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Oamk:n Fysioterapian ope

tussuunnitelmassa kokonais

valtainen ajattelu tulee ilmi 

kaikissa fysioterapiaprosessin 

vaiheissa. Toimintakyvyn ar

vioinnissa opiskelijat harjoit

televat ohjatusti asiakkaan 

kuulemista voimavarakihtoi

sesti esimerkiksi motivoivan 

haastattelun tekniikoita hyo

dyntden. Seka kirjallisessa 

ettd suullisessa raportoinnis
sa tulevaa asiantuntijaa oh

jataan kuntoutujaa kunnioit

tavaan, voimavaraistavaan 

sekd selkeddn ammatilliseen 

ilmaisuun. 

Oamk:ssa fysioterapeuttiopis

kelija voi kartuttaa kokonais

valtaista ammatillista osaa

mistaan 12 op:n laajuisina 

vapaasti valittavina opintoina, 

joiden sisdllot voivat rakentua 
esimerkiksi mielenterveyttd 

tukevaan fysioterapiaan liit

tyvistd ja psykofyysistd fysio

terapiaa syventdvistd sisdl

loistd tai projektimuotoisista 

kehittdmistehtdvistd. Opiske

lija voi myos halutessaan va

lita syventdvdn harjoittelunsa 

mielenterveyttd tukevassa 

fysioterapiassa. Syventdvdn 

harjoittelujakson laajuus on 9 

op. Kiinnostuessaan opiskelija 

voi syventdd kokonaisvaltais

ta ndkemystddn ja mielenter

veyskuntoutukseen liittyvdd 

osaamistaan myos 15 op:n 

laajuisella opinndytetyollddn. 

Vaikka kaikki fysioterapeutti

nen toiminta voidaankin ndh
dd mielenterveyttd tukeva

na toimintana, on Oamk:ssa 

myos erillinen mielenterve

yttd tukevan fysioterapian 

opintojakso. Kyseinen opinto

jakso sisdltdd keskeisiin psy

kiatrisiin sairauksiin ja niiden 

lddkehoitoon tutustumista. 

Opintojaksolla tarkastellaan 

muun muassa kehonkuvan 

kehittymistd, siind tapahtuvia 

hdirioitd sekd niiden tutkimis
ta. Opinnot sisdltdvdt yksilon 

voimavarojen kartoitusta ja 

 

tukemista erityisid psykofyy

sisen fysioterapian menetel

mid soveltaen. Tavoitteena on 
myos harjaannuttaa opiskeli

jaa oman kehonsa tunnetilo

jen ja toimintojen analysoimi

sessa. 

Oamk:n mielenterveyttd tuke

van fysioterapian opintojak

son sisdltdmilld psykofyysisen 

fysioterapian harjoituksilla 

opiskelija saa omakohtaisia 

kokemuksia sekd tyovdlineitd 

fysioterapeuttina toimiseen 

eri-ikdisten kuntoutujien koko

naisvaltaisen kuntoutumisen 

tukemisessa. Opiskelijan omat 
kokemukset psykofyysisistd 

sisdlloistd ja harjoitteista toi

mivat myohemmdn ammatti

toiminnan pohjana. 

Kaikilla fysioterapian sovelta

misaloilla pyritddn asiakas

ldhtoisyyteen, yksilon toi

mintakyvyn rajoittumisen 

ehkdisemiseen sekd koko

naisvaltaisen hyvinvoinnin ja 

terveyden edistdmiseen. Mie

lenterveyttd tukevan fysiote

rapian opinnoissa kuntoutujan 

ajatusten, tunnekokemusten 

ja kehollisten reaktioiden mo

nimuotoisen yhteisvaikutuk

sen huomioiminen korostuu. 

Kokonaisvaltaisuudella on mer

kittdvd rooli Oamk:n fysiotera

piaopinnoissa. Opinnot tukevat 

opiskelijan kasvua vastuullisek

si kuntoutuksen ammattilaisek

si sekd terveyden edistdjdksi, 

joka ymmdrtdd kuntoutujan ja 

hdnen ympdristonsd kietoutu
van toisiinsa erottamattomaksi 

kokonaisuudeksi. 

Marika Heiskanen ja 

Sanna Rantala 


