
FYSIOTERAPEUTIN SUORAVASTAANOTTO  
– valmentava koulutus yksityissektorille 
Fysioterapeutin suoravastaanotto on akuuttivastaanottotoimintaa, jossa tuki- ja 
liikunta oireinen asiakas hakeutuu fysioterapeutin tutkimukseen ja ohjaukseen 
yksityis sektorilla joko omatoimisesti oireiden perusteella, yhteistyöverkostojen tai 
 julkisen perusterveydenhuollon ohjauksen kautta.

kouluttaa

Suomen Fysioterapia- ja kuntoutusyritykset FYSI ry
Nuijamiestentie 5 B, 00400 Helsinki • Y-tunnus 0356391-7  
Puh. 010 279 3300 • Faksi 010 279 3309 • www.fysi.fi

Koulutuksen tarkoitus:  
Koulutuksen tarkoituksena on lisätä fysioterapeutin osaamista tuki- ja liikunta-
elinoireisen asiakkaan tutkimisessa, erotusdiagnostiikassa ja harjoitteiden 
ohjauksessa. Koulutus antaa fysioterapeuttisen tutkimisen ja ohjauksen lisäksi 
valmiuksia lääkehoidon ja sairaslomatarpeen arviointiin. Koulutuksen käytyään 
yksityissektorin fysioterapeutti voi tiedottaa ja markkinoida osaamisestaan ja 
suoravastaanottovalmiudestaan sekä asiakaskunnalleen, yhteistyötahoille että 
oman alueensa perusterveydenhuoltoon ja tehdä yhteistyötä suoravastaanotto-
toiminnan toteuttamisessa alueella.

Koulutuksen sisältö on suunniteltu yksityissektorin fysioterapeuteille ja koulutuk-
sessa on mahdollisuus hyödyntää aikaisemmin hankittua osaamista. Tutkimisen 
ja erotusdiagnostiikan lisäksi koulutuksessa painottuu harjoitteiden ohjaus ja te-
rapian toteuttaminen huomioiden akuuttivaiheen lisäksi jo kroonistuneet vaivat.

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. Toiminnan jatkuvuuden takaamiseksi yrityksessä suositellaan 
vähintään kahden henkilön osallistumista / yritys.

Kouluttajat:  
Pääkouluttajina Markku Paatelma ft, OMT, TtT, Tule fysioterapian erikoisasian-
tuntija ja Eira Karvonen ft, OMT, TtM, fysioterapian opettaja. Lääkäriosuudesta 
koulutuksessa vastaa Jouko Heiskanen LL, ft. Lisäksi kouluttajina Mika Ulaska 
ft, OMT, Tule fysioterapian erikoisasiantuntija, Merja Soanjärvi ft, OMT, Mikko 
Lausmaa ft, OMT, OMT-kouluttaja ja Keijo Pitkämäki, 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

Osa koulutuksen kokonaisuudesta voidaan hyväksilukea aikaisemmin opitun 
perusteella:

	 •		Vapaavalintaiset	opinnot:	aikaisemmista	koulutuksista	voidaan	hyväksi	-	
  lukea tule-asiakkaan tutkimiseen ja terapiaan liittyvät koulutukset, jotka  
  täydentävät  fysioterapeutin osaamista suoravastaanottotoimintaan.

	 •		Koulutuksen	ammatilliset	osat	2-5:	osallistuja	voi	osoittaa	osaamisensa	 
  aikaisempien opintojen (alle 5 vuotta koulutuksen käymisestä) ja näytön  
  perusteella.
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Koulutuksen sisältö- ja aikataulusuunnitelma: 
 •	Koulutukseen	haku	1.12.	alkaen,	haku	päättyy	kun	paikat	(max.	24)	on	täytetty	
	 •		Hakemukset	käsitellään	saapumisjärjestyksessä	ja	osallistujille	ilmoitetaan	valinnasta	 
  viimeistään helmikuussa 2018. 

Lähiopiskelujaksot:
Osa 1: Erotusdiagnostiikka, kuvantaminen / tulkinta sekä lääkkeet 17.–19.5.2018 (to–la)  
 - Kouluttajana: Jouko Heiskanen, LL, ft
Osa 2: Alaselkä ja lantiorengas 5.–8.9.2018 (ke–la), 4 pv  
•	alaselkäkipuisen	psykososiaalisten	kuormitustekijöiden	arviointi	ja	fysioterapia	(5.9.)		 
 - Kouluttajana: Mikko Lausmaa
•	alaselän	ja	lantiorenkaan	kliininen	tutkiminen,	erotusdiagnostiikka	ja	harjoitteiden	ohjaus	(6.–7.9.)		 
 - Kouluttajina: Eira Karvonen, Markku Paatelma ja Keijo Pitkämäki
•	alaselän	ja	lantiorenkaan	asennon	ja	liikkeiden	hallinta	(8.9.)	 
 - Kouluttajana: Merja Soanjärvi 
Osa 3: Niska ja hartiarengas 11.–12.10.2018 (to–pe), 2 pv  
•	niskan	ja	hartiarenkaan	kliininen	tutkiminen,	erotusdiagnostiikka	ja	harjoitteiden	ohjaus	 
 - Kouluttajina: Markku Paatelma ja Keijo Pitkämäki 
Osa 4: Yläraajat 8.–9.11.2018 (to–pe), 2 pv  
•	yläraajan	kliininen	tutkiminen,	erotusdiagnostiikka	ja	harjoitteiden	ohjaus		 
 - Kouluttajina: Markku Paatelma ja Mika Ulaska
Osa 5: Alaraajat 13.–14.12.2018 (to–pe), 2 pv  
•	alaraajan	kliininen	tutkiminen,	erotusdiagnostiikka	ja	harjoitteiden	ohjaus	 
 - Kouluttajina: Markku Paatelma ja Mika Ulaska
Osa 6: Osaamisen näytöt ja lopputöiden esitykset 24.–25.1.2019, 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.

Koulutuspaikka:	FYSI:n	koulutustila,	Nuijamiestentie	5C,	Helsinki
Koulutuksen hinta: 
Koulutus on Jäsenetu-koulutus Fysi 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	(3	pv),	jäsenhinta	765	€	+	alv	24%,	normaalihinta	825	€	+	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.
Peruutusehdot koulutukseen valituille:   
	 •		koulutuksen	peruuttaminen	maksutta	17.3.2018	mennessä	 
	 •		jos	peruutus	tapahtuu	17.3.2018	jälkeen	perimme	50%	koulutusmaksusta	 
	 •		sairastapauksessa	peruutus	mahdollista	lääkärintodistusta	vastaan	 
	 •		osallistujan	voi	myös	vaihtaa,	mikäli	uusi	osallistuja	täyttää	koulutuksen	pääsyvaatimukset

Koulutuksen järjestää FYSI ry ja tuottaa FYSI-Palvelut Oy.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot: www.fysi.fi, fysi.kouluttaa@fysi.fi, 010 279 3300
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