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Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomenkielisten 

terapiapalvelujen tarjouskilpailut 

 

Täsmennys 4.3.2022 ja 11.3.2022 annettuihin tiedotteiseen tunteina 

toteutuneiden lyhyiden lisä- ja täydennyskoulutusten ilmoittamisesta 

 

 

Tarjouspyynnön  kohta Hankinnan kohteen kriteerit kohta Terapeuttien laatu/ Terapeutin lisä- ja 
täydennyskoulutuksen ilmoittaminen/3. Terapeutin pisteet terapian sekä kuntoutuksen 
toteuttamiseen liittyvistä ja ammattitaidon päivittämiseen liittyvistä lyhyistä lisä- ja 
täydennyskoulutuksista mukaan: 

Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset vähemmän kuin 1,5 opintopistettä = 1 opintoviikko = 5 
päivää. 

Tämä tarkoittaa sitä, että  lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset, jotka ovat toteutuneet päivinä, 
muutetaan tarjouspyynnön mukaan opintopisteiksi edellä olevan kaavan mukaisesti 5 päivää = 1,5 
opintopistettä. 

 

1 Täsmennys lyhyiden lisä- ja täydennyskoulutusten ilmoittamisesta: 

Tunteina toteutuneet erilliset lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset muutetaan ensin 
kokonaisiksi päiviksi (kokopäiväinen koulutus on kestoltaan vähintään 4 tuntia). Päivät 
muutetaan vasta tämän jälkeen opintopisteiksi. Tunteina toteutettuja lyhyitä lisä- ja 
täydennyskoulutuksia ei muuteta opintopisteiksi. 

 

1.1. Vähintään 4 tuntia kestäneet lisä- ja täydennyskoulutukset 

Vähintään 4 tuntia kestäneet lisä- ja täydennyskoulutukset lasketaan päiviksi. 

Esimerkit: 

 Esimerkiksi terapeutti on osallistunut 6 tunnin koulutukseen. 6 tunnin 
koulutuksesta tulee 1 päivä.  

 Esimerkiksi terapeutti on osallistunut kahtena päivänä täydennyskoulutukseen, 
joista toinen on kestänyt 4 tuntia ja toinen 8 tuntia. Näistä kahdesta koulutuksesta 
tulee kaksi päivää. 



 

   
Tiedote  2 (4) 

  

 

   

 

 

1.2. Alle 4 tuntia kestäneiden koulutusten laskeminen päiviksi  

Alle 4 tunnin erilliset lisä- ja täydennyskoulutukset lasketaan yhteen muodostaen niistä 
vähintään 4 tunnin lisä-ja täydennyskoulutuspäiviä (ks. tiedote 4.3.2022 
webinaariesimerkki)  

 Esimerkiksi terapeutti on osallistunut 1 tunnin koulutukseen ja 1,5 tunnin 
koulutukseen sekä 2 tunnin koulutukseen. Näistä tulee yhteensä 4,5 tuntia eli yksi 
päivä.  

 Esimerkiksi terapeutti on osallistunut yhteen 2,5 tunnin koulutukseen ja yhteen 3,5 
tunnin koulutukseen. Näistä kahdesta koulutuksesta tulee yhteensä 6 tuntia eli yksi 
päivä. 

1.3. Lisä- ja täydennyskoulutukset, joiden todistuksessa on vain  osallistumistuntimäärä 

Koulutukset, joista on saatu todistustus osallistumistuntimääränä, tunnit lasketaan  
päivinä kuten kohdissa 1.1 ja 1.2 on ohjeistettu. 

 Esimerkiksi koulutuksesta todistus on annettu 25 tunnista ja  koulutus on toteutunut 
4 päivänä  (3 * 7 tunnin päivä ja yksi 4 tunnin päivä). Näistä koulutuksista tulee 4 
päivää.  

1.4. Lisä- ja täydennyskoulutuspäivien muuttaminen opintopisteiksi 

Kun tarjoaja on laskenut tunteina toteutuneet kaikki lyhyet lisä- ja 
täydennyskoulutukset  päiviksi muuttaa tarjoaja päivät opintopisteiksi 5 päivää=1,5 
opintopistettä)  

 Esimerkiksi tarjoaja osallistunut kolmen päivän webinaarisarjaan, kukin osio 3 h 

yhteensä 9 tuntia, huomioitavana 1 päivä=0,3 opintopistettä 

 Esimerkiksi terapeutti osallistunut kahden päivän seminaariin ennakkotehtävineen 

ja todistuksessa 16 tuntia (1 op.) = 1 opintopiste 

 Esimerkiksi terapeutti osallistunut yhteensä kuuteen lyhyeen lisä- ja 

täydennyskoulutukseen, joiden kestot ovat seuraavat 6 h, 2 h, 8 h, 3 h, 7 h, 1 h.  

 6h, 7h ja 8 h ovat kokonaisia koulutuspäiviä (vähintään 4 tuntia) = 3 
päivää 

 2h ja 3h ja 1 h lasketaan yhteen ja saadaan 6 tuntia= 1 päivä.  
 Huomioitavaksi tulee 4 päivää= 1,2 opintopistettä 

 

2.Täsmennämme tässä yhteydessä 4.3.2022 annetussa tiedotteessa ilmoitettua 

seuraavasti: 

Opintopisteiden laskenta 



 

   
Tiedote  3 (4) 

  

 

   

 

 Jos opintojen laajuus on todistuksessa ilmoitettu opintopisteinä, lyhyt lisä- ja 
täydennyskoulutus ilmoitetaan ko. opintopisteinä.  Tällaisissa tilanteissa lyhyet lisä- ja 
täydennyskoulutukset huomioidaan opintopisteinä ko. todistuksen mukaan. 

 Jos opintojen laajuus on todistuksessa ilmoitettu tunteina, lyhyt lisä- ja täydennyskoulutus 
muunnetaan edellä ilmoitetun mukaisesti opintopisteiksi. Jos todistuksessa opintojen 
laajuus on pelkästään tunteina muutetaan tunnit päiväksi, kuten kohdassa 1 on 
täsmennetty. 
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