
 
 
 
HYVÄ HARJOITTELUA OHJAAVA FYSIOTERAPEUTTI   16.12.2015 
 
Keväällä 2013 opintonsa aloittaneet fysioterapeuttiopiskelijat (SF13K1) ovat nyt viimeisellä 
lukukaudella ja ovat aloittamassa 1.2.16 fysioterapian syventävää harjoittelujaksoaan. 
Opiskelijat ovat syksyllä perehtyneet fysioterapian soveltavissa opinnoissaan erityisesti 
neurologisten toimintahäiriöiden fysioterapiaan. Tätä ennen on ollut tuki- ja liikuntaelimistön 
fysioterapian harjoittelu. He ovat suorittaneet lähes kaikki pakolliset ammatilliset opintonsa. 
Viimeisellä lukukaudella ovat hallinnon ja yrittäjyyden opinnot sekä opinnäytetyön loppuun 
saattaminen.  
 
Tämä harjoittelujakso on laajuudeltaan 10 op, joka sisältää 1op laajuisen kehittämistehtävän 
ja sen esittämisen harjoittelupaikassaan sopivaksi katsomallanne tavalla. Suuntautumisalueen 
opiskelijat ovat valinneet kukin oman kiinnostuksensa mukaan. Opiskelijat ovat yhteydessä 
harjoittelupaikkaan ennen harjoittelun alkua. Näin harjoittelupaikan erityispiirteet voidaan 
ottaa paremmin huomioon. Tarkoitus onkin, että opintojen edettyä jo näin pitkälle, voisitte 
yhdessä ideoida kehittämistehtävän, josta molemmat osapuolet hyötyvät.  
 
Harjoittelu toteutuu 1.2 - 18.3.2016 välisenä aikana eli 7 viikon ajan. Työaika on 30h/ 
harjoitteluviikko.  Ammattikorkeakoulun vapaasti valittavat opinnot toteutuvat maanantaina 
iltapäivisin, joten osalla opiskelijoista saattaa olla opintoja maanantai-iltapäivisin. Päivittäinen 
työaika voi sovittaessa vaihdella, kunhan kokonaistuntimäärä täyttyy. Poissaolo esimerkiksi 
sairastumisen seurauksena korvataan, jos se vaikuttaa harjoittelun tavoitteiden 
saavuttamiseen. 
 
Lähetämme tämän kirjeen mukana syventävien opintojen kuvauksen, joista selviää 
harjoittelujakson yleiset tavoitteet ja oppimistehtävän kuvaus. Yhdysopettaja ei käy 
harjoittelupaikassa tällä viimeisellä jaksolla. Toivomme kuitenkin, että olisitte harjoittelun 
puolivälissä yhteydessä yhdysopettajaan, jolloin voimme keskustella harjoittelun 
tavoitteellisesta etenemisestä. Yhdysopettajan yhteystiedot saatte opiskelijalta. Tämän viestin 
lopussa on vielä muistutuksena hyväksytyn työelämäharjoittelun kriteerit. 
 
Voitte tarvittaessa ottaa yhteyttä myös minuun, ryhmän tutoropettajaan, harjoitteluun 
liittyvissä asioissa.   
 
Viestin liitteenä on opiskelijoiden nimilista, harjoitteluun liittyvä oppimistehtävä ja kirjaamista 
tukeva ohje, arviointilomake sekä laskutuksen seurantalomake. 
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HYVÄKSYTYN TYÖELÄMÄHARJOITTELUJAKSON KRITEERIT 

 
Opiskelija 
- huomioi fysioterapian toteuttamisessa ja asiakkaan toimintaympäristössä 

turvallisuusnäkökohdat niin, että asiakkaan turvallisuus ei ole vaarassa 
- toimii vuorovaikutuksessa asiakasta ja hänen oikeuksiaan kunnioittaen 
- noudattaa työelämäharjoittelulle sovittuja sääntöjä, kuten tuntimääriä ja aikatauluja 

(ei ole pois kuin sairastumisen vuoksi, ei myöhästele, ei poistu ennen työajan 
päättymistä) 

- osaa perustella valintojaan käyttämilleen tutkimis- ja terapiamenetelmille 
- kykenee raportoimaan kirjallisesti asiakkaan fysioterapiaprosessia 
- osaa reflektoida ja tunnistaa reflektion perusteella toimintansa vahvuudet ja 

haasteet 
 

Mikäli joku näistä kriteereistä ei toteudu, harjoittelu on hylätty.  
Mikäli joku näistä kriteereistä ei toteudu työelämäharjoittelun puolivälin arvioinnissa, 
harjoittelu suositellaan keskeytettäväksi. 

 
 


