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Hankintapalveluryhmä  

 24.2.2022  

      

 

 

 

 

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen suomenkielisten 

terapiapalvelujen tarjouskilpailut 

 

1. Tarjottavien terapeuttien tietojen ilmoittaminen 

1.1 Työkokemuskuukausien muuttaminen desimaaleiksi ja noudatettavat 

pyöristyssäännöt 

Tarjottujen terapeuttien työkokemus ilmoitetaan tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan 
kohteen kriteerit kohdassa Terapeuttien laatu kohdassa 4 Terapeutin terapiatyökokemus.  

Työkokemus koostuu vuosista ja kuukausista. Työkokemuskuukaudet muutetaan oheisen 
taulukon mukaan desimaaleiksi.  

Vajaiden vuosien osalta terapiatyökokemuskuukaudet pyöristetään normaalien 
pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään 0,5 vuoteen oheisen taulukon mukaisesti. 

Työkokemus 

kuukausina 

Kuukaudet desimaaliluvuksi 

muutettuna 

Pyöristys lähimpään 0,5 vuoteen 

1 kk 0,08 v alaspäin lähimpään kokonaiseen vuoteen 

2 kk 0,17 v alaspäin lähimpään kokonaiseen vuoteen 

3 kk 0,25 v ylöspäin lähimpään 0,5 vuoteen 

4 kk 0,33 v ylöspäin lähimpään 0,5 vuoteen 

5 kk 0,42 v ylöspäin lähimpään 0,5 vuoteen 

6 kk 0,50 v ei pyöristetä 

7 kk 0,58 v alaspäin lähimpään 0,5 vuoteen 

8 kk 0,67 v alaspäin lähimpään 0,5 vuoteen 

9 kk 0,75 v ylöspäin lähimpään kokonaiseen vuoteen 

10 kk 0,83 v ylöspäin lähimpään kokonaiseen vuoteen 

11 kk 0,92 v ylöspäin lähimpään kokonaiseen vuoteen 
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Esimerkki 

Terapeutille on kertynyt terapiatyökokemusta yhteensä 2v 3kk.  
Terapiatyökokemuskuukaudet desimaaliluvuksi muutettuna vastaa 2,25 vuotta 
työkokemusta. Työkokemus pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti 
ylöspäin lähimpään 0,5 vuoteen, jolloin työkokemusta huomioidaan tarjouksessa 2,5 
vuotta. 

Tarjouspyynnön kohdassa 4. Terapeutin terapiatyökokemus tarjoaja valitsee 
Terapiatyökokemus-valikosta sen vaihtoehdon, joka vastaa ko. tarjotun terapeutin 
terapiatyökokemuksen määrää. 

Eli tilanteessa, jossa ko. terapeutin ilmoitettu työkokemus oli 2,5 vuotta, Tarjoaja 
valitsee Työkokemus-valikosta vaihtoehdon 2,5 – 4 vuotta, josta kohdasta ko. terapeutti 
saa 10 pistettä. 

 

1.2 Terapeuttien lisä- ja täydennyskoulutuksen ilmoittaminen ja noudatettavat 

pyöristyssäännöt 

 

Tarjouspyynnön kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit kohta Terapeuttien laatu 
kohdassa Terapeutin lisä- ja täydennyskoulutuksen ilmoittaminen on ko. 
ilmoitettavat koulutukset jaettu kolmeen eri kohtaan. 

1. Terapeutin pisteet pitkistä menetelmäkoulutuksista  

2. Terapeutin pisteet ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen 
liittyvistä pitkistä lisä- ja täydennyskoulutuksista 

3. Terapeutin pisteet terapian sekä kuntoutuksen toteuttamiseen 
liittyvistä ja ammattitaidon päivittämiseen liittyvistä lyhyistä lisä- ja 
täydennyskoulutuksista  

Kaikki tarjottavan terapeutin ilmoitettavat samaan kohtaan (1,2 tai 3) kuuluvat lisä- ja 
täydennyskoulutukset lasketaan yhteen ja pyöristetään normaalien pyöristyssääntöjen 
mukaisesti lähimpään 0,5 opintopisteeseen.  

HUOM! Katso myös tarjouspyyntö ja siinä ilmoitettu laskentasääntö opintoviikkojen 
ja päivien muuttaminen opintopisteiksi.  

Esimerkki 

Terapeutti on suorittanut kohdan 2 ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen 
liittyviä lisä- ja täydennyskoulutuskokonaisuudet, joiden laajuudet ovat olleet 8,5 
opintopistettä, 5 opintopistettä ja 1,8 opintopistettä. Nämä ko. terapeutin suorittamat 
lisä- ja täydennyskoulutukset opintopisteineen lasketaan yhteen eli 8,5 op + 5 op + 1,8 
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op=15,3 opintopistettä. Saatu opintopistemäärä 15,3 opintopistettä pyöristetään 
normaalien pyöristyssääntöjen mukaisesti lähimpään 0,5 opintopisteeseen, jolloin 
tarjouksen ko. kohdassa huomioidaan 15,5 opintopistettä. 

Tämän jälkeen tarjoaja valitsee ko. lisä-ja täydennyskoulutuskohdan osalta sen 
opintopistevaihtoehdon, joka vastaa tarjouksessa ilmoitettua lisä- ja täydennyskoulutus 
opintopistemäärää.  

Esimerkin tilanteessa jossa ko. terapeutin huomioitava opintopisteet kohdassa 2 
Terapeutin pisteet pitkistä ammattitaidon vahvistamiseen ja syventämiseen liittyvistä 
lisä- ja täydennyskoulutuksista ovat 15,5 opintopistettä, tarjoaja valitsee valikosta 
vaihtoehdon 15,5 – 20 opintopistettä, josta terapeutti saa 8 pistettä. 

 

1.3 Terapeutin lisä- ja täydennyskoulutuksen ja työkokemuksen ilmoittamisen 

määräaika 

Tarjouspyynnössä kohdassa Hankinnan kohteen kriteerit kohdassa Terapeuttien laatu 
kohdissa 1,2,3 ja 4 on ilmoitettu, että ko. kohtien tiedot voidaan ilmoittaa ”tarjouksen 
jättämisen määräaikaan saakka”  

Tarjouspyynnössä kohdassa Päätöksenteon perusteet kohdan 1.3 teksti, joka nyt on kirjoitettu 
seuraavasti ”Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset huomioidaan 1.1.2017 lukien tarjouksen 
jättöhetkeen mennessä suoritetut koulutukset” korjataan vastaavaksi seuraavalla tavalla:  

Lyhyet lisä- ja täydennyskoulutukset huomioidaan 1.1.2017 lukien tarjouksen 
jättämisen määräaikaan saakka. 

 

Tämä tarkoittaa sitä, että lisä-ja täydennyskoulutukset (kohdat 1,2,3) sekä työkokemus 
(kohta  4) voidaan ilmoittaa tarjouksen jättämisen määräaikaan saakka (27.4.2022 klo 
12.00). 

HUOM! Rekrytoitavana tarjottavien terapeuttien osalta Terapeuttien laatu kohdassa 
ilmoitettavien tietojen osalta noudatetaan samaa edellä ilmoitettua määräaikaa. 

 

2. Palveluntuottajan puhelinnumeroiden ja sähköpostiosoitteiden ilmoittaminen 

tarjouksessa 

  

Tarjouspyynnössä kohdassa Soveltuvuusvaatimukset pyydetään tarjoajaa ilmoittamaan 
tarjouksessaan puhelinnumero ja sähköpostiosoite erikseen asiakkaita ja viranomaiskäyttöä 
varten.  Ko. tietojen antamisen kohdissa on selkeästi kerrottu, mitkä tarjoajan antamista 
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tiedoista näkyvät Kelan verkkosivujen palveluntuottajahaku -sovelluksessa. Tarjoajan on 
mahdollista tietoja antaessaan antaa esimerkiksi sellainen puhelinnumero viranomaistietoja 
varten, mitä tarjoaja ei halua julkiseksi. Tämä tarjoajan antama tieto on sellainen, jota ei 
näytetä palveluntuottajahaku -sovelluksessa. 

Jos tarjoajalla on käytössään vain yksi puhelinnumero ja yksi sähköpostiosoite, voi tarjoaja 
antaa soveltuvuusvaatimukset ko. kohdissa käytössään olevan tiedon eli esimerkiksi 
puhelinnumeron osalta saman puhelinnumeron. Tarjoajalla ei tarvitse olla useita 
puhelinnumeroita tai sähköpostiosoitteita, mutta tarjoajan kannattaa huomioida 
ilmoittaessaan tarjouksessa tietoja, mitkä tiedot tarjouspyynnön mukaan ilmoitetaan 
Palveluntuottajahaku- sovelluksessa. 

  

  

3.Tarjouksen tekeminen suomenkielisistä ja ruotsinkielisistä terapiapalveluista 

 

Terapiatarjouskilpailut järjestetään Kelan viidessä vakuutuspiirissä 

• Itäiseen ja keskiseen vakuutuspiiriin hankitaan tarjouskilpailulla palvelut  
suomenkielisestä terapiapalveluista 

• eteläisessä, läntisessä ja pohjoisessa vakuutuspiirissä järjestetään erilliset 
tarjouskilpailut suomenkielisistä terapiapalveluista ja ruotsinkielisistä terapiapalveluista 

 

Tarjoajan tulee tehdä eteläiseen, läntiseen ja pohjoiseen vakuutuspiirin kaksi tarjousta eli 
erilliset tarjoukset sekä suomenkieliseen että ruotsinkieliseen terapiatarjouskilpailuun, jos 
tarjoaja haluaa toteuttaa terapiapalvelua edellä mainituissa vakuutuspiireissä molemmilla 
kielillä. 

 

 


