
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

adipiscing elit. Nam sollicitudin libero in

nisi euismod, et tristique erat efficitur.

Donec gravida eu leo nec venenatis.

Aenean accumsan ut nibh vitae cursus.

Donec eget erat et enim lobortis pretium.

Vestibulum dapibus consequat

pellentesque. Donec elementum tempor

augue, quis malesuada nunc

condimentum vitae. Maecenas hendrerit

lacinia malesuada.

Aliquam a pharetra nisl. In pharetra id

lorem ut mollis. Vivamus pellentesque

laoreet arcu ut consequat. Vivamus

malesuada augue non ultrices sollicitudin.

Fusce mollis sem at eros tempus dictum.

Sed dignissim eu ex et vulputate. Proin

scelerisque lectus accumsan tristique

tincidunt. In libero augue, feugiat vel purus

sed, posuere consequat neque.

Integer pretium vitae tellus vel lacinia.

Nullam quis faucibus erat, finibus tincidunt

nisl.

Otsikko otsikko

otsikko otsikko

Nunc non dictum arcu. Nunc eu risus

porta, hendrerit massa eget, convallis

metus. Sed ultricies pretium leo, et

vehicula justo placerat eu. Donec egestas

nibh nec turpis dapibus, placerat interdum

massa rhoncus. Suspendisse eu

vestibulum leo. Vestibulum ornare, ex non

euismod pharetra, lacus leo blandit metus,

malesuada tincidunt nisl mi id urna.

Curabitur congue lacinia egestas. Ut varius

ante est, maximus egestas augue

bibendum vitae.

Praesent a sapien ornare lorem rhoncus

rutrum. Ut facilisis felis vitae velit volutpat,

et condimentum lorem dictum. Curabitur

nec lobortis sapien.
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Fysioterapeutin 

suoravastaanotto 

(15 op)

OPISKELUPAIKKAA VOI TIEDUSTELLA VIELÄ TOUKOKUUN LOPPUUN SAAKKA.

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa fysioterapeuttien kliinisiä tutkimisen taitoja 

ja muita akuuttivastaanottoon liittyviä osaamisen alueita tule –asiakkaiden 

suoravastaanottotoimintaa toteutettaessa. Koulutuksessa on nyt 14 lähipäivää ja 

uutena sisältönä on LL, ft Jouko Heiskasen osuus erotusdiagnostiikka, kuvantamisen 

perusteet ja kuvien tulkinta. 

Fysioterapeutin suoravastaanottotoiminta laajenee työterveyshuoltoon: Vuoden 2020 

alusta lähtien työntekijä voi päästä työfysioterapeutin vastaanotolle ilman erillistä 

lähetettä tai työterveyshuollon ammattihenkilön tekemää arviota työfysioterapeutin 

konsultaation tarpeesta. Koulutus vastaa myös tähän osaamistarpeeseen.

Aika: 23.3.2020-tammikuu 2021

Paikka: Seinäjoki, Kampustalo, Kalevankatu 35 (luokkatilat sivulla 2) 

Alueen kartta pysäköintiohjeineen löytyy osoitteesta: https://www.seamk.fi/pysakointi

Suosittelemme käyttämään Areenan pysäköintialuetta.

Kohderyhmä

Fysioterapeutin tutkinnon suorittaneet fysioterapeutit, jotka työskentelevät 

täydennyskoulutuksen aikana perusterveydenhuollossa, oppilaitoksissa, 

erikoissairaanhoidossa, työterveyshuollossa tai yksityissektorilla tuki- ja 

liikuntaelinsairauksien parissa. Asiantuntijaopintoihin hakeutuvalta edellytetään vähintään 

kahden vuoden työkokemusta. Opintojen suorittaminen edellyttää sitä, että opiskelijalla on 

mahdollisuus soveltaa asiakastyössään koulutuksen aikana opiskeltuja asioita.  

Toteutus 

Koulutuksessa on 14 lähiopetuspäivää. Opiskelun tukena käytetään ohjatusti moodle -

oppimisympäristöä. Koulutus sisältää alkukokeen, ennakkotehtäviä, välitehtäviä, lopputyön 

sekä osaamisen varmistamisen, joka toteutetaan työnohjauksellisena oppimistapahtumana 

pienryhmissä. Koulutuksen tarkempi sisältökuvaus lähetetään hyväksytyille.

Lisätietoja: Fysioterapian koulutuspäällikkö Tarja Svahn, tarja.svahn@seamk.fi ja 

puh. 040 830 2296 ja suunnittelija Tuula Salo, tuula.salo@seamk.fi ja puh. 040 830 2386. 

Hinta: 2540 € + 609,60 € (alv 24 %) yhteensä 3149,60 € sisältää opetuksen lisäksi 

opetusmateriaalin pääosin monisteina, työnohjauksellisen osaamisen varmistamisen sekä 

aloitus- ja päätöskahvin. Koulutus laskutetaan kahdessa erässä (kesäkuussa 1540 € + alv ja 

joulukuussa 1000 € + alv), ellei toisin sovita.

Pidätämme oikeudet muutoksiin.

seamk.fi/taydennyskoulutus

https://www.seamk.fi/pysakointi
mailto:tarja.svahn@seamk.fi
mailto:tuula.salo@seamk.fi


Kouluttajat 
Markku Paatelma, TtT, ft, OMT- kouluttaja (MP)

Jouko Heiskanen, LL, ft

Juha Pannula, OMT-fysioterapeutti (JP)

Tarja Svahn, koulutuspäällikkö, SeAMK, koulutuksen tutoropettaja (TS)

Pia-Maria Haapala, fysioterapian lehtori, THM, ft, SeAMK 

Leena Ulvinen, proviisori 

Arja Rantala, ravitsemusterapeutti 

Lopputöiden esitykset ja osaamisen varmentaminen  

Juha Pannula, OMT-fysioterapeutti (JP) ja Tarja Svahn, koulutuspäällikkö, SeAMK, koulutuksen 

tutoropettaja (TS)

Ti 2.6.2020

klo 8.30 – 16.00 lka C2053

Tervetuloa opiskelemaan, koulutuspäällikkö Tarja Svahn (TS)

Ennakkotehtävän läpikäynti

Moodle-tunnukset

Kipupotilaan kokemukset fysioterapeuttien haasteena

(TS) ja fysioterapian lehtori Pia-Maria Haapala

Ke 3.6.2020 

klo 8.00-16.00 lka C2053

To 4.6.2020 

klo 8.00-16.00 auditorio C0062 

Suoravastaanoton lääketieteelliset perusteet

Johdanto suoravastaanottotyöhön

Erotusdiagnostiikan avainasiat (avoin koulutus)

Tules kuvantamisen perusteet ja kuvien tulkinta

Jouko Heiskanen, LL, ft

To-pe 11.-12.6.2020 

klo 8.30 – 17.00 lka D1065

Tutkimisen kliiniset taidot ja potilaan ohjaus selkä- lantiorenkaan ongelmissa

TtT, ft, OMT Markku Paatelma (MP)  ja OMT-fysioterapeutti Juha Pannula (JP)

Ke-to 26.-27.8.2020

klo 8.30 – 17.00 lka D1065 

Niska-hartiaseudun kliinisen tutkimisen taidot ja potilaan ohjaus (MP ja JP)

Pe 28.8. 2020 

klo 9.00 – 16.00 lka D1065 

Kertausta (JP)

To 24.9.2020

klo 8.30 – 17.00 lka D1065 

Tutkimisen taidot ja potilaan ohjaus yläraajaongelmissa (MP ja JP)

Pe 25.9.2020

klo 8.30 – 17.00 lka D1065 

Tutkimisen taidot ja potilaan ohjaus alaraajaongelmissa (MP ja JP)

To 22.10.2020 

klo 8.30 – 15.30 lka C1056

Asiakasta motivoiva elintapaohjaus, johon liittyy oma case (TS)

Ravinnon merkitys tule -sairauksien ennaltaehkäisyssä ja kudosten 

paranemisessa

Ravitsemusterapeutti Arja Rantala

Pe 23.10.2020 

klo 8.30 – 13.30 lka D1065 

klo 14.00 -17.00 lka C1056

Kertausta (JP)

14.00 Mitä fysioterapeutin tulee tietää kipulääkkeistä 

Proviisori Leena Ulvinen

Pe 27.11.2020 

klo 9.00 – 16.00 lka C1056

Koulutuksen päätösseminaari (TS)

Tammikuu 2021 Työnohjauksellinen osaamisen varmistaminen (TS, JP)

Kouluttajat ja ohjelma

JOUKO HEISKASEN TULES-KUVANTAMISEN -PÄIVÄ 4.6.2020 ON MYÖS AVOIN TÄYDENNYSKOULUS,  JOSTA ON ERILLINEN ESITE.


