
OPISKELE FYSIOTERAPEUTIKSI
satelliittikampuksella 
Vuokatti Sportissa
Sinustako kuntoutusalan ammattilainen?

Opiskele fysioterapeutiksi Kainuussa! Savonia-ammattikorkeakoulu ja Vuokatti Sport järjestävät 
fysioterapeuttikoulutuksen, joka on tarkoitettu ensisijaisesti Kainuun alueen hakijoille. 

Opiskelua edistää se, mikäli hakijalla on kokemusta kuntoutusalan tai liikunta-alan koulutuksesta tai 
aktiivisesta liikunta-alan harrastus- tai kilpailutoiminnasta.  

Opinnot kestävät 3,5 vuotta  ja koko koulutus toteutetaan Kainuussa. 

Fysioterapia on ammattiala, jossa korostuu terveyteen, liikkumiseen ja toimintakykyyn liittyvä osaaminen. 
Fysioterapian keskeisiä menetelmiä ovat esimerkiksi terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja 
neuvonta, terapeuttinen harjoittelu ja manuaalinen terapia.  

Fysioterapia edistää yksilön ja ryhmien aktiivista osallistumista ja optimaalisen toimintakyvyn 
saavuttamista koko eliniän aikana. Eri sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kuntoutuksessa kehitetään, 
ylläpidetään ja palautetaan yksilöiden terveyttä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä. Fysioterapeutti 
työskentelee yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa.  Työ on palveluasennetta vaativaa asiakastyötä.

Opiskelun toteutus

Opinnot toteutetaan Savonian  opetussuunnitelman mukaisesti päiväopetuksena. Teoriapetus 
järjestetään videovälitteisesti Kuopiosta ja satelliittiryhmä osallistuu opetukseen Kainuussa. Opinnot 
sisältävät  verkko-opiskelua ja itsenäistä opiskelua, projektityöskentelyä, taitopaja- ja 
simulaatioharjoituksia sekä harjoittelua  Kainuun alueen erilaisissa terveysalan fysioterapiayksiköissä.  

VuokattiSportissa on koulutuksen aikana 50 lähiopiskelupäivää,  joista noin 15 lukuvuoden 2021 - 2022 
aikana. Opiskelu vaatii lujan motivaation lisäksi hyvät tietotekniset valmiudet ja välineet sekä ajankäytön 
suunnittelua. 

Opiskelu alkaa 30.8.2021 opiskeluun ja oppimisympäristöön perehtymisellä VuokattiSportissa. Tutkinto-
ohjelman ensimmäisen vuoden opinnot ovat  omakustanteiset avoimen amk:n polkuopinnot 60 
opintopistettä. Polkuopiskelija hakee tutkinto-opiskelijaksi avoimesta amkista.  Opiskelijan soveltuvuus 
alalle arvioidaan hyväksytysti suoritetuissa teoriaopinnoissa ja harjoittelussa.   Avoimen amk:n maksu 250 
e sisältää opetuksen.  Muista koulutusmenoista opiskelija vastaa itse 1. vuoden aikana.

Ilmoittautuminen 24.5. - 6.6.2021 osoitteessa savonia.fi

Päivitä osaamistasi / Avoin AMK ja Avoin YAMK / Koulutuskalenteri

14 ensimmäistä saa paikan ilmoittautumisjärjestyksessä. Polkuopinnot eivät oikeuta opintotukeen. Voit 
selvittää rahoitusmahdollisuuksiasi osoitteessa www.tyollisyysrahasto.fi tai alueesi TE-toimistossa. 

Kysy meiltä lisää! 

Koulutuksen sisällöstä ja opetusjärjestelyistä tiedustelut gerontologian ja kuntoutuksen yliopettaja Marja 
Äijölle p. 044 785 6425 | marja.aijo@savonia.fi. Hakemisesta ja avoimen AMK:n väyläopinnoista tiedustelut 
lehtori Mirja Haloselle p. 044 785 6412 | mirja.halonen@savonia.fi | www.savonia.fi

https://portal.savonia.fi/amk/fi/hakijalle/avoin-ammattikorkeakoulu/koulutuskalenteri
https://www.savonia.fi/opiskele-tutkinto/tutkinnot-ja-hakeminen/opetussuunnitelmat/?yks=KS&krtid=1420


F
ys

io
te

ra
p

e
u

ti
n

 t
u

tk
in

to
-o

h
je

lm
a

, o
p

e
tu

ss
u

u
n

n
it

e
lm

a
 




