelämäs-

sä. Tutkinnon suorittaneella tulee myös olla valmiudet elinikäiseen oppimiseen, am-

mattitaitonsa kehittämiseen, oman alansa kehityksen seuraamiseen ja edistämiseen 

sekä riittävä kieli- sekä viestintätaito kansainväliseen yhteistyöhön ja toimintaan oman 

alansa tehtävissä. (Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista 352/2003.) 

 

Fysioterapeutti kuuluu lain osalta terveydenhuollon ammattihenkilöstä säädetyn lain 

alle. Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1. luvun 1. §:n mukaan kyseisellä 

lailla on tarkoituksena edistää terveydenhuollon palvelujen laatua sekä potilasturvalli-

suutta. Potilasturvallisuutta sekä palveluiden laatua laissa edistetään varmistamalla, 

että terveydenhuollon ammattihenkilöllä, jota laissa tarkoitetaan, on kaikki ammatti-

toiminnan edellyttämät vaatimukset. Terveydenhuollon ammattihenkilöiden valvon-

nan järjestämisellä niin terveyden- kuin sairaanhoidossa sekä terveydenhuollon eri 

ammattihenkilöiden yhteistyötä helpottamalla kun toiminta on tarkoituksenmukaista ja 

ammatillisesti perusteltua.  (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.)  

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 1. luvun 2. §:n mukaan terveydenhuollon 

ammattilainen määritellään henkilöksi, joka on kyseisen lain nojalla laillistettu am-

mattihenkilö, jolla on ammatinharjoittamisoikeus tai luvan saanut ammattihenkilö, 

jolla on ammatinharjoittamislupa sekä laillisesti oikeus käyttää nimikesuojattua ter-
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veydenhuollon ammattihenkilön ammattinimikettä joka on säädetty valtioneuvoston 

asetuksella. Myös opiskelijan on mahdollista toimia väliaikaisesti laillistetun ammat-

tihenkilön tehtävissä jos toimintaa valvoo kyseiseen ammattiin oikeutettu ammatti-

henkilö. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.)  

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 2. luvun 5. §:n mukaan henkilön suoritet-

tua fysioterapeutin ammattiin vaadittavan koulutuksen Suomessa sekä tehtyä hake-

muksen, myöntää terveydenhuollon oikeusturvakeskus oikeuden harjoittaa ammattia 

laillistettuna ammattihenkilönä. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) 

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 2. luvun 8. §:ssä määritellään, että myös 

muun EU- tai ETA-valtion kansalaiselle on mahdollista myöntää oikeus harjoittaa 

fysioterapeutin ammattia Suomessa, jos kyseinen henkilö on suorittanut toisessa EU- 

tai ETA-valtiossa riittävän koulutuksen. Ennen ammatinharjoittamisoikeuden myön-

tämistä muun EU- tai ETA-valtion kansalaiselle, joka hakee ammatinharjoittamisoi-

keutta Suomessa, on terveydenhuollon oikeusturvakeskuksella mahdollisuus asettaa 

hakijalle kelpoisuuskoe tai sopeutumisaika ammattipätevyyden tunnustamisesta sääde-

tyn lain mukaisesti. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) Lain ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstä 2. luvun 10. §:n mukaan myös kolmannen maan 

kansalaisen on mahdollista saada oikeus harjoittaa fysioterapeutin ammattia Suomessa 

jos hän on suorittanut vaadittavan koulutuksen muussa EU- tai ETA-valtiossa. (Laki 

terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) Erityistapauksissa lain terveyden-

huollon ammattihenkilöstä 2. luvun 13. §:n mukaan myös kolmannen maan kansalai-

selle, joka on suorittanut vaadittavan tutkintonsa muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa, 

on mahdollista saada oikeus harjoittaa fysioterapeutin ammattia Suomessa. (Laki ter-

veydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) 

 

Ammattieettisistä velvollisuuksista on säädetty laissa terveydenhuollon ammattihenki-

löstä 3. luvun 15 §:ssä. Terveydenhuollon ammattilaisen tulee soveltaa koulutuksensa 

mukaisia, yleisesti hyväksyttyjä, kokemusperäisiä ja perusteltuja menettelytapoja 

noudattaen. Ammattihenkilön tulee pyrkiä jatkuvasti täydentämään menettelytapojaan 

sekä ottaa huomioon hoidosta mahdollisesti koituvat hyödyt ja haitat, huomioida poti-

laan oikeudet sekä antaa apua kiireellisen hoidon tarpeessa oleville. (Laki terveyden-

huollon ammattihenkilöstä 559/1994.) 
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Lain terveydenhuollon ammattilaisesta 3. luvun 16. §:ssä säädetään potilaan asemasta 

ja oikeuksista ja miten terveydenhuollon ammattilaisen tulee laatia ja säilyttää potilas-

asiakirjat sekä niiden sisältöön liittyvästä salassapitovelvollisuudesta. (Laki tervey-

denhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) 

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 3. luvussa 17. §:ssä määrätään fysiotera-

peuttiakin koskeva salassapitovelvollisuus. Ammattihenkilö ei saa ilmaista asemas-

sansa tai tehtävässänsä saatua tietoa ilman lupaa sivulliselle. Salassapitovelvollisuus 

säilyy voimassa ammatinharjoittamisen päätyttyäkin. (Laki terveydenhuollon ammat-

tihenkilöstä 559/1994.) 

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 3. luvun 18 §:n mukaan työnantajan tulee 

mahdollistaa ammattihenkilön osallistuminen täydennyskoulutuksiin jotka ovat am-

matin kannalta tarvittavia, jotta ammattihenkilö pystyy täyttämään velvollisuutensa 

ylläpitää ja kehittää ammattinsa edellyttämää ammattitaitoa kuten laissa on säädetty. 

(Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.)  

 

Laissa terveydenhuollon ammattihenkilöstä 3. luvussa 18. §:ssä säädetään, että ter-

veydenhuollon ammattihenkilön tulee omata riittävä kielitaito tehtäviensä hoitami-

seen. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöstä 559/1994.) 

 

5.2 Kansainvälisten tutkintojen viitekehykset sekä koulutukseen vaikuttavat 

järjestöt 

 

Suomessa ammattikorkeakoulujen fysioterapian koulutusohjelman opetussuunnitelmat 

perustuvat kansainvälisiin opetuksen ja opetuksen sisällön viitekehyksiin ja niissä on 

otettu huomioon monien kansainvälisten tahojen näkökulmat koulutuksen kehittämi-

seksi. Tässä kappaleessa käsittelemme opetussuunnitelmissa mainittuja kansainvälisiä 

viitekehyksiä sekä järjestöjä, joiden toiminta vaikuttaa fysioterapian koulutusohjelmi-

en opetussuunnitelmien laatimiseen. 

 

Vuonna 1951 perustettu WCPT (World Confederation for Physical Therapy) on 

ainut kansainvälinen ääni fysioterapialle ja se edustaa yli 350 000:ta fysioterapeuttia 

maailmanlaajuisesti sen 106:n jäsenorganisaation kautta. WCPT on sitoutunut edistä-

mään fysioterapiaa ammattina ja parantamaan maailmanlaajuista terveyttä rohkaise-
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malla korkeisiin standardeihin fysioterapian tutkimisessa, koulutuksessa sekä harjoit-

tamisessa, tukemalla informaation vaihtoa WCPT-alueiden ja jäsenorganisaatioiden 

välillä sekä tekemällä yhteistyötä kansallisten ja kansainvälisten organisaatioiden 

kanssa. (World Confederation for Physical Therapy 2013.) 

 

Vuonna 1995 perustettu ENPHE (European Network of Physiotherapy In Higher 

Education) on järjestö, jonka tavoitteena on tuoda yhteen fysioterapian koulutuslai-

toksia Euroopassa. Järjestön tavoitteina on luoda keskustelupalsta kanssakäymiselle 

sekä koulutuksen kehittämiselle, edistää fysioterapian koulutusohjelmien lähenemistä, 

stimuloida Eurooppalaista ulottuvuutta opetussuunnitelmissa, helpottaa henkilökunnan 

sekä oppilaiden liikkumista oppilaitosten välillä, rohkaista ja tukea korkean laadun 

koulutusta WCPT:n suositusten mukaisesti, edistää fysioterapian tiedonmäärää, hel-

pottaa fysioterapian koulutuslaitosten välisiä yhteisiä projekteja sekä luoda ja ylläpitää 

kontakteja sekä vaihtaa informaatiota muiden kansainvälisten ryhmien, organisaatioi-

den sekä Eurooppalaisten viranomaisten kanssa. (European Network of Physiotherapy 

in Higher Education 2009.) 

 

Bolognan prosessi on vuonna 1998 alkunsa saanut prosessi jonka tavoitteena oli luo-

da vuoteen 2010 mennessä yhteinen eurooppalainen koulutusalue. Prosessin tarkoi-

tuksena on yhtenäistää eurooppalaisia korkeakoulututkintoja sekä parantaa niiden ve-

tovoimaa ja kilpailukykyä. Prosessilla on kuusi tärkeintä tavoitetta jotka ovat ymmär-

rettävät ja yhdenmukaiset tutkintorakenteet, opintojen mitoitusjärjestelmien käyttöön-

otto, liikkuvuuden lisääminen, laadunarvioinnin eurooppalainen ulottuvuus ja korkea-

koulutuksen eurooppalainen ulottuvuus. Tutkintojen ymmärrettävyyden sekä yhden-

mukaisuuden parantamiseksi prosessissa käytetään opintosuoritusten siirto- ja mitoi-

tusjärjestelmää, ECTS (European Credit Transfer System), tutkintotodistuksen 

liitettä sekä kahden syklin tutkintorakenteen mallia. Kahden syklin tutkintorakenteessa 

ensimmäinen sykli sisältää kolmi-nelivuotisen bachelor-tason tutkinnon ja toinen sykli 

maisterin tutkinnot. Tutkintojen tulisi olla asianmukaisia ja käytettävissä eurooppalai-

silla työmarkkinoilla. Jatkokoulutukset sijoittuvat kyseisessä mallissa kolmanteen syk-

liin. Mitoitusjärjestelmäksi pyritään ottamaan ECTS-järjestelmän kanssa yhteensopi-

vat mitoitusjärjestelmät, opintojen keston vuosina tai lukukausina ilmoittamisen si-

jaan. Yhdenmukaistamalla koulutuksia ja tekemällä tutkinnoista relevantteja muiden 

Euroopan maiden työmarkkinoilla pyritään lisäämään opiskelijoiden sekä eri ammat-

tihenkilöiden liikkuvuutta maiden välillä. Laadunarviointiin lisätään eurooppalaista 



13 

yhteistyötä tasomäärittelyjen sekä yhteisten menetelmien aikaansaamiseksi. Kansain-

välistä yhteistyötä pyritään tiivistämään kieli- ja kulttuurikoulutuksen keinoin. (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2015b.) 

 

EQF (European Qualifications Framework) on eurooppalaisten tutkintojen viiteke-

hys, jonka tarkoituksena on edistää elinikäistä oppimista, helpottaa tutkintojen vertai-

lua sekä edistää maiden välistä kansalaisten liikkumista sekä työllistettävyyttä. EQF-

viitekehyksen avulla muun muassa eurooppalaisten tutkintojen erojen havainnointi 

helpottuu. EQF viitekehys koostuu kahdeksasta eri tasosta, tutkintojen perustasosta 

edistyneeseen tasoon. Viitekehys sisältää kaikki tutkintotasot yleissivistävästä, amma-

tillisesta ja akateemisesta koulutuksesta sekä perus- ja jatkokoulutuksen tutkinnot. 

EQF-vaativuustasot käsittelevät tiedot, taidot ja pätevyyden ja täten keskittyy siihen, 

mitä henkilön tulisi tietää, ymmärtää ja pystyä tekemään tietyn tutkinnon suoritettu-

aan, kuitenkaan kuvailematta yksittäisen henkilön pätevyyksiä tai yksittäisiä tutkinto-

ja. EQF-viitekehyksen tasot viidestä kahdeksaan ovat yhdenmukaisia Bologna-

prosessin korkeakoulututkintojen kuvausten osalta. EQF-viitekehyksen ei ole kuiten-

kaan tarkoitus korvata eikä määritellä maiden omia kansallisia tutkintoja tai tutkinto-

järjestelmiä. (Hallitus 2012, 13.) (Liite 1) NQF (National Qualifications Framework) 

on termi, jota käytetään jokaisen maan omasta kansallinen tutkintojen ja muun osaa-

misen viitekehyksestä joka perustuu EQF viitekehykseen ja sen asettamiin tasoihin. 

Kansallisen tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen tarkoitukset tutkintojen kan-

sallisen ja kansainvälisen toimivuuden sekä selkeyttämisen suhteen ovat samat kuin 

EQF viitekehyksessä. (Auvinen ym. 2010, 4.) 

 

EQF-kehitystyö alkoi 2004 (Hallitus 2012, 13). Suositus EQF:n perustamisesta lan-

seerattiin ja hyväksyttiin Euroopan parlamentissa marraskuussa 2007. Lopullinen suo-

situs hyväksyttiin vuonna 2008 huhtikuussa. Suomessa EQF otettiin käyttöön ja sen 

kansalliseksi koordinaatiopisteeksi nimettiin kesäkuussa 2008 opetushallitus. Opetus-

ministeriön asettama työryhmä aloitti syksyllä 2008 Suomen kansallisen tutkintojen ja 

muun osaamisen viitekehyksen (NQF) valmistelun EQF-viitekehyksen pohjalta. Muis-

tio tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksestä valmistui kesäkuussa 2009. Suo-

messa kehitystyö tutkintojen ja muun osaamisen kansallisen viitekehyksen osalta on 

jatkunut työryhmän lausuntojen ja ehdotusten pohjalta. Eduskunnalle annettiin halli-

tuksen esitys tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyksen laista toukokuussa 2012 ja 

sen esitettiin tulevan voimaan 1.1.2013. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2015a.) Laki-
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esitys sisälsi version Suomen kansallisesta tutkintojen ja muun osaamisen viitekehyk-

sestä, joka perustuu EQF viitekehykseen (Hallitus 2012, 29–33). (Liite 2) Tällä hetkel-

lä hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tutkintojen ja muun osaamisen viitekehykses-

tä on valiokuntakäsittelyssä (Eduskunta 2013). Suomen kansallisessa tutkintojen ja 

muun osaamisen viitekehyksessä ammattikorkeakoulututkinnot on sijoitettu tasolle 

kuusi, jossa kuvataan ammattikorkeakoulusta valmistuneen opiskelijan osaamisen 

taso. (Auvinen ym. 2010, 4.) (Liite 2) 

 

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto (ARENE) on esittänyt suosituksen am-

mattikorkeakoulujen yhteisistä kompetensseista, jotka tulisi huomioida koulutusoh-

jelmien opetuksen suunnittelussa. (Liite 3) ARENEn suosituksessa kompetensseilla 

tarkoitetaan laajoja osaamiskokonaisuuksia, joilla kuvataan suorituspotentiaalia, päte-

vyyttä sekä kykyä suoriutua ammatin työtehtävistä. Kompetenssit luokitellaan kahteen 

ryhmään, yhteisiin sekä ammatillisiin kompetensseihin. Kompetenssien tarkoitus on 

olla toisistaan selkeästi erottuvia sekä arvioitavissa olevia osaamiskokonaisuuksia 

jotka rakentavat perustan työelämässä toimimiselle, asiantuntijuuden kehittymiselle 

sekä yhteistyölle Kompetenssien osaamisalueiden kuvauksissa on otettu huomioon 

muun muassa EQF ja NQF, lainsäädäntö sekä työelämän ennakoidut osaamisvaati-

mukset. (Auvinen ym. 2010.) 

 

5.3 Opetussuunnitelmista ilmenevät fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot 

 

Opetussuunnitelmien rakenne ja tutkinnot perustuvat eurooppalaiseen tutkintojen ja 

osaamisen viitekehykseen (EQF) sekä kansalliseen tutkintojen ja osaamisen viiteke-

hykseen (NQF) (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2014). Opetussuunnitelmien laadin-

nassa on otettu huomioon työelämässä toimivien fysioterapeuttien kommentit opetus-

suunnitelmien luonnoksiin ja palautejärjestelmään tulleiden opiskelijoiden palautteet 

(Mikkelin ammattikorkeakoulu 2014). 

 

Viisi lähempään tarkasteluun satunnaisesti valittua opetussuunnitelmaa on avattu seu-

raavissa kappaleissa tuomaan esille opetussuunnitelmien sisältöä tiivistetysti lukijalle. 

Käytetyt materiaalit ovat tiivistelmiä yksittäisten kurssien sisällöistä sekä niiden 

osaamistavoitteista. 
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5.3.1 Mikkelin ammattikorkeakoulu 

 

Mikkelin ammattikorkeakoulun fysioterapian koulutusohjelman opetussuunnitelman 

SoleOpsin mukaan (2014) fysioterapeutin tavoitteena on tukea ihmistä edistämällä 

tämän toiminta- ja liikkumiskykyä sekä työkykyä. Työnkuvaan sisältyy erityisesti 

asiakkaan liikuntakyvyn varmistaminen, ympäristön rajoitteiden vähentämisellä sekä 

asiakkaan voimavarojen arvioinnilla ja vahvistamisella. Opetussuunnitelmasta nousee 

tavoitteeksi tuottaa fysioterapian koulutusohjelmassa, fysioterapeutin työssä tarvitta-

vaa osaamista. Työssään fysioterapeutti toimii niin sairaiden kuin terveiden, sekä 

vammoista kuntoutuvien potilaiden ja asiakkaiden kanssa. (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2014.) 

 

Työn perustaksi opetussuunnitelmasta nousee asiakkaan kanssa toteutettu voimaan-

nuttava ja vastavuoroinen terapiasuhde. Sen lisäksi fysioterapeutin tulee osata etsiä, 

hankkia ja tuottaa tietoa, mitä hän tarvitsee omassa ammatissaan. Päätöksentekoon 

fysioterapeutti ottaa asiakkaan mukaansa. Tiedon hankinnassa fysioterapeutin tulee 

kyetä etsiä ja soveltaa tutkimuksiin perustuvia menetelmiä, joita hän käyttää ammatis-

saan niin yksilöiden kuin ryhmienkin kanssa. Toimintaa tarkkailee ja arvioi fysiotera-

peutti itse. Niin laatua, tuloksellisuutta kuin vaikuttavuuttakin seurataan. Fysiotera-

peutti arvioi ja toteuttaa toimintaansa ja pyrkii soveltamaan sitä erilaisissa toimin-

taympäristöissä, itsenäisesti ja moniammatillisissa työryhmissä. Fysioterapeutin on 

tärkeä tiedostaa oman osaamisensa rajat ja toimia sosiaali- ja terveysalan eettistenoh-

jeiden mukaisesi. (Mikkelin ammattikorkeakoulu 2014.) 

 

5.3.2 Oulun ammattikorkeakoulu 

 

Oulun ammattikorkeakoulun (2015) fysioterapian koulutuksen tavoitteena on tuottaa 

terveysalan ammattilaisia, jotka osaavat analysoida, ylläpitää ja edistää ihmisten toi-

minta- ja liikkumiskykyä eri ikäluokkien parissa. Toiminnan pohjalla on tutkittuun 

tietoon perustuvat fysioterapiamenetelmät. Fysioterapeutti osaa tukea asiakastaan ja 

ohjata tätä vahvistamaan omaa liikkumis- ja toimintakykyään sekä ohjata kohti koko-

naisvaltaista hyvinvointia. Fysioterapeutti osaa myös kartoittaa asiakkaansa apuvä-

linetarpeen tämän toimintakyvyn optimoimiseksi. Toimintakykyä harjoiteltaessa fy-

sioterapeutti on motivoiva sekä osaa toimia itsenäisesti potilaan kanssa tai osana mo-

niammatillista työryhmää. Oulun ammattikorkeakoulussa fysioterapeuttikoulutuksen 
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osaamisvaatimuksia spesifioi Suomen Fysioterapialiitto ja kansainväliset järjestöt 

ENPHE sekä WCPT. Viitekehyksen koulutus saa sekä kansallisesta viitekehyksestä 

(NQF) että eurooppalaisesta viitekehyksestä (EQF). (Oulun ammattikorkeakoulu 

2015.) 

 

Oulun ammattikorkeakoulussa fysioterapian tutkinto-ohjelmassa opiskelijalle luodaan 

laaja-alainen yleiskuva fysioterapian asemasta ja työelämästä sekä heidät perehdyte-

tään yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja viestintään. Opiskelijat perehtyvät myös fy-

sioterapian keskeisiin ongelmakokonaisuuksiin sekä niiden sovellutuksiin. Tavoittee-

na on, että opiskelijat kykenevät tieteellisesti perustellen, työskentelemään fysiotera-

pian asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä sekä yrittäjänä. (Oulun ammattikorkeakoulu 

2015.)  

 

5.3.3 Jyväskylän ammattikorkeakoulu 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun (2015) fysioterapian tutkinto-ohjelman opetussuun-

nitelma luo opiskelijoille valmiuksia toimia liikkumis- ja toimintakyvyn sekä kuntou-

tuksen asiantuntijana. Fysioterapeutti osaa edistää eri-ikäisten ja erilaisten ihmisten 

toimintakykyä, terveyttä sekä liikkumiskykyä, soveltaen erilaisia ympäristöjä. Työs-

tään fysioterapeutti vastaa itsenäisesti. Hän suunnittelee, toteuttaa, arvioi ja kehittää 

omaa työtään sekä fysioterapiaa alana. Jyväskylän ammattikorkeakoulun opetussuun-

nitelman pohjana toimii fysioterapiakoulutuksen maailmanjärjestön WCPT:n suosi-

tukset ja koulutuksen pätevyyttä arvioi ENPHE. 

 

Jyväskylän ammattikorkeakoulusta valmistuvat fysioterapeutit ovat fysioterapia-alan 

asiantuntijoita. Heillä on valmiuksia tutkimustyöhön, yrittäjyyteen sekä tiimin johta-

miseen. Kaiken toiminnan perustana on tavoiteltava osaaminen, joka sisältää toimin-

takyvyn arviointia, terveyttä edistävää neuvontaa, terapeuttista harjoittelua, manuaalis-

ta sekä fysikaalista terapiaa, ergonomiaa ja hyvinvointiteknologiaa. Kaikkia osa-

alueita osataan soveltaa erilaisissa toimintaympäristöissä sekä vaikuttaa yhteiskunnal-

lisesti terveyden edistämiseen. Näiden lisäksi fysioterapeuteille muodostuu vahva 

osaaminen liikuntatieteistä ja soveltavasta liikunnasta. (Jyväskylän ammattikorkea-

koulu 2015.) 
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5.3.4 Tampereen ammattikorkeakoulu 

 

Tampereen ammattikorkeakoulun (2015) fysioterapeuttikoulutuksen osaamistavoitteet 

jakautuvat omiksi tavoitteiksi joka lukuvuodelle. Ensimmäisenä lukuvuonna opiskeli-

jat perehtyvät terveen ihmisen liikkeisiin, liikkumiseen ja toimintakykyyn sekä sen 

tutkimiseen ja ohjaamiseen. Valmiuksia opiskelija saa konkreettisesti hierontaan, pe-

rusliikkumisen ohjaamiseen ja terapeuttiseen harjoitteluun. Toisena lukuvuonna opis-

kelijat harjaantuvat aikuisikäisten fysioterapian toteuttamisessa. Erityisesti opiskelijat 

paneutuvat tuki- ja liikuntaelinsairauksiin, hengitys- ja verenkiertosairauksiin, neuro-

logisiin sairauksiin sekä mielenterveyskuntoutujien kanssa toimimiseen. Opiskelijat 

tutustuvat myös erilaisiin toimintaympäristöihin liittyen kuntoutukseen ja terveyden-

huoltoon sekä saavat kielellisiä valmiuksia toimia ammatissaan. Toisen lukuvuoden 

päätteeksi fysioterapeuttiopiskelijat osaavat hyödyntää tieteelliseen näyttöön perustu-

vaa tietoa terapian suunnittelusta ja toteutuksesta. 

 

Kolmantena lukuvuotena Tampereen ammattikorkeakoulun fysioterapeuttiopiskelijat 

perehtyvät lasten, nuorten ja ikääntyvien fysioterapiaan ja terapian erityiskysymyksiin. 

Opiskelijoiden toiminta on näyttöön perustuvaa ja toteuttaa ammattialan eettisiä peri-

aatteita sekä lakeja. Toiminta erilaisissa ammatillisissa tilanteissa onnistuu luontevasti 

myös englanniksi ja ruotsiksi. Lukuvuoden päätteeksi opiskelijat osaavat suunnitella 

ja toteuttaa fysioterapiaa, toimia työryhmän jäsenenä tai yrittäjän ja vastata työnsä 

itsenäisestä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja kehittämisestä. (Tampereen 

ammattikorkeakoulu 2015.) 

 

5.3.5 Turun ammattikorkeakoulu 

 

Turun ammattikorkeakoulun (2015) fysioterapeuttitutkinnon opetussuunnitelmassa 

todetaan, että fysioterapeutin työn tavoitteena on olla tukemassa ihmisen liikkumista, 

toimintaa, osallistumista ja hyvinvointia sekä ylläpitää niitä. Fysioterapeutin pitää 

ottaa huomioon ihmiseen vaikuttavat ympäristöolosuhteet sekä yhteiskunnallisen ti-

lanteen. Tutkinnon osaamistavoitteet rakentuvat työelämän odotuksille ja osaamistar-

peille. Osaamistavoitteiden laatimisessa on käytetty kansallisia (ARENE, Opetus- ja 

kulttuuriministeriö OKM) ja kansainvälisiä (ENPHE, WCPT) osaamiskuvauksia. 

Koulutuksessa huomioidaan fysioterapeutin työolosuhteet, mitkä voivat sisältyä mo-

niammatilliseen työryhmään tai itsenäisesti asiakastilanteisiin, korostamalla työyhtei-
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söosaamista ja fysioterapeuttista tutkimista ja kliinistä päättelyä yhtä lailla. Turun 

ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmassa mainitaan fysioterapeutin muuttuvasta 

roolista, jossa fysioterapeutilta vaaditaan muuttuvassa yhteiskunnassa kansainvälisty-

mistä ja kehittämistä sekä teknologiaosaamista. Ammattikorkeakoulusta valmistunut 

fysioterapeutti hallitsee alan keskeisen teorianpohjan ja kykenee soveltamaan luovasti 

sitä ongelmanratkaisussa. Valmistunut osaa toimia moniammatillisessa yhteistyössä 

käyttäen hyväksyttyjä ja näyttöön perustuvia menetelmiä ja menettelytapoja. Hän osaa 

toimia eettisesti ja asiakaslähtöisesti, tilannekohtaisesti sekä omaa taidon kehittää fy-

sioterapiaa. Turun ammattikorkeakoulusta valmistunut osaa myös huomioida ”kansal-

liset ja kansainväliset haasteet sekä kykenee kehittämään yksilö-, yhteisö- ja verkosto-

osaamisen innovaatiokompetenssejaan.” (Turun ammattikorkeakoulu 2015.) 

 

5.4 Valittujen opetussuunnitelmien sisällönanalyysi 

 

Tässä kappaleessa olemme sisällönanalyysin mukaisesti redusoineet, klusteroineet ja 

abstrahoineet aiemmassa kappaleessa käsiteltyjen viiden ammattikorkeakoulun ope-

tussuunnitelmien sisältöä, taulukoinnin muodossa. Alkuperäisilmaukset ovat kunkin 

ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien sisällön kuvauksista. Redusoinnin tulok-

sena saimme alkuperäisilmauksista pelkistettyjä ilmauksia, jotka sitten klusteroimme, 

eli ryhmittelimme ja jaoimme ne niitä kuvaaviin alaluokkiin. Klusteroinnin jälkeen 

abstrahoimme aineiston eli jaoimme alaluokat ylä- sekä pääluokkiin. Abstrahoinnin 

seurauksena syntyneet yläluokat kuvastavat tiivistettynä fysioterapian koulutusohjel-

mien opetussuunnitelmissa esiintyviä kompetensseja sekä ammatin kvalifikaatioita 

nykypäivänä. Abstrahoinnista syntyneet tulokset vastaavat omalta osaltaan, opetus-

suunnitelmien näkökulmasta, tutkimuskysymyksiimme fysioterapian ammatin kvalifi-

kaatioista. 

 

5.4.1 Aineiston redusointi 

 

TAULUKKO 4. Aineiston redusointi. 

Tiivistetyt tai alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 

”Fysioterapeutin AMK- tutkintoon joh-

tavan koulutuksen tavoitteena Mikkelin 

ammattikorkeakoulussa (Mamk) on tuot-

taa fysioterapeutin työssä tarvittavaa 

- työssä tarvittavaa osaamista 
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osaamista.” (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2015.) 

”Fysioterapia on osa julkista ja yksityis-

tä kuntoutus-, liikunta-, sosiaali- ja ter-

veyspalvelujärjestelmää.” (Mikkelin 

ammattikorkeakoulu 2015.) 

- monipuoliset työympäristöt 

”Fysioterapeutti kohtaa työssään tervei-

tä, sairaita ja sairauksista tai vammoista 

kuntoutuvia ihmisiä erilaisissa elämänti-

lanteissa.” (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- erilaisia potilaita 

- monipuolinen asiakaskunta 

 

”Fysioterapian tavoitteena on edistää 

liikkumis-, työ- ja toimintakykyä tuke-

malla ihmisen omaa osallistumista yh-

teistyössä hänen lähipiirinsä kanssa.” 

(Mikkelin ammattikorkeakoulu 2015.) 

- edistää liikkumiskykyä 

- edistää työkykyä 

- edistää toimintakykyä 

- tukea ihmisen omaa osallistumista 

- yhteistyö potilaan lähipiirin kanssa 

”Fysioterapeutin työhön sisältyy erityi-

sesti ihmisen liikkumiseen liittyvien 

voimavarojen ja edellytysten arviointi ja 

vahvistaminen sekä ympäristöstä aiheu-

tuvien rajoitteiden vähentäminen.” 

(Mikkelin ammattikorkeakoulu 2015.) 

- liikkumisen arviointi 

- liikkumisen vahvistaminen 

- potilaan/asiakkaan ympäristön hallinta 

”Fysioterapeutin työn perusta on vasta-

vuoroinen ja asiakasta voimaannuttava 

terapiasuhde.” (Mikkelin ammattikor-

keakoulu 2015.) 

- asiakkaan motivointi / voimaannutta-

minen 

”Fysioterapeutti hankkii ja tuottaa am-

matissa tarvittavaa tietoa ja ottaa asiak-

kaan mukaan päätöksentekoon fysiote-

rapian suunnittelussa, toteutuksessa ja 

arvioinnissa.” (Mikkelin ammattikor-

keakoulu 2015.) 

- ammatillinen tiedon hankinta 

- ammatillisen tiedon tuotto 

- asiakkaan mielipiteen huomioiminen 

”Fysioterapeutti valitsee ja käyttää asia-

kaslähtöisesti ja tutkittuun tietoon perus-

- asiakaslähtöinen toiminta 

- tutkitut fysioterapiamenetelmät 
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tuen liikkumis- ja toimintakykyyn vai-

kuttavia fysioterapiamenetelmiä ja tera-

piaosaamistaan yksilön, ryhmän ja väes-

tön terveyden ja toimintakyvyn edistä-

miseksi ja ylläpitämiseksi.” (Mikkelin 

ammattikorkeakoulu 2015.) 

- yksilö ja ryhmä toiminta 

- toimintakyvyn edistäminen ja ylläpi-

täminen 

”Fysioterapeutti käyttää tarkoituksen-

mukaisia teknologisia ratkaisuja erilai-

sissa ohjaus-, vuorovaikutus- ja viestin-

tätilanteissa.” (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- tekninen osaaminen 

- etäohjaus 

”Fysioterapeutti arvioi ja seuraa fysiote-

rapian laatua, tuloksellisuutta ja vaikut-

tavuutta sekä soveltaa osaamistaan eri-

laisissa toimintaympäristöissä.” (Mikke-

lin ammattikorkeakoulu 2015.) 

- itsearviointi 

- toiminta erilaisissa toimintaympäris-

töissä 

- ammatillinen osaaminen 

 

”Fysioterapeutti osaa työskennellä itse-

näisesti ja moniammatillisesti erilaisissa 

työryhmissä, verkostoissa ja palveluket-

juissa.” (Mikkelin ammattikorkeakoulu 

2015.) 

- itsenäinen työskentely 

- ryhmässä työskenteleminen 

- moniammatillisuus 

”Fysioterapeutti on vastuussa omasta 

toiminnastaan ja tuntee oman osaami-

sensa rajat. Fysioterapeutin toimintaa 

ohjaavat sosiaali- ja terveysalan eettiset 

ja johtamisen periaatteet ja hän osallis-

tuu aktiivisesti myös fysioterapiapalve-

lujen suunnitteluun, arviointiin ja kehit-

tämiseen.” (Mikkelin ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- vastuu omasta toiminnasta 

- itsearviointi 

- itsekriittisyys 

- sosiaali- ja terveysalan eettiset periaat-

teet 

- fysioterapian suunnittelu ja kehittämi-

nen 

”Fysioterapeutti on terveys-

alan/kuntoutuksen ammattilainen, joka 

osaa analysoida, edistää ja ylläpitää eri-

ikäisten ihmisten liikkumis- ja toiminta-

kykyä tutkittuun tietoon perustuvien 

- ammatillisuus 

- eri-ikäisten ihmisten kanssa toimimi-

nen 

- liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitä-

minen ja edistäminen 
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asiakaslähtöisten fysioterapiamenetelmi-

en avulla.” (Oulun ammattikorkeakoulu 

2015.) 

- fysioterapiamenetelmät 

- asiakaslähtöisyys 

”…osaa tukea asiakastaan vahvistamaan 

liikkumis- ja toimintakykyään, terveyt-

tään ja kokonaisvaltaista hyvinvointiaan 

omassa ympäristössään sekä tarvittaessa 

muokkaamaan ympäristöä ja hankki-

maan apuvälineitä asiakkaansa voimava-

rojen optimaalisen hyödyntämisen mah-

dollistamiseksi.” (Oulun ammattikor-

keakoulu 2015.) 

- asiakkaan tukeminen 

- liikkumis- ja toimintakyvyn vahvista-

minen 

- kokonaisvaltainen hyvinvointi 

- eri ympäristöissä toimiminen 

- ympäristön muokkaaminen 

- apuvälineosaaminen 

- asiakkaan voimavarojen arviointi 

”Fysioterapeutti osaa motivoida, ohjata 

ja kannustaa asiakkaitaan ja heidän lä-

heisiään omatoimisessa liikkumis- ja 

toimintakyvyn harjoittamisessa ja kun-

toutumisessa.” (Oulun ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- asiakkaan motivointi ja kannustus 

- asiakkaan läheisten huomioiminen 

- asiakkaan omatoimisuuden aktivointi 

- ohjaus 

”Fysioterapeutti osaa toimia - - asiantun-

tijana - - moniammatillisissa tiimeissä 

sekä itsenäisesti.” (Oulun ammattikor-

keakoulu 2015.) 

- asiantuntijuus 

- itsenäinen työskentely 

- ryhmässä työskentely 

- moniammatillisuus 

”Fysioterapian tutkinto-ohjelman perus-

opintojen tavoitteena on antaa opiskeli-

jalle laaja-alainen yleiskuva fysioterapi-

an asemasta ja merkityksestä yhteiskun-

nassa, työelämässä ja kansainvälisesti, 

perehdyttää opiskelija fysioterapian ylei-

siin teoreettisiin perusteisiin ja viestin-

tään sekä antaa hänelle ammatin harjoit-

tamisen ja ammatillisen kehityksen kan-

nalta tarpeellinen kielitaito.” (Oulun 

ammattikorkeakoulu 2015.) 

- yleiskuva fysioterapiasta 

- fysioterapia työelämässä 

- kansainvälisyys 

- fysioterapian teoreettiset perusteet 

- viestintä 

- kielitaito 

”Ammattiopintojen tavoitteena on pe-

rehdyttää opiskelija fysioterapian kes-

- fysioterapian ongelmakokonaisuudet 

- fysioterapian soveltaminen 
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keisiin ongelmakokonaisuuksiin ja so-

vellutuksiin sekä niiden tieteellisiin pe-

rusteisiin siten, että opiskelija kykenee 

itsenäisesti työskentelemään fysioterapi-

an asiantuntijatehtävissä, kehitystyössä 

ja yrittäjänä.” (Oulun ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- tieteellinen perustelu 

- itsenäinen työskentely 

- asiantuntijuus 

- fysioterapian kehitys 

- yrittäjyys 

”Fysioterapeutti edistää eri-ikäisten ja 

toimintakyvyltään erilaisten ihmisten 

terveyttä sekä liikkumis- ja toimintaky-

kyä erilaisissa ympäristöissä.” (Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu 2015.) 

- eri-ikäisten kanssa toimiminen 

- toimintakyvyltään erilaiset ihmiset 

- terveyden ja liikkumis- ja toimintaky-

vyn edistäminen 

- toiminta eri ympäristöissä 

 

 

”Fysioterapeutti vastaa itsenäisesti työn-

sä suunnittelusta, toteutuksesta, arvioin-

nista ja kehittämisestä ottaen huomioon 

eettiset ja lainsäädännölliset näkökulmat 

sekä vaikuttavuuden, tehokkuuden ja 

taloudellisuuden vaatimukset.” (Jyväs-

kylän ammattikorkeakoulu 2015.) 

- itsenäisyys 

- työn suunnittelu, toteutus ja arviointi 

- työn kehittäminen 

- eettisyys ja lainsäädäntö 

”Fysioterapeutin ammattinimikettä saa 

käyttää ja ammattia harjoittaa vain tut-

kinnon suorittanut laillistettu fysiotera-

peutti.” (Jyväskylän ammattikorkeakou-

lu 2015.) 

- pitää olla laillistettu ammattinimike 

Kyky toimia asiantuntijana kansainväli-

sissä sekä moniammatillisissa tiimeissä, 

organisaatioissa ja yhteistyöverkostoissa 

(Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2015). 

- kyky kansainväliseen toimintaan 

- kyky moniammatilliseen toimintaan 

Tutkivan ja näyttöön perustuvan työot-

teen omaksuminen ja niiden pohjalta 

itsensä, työnsä sekä fysioterapian kehit-

täminen (Jyväskylän ammattikorkeakou-

lu 2015). 

- alan kehittäminen 
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Kyky hyödyntää toimintakyvyn arvioin-

nin, terveyttä edistävän neuvonnan, tera-

peuttisen harjoittelun, manuaalisen tera-

pian, fysikaalisen terapian, ergonomian 

ja hyvinvointiteknologian menetelmiä 

(Jyväskylän ammattikorkeakoulu 2015). 

- toimintakyvyn arviointi 

- terveyttä edistävä neuvonta 

- terapeuttinen harjoittelu 

- manuaalinen terapia 

- fysikaalinen terapia 

- ergonomia 

Yhteiskunnassa terveyden sekä perhei-

den hyvinvoinnin edistäminen (Jyväsky-

län ammattikorkeakoulu 2015). 

- yhteiskunnan terveyden edistäminen 

”Fysioterapian koulutusohjelman tuot-

tama osaaminen painottuu ensimmäisen 

lukuvuoden aikana terveen ihmisen liik-

keiden, liikkumisen ja toimintakyvyn 

tutkimiseen ja ohjaamiseen.” (Tampe-

reen ammattikorkeakoulu 2015.) 

- terveen ihmisen liikkuminen 

- tutkiminen 

- ohjaus 

”Opiskelija saa valmiuksia mm. hieron-

taan, perusliikkumisen ohjaamiseen, 

terapeuttisen harjoittelun sekä muiden 

ohjaus- ja opetusmenetelmien käyttämi-

seen.” (Tampereen ammattikorkeakoulu 

2015.) 

- hieronta 

- perusliikkumisen ohjaaminen 

- terapeuttinen harjoittelu 

- ohjaus 

- opetus 

”Opiskelija saa lukuvuoden aikana ko-

kemuksia asiakkaan kohtaamisesta, 

asiakaspalvelusta ja tutustuu fysiotera-

peutin työhön. Opiskelija perehtyy en-

simmäisen lukuvuoden aikana fysiotera-

peutin ammattieettisiin periaatteisiin ja 

oppii koulutuksen aikana niiden mukai-

seen toimintaan.” (Tampereen ammatti-

korkeakoulu 2015.) 

- asiakkaan kohtaaminen 

- asiakaspalvelu 

- ammattietiikka 

- eettinen toiminta 

”Toisen lukuvuoden aikana opiskelija 

harjaantuu aikuisikäisten tuki- ja liikun-

taelinsairaiden, hengitys- ja verenkier-

toelinsairaiden, neurologisesti sairaiden 

ja mielenterveyskuntoutujien fysiotera-

- aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet 

- hengitys- ja verenkiertoelinsairaudet 

- neurologiset sairaudet 

- mielenterveyskuntoutujien fysioterapia 
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pian toteuttamisessa.” (Tampereen am-

mattikorkeakoulu 2015.) 

”Opiskelija tutustuu harjoittelujaksojen 

aikana erilaisiin terveydenhuollon ja 

kuntoutuksen toimintaympäristöihin. 

Lisäksi hän perehtyy fysioterapeutin 

ammatissa tarvittavaan englannin ja 

ruotsin kieleen” (Tampereen ammatti-

korkeakoulu 2015.) 

- erilaiset toimintaympäristöt 

- kielitaito 

”Lukuvuoden päätteeksi hän osaa ohja-

tusti hyödyntää tieteelliseen näyttöön 

perustuvaa tietoa fysioterapian suunnit-

telussa ja toteutuksessa.” (Tampereen 

ammattikorkeakoulu 2015.) 

- fysioterapeutillinen suunnittelu 

- fysioterapian toteutus 

- tiedonkäsittely 

”Kolmantena lukuvuonna opiskelija 

perehtyy lasten ja nuorten samoin kuin 

ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn 

erityiskysymyksiin. Lukuvuoden päät-

teeksi hän osaa suunnitella ja toteuttaa 

fysioterapiaa sekä arvioida sen vaikutuk-

sia.” (Tampereen ammattikorkeakoulu 

2015.) 

- eri ikäryhmät 

- fysioterapian suunnittelu ja toteutus 

- fysioterapian vaikutuksen arviointi 

”Kliinisessä päättelyssä painottuvat asi-

akkaan ja hänen viiteryhmiensä lähtö-

kohdat. Kolmannen vuoden aikana opis-

kelija saa valmiuksia myös fysiotera-

piayrittäjänä toimimiseen sekä mahdolli-

suuden hanketyöhön ja kansainväliseen 

opiskelijavaihtoon.” (Tampereen am-

mattikorkeakoulu 2015.) 

- yrittäjyys 

- kliininen päättely 

”Fysioterapeuttitutkinto oikeuttaa toi-

mimaan fysioterapian asiantuntijana 

terveys-, sosiaali-, liikunta- ja kuntoutus-

järjestelmissä joko toisen palveluksessa 

tai yrittäjänä. Fysioterapeutin työn ta-

- ihmisen liikkumisen, toiminnan ja osal-

listumisen ylläpitäminen ja edistäminen 

- hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitä-

minen 

- eri ympäristöissä toimiminen 
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voitteena on ylläpitää ja edistää ihmisen 

liikkumista, toimintaa, osallistumista ja 

hyvinvointia ottaen huomioon kulloinkin 

valitsevat ympäristöolosuhteet ja yhteis-

kunnallisen tilanteen.” (Turun ammatti-

korkeakoulu 2015.) 

- ihmisen huomioiminen osana yhteis-

kuntaa 

 

”Koska fysioterapeutti työskentelee sekä 

moniammatillisissa työryhmissä että 

itsenäisesti asiakastilanteissa, osaami-

sessa korostuvat yhtä lailla työyhteisöo-

saaminen kuin fysioterapeuttinen tutki-

minen ja kliininen päättely, opetus- ja 

ohjausosaaminen sekä terapiaosaaminen. 

Fysioterapeutin rooli ja asiantuntijuus 

muuttuvat yhteiskunnan mukana, siksi 

fysioterapeutilta edellytetään myös kan-

sainvälistymis-, kehittämis- ja teknolo-

giaosaamista.” (Turun ammattikorkea-

koulu 2015.) 

- työyhteisöosaaminen 

- itsenäinen työskentely 

- fysioterapeuttinen tutkiminen 

- kliininen päättely 

- opetus- ja ohjausosaaminen 

- terapiaosaaminen 

- kansainvälisyys 

- kehittämisosaaminen 

- teknologiaosaaminen 

”Ammattikorkeakoulusta valmistunut 

fysioterapeutti hallitsee fysioterapian 

keskeisen tietoperustan, kykenee luo-

vaan ongelmanratkaisuun ja moniamma-

tilliseen yhteistyöhön. Hän käyttää hy-

väksyttyjä ja näyttöön perustuvia fy-

sioterapian menettelytapoja ja toiminta-

periaatteita niin päätöksenteossaan kuin 

tukiessaan asiakastaan toimintakyvyn 

ylläpitämisessä ja edistämisessä.” (Tu-

run ammattikorkeakoulu 2015.) 

- fysioterapian keskeiset tietoperustat 

- luova ongelmanratkaisu 

- moniammatillinen yhteistyö 

- tiedonkäsittely 

- toimintakyvyn ylläpitäminen ja edis-

täminen 

”Hän omaa valmiudet toimia eettisesti, 

asiakaslähtöisesti, luovasti ja tilannekoh-

taisesti sekä taidon kehittää fysioterapi-

aa.” (Turun ammattikorkeakoulu 2015.) 

- eettinen toiminta 

- asiakaslähtöisyys 

- fysioterapian kehittäminen 

”Lisäksi hän kykenee ottamaan huomi- - kansainvälisyys 
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oon niin kansalliset kuin kansainväliset 

haasteet sekä osaa kehittää yksilö-, yh-

teisö- ja verkosto-osaamisen innovaa-

tiokompetenssejaan.” (Turun ammatti-

korkeakoulu 2015.) 

- itsensä kehittäminen 

 

5.4.2 Aineiston klusterointi 

 

TAULUKKO 5. Aineiston klusterointi. 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

- eri-ikäisten kanssa toimiminen 

- toimintakyvyltään erilaiset ihmiset 

- erilaisia potilaita 

- monipuolinen asiakaskunta 

- eri-ikäisten ihmisten kanssa toimiminen 

- eri ikäryhmät 

- aikuisikäisten tuki- ja liikuntaelinsai-

raudet 

- hengitys- ja verenkiertoelinsairaudet 

- neurologiset sairaudet 

- mielenterveyskuntoutujien fysioterapia 

 

Eri asiakasryhmien kanssa toimiminen 

- monipuoliset työympäristöt 

- toiminta erilaisissa toimintaympäristöis-

sä 

- potilaan/asiakkaan ympäristön hallinta 

- eri ympäristöissä toimiminen 

- ympäristön muokkaaminen 

- toimintakyvyn ylläpitäminen ja edistä-

minen 

- eri ympäristöissä toimiminen 

- erilaiset toimintaympäristöt 

- toiminta eri ympäristöissä 

 

Erilaisissa työympäristöissä toimiminen 

ja niiden muokkaaminen 

- edistää liikkumiskykyä Liikkumis-, työ- ja toimintakyvyn edis-
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- edistää työkykyä 

- edistää toimintakykyä 

- liikkumisen vahvistaminen 

- toimintakyvyn edistäminen ja ylläpitä-

minen 

- hyvinvoinnin edistäminen ja ylläpitä-

minen 

- terveen ihmisen liikkuminen 

- ihmisen liikkumisen, toiminnan ja osal-

listumisen ylläpitäminen ja edistäminen 

- terveyden ja liikkumis- ja toimintaky-

vyn edistäminen 

- liikkumis- ja toimintakyvyn ylläpitämi-

nen ja edistäminen 

- liikkumis- ja toimintakyvyn vahvista-

minen 

- terveyttä edistävä neuvonta 

- kokonaisvaltainen hyvinvointi 

 

täminen ja ylläpitäminen 

- liikkumisen arviointi 

- asiakkaan voimavarojen arviointi 

- toimintakyvyn arviointi 

 

Ihmisen toimintakyvyn arviointi 

- tukea ihmisen omaa osallistumista 

- asiakkaan motivointi / voimaannuttami-

nen 

- asiakkaan motivointi ja kannustus 

- asiakkaan omatoimisuuden aktivointi 

- asiakkaan tukeminen 

- ihmisen huomioiminen osana yhteis-

kuntaa 

 

Potilaan / asiakkaan motivoiminen, osal-

listaminen ja voimaannuttaminen 

- itsearviointi 

- itsearviointi 

- itsekriittisyys 

Itsensä kehittäminen 
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- ammatillinen tiedon hankinta 

- itsensä kehittäminen 

- asiantuntijuus 

- asiantuntijuus 

 

- ammatillisen tiedon tuotto 

- työn kehittäminen 

- fysioterapian kehitys 

- fysioterapian kehittäminen 

- kehittämisosaaminen 

- alan kehittäminen 

- fysioterapian suunnittelu ja kehittämi-

nen 

- yhteiskunnan terveyden edistäminen 

- opetus 

Fysioterapian työn sekä alan kehittämi-

nen 

- itsenäinen työskentely 

- itsenäisyys 

- itsenäinen työskentely 

- itsenäinen työskentely 

- itsenäinen työskentely 

- fysioterapian suunnittelu ja toteutus 

- fysioterapian vaikutuksen arviointi 

- fysioterapian toteutus 

- fysioterapeutillinen suunnittelu 

- työn suunnittelu, toteutus ja arviointi 

- vastuu omasta toiminnasta 

- yrittäjyys 

- yrittäjyys 

 

 

 

Itsenäisyys ja omatoimisuus 

- kansainvälisyys 

- kansainvälisyys 

- kansainvälisyys 

- kyky kansainväliseen toimintaan 

Kyky ja mahdollisuus kansainväliseen 

työskentelyyn  
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- asiakaslähtöisyys 

- asiakaslähtöisyys 

- asiakkaan kohtaaminen 

- asiakaspalvelu 

- viestintä 

- kielitaito 

- asiakkaan läheisten huomioiminen 

- yhteistyö potilaan lähipiirin kanssa 

- asiakkaan mielipiteen huomioiminen 

- asiakaslähtöinen toiminta 

- yksilö ja ryhmä toiminta 

- kielitaito 

 

Sosiaaliset vuorovaikutustaidot 

- eettinen toiminta 

- eettisyys ja lainsäädäntö 

- ammattietiikka 

- eettinen toiminta 

- sosiaali- ja terveysalan eettiset periaat-

teet 

- pitää olla laillistettu ammattinimike 

- ammatillisuus 

 

 

Eettisesti ja laillisesti korrekti toiminta 

- tiedonkäsittely 

- teknologiaosaaminen 

- tiedonkäsittely 

- tekninen osaaminen 

- etäohjaus 

 

Teknologian ja tekniikan hyödyntäminen 

- moniammatillinen yhteistyö 

- työyhteisöosaaminen 

- ryhmässä työskentely 

- moniammatillisuus 

- moniammatillisuus 

Ryhmä- sekä moniammatillinen yhteis-

työkyky 
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- kyky moniammatilliseen toimintaa 

-ryhmässä työskenteleminen 

 

 

- luova ongelmanratkaisu 

- fysioterapian soveltaminen 

- terapiaosaaminen 

- opetus- ja ohjausosaaminen 

- kliininen päättely 

- kliininen päättely 

 

 

Ongelmatilanteisiin mukautuminen, so-

veltaminen sekä ongelmanratkaisu 

- hieronta 

- manuaalinen terapia 

- fysikaalinen terapia 

- ergonomia 

- apuvälineosaaminen 

- terapeuttinen harjoittelu 

- ohjaus 

- ohjaus 

- ohjaus 

- fysioterapiamenetelmät 

- perusliikkumisen ohjaaminen 

- fysioterapeuttinen tutkiminen 

- tutkiminen 

- terapeuttinen harjoittelu 

- ammatillinen osaaminen 

 

Ammatilliset perustaidot 

- fysioterapian keskeiset tietoperustat 

- fysioterapian teoreettiset perusteet 

- tutkitut fysioterapiamenetelmät 

- tieteellinen perustelu 

- yleiskuva fysioterapiasta 

- fysioterapia työelämässä 

- työssä tarvittavaa osaamista 

Teoreettinen tietämys 
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- fysioterapian ongelmakokonaisuudet 

 

 

5.4.3 Aineiston abstrahointi 

 

TAULUKKO 6. Aineiston abstrahointi. 

Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

- Eri asiakasryhmien kans-

sa toimiminen 

- Potilaan / asiakkaan mo-

tivoiminen, osallistaminen 

ja voimaannuttaminen 

- Sosiaaliset vuorovaiku-

tustaidot 

- Ryhmä- sekä moniam-

matillinen yhteistyökyky 

Vuorovaikutustaidot Sosiaaliset taidot 

Sosiaalinen kompetenssi 

- Erilaisissa työympäris-

töissä toimiminen ja niiden 

muokkaaminen 

Työympäristöihin sopeu-

tuminen 

Ammatillinen kompetenssi 

- Liikkumis-, työ- ja toi-

mintakyvyn edistäminen ja 

ylläpitäminen 

- Ihmisen toimintakyvyn 

arviointi 

- Ammatilliset perustaidot 

- Teoreettinen tietämys 

Fysioterapeutin perustai-

dot 

- Itsensä kehittäminen 

- Fysioterapian työn sekä 

alan kehittäminen 

Kehittämistaidot 

- Itsenäisyys ja omatoimi-

suus 

- Ongelmatilanteisiin mu-

kautuminen, soveltaminen 

sekä ongelmanratkaisu 

Itsenäisyys ja ongelman-

ratkaisu 
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- Kyky ja mahdollisuus 

kansainväliseen työskente-

lyyn 

Kansainvälisyys 

- Eettisesti ja laillisesti 

korrekti toiminta 

Eettisyys ja moraali 

- Teknologian ja tekniikan 

hyödyntäminen 

Tekninen osaaminen 

 

5.5 Abstrahoidun aineiston esiintyvyys opetussuunnitelmissa 

 

Tässä kappaleessa olemme tarkastelleet taulukossa kaikkia suomalaisia ammattikor-

keakouluja, joissa on mahdollista opiskella fysioterapiaa. Kaikista viidestätoista am-

mattikorkeakoulusta on tutkittu abstrahoidun aineiston esiintyvyyttä niiden fysiotera-

pian koulutusohjelman opetussuunnitelmasta. 
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TAULUKKO 7. Abstrahoidun aineiston esiintyvyys opetussuunnitelmissa. 

 Vuorovaikutustaidot 
Työympäristöihin 

sopeutuminen 

Fysioterapeutin 

perustaidot 
Kehittämistaidot 

Itsenäisyys ja 

ongelmanratkaisu 
Kansainvälisyys 

Eettisyys ja 

moraali 

Tekninen 

osaaminen 

Arcada x x x x x x x x 

JAMK
1
 x x x x x x x x 

LAMK
2
 x x x x x x x x 

Laurea x x x x x x x x 

Metropolia x x x x x x x x 

MAMK
3
 x x x x x x x x 

OAMK
4
 x x x x x x x x 

Karelia x x x x x x x x 

Lapin AMK x x x x x x x x 

Saimaan 

AMK 
x x x x x x x x 

SAMK
5
 x x x x x x x x 

Savonia x x x x x x x x 

SeAMK
6
 x x x x x x x x 

TAMK
7
 x x x x x x x x 

Turun 

AMK 
x x x x x x x x 

1
Jyväskylän ammattikorkeakoulu. 

2
Lahden ammattikorkeakoulu. 

3
Mikkelin ammattikorkeakoulu. 

4
Oulun ammattikorkeakoulu. 

5
Satakunnan ammatti-

korkeakoulu. 
6
Seinäjoen ammattikorkeakoulu. 

7
Tampereen ammattikorkeakoulu. 
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5.6 Työpaikkailmoituksista ilmenevät fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot 

 

Tarkastelimme 15.5.–8.8.2015 julkaistuja työpaikkailmoituksia fysioterapeutin toi-

meen ja niissä esiintyviä edellytyksiä saadaksemme osittaisen kuvan fysioterapeutin 

ammatin kvalifikaatioista työnantajien näkökulmasta. Työpaikkailmoituksia haimme 

työ- ja elinkeinoministeriön, työ- ja elinkeinopalveluiden verkkosivuilta avoimista 

työpaikkailmoituksista hakusanalla fysioterapeutti. Haun tuloksista edellä mainitulla 

aikavälillä yhteensä 28:ssa avoimessa fysioterapeutin toimen työpaikkailmoituksessa 

oli jotain tietoa koskien kvalifikaatioita ja edellytyksiä jota pystyimme käyttämään 

työssämme. Kyseisellä aikavälillä seitsemässä ilmoituksessa ei mainittu muita edelly-

tyksiä kuin että työhön haettiin fysioterapeuttia. Yhteensä tarkastelussa oli siis 35 työ-

paikkailmoitusta. Kaikki tarkastelun alla olevat ilmoitukset oli listattu ammattinimik-

keen ”Fysioterapeutti” alle tai ilmoituksessa kerrottiin haun koskevan fysioterapeuttia. 

Koostimme työpaikkailmoitusten sisältämästä, edellytyksiä koskevasta informaatiosta 

taulukon, jossa edellytykset sekä vaatimukset on kategorioitu suoraa mainittuihin 

osaamisalueisiin tai ilmoituksen perusteella hakijalta odotettaviin osaamisalueisiin. 

 

Työpaikkailmoituksista yhdeksässä oli erikseen ilmoitettu edellytyksiksi fysiotera-

peutin ammattikorkeakoulututkinto tai aiempi vastaavan tason opistotutkinto, joka 

myös lain mukaan terveysalan ammattihenkilöllä tulee olla jotta hän voi harjoittaa 

kyseistä ammattia. Vaikka koulutusta tai laillisuutta ei läheskään kaikissa ilmoituksis-

sa siis mainittu, voimme olettaa sen olevan kuitenkin edellytys jokaisessa tarkastelus-

sa olleessa työpaikkailmoituksessa, koska ilmoituksissa haettiin fysioterapeuttia. Itse 

fysioterapeutilta lain mukaisten koulutusten sekä lupien lisäksi edellytettiin ja arvos-

tettiin useita eri asioita, riippuen työpaikasta sekä toimenkuvasta, johon fysioterapeut-

tia haettiin. Osassa ilmoituksista ei kerrottu suoraan edellytyksiä mitä hakijalta vaadi-

taan, vaan työtehtävien kuvauksen pohjalta annettiin olettaa mitä taitoja hakijalta odo-

tetaan. Tärkeimmiksi edellytyksiksi hakijalta nousivat kyky itsenäiseen työskentelyyn, 

joka mainittiin 13 ilmoituksessa sekä hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot joita 

hakijalta edellytettiin yhdeksässä ilmoituksessa. Kaikkein yleisimmäksi asiakasryh-

mäksi ilmoitettu tuki- ja liikuntaelinsairauksista (TULES) kärsivät, joiden parissa toi-

mimisesta ilmoitettiin kahdeksassa ilmoituksessa. Ilmoituksissa edellytettiin joko ko-

kemusta tai osaamista TULES-puolelta. Kuudessa ilmoituksista hakijalta edellytettiin 

kykyä kehittää itseään, ammattiaan sekä alaansa. Myös neurologisten potilaiden kans-

sa toimiminen ja sen edellyttämä kokemus ja osaaminen mainittiin kuudessa ilmoituk-
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sessa. Alalle sopivat luonteenpiirteet kuten avoimuus, ulospäin suuntautuneisuus, pir-

teys, iloisuus sekä positiivisuus nousivat esille niin ikään kuudessa ilmoituksessa. 

Suuressa osassa ilmoituksista ei haettu nimenomaan tiettyjä luonteenpiirteitä, mutta 

innostus työhön tai muunlainen ”oikea asenne” työtä kohtaan mainittiin useaan ottee-

seen. Ryhmänohjaus- sekä kotikäyntikokemus ja osaaminen mainittiin viidessä ilmoi-

tuksessa. Oman auton tai ajokortin välttämättömyys työhön liittyvien kotikäyntien tai 

eri työpisteissä toimimisen vuoksi ilmaistiin viidessä ilmoituksessa. Kokemus ja 

osaaminen ikääntyneiden parissa työskentelystä löytyi neljästä ilmoituksesta kuten 

myös kielitaidolliset vaatimukset, jotka koskivat ruotsin kieltä. Erikseen hankittua 

erikoisosaamista haettiin neljässä ilmoituksessa, näitä erikoisosaamisia olivat MDT-

terapia, akupunktio, lymfaterapia, GAS-koulutus, manuaalisen terapian jatkokoulutus 

ja kinetic control. Muita maininnan arvoisia osaamisalueita, joita edellytettiin yhdessä 

tai kahdessa ilmoituksista ovat määrällinen työkokemus, allasterapia, kuntosaliohjaus, 

ensiaputaidot, ergonomiaosaaminen, funktionaalinen harjoittelu sekä rikosoikeudelli-

sesti nuhteeton tausta. Asiakasryhmiä, joiden osalta kokemusta ja osaamista edellytet-

tiin, mutta jotka mainittiin vain yhdessä tai kahdessa ilmoituksessa olivat muistisai-

raat, vaikeavammaiset, lapset ja nuoret. (Työ- ja elinkeinotoimisto 2015.) 

 

TAULUKKO 8. Työpaikkailmoituksista ilmenevät edellytykset ja vaatimukset. 

Alkuperäis- ja tiivistetyt ilmaukset Edellytykset ja vaatimukset 

”Kelpoisuusehtona on fysioterapeutin 

opisto- tai ammattikorkeakoulututkinto” 

(Lieksan kaupunki 2015) 

Lain mukainen fysioterapeutin opisto- tai 

ammattikorkeakoulututkinto (Laillistettu 

ammattinimike) 

”Edellytämme hakijoilta fysioterapeutin 

tutkintoa” (Debora Oy 2015) 

”Edellytämme fysioterapeutin koulutusta” 

(Sports Gym Wasa Ab Oy 2015) 

”Edellytämme fysioterapeutin tutkintoa 

(AMK) tai soveltuvaa aikaisempaa opis-

totutkintoa ” (Vaasan kaupunki 2015) 

”Edellytämme fysioterapeutin koulutusta” 

(Kuhmon JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Pätevyysvaatimuksena fysioterapeutin 

tutkinto” (Tuusulan kunta 2015a) 
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”Kelpoisuusvaatimuksena fysioterapeutin 

amk-tutkinto tai aikaisempi opistoasteinen 

tutkinto” (Pohjois-Satakunnan peruspal-

velukuntayhtymä 2015) 

”Kelpoisuusvaatimuksena on laillistettu 

fysioterapeutin tutkinto” (Staden Jakob-

stad 2015) 

”Edellytämme laillistettua fysioterapeutin 

tutkintoa” (Forever Fysio Oy 2015) 

”Edellytämme vähintään kahden vuoden 

ammatillista työkokemusta valmistumisen 

jälkeen” (Debora Oy 2015) 

Aiempi työkokemus (määrällinen) 

”1-5 vuoden työkokemus” (Tuusulan kun-

ta 2015a) 

”Kokemusta perusterveydenhuollon poli-

kliinisesta fysioterapiatyöstä” (Lieksan 

kaupunki 2015) 

Perusterveydenhuollon polikliniikka-

osaaminen 

”Arvostamme hyvää yhteistyökykyä, hy-

viä vuorovaikutustaitoja, hyvää asiakas-

palvelua” (Lieksan kaupunki 2015) 

Hyvät vuorovaikutustaidot sekä yhteis-

työkyky 

”Toivomme asiakaspalveluhenkisyyttä” 

(Debora Oy 2015) 

”Toivomme asiakaspalveluhenkisyyttä” 

(Päivinen, Kaisa 2015) 

”Edellyttää yhteistyö- ja verkostoitumis-

taitoja” (Tuusulan kunta 2015b) 

”Arvostamme yhteistyökykyä moniam-

matillisissa tiimeissä” (Esperi Care Oy 

2015) 

”Arvostamme yhteistyökykyä ja hyviä 

vuorovaikutustaitoja” (Pohjois-

Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä 

2015) 

”Tiimityöskentelyn omaava” (M-Fysio 
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Oy 2015) 

”Hyvät valmiudet työskentelyyn yhteis-

työssä muiden ammattiryhmien kanssa” 

(Staden Jakobstad 2015) 

”Hyviä sosiaalisia taitoja , kykyä yhteis-

työhön” (Forever Fysio Oy 2015) 

”Arvostamme valmiutta ja intoa kuntou-

tustyön kehittämiseen” (Lieksan kaupunki 

2015) 

Kyky kehittää itseään, ammattiaan sekä 

fysioterapiaa 

”Odotamme myös sinulta uusia ideoita 

toiminnan kehittämiseksi” (Ajan Terapia 

Oy 2015) 

”Edellyttää kehittämishalua” (Vaasan 

kaupunki 2015) 

”Innostunut itsensä ja työyhteisön kehit-

tämisestä” (O’Niel Imagination Oy 2015) 

”Toivomme halukkuutta olla mukana 

kehittämässä laadukkaita sosiaali- ja ter-

veysalan palveluita yksityisellä sektorilla” 

(Debora Oy 2015) 

”Jatkuvaa halua kehittyä työssään” (Fore-

ver Fysio Oy 2015) 

”Arvostamme valmiutta ja intoa ryhmien 

ohjaukseen” (Lieksan kaupunki 2015) 

Ryhmien ohjaustaito 

”Jumpparyhmien ohjauskokemus eduksi” 

(Kuntoparkki Oy 2015) 

”Työhön kuuluu myös ryhmien ohjausta” 

(Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-

tayhtymä 2015) 

”Terveysliikuntaryhmät” (Fysiopalvelu 

Tuulikki Laitinen 2015) 

”Vastaa osaston liikuntaryhmistä” (Hel-

singin kaupunki 2015) 

”Etsimme itsenäiseen työskentelyyn tot- Kyky työskennellä itsenäisesti 
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tunutta” (Ajan Terapia Oy 2015) 

”Itsenäistä ammatinharjoittajan työtä” 

(City Akuutti 2015) 

”Arvostamme oma-aloitteisuutta” (Kun-

toparkki Oy 2015) 

”Kykyä työskennellä itsenäisesti” (Päivi-

nen, Kaisa 2015) 

”Edellyttää oma-aloitteellisuutta” (Vaasan 

kaupunki 2015) 

”Edellytämme itsenäistä työotetta” (De-

bora Oy 2015) 

”Itsenäisen työskentelyn omaava” (M-

Fysio Oy 2015) 

”Arvostamme oma-aloitteisuutta” (Poh-

jois-Satakunnan peruspalvelukuntayhty-

mä 2015) 

”Kykyä itsenäiseen työskentelyyn” (Tuu-

sulan kunta 2015b) 

”Etsimme oma-aloitteista fysioterapeut-

tia” (Kuhmon JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Olet oma-aloitteinen” (Kuntoparkki Oy 

2015) 

”Työskentelee usein itsenäisesti” (Staden 

Jakobstad 2015) 

”Itsenäiseen työskentelyyn tottunut” (Es-

poon Fysikaalinen Hoitolaitos KY 2015) 

”Etsimme huumorintajuista ja ulospäin 

suuntautuvaa” (Ajan Terapia Oy 2015) 

Ammattiin soveltuvat luonteenpiirteet 

”Arvostamme avoimuutta ja innostunutta 

otetta” (Kuntoparkki Oy 2015) 

”Etsimme pirteää fysioterapeuttia” (Kuh-

mon JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Edellytämme hakijoilta joustavuutta ja 

reipasta työotetta” (Debora Oy 2015) 
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”Arvostamme iloista työotetta, jousta-

vuutta” (Esperi Care Oy 2015) 

”Arvostamme positiivista asennetta” 

(Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-

tayhtymä 2015) 

”Allasterapia kokemusta” (Ajan Terapia 

Oy 2015) 

Allasterapiaosaaminen 

”Työtehtäviin kuuluvat myös allastera-

piakäynnit” (Haapaniemi 2015) 

”Eduksi katsotaan MDT-terapian hallinta 

tai akupunktio- tai lymfaterapia koulutus” 

(Ajan Terapia Oy 2015) 

Erikseen hankittu erikoisosaaminen 

”Toivomme että Sinulla on GAS-koulutus 

suoritettuna” (Debora Oy 2015) 

”Eduksi jatko-opinnot manuaalisesta tera-

piasta, Kinetic Controllista tai molemmis-

ta” (Forever Fysio Oy 2015) 

”Lymfaterapiaosaaminen eduksi” (M-

Fysio Oy 2015) 

”Oma auto on välttämätön kotikäyntien ja 

allasterapian hoitamiseksi” (Ajan Terapia 

Oy 2015) 

Ajokortti ja/tai oma auto työn edellyttä-

mien kulkemisten vuoksi 

”Ajokortti ja mahdollisuus käyttää omaa 

autoa ovat työskentelyn kannalta välttä-

mättömiä” (Debora Oy 2015) 

”Oman auton käyttömahdollisuus” (Tuu-

sulan kunta 2015b) 

”Ajokortti välttämätön” (M-Fysio Oy 

2015) 

”Oma auto on välttämätön” (Haapaniemi 

2015) 

”Fysioterapiaa tules vaivoihin” (City 

Akuutti 2015) 

TULES-osaaminen 

”Kokemusta tules-fysioterapiasta” 
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(SmartFysio KY 2015) 

”Kysyntää TULE- puolen osaajalle” (Fy-

sioterapia Sanna Raininen 2015) 

”Osaamista Tules-asiakkaien tutkimisesta 

ja terapiasta” (Tuusulan kunta 2015a) 

”Hoitamaan tules-asiakkaita” (Kuhmon 

JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Tules asiakkaiden kanssa” (Kemijärven 

Fysikaalinen Hoitolaitos Ky 2015) 

”Nuorten tuki- ja liikuntaelinongelmien 

ennaltaehkäisy” (Staden Jakobstad 2015) 

”TULES” (Espoon Fysikaalinen Hoitolai-

tos KY 2015) 

”Edellytämme nuhteetonta taustaa” (De-

bora Oy 2015) 

Rikosoikeudellisesti nuhteeton tausta 

”Arvostamme aiempaa kokemusta koti-

käynneistä” (Debora Oy 2015) 

Kotikäyntikokemus ja osaaminen 

”Työtehtäviin kuuluvat myös kotikäynnit” 

(Haapaniemi 2015) 

”Myös kotikäyntejä” (Kuhmon JK-

Fysioterapia Oy 2015) 

”Kotikäynnit” (Fysiopalvelu Tuulikki 

Laitinen 2015) 

”Kotikäynnit” (Tuusulan kunta 2015b) 

”Arvostamme aiempaa kokemusta ikään-

tyneistä asiakkaista” (Debora Oy 2015) 

Kokemus ja osaaminen ikääntyneiden 

kanssa toimimiseen 

”Arvostamme kokemusta ikääntyneiden 

kanssa toimimisesta” (Esperi Care Oy 

2015) 

”Kiinnostunut toimimaan ikääntyneiden 

kanssa” (Vaasan kaupunki 2015) 

”Eduksi työkokemus ikääntyneiden paris-

sa” (Helsingin kaupunki 2015) 

”Toivomme että sinulla on ajantasainen Ensiaputaito 
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ensiaputaito” (Debora Oy 2015) 

”Arvostamme kokemusta muistisairaiden 

kanssa toimimisesta” (Esperi Care Oy 

2015) 

Kokemus ja osaaminen muistisairaiden 

kanssa toimimiseen 

”Muistisairaita” (Helsingin kaupunki 

2015) 

”Valmius työskennellä eri puolilla pää-

kaupunkiseutua katsotaan eduksi” (Esperi 

Care Oy 2015) 

Mahdollisuus eri kohteissa työskentelyyn 

”Työkokemus neurologisten kuntoutujien 

parissa katsotaan eduksi” (Haapaniemi 

2015) 

Kokemus ja osaaminen neurologisten 

kuntoutujien kanssa toimimiseen 

”Hoitamaan neurologisia asiakkaita” 

(Kuhmon JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Odotamme neurologisen kuntoutuksen 

kiinnostusta” (M-Fysio Oy 2015) 

”Kokemusta neurologisesta fysioterapias-

ta” (SmartFysio KY 2015) 

”Neurologiset” (Espoon Fysikaalinen 

Hoitolaitos KY 2015) 

”Neurologisten asiakkaiden kanssa” (Ke-

mijärven Fysikaalinen Hoitolaitos Ky 

2015) 

”Kuntoutujat ovat nuoria” (Haapaniemi 

2015) 

Kokemus ja osaaminen nuorten kanssa 

toimimiseen 

”Kuntoutujat ovat pääosin vaikeavammai-

sia” (Haapaniemi 2015) 

Kokemus ja osaaminen vaikeavammais-

ten kanssa toimimiseen 

Hoidamme mm. vaikeavammaisia” 

(Kuhmon JK-Fysioterapia Oy 2015) 

”Työhön kuuluu myös apuvälinepalvelua” 

(Pohjois-Satakunnan peruspalvelukun-

tayhtymä 2015) 

Apuvälinetuntemus ja osaaminen 

”Apuvälinepalvelut” (Tuusulan kunta 

2015b) 
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”Vastaa apuvälineistä” (Helsingin kau-

punki 2015) 

”Tehtäviin kuuluu mm. lasten kuntoutus 

ja kuntoutustarpeen arviointi” (Staden 

Jakobstad 2015) 

Lasten fysioterapian kokemus ja osaami-

nen 

”Tyydyttävä suullinen ja kirjallinen taito 

toisessa kotimaisessa kielessä, joka ei ole 

hakijan äidinkieli” (Staden Jakobstad 

2015) 

Kielitaito 

”Eduksi ruotsin kielentaito” (SmartFysio 

KY 2015) 

”Ruotsin kielen tyydyttävä suullinen ja 

kirjallinen hallitseminen (kielitodistus)” 

(Vaasan kaupunki 2015) 

”Ruotsin sekä suomen kielen hyvä suulli-

nen ja tyydyttävä kirjallinen taito” (Hel-

singin kaupunki 2015) 

”Ohjaa henkilökuntaa hyvän työer-

gonomian toteutuksessa” (Helsingin kau-

punki 2015) 

Ergonomiaosaaminen 

”Kuntosaliharjoittelun ohjauskokemus 

eduksi” (Kuntoparkki Oy 2015) 

Kuntosaliohjaus kokemus ja osaaminen 

”Arvostamme yksityissektorin työkoke-

musta” (Kuntoparkki Oy 2015) 

Kokemus yksityiseltä sektorilta 

”Kokemusta funktionaalisesta hoidosta” 

(Meduusa Life Oy 2015) 

Kokemus funktionaalisesta hoidosta 

 

6 TULOKSET JA YHTEENVETO 

 

Mitä ovat fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot Suomessa? Suomessa fysiotera-

peutin ammatin kvalifikaatiot ovat lain sekä työelämän asettamien kvalifikaatioiden 

sekä koulutuksen luomien kompetenssien yhdistelmä, joka sisältää sosiaalisia sekä 

ammatillisia kompetensseja, joita ovat muun muassa vuorovaikutustaidot, työympäris-

töihin sopeutuminen, fysioterapeutin perustaidot, kehittämistaidot, itsenäisyys ja on-
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gelmanratkaisu, kansainvälinen toiminta, eettinen ja moraalinen toiminta ja tekninen- 

tai teknologinen osaaminen. 

 

Mitkä tekijät vaikuttavat fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin Suomessa? 

Suomessa fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin vaikuttavat laki, kansainväliset 

viitekehykset ja järjestöt, työelämän vaatimukset sekä koulutus. 

 

Suomessa fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot määräytyvät pääsääntöisesti lain 

sekä työelämän asettamien vaatimusten mukaisesti eli käsityksestä siitä, mitä fysiote-

rapeutin tulee osata ja suorittaa saadakseen työskennellä sekä kyetäkseen suoriutu-

maan työtehtävistään ammatissaan. Lain mukaan fysioterapeutin tulee käydä lainmu-

kainen koulutus, joten voidaan siis katsoa että koulutuksen näkökulma fysioterapeutin 

kompetensseista asettaa myös omalta osaltaan ammatin kvalifikaatioita. Fysiotera-

piaopiskelijan tulee osata koulutuksessa määritellyt asiat, jotta hän voi saada lainmu-

kaisen koulutuksen ja täten luvan harjoittaa ammattiaan. Koulutuksen näkökulmasta 

fysioterapeutilla tulee olla tiettyjä kompetensseja eli osaamista, jotta hän täyttää am-

matin kvalifikaatioiden asettamat vaatimukset. Koulutuksen sisältöön puolestaan vai-

kuttavat kansainväliset järjestöt ja viitekehykset, jotka määrittelevät koulutuksessa 

saatavaa osaamista. Kansainvälisiin viitekehyksiin sekä järjestöjen linjauksiin vaikut-

tavat ajantasainen fysioterapian kehitys sekä tutkimus jolla määritellään laajalti työ-

elämässä käytettäviä metodeja. Fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin vaikuttavat 

tekijät ja niiden keskinäiset vaikutukset on havainnollistettu kuvassa 2 (Kuva 2.). Ku-

va 2 on tämän opinnäytetyön tekijöiden oma tuotos. 

 

Työpaikkailmoituksien tarkastelun tuloksen saimme kuvaa työelämän asettamista fy-

sioterapeutin ammatin kvalifikaatioista (Taulukko 8.). Opetussuunnitelmien sisältöä 

analysoimalla saimme puolestaan abstrahoinnin ylä- sekä pääluokkien tulokseksi 

kompetensseja (Taulukko 6.) joita koulutuksen näkökulmasta tarvitaan, jotta valmis-

tuva fysioterapeutti vastaa työelämän ammatin kvalifikaatioita. Aineiston käsittelyn 

tuloksena, voimme todeta, että jokaisessa suomalaisessa ammattikorkeakoulussa, jossa 

opetetaan fysioterapiaa, opetukseen sisältyvät fysioterapeutin kompetenssit sekä am-

matin kvalifikaatiot, opetussuunnitelmien näkökulmasta. Vertailtaessa työpaikkail-

moituksista ilmeneviä ammatin kvalifikaatioita sekä koulutuksesta saatavia kompe-

tensseja voidaan todeta, että koulutuksen kompetenssit sekä ammatin kvalifikaatiot 

kohtaavat. Sisällönanalyysimme tuloksena siis voimme todeta, että koulutuksessa 
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hankitut kompetenssit vastaavat työelämän asettamia kvalifikaatioita. Fysioterapeutin 

ammatin kvalifikaatioita lain asetusten lisäksi ja koulutuksesta saatavia kompetensseja 

ovat siis vuorovaikutustaidot, kyky työskennellä erilaissa työympäristöissä sekä niihin 

sopeutumisen, itsensä, työnsä sekä alansa kehittämistaidot, kyky työskennellä itsenäi-

sesti, ongelmanratkaisukyky, kyky kansainväliseen työskentelyyn sekä tekninen 

osaamisen ja kyky hyödyntää teknologiaa työssään sekä tietenkin eettisesti ja moraali-

sesti oikeanlainen toiminta. Fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot määräytyvät siis 

kaikkien osatekijöiden näkökulmien yhdistelmästä niiden kaikkien vaikuttaessa toi-

siinsa joko suorasti tai epäsuorasti. 

 

 

KUVA 2. Fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin vaikuttavat tekijät 

 

7 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

 

Tutkimusprosessin luotettavuutta tarkastellessa on otettava huomioon sen aiheen eet-

tinen oikeutus, tutkimusmenetelmän eettinen arviointi sekä tutkijan eettinen velvolli-

suus tutkimuksen tulosten analysoinnissa sekä raportoinnin rehellisyydessä. Eettisellä 

oikeutuksella tarkoitetaan tutkimuksen aiheen perusteltavuutta eli sitä, miksi juuri 

kyseistä aihetta on perusteltua tutkia. Tutkimusmenetelmän eettisessä arvioinnissa on 

otettava huomioon tutkimusmenetelmät. Tutkimuksessa tavoiteltava tieto täytyy olla 
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saatavissa käytetyillä aineistonkeruumenetelmillä. Tutkijan eettiseen velvollisuuteen 

sisältyvät tutkijan eettiset velvollisuudet analysoinnin aikana, mikäli aineisto sisältää 

arkaluontoista tai henkilökohtaista informaatiota ja sisältää materiaalia jota koskee 

anonymiteetti. Tutkijan on myös velvoitettu raportoimaan tutkimustulokset mahdolli-

simman tarkasti ja rehellisesti. Myös tutkimuksen läpinäkyvyys on huomioitava eetti-

nen seikka. Tutkimukselle ei ole riittävää esittää vain tuloksia, vaan tutkimusprosessin 

kulku on myös kuvattava, jotta eettisten kysymysten arvioiminen mahdollistuu ja luki-

ja pystyy tarkastelemaan prosessin etenemistä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006.) 

 

Tutkimuksemme aihe on relevantti työelämässä, siitä on informatiivista hyötyä sekä 

se on ajankohtainen, joten sitä on perusteltua tutkia. Käyttämämme tutkimusmenetel-

mä soveltuu hakemaamme tietoon ja sillä on mahdollista saada tavoittelemamme tu-

lokset, aineiston ollessa saatavilla sekä luotettavaa. Tutkimuksemme on aineistoläh-

töistä sisällönanalyysiä, joten emme törmänneet työtä tehdessämme eettisiin kysy-

myksiin tai ongelmiin, joita olisi voinut ilmaantua tutkittaessa henkilöitä. Työssämme 

emme siis ole tekemisissä esimerkiksi tutkittavien oikeuksia koskevien kysymysten 

kanssa.  

 

Työssämme eettisyys- ja luotettavuuskysymykset koskevat aineiston ja lähteiden luo-

tettavuutta sekä niiden tulkintaa. Aineistomme pohjalta tehtävää analyysiä on helppo 

tulkita eri tavoilla, joten tutkijan omat tulkinnat saattavat nousta esille melko vahvasti. 

Tutkimusta tehdessämme pyrimme tarkastelemaan aineistoa ja tulkitsemaan sen mer-

kityksiä mahdollisimman objektiivisesti. Tarkastelimme lähteitä lähdekriittisesti, siten 

että olimme tyytyväisiä lähteen luotettavuuteen. Mielestämme pystyimme käyttämään 

aineiston suppeuden huomioon ottaen riittävän luotettavia lähteitä. Aineiston redu-

sointi, klusterointi sekä abstrahointi ovat menetelmänä alttiita tutkijan omille näke-

myksille, mutta pyrimme raportoimaan tulokset mahdollisimman tarkasti. Tulostem-

me luotettavuutta vahvistaa muun muassa ammattikorkeakoulujen opetussuunnitelmi-

en tarkastelusta esiin nousseiden fysioterapeutin kompetenssien sekä ammatin kvalifi-

kaatioiden ilmeneminen kaikissa 15:ssä fysioterapian koulutusohjelman opetussuunni-

telmassa. 
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8 POHDINTA 

 

Kun aloitimme opinnäytetyöprosessin, oli alkuperäinen ideamme täysin eri kuin mihin 

loppujen lopuksi päädyimme. Alkuperäisenä ideanamme oli tehdä kyselytutkimus 

liittyen asiakkaiden kokemuksiin etäkuntoutuksesta. Idea kuitenkin jouduttiin hylkää-

mään käytännön syistä ja niinpä lähtiessämme kansainväliseen opiskelijavaihtoon 

Belgiaan aloimme pohtia uusia ideoita. Olimme jo aiemmin miettineet opiskelijoiden 

kokemia valmiuksia lähteä työelämään ja niiden valmiuksien kartoittamista. Kyseinen 

idea opiskelijoiden kokemiin valmiuksiin heräsikin alun perin keskusteluista luokka-

tovereidemme kanssa sekä omista pohdinnoistamme. Lähdimme työstämään ja tarken-

tamaan ideaa opinnäytetyöhömme ja se elikin aika paljon prosessin aikana. Viimeisin 

aihe, jota olisimme lähteneet toteuttamaan, olikin kyselytutkimus viimeisen vuoden 

fysioterapiaopiskelijoille heidän kokemistaan valmiuksista työelämään verrattuna fy-

sioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin. Kävimme kuitenkin opettajien kanssa asiasta 

keskustelua jonka päätteeksi päädyimme jättämään kyselytutkimuksen pois ja keskit-

tyä pelkästään fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin, sillä jo pelkkä kvalifikaati-

oiden selvittäminen vaatii aineiston pohjalta tehtävää analyysiä. Kyselytutkimuksella 

toteutettava tutkimus olisi vaatinut kahden tutkimuksen, sisällönanalyysin sekä kyse-

lytutkimuksen tekemistä, joka oli myös kyselyn poisjättämisen syynä. Koimme ken-

ties pientä motivaation puutetta aiheen eläessä ja vaihtuessa niin paljon, mutta aloi-

timme kuitenkin työstämään kyseistä ideaa, emmekä lähteneet vaihtamaan koko aihet-

ta jälleen kerran. Aineiston löytäminen lain ja opetussuunnitelmien lisäksi ei ollutkaan 

järin helppoa, sillä muun muassa tutkimuksia aiheeseen liittyen ei ole tehty lähiaikoi-

na. Otimme lisämateriaaliksi myös avoimia työpaikkailmoituksia fysioterapeutin toi-

meen saadaksemme jonkinlaista näkökulmaa myös työelämän edellytyksistä. Aihe on 

tällä hetkellä hyvinkin ajankohtainen. Törmäsimme muun muassa opinnäytetyötä teh-

dessämme lehtiartikkelissa juttuun siitä, kuinka fysioterapeutin kvalifikaatioihin liitty-

en on perustettu sitä tutkiva työryhmä Jyväskylän terveystieteiden laitoksessa ja kuin-

ka joidenkin valmistuvien opiskelijoiden lopputyöt saattavat liittyä aiheeseen tulevan 

vuoden aikana. 

 

Prosessin aikana itse analyysin tekeminen oli aluksi vaikeaa, mutta helpottui huomat-

tavasti kun olimme saaneet selvennettyä työhön sekä itsellemme keskeisiä käsitteitä 

sekä sitä mitä työllä haimme. Kyseistä analyysimenetelmää käyttäessämme lievänä 

huolenaiheena oli tulkinnanvapaus aineistoa analysoidessa. Analyysiin vaikutti niin 
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paljon tutkijan oma näkemys ja mielipide asioista erityisesti redusoinnin, klusteroinnin 

sekä abstrahoinnin luokkien määrittelyissä, että se aiheutti meille hieman päänvaivaa 

yrittäessämme pitää tulokset objektiivisina, tarkkoina sekä niin sanotusti vastata ai-

heen kysymyksiin oikein. Meille heräsi paljon ”meneeköhän tämä nyt oikein” ajatuk-

sia prosessin aikana, mutta saimme kuitenkin työstä irti sen mitä ajattelimme. 

 

Sisällönanalyysin tulokset vastaavat mielestämme riittävän tarkasti tutkimuskysymyk-

siimme ”Mitä ovat fysioterapeutin ammatin kvalifikaatiot Suomessa?” ja ”Mitkä teki-

jät vaikuttavat fysioterapeutin ammatin kvalifikaatioihin Suomessa?”.  

 

Lisätutkimusehdotuksia aiheelle voisivat olla muun muassa jo meidänkin miettimäm-

me kyselytutkimukset liittyen joko fysioterapiaopiskelijoiden, oppilaitosten edustajien 

tai työelämän edustajien kokemuksiin ja mielipiteisiin fysioterapeuttien kvalifikaatioi-

hin Suomessa. Myös työelämän edustajien kokemukset vastavalmistuneiden opiskeli-

joiden valmiuksista ja osaamisesta olisi tutkimisen arvoinen aihe, sillä sen perusteella 

voitaisiin mahdollisesti muokata opetussuunnitelmien sisältöä entistä parempaan 

suuntaan. 
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