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Hankintapalveluryhmä  
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Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomenkielisten 

terapiapalvelujen tarjouskilpailut 

 

Tarjouspyyntöä täsmentävä tiedote lisä- ja täydennyskoulutusten 

ilmoittamisesta 

Tarjouspyynnön mukaisesti tarjoaja ilmoittaa jokaisen tarjottavan terapeutin (mukaan lukien 
rekrytoitavat terapeutit) tiedot tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit "Tarjotun 
terapeutin tiedot".  

Kela täsmentää, että lisä- ja täydennyskoulutuksena huomioidaan vain loppuun saakka 
suoritetut koulutukset. Kaikista ilmoitetuista loppuun asti suoritetuista opinnoista on oltava 
olemassa todistukset, jotka Kela tarvittaessa tarkistaa. 

Tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ”Terapeutin lisä- ja täydennyskoulutuksen 
ilmoittaminen” on kerrottu koulutusten jako pitkiin ja lyhyisiin lisä- ja täydennyskoulutuksiin 
koulutuksen keston mukaan. 

Kela täsmentää että, mikäli lisä- ja täydennyskoulutuksen laajuus on ilmoitettu tunteina, muunnetaan 
tunnit opintopisteiksi seuraaavasti:  

 Tuntimääräisesti ilmoitetuissa koulutuksissa käytetään samaa määrittelyä, joka 
tarjouspyynnössä on ilmoitettu työkokemuksen osalta: kokopäiväinen koulutus on 
kestoltaan vähintään 4 tuntia 

 1 päivä = 4 tuntia = 0,3 opintopistettä. 

Opintopisteiden laskenta 

 Jos opintojen laajuus on todistuksessa ilmoitettu opintopisteinä, lisä- ja 
täydennyskoulutus ilmoitetaan ko. opintopisteinä.  

 Jos opintojen laajuus on todistuksessa ilmoitettu opintoviikkoina, lisä- ja 
täydennyskoulutus muunnetaan tarjouspyynnön ohjeiden mukaisesti opintopisteiksi.   

 Jos opintojen laajuus on todistuksessa ilmoitettu tunteina, lisä- ja täydennyskoulutus 
muunnetaan edellä ilmoitetun mukaisesti opintopisteiksi. 

Lyhyiden lisä- ja täydennyskoulutusten laskeminen yhteen 

 Tunteina ilmoitetut lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset voi laskea yhteen ja muuntaa 
sen jälkeen opintopisteiksi.  

Esimerkki: 
Terapeutti on osallistunut 8 kertaa 2 tunnin webinaariin. Nämä voidaan laskea neljäksi 
päiväksi lisä- ja täydennyskoulutusta. Tarjouksessa lyhyenä lisä- ja 
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täydennyskoulutuksena ilmoitetaan yllä ilmoitetun kaavan mukaisesti 4 päivää x 0,3 
opintopistettä = 1,2 opintopistettä. 

 Kela täsmentää, että alle 1,5 opintopisteen koulutukset huomioidaan aina vain lyhyinä 
koulutuksina eli lyhyitä koulutuksia ei voi yhdistää pitkäksi koulutukseksi. 

1. Pitkä menetelmäkoulutus 

Kela täsmentää, että pitkällä menetelmäkoulutuksella tarkoitetaan vähintään 1,5 opintopisteen 
laajuista käytännön läheistä koulutuskokonaisuutta, jota terapeutti pystyy hyödyntämään 
vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakkaan terapiassa. 

Esimerkkejä joistakin menetelmäkoulutuksista:  
 allasterapia: Halliwick-koulutus  
 fysioterapia: Bobath-koulutus, OMT-koulutus, NDT-perusopinnot, neurologisen 

fysioterapian AMK-täydennyskoulutus 
 musiikkiterapia: etnomusikologiakoulutus 
 neuropsykologinen kuntoutus: neuropsykiatrisen valmentajan koulutus 
 puheterapia: Talk tools -koulutus osat I-IV 
 psykoterapia: psykofyysinen psykoterapia 
 toimintaterapia: SI-terapiakoulutus, Bobath-koulutus, NDT-perusopinnot 

 

2. Ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvä pitkä lisä- ja 

täydennyskoulutus 

Kela täsmentää, että terapeutin ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvä pitkä 
koulutus (laajuudeltaan vähintään 1,5 opintopistettä) antaa teoreettista ja laaja-alaista 
syventävää tietoa kuntoutukseen. Tällaisia koulutuksia ovat esimerkiksi kuntoutustieteen 
perusopinnot, liikuntalääketieteen perusopinnot, psykologian perusopinnot, työfysioterapeutin 
erikoistumisopinnot, viittomakielen perusopinnot, kivun psykologian asiantuntijakoulutus, 
YAMK-tutkinto, tohtori- ja lisensiaattikoulutus.  
 

3. Terapian sekä kuntoutuksen toteuttamiseen liittyvä ja ammattitaidon 

päivittämiseen liittyvä lyhyt lisä- ja täydennyskoulutus 

Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset ovat laajuudeltaan vähemmän kuin 1,5 opintopistettä. 
Tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit ”Terapeutin lisä- ja 
täydennyskoulutuksen ilmoittaminen” on kerrottu, miltä ajalta lyhyet lisä- ja 
täydennyskoulutukset huomioidaan. Kuntoutuksen toteuttamiseen ja ammattitaidon 
päivittämiseen liittyvä lyhyt lisä- tai täydennyskoulutus voi toteutua esimerkiksi seminaarina tai 
webinaarina.  
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Esimerkkejä lyhyistä lisä- ja täydennyskoulutuksista:  
Aivovaurion saaneen neuropsykologinen oireisto, psyykkinen reagointi ja kuntoutusprosessin 
vuorovaikutuksen haasteet, Motivaatio ja minäpystyvyys – kuntoutumisen mahdollistajat, Long 
COVID ja ME/CFS; Pitkäkestoisen COVID-19 taudin ja kroonisen väsymysoireyhtymän hoito ja 
kuntoutus, Toiminnanohjaus terapiassa (2pv), Neuropsykiatriset häiriöt kuntoutuksen kohteena 
ja haasteena (2pv). 

 

Kela täsmentää, että koulutukset, joita ei ilmoiteta ovat mm. 

 Koulutukset, jotka eivät liity terapian toteuttamiseen tai kuntoutukseen. Esimerkiksi yrityksen 
perustamiseen, yrityksen laadun kehittämiseen ja johtamiseen liittyvät koulutukset, 
työsuojelukoulutus ja työnohjauskoulutus 

 Koulutukset, jotka sisältyvät opintosuorituksina yksilöterapioiden palvelukuvauksen luvun 9 
Yksilöterapiamuodot ja yksilöterapia edellyttämän koulutuksen suorittamiseen tai jo 
ilmoitettuun ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvän koulutuksen 
opintosuorituksiin 

 Yksilöterapian palvelukuvauksessa vaadittuihin pätevyyksiin liittyviä koulutuksia. Näitä ovat 
esimerkiksi  
 Suomen Punaisen Ristin (SPR) EA 1 -koulutus tai vastaava koulutus (yksilöterapioita 

koskevan yleisen osan kohta 9 Asiakasturvallisuus kohta Terapeutin ensiapuvalmius) 
 GAS-koulutus (yksilöterapioita koskevan osan kohta 6 Mittaus ja arviointimenetelmät)   
 Trimmi-kurssi (yksilöterapioita koskevan osan kohta 9 Yksilöterapiamuodot ja 

yksilöterapeutit kohta Allasterapia sekä yleisen osan kohta 9 Asiakasturvallisuus kohta 
Allastilojen käyttö)  

 Luontais- ja vaihtoehtohoitoihin liittyviä koulutuksia. Esimerkiksi aromaterapia ja homeapatia.  

 


