
FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTTO
– valmentava koulutus suoravastaanottoon

Ryhmä 8, 2020-2021

Koulutuksen ajankohta: Yhteensä 15 lähiopetuspäivää ajalla 19.8.2020-2.3.2021

Paikka: Kuntoutuskouluttajat, Nuijamiestentie 5 C, Helsinki

Kohderyhmä: Fysioterapeutit, max. 24 osallistujaa

Koulutuksen tarkoitus:
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikuntaelinoireisen asiakkaan 
tutkimisessa, vaivojen erottelussa ja harjoitteiden ohjauksessa. Koulutus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja 
ohjauksen lisäksi valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. 
Tutkimisen ja vaivojen erottelun lisäksi koulutuksessa painottuvat harjoitteiden ohjaus ja terapian 
toteuttaminen huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat. Koulutuksessa on mahdollisuus 
hyödyntää aikaisemmin hankittua osaamista. 

Koulutuksen kohderyhmä:
Koulutukseen pääsyvaatimuksena on fysioterapeutin tutkinto ja vähintään kahden vuoden työkokemus tuki- ja 
liikuntaelinfysioterapiasta. Koulutukseen osallistujat valitaan hakemusten perusteella, koulutukseen otetaan 
max. 24 fysioterapeuttia. 

Kouluttajat:
Pääkouluttajana Markku Paatelma ft, OMT, TtT, Tule fysioterapian erikoisasiantuntija. Lääkäriosuudesta 
koulutuksessa vastaa Jouko Heiskanen LL, ft. Lisäksi kouluttajina Eira Karvonen ft, OMT, TtT, fysioterapian 
opettaja; Mika Ulaska ft, OMT, Tule fysioterapian erikoisasiantuntija; Merja Soanjärvi ft, OMT; Mikko Lausmaa
ft, OMT, OMT-kouluttaja; Nina Saarikivi ft, OMT ja Matti Kauppinen, ft, OMT.

Koulutuksen laajuus:
Koulutuksen laajuus on 15 opintopistettä sisältäen:
* lähiopetusta 15 pv, yhteensä 7,5 op sisältäen jaksokohtaisesti itsenäisen opiskelun tehtävät
* lopputyö ja käytännön harjoittelu, 3,5 op
• vapaa-valintaiset opinnot liittyen tule-asiakkaan tutkimiseen, terapiaan ja ohjaukseen, 4 op. 

Vapaa-valintaiset opinnot ovat lisäopintoja tähän koulutukseen liittyvien jaksojen lisäksi, ne 
voidaan myös hyväksilukea aikaisemmista tule-asiakkaan tutkimiseen ja terapiaan liittyvistä 
täydennyskoulutuksista (alle 5 vuotta vanhat koulutukset).

Koulutuksen hinta:

Koulutus on Jäsenetu-koulutus Kuntoutusyrittäjät ry:n jäsenille: Koulutuskokonaisuuden (osat 1–6) jäsenhinta 

yhteensä 2640 € + alv 24%, normaalihinta 3040 € + alv 24%

Jos osallistuja hakee hyväksilukemista osiin 2-6, koulutus hinnoitellaan seuraavasti:

• Osat 1 ja 6 (koulutuksen pakolliset osat yhteensä),

jäsenhinta 1300 € + alv 24%, normaalihinta 1500 € + alv 24%

• Osien 2-5 osalta hinnoittelu seuraavasti:

- Osa 2 (4 pv), jäsenhinta 1020 € + alv 24%, normaalihinta 1100 € + alv 24%

- Osat 3, 4 ja 5 (2 pv / osa), jäsenhinta 510 € + alv 24%, normaalihinta 550 € + alv 24%

- Yksittäiset koulutuspäivät, jäsenhinta 255 € + alv 24 %, normaalihinta 275 € + alv 24 %

Lisäkustannuksena vapaasti valittaviin opintoihin liittyvät osallistumismaksut.

Koulutukseen haku:
Koulutukseen haku tämän linkin kautta:

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja osallistujille ilmoitetaan valinnasta sähköpostitse.

Peruutusehdot koulutukseen valituille:

• koulutuksen peruuttaminen maksutta 19.7.2020 mennessä

• jos peruutus tapahtuu 19.7.2020 jälkeen perimme 50% koulutusmaksusta

• sairastapauksessa peruutus mahdollista lääkärintodistusta vastaan

• osallistujan voi myös vaihtaa, mikäli uusi osallistuja täyttää koulutuksen pääsyvaatimukset

Koulutuksen järjestää Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Lisätiedot: www.kuntoutuskouluttajat.fi , Katja Tonteri / 040 551 4386,  info@kuntoutuskouluttajat.fi

http://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
mailto:info@kuntoutuskouluttajat.fi


FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTTO
– valmentava koulutus yksityissektorille

Ryhmä 8, 2020-2021

Koulutuksen ajankohta: Yhteensä 15 lähiopetuspäivää ajalla 19.8.2020-2.3.2021 

Paikka: Kuntoutuskouluttajat, Nuijamiestentie 5 C, Helsinki

Kohderyhmä: Fysioterapeutit, max. 24 osallistujaa

Lähiopiskelujaksot:

Koulutus käynnistyy elokuussa osalla 2, osa 1 on siirtynyt pidettäväksi tammikuulla 2021.

Osa 2: Alaselkä ja lantiorengas 19.-22.8.2020 (ke-la), 4 pv

• alaselkäkipuisen psykososiaalisten kuormitustekijöiden arviointi ja fysioterapia (19.8.)

- Kouluttajana: Mikko Lausmaa

• alaselän ja lantiorenkaan kliininen tutkiminen, erotusdiagnostiikka ja harjoitteiden ohjaus (20.-21.8.)

- Kouluttajina: Eira Karvonen, Markku Paatelma ja Matti Kauppinen

• alaselän ja lantiorenkaan asennon ja liikkeiden hallinta (22.8.)

- Kouluttajana: Merja Soanjärvi

Osa 3: Niska ja hartiarengas 29.-30.10.2020 (to-pe), 2 pv

• niskan ja hartiarenkaan kliininen tutkiminen, erotusdiagnostiikka ja harjoitteiden ohjaus

- Kouluttajina: Markku Paatelma ja Nina Saarikivi

Osa 4: Yläraajat 12.-13.11.2020 (to-pe), 2 pv

• yläraajan kliininen tutkiminen, erotusdiagnostiikka ja harjoitteiden ohjaus

- Kouluttajina: Markku Paatelma ja Mika Ulaska

Osa 5: Alaraajat 17.-18.12.2020 (to–pe), 2 pv

• alaraajan kliininen tutkiminen, erotusdiagnostiikka ja harjoitteiden ohjaus

- Kouluttajina: Markku Paatelma ja Mika Ulaska

Osa 1: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen / tulkinta sekä lääkkeet 7.-9.1.2021 (to-la), 3 pv (SIIRTYNYT 6/2020)

- Kouluttajana: Jouko Heiskanen, LL, ft

Osa 6: Osaamisen näytöt ja lopputöiden esitykset 1.-2.3.2021, 2 pv

- Kouluttajina: Eira Karvonen ja Markku Paatelma

Osat 1 ja 6 ovat kaikille pakolliset osuudet. Osiin 2-5 on mahdollisuus hakea hyväksilukemista aikaisempien

koulutusten (alle 5 vuotta koulutuksen käymisestä) ja osaamisen näytön perusteella. Koulutukseen valituille

järjestetään mahdollisuus osaamisen näyttöön ennen koulutuksen alkamista.

Vapaa-valintaiset opinnot ovat lisäopintoja tähän koulutukseen liittyvien jaksojen lisäksi, ne voidaan myös 

hyväksilukea aikaisemmista tule-asiakkaan tutkimiseen ja terapiaan liittyvistä täydennyskoulutuksista (alle 5 

vuotta koulutuksen käymisestä).

Koulutuksen järjestää Suomen Kuntoutuskouluttajat Oy

Lisätiedot: www.kuntoutuskouluttajat.fi , Katja Tonteri / 040 551 4386,  info@kuntoutuskouluttajat.fi

Haku koulutukseen: https://www.webropolsurveys.com/S/0C020B9529960B3B.par

http://www.kuntoutuskouluttajat.fi/
mailto:info@kuntoutuskouluttajat.fi
https://www.webropolsurveys.com/S/0C020B9529960B3B.par

