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Coach IANLP 

 

Todistuksen ja nimikkeen saannin kriteerit 

Coach IANLP –nimitys viittaa coach-ammatilaiseen, joka on jo monen vuoden ajan harjoittanut 

coachausta menestyksekkäästi käyttäen ammattimaisesti eri menetelmiä ja lähestymistapoja 

valmennuksissaan. Laaja-alaisten NLP-peruskoulutusten lisäksi hän on kouluttautunut 

coachauksen menetelmiin ja humanistiseen psykologiaan, ja tämän johdosta hänellä on laajat 

kokemukselliset tiedot ja taidot käytössään, joita hän voi hyödyntää helpottaessaan yksilöiden, 

ryhmien ja organisaatioiden muutosprosesseja. 

Coach IANLP –todistuksen voi myöntää ainoastaan luvan saanut Fellow Member Trainer IANLP 

(FMT)  niille päteville Master IANLP practitionereille, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset: 

Coach koulutuksen asiakirjat (1 tunti = 60 minuuttia) 

1. NLP Master IANLP –todistus, ja sen lisäksi 

2. vähintään 220 tuntia koulutustoimintaa, joista vähintään 130 tuntia on lähiopetusta ja 90 tuntia 

on itsenäisiä opintoja. Kaikista tarvitaan kirjalliset todistukset dokumentoituina. 

Lähiopetus (vähintään 130 tuntia) 

Koulutusvaatimukset voi toteuttaa useilla eri tavoilla: 

a. osallistumalla FMT IANLP:n koulutukseen 

b. osallistumalla FMT IANLP:n monipuoliseen ja edistykselliseen NLP Coach –koulutukseen. 

Lisäksi voi olla muiden oppilaitosten/kouluttajien lähiopetuksia todistettuina. Todistuksen 

myöntävä FMT arvioi täyttävätkö muut koulutukset todistukseen tarvittavat kriteerit (osittainen 

arvioitu vastaavuus).  

c. vastaavuuden arviointi: jos kaikki lähiopetukset on suoritettu yhden tai useamman kolmannen 

osapuolen oppilaitoksissa/koulutuksissa, todistuksen myöntävä FMT arvioi täyttävätkö käytyjen 

koulutusten sisällöt todistuksen saannin kriteerit. 

Koulutusten kestot 

Todistukseen vaaditaan vähintään 130 tuntia lähiopetusta coachingista (1 tunti = 60 

minuuttia). Koulutuksessa pidettävät yli 30 minuuttia kestävät tauot vähennetään 

lähiopetustunneista eikä niitä voi laskea vaadittuihin 130 lähiopetustunteihin mukaan. 

Näiden coachkoulutusten on sisällettävä: 

a) vähintään 65 tuntia koulutusta vähintään 9 päivän pituisessa koulutuksessa 

edistyksellisestä NLP coachingista, kouluttajana FMT IANLP, (ja/tai  siihen 

rinnastettavissa oleva NLP:tä kouluttava hyvämaineinen kouluttaja), 

ja 

b) 6 tuntia vähintään koko päivän mittaisessa koulutuksessa roolien ja niihin sisältyvien 

toimintojen selkiyttämisestä coachingprosessien kehystämiseen liittyvissä asioissa, 
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ja 

c) 59 tuntia suoritettuna vähintään 8 päivän pituisessa koulutuksessa muista coaching 

menetelmistä tai humanistisen psykologian menetelmistä (menetelmien 

minimivaatimukset ja -pätevyydet kts. lista alla). 

Kaikki koulutuksiin liittyvä toiminta on oltava 100% kirjallisesti dokumentoituina ja 

todistettavissa. 

Koulutusten sisältövaatimukset 

Coaching-lisäkoulutusten pakolliset sisällöt: 

a) Coachin ammatillinen identiteetti: roolien selkiyttäminen ja toiminta, käsitys 

ihmisluonteesta, eettisyys, eheys, systeemis-konstruktivistinen työskentelymalli 

 

b) Coaching-prosessin yleiset kehykset 

 kontaktin luominen, ylläpitäminen ja katkaiseminen 

 coaching toimeksiantosopimuksen selkiyttäminen 

 valmennusehdotus 

 coaching lähetteiden sudenkuopat (piilossa olevat agendat ja suhteet) 

 ongelman tunnistaminen 

 monitasoinen katsaus coaching-lähetteisiin (hankintayksikkö, rahoittaja, coach, 

asiakas) 

 coaching-prosessin asianmukaisten asetusten luominen 

 arvoihin ja motivaatioon perustuvien coaching-tavoitteiden tekeminen ja 

toteuttaminen 

 emotionaalisesti edistävän coaching-ilmapiirin luominen (aika, paikka) 

 

c) Pätevyydet menetelmissä 

Coach-todistusta hakevien ehdokkaiden pitää todistaa kirjallisesti pätevyytensä ainakin 

viidessä eri coaching-menetelmässä tai humanistisen psykologian menetelmässä.  

 Monitasoiset, edistykselliset NLP-mallit ja -menetelmät 

 TCI – Theme Centered Interaction 

 Transaktioanalyysi 

 PCT – client-centered Counseling 

 Body-oriented psychotherapy – kehollinen psykoterapia 

 Group Dynamics 

 Provokatiivinen terapia 

 Systems Therapy –systeeminen terapia 

 Constructivist Therapy - konstruktivismi 

 Gestalt Therapy – hahmoterapia 

 Hypnoterapia 

 Käyttäytymisterapia 

 Sovittelu 

 Systemic Family Constellation Therapy – Perhekonstallaatio terapia 

 Non-violent Communication – NVC 
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 Team coaching – Ryhmäcoaching 

 Konfliktien hallinta 

 ja muita coaching-malleja 

 

Itsenäiset opinnot (vähintään 90 tuntia) 

a) 20 tuntia ammattimaista coachausta yksilöille ja/tai ryhmille 

ja 

b) 15 tuntia työnohjausta  enintään kolmelta pätevältä työnohjaajalta 

ja 

c) 30 tuntia ammattimaisesti työnohjattua henkilökohtaiseen kehitykseen keskittyvää 

yksilöohjausta. Nämä tunnit sisältävät:  

o vähintään 15 tuntia NLP-coachingia 

o henkilökohtaisia (ei ryhmässä) coaching-sessioita perustuen kolmeen muuhun 

menetelmään; vähintään 5 tuntia jokaista, joista yhden kuuluu olla kehollisen psykoterapian 

(Body-oriented psychotherapy) piiriin kuuluvaa. 

Näiden valmennusten kokemuksista toimitetaan FMT:lle kirjallinen reflektio, jossa on fokus 

omissa henkilökohtaisissa ja ammatillisissa oivalluksissa. 

ja 
NLP Master IANLP –koulutuksen suorittamisen jälkeen vaaditaan jatkuvaa osallistumista NLP-
sisältöisiin aktiviteetteihin: vertaisryhmät, vertaiscoaching, osallistuminen NLP-yhdistyksen 
toimintaan tms. 
ja 

d) Loppuprojekti (vähintään 25 tuntia) 

 Sisältö 

Loppuprojekti fokusoi kolmeen seuraavaan alueeseen: 

o henkilökohtainen profiili coachina 

o esitys omasta henkilökohtaisesta coaching- ja laadunvarmistussuunnitelmasta 

o kolme yksityiskohtaista kirjallista kuvausta eri asiakastapauksista (voi olla myös 

videodokumentaatio) 

 

 Projektin laajuus 

Projektin kirjallinen dokumentaatio sisältää: 

o kansilehti 

o sisällysluettelo 

o henkilökohtainen coaching-profiili sisältäen selvityksen omasta missiosta ja 

motivaatiosta 

o 1-2 sivun pituinen esitys omasta henkilökohtaisesta coaching- ja laadunvarmistus- 

suunnitelmasta (sivun koko A4) 

o kolme yksityiskohtaista kirjallista kuvausta eri asiakastapauksista yhteensä vähintään 

15 sivua  

o itsearviointia oppimisesta ja itsereflektiota 

 



4 
 

www.ia-nlp.org 
Käännös: FMT IANLP Marja-Leena Savimäki, www.nlpkoulutus.info 

 Todistuksen myöntävä Fellow Member Trainer IANLP kirjoittaa yksityiskohtaisen palautteen 

ja lopullisen päätöksen siitä, ovatko vaatimukset todistuksen saantiin ”täytetyt” vai ”ei 

täytetyt”. FMT IANLP erittelee omat vaatimuksensa loppuprojektista kirjallisesti ja tekee 

omat vaatimuksensa selväksi tuleville opiskelijoille ennen todistuksen myöntämisprosessia.  

Vaatimukset todistuksen myöntämiseksi ja saamiseksi 

Todistuksen myöntävä Fellow Member Trainer IANLP tutkii ja dokumentoi seuraavien vaatimusten 

loppuunsaattamisen: 

 henkilökohtainen sopivuus 

 dokumentoi kaikki yksilölliset vaatimukset ja antaa tukea niiden täyttämisessä 

 IANLP:n eettiset normit allekirjoitettuna 

 NLP Practitioner IANLP - ja NLP Master IANLP –todistukset 

 Practitioner-koulutuksen aloittamisen ja Coach IANLP –todistuksen myöntämisen välisen ajan 

pitää olla vähintään 2½ vuotta (30 kuukautta). Poikkeustilanteissa voidaan suoritetut tutkinnot 

ennen NLP Practitionerin alkua ottaa mukaan kriteerien täyttämisessä. Pyynnön poikkeuksesta 

on sisällettävä asiaankuuluvat todistukset, jotka lähetetään FMT:lle hyväksyttäväksi.  

 todistuksen saajan on oltava iältään vähintään 25-vuotias. 

 hakijalla on oltava vähintään 8 vuoden todistettavissa oleva työkokemus 

Kun kaikki kriteerit täyttyvät FMT IANLP voi myöntää hakijalle Coach IANLP - todistuksen.  

 

Dokumentaatio ja todistusten säilyttäminen 

Vaadittujen asiakirjojen täytyy olla tallennettuna digitaalisessa muodossa. Todistuksen antaja, FMT 

IANLP, säilyttää kaikki todistukset vähintään 5 vuotta. IANLP pidättää oikeuden tarkistaa osan tai 

kaikki tallennetut asiakirjat tämän ajanjakson aikana. 

Kustannukset 

FMT IANLP saa veloittaa kohtuullisen korvauksen toimistaan. Kustannukset on ilmoitettava 

opiskelijalle ennen sertifiointiohjelmaan ryhtymistä. FMT voi laskuttaa myös todistuksen IANLP-

sinetistä. 

IANLP Coach –todistuksen sisältö 

Coach IANLP –todistuksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: 

1. viittaus IANLP-ehtojen täyttymisestä 

2. alkuperäinen IANLP-sinetti 

3. viittaus koko koulutusprosessin kestoon: NLP Practitioner + NLP Master + lisäkoulutuksena 

Muutosvalmentaja-koulutus sekä IANLP-täydennyskoulutukset. Kaikki lähipäivät mainitaan 

sekä tunneissa että päivissä. 

4. sertifioivan FMT IANLP:n etunimi, sukunimi ja osoite 

5. todistuksen saajan etunimi ja sukunimi 

6. FMT IANLP:n allekirjoitus. 

7. todistuksen otsikko on Coach IANLP 
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Merkintä kansainväliseen Coach IANLP –rekisteriin 

IANLP ylläpitää julkista rekisteriä sertifoiduista coacheista. Sertifioidut coachit ovat tervetulleita 

liittymään tähän rekisteriin. Seuraavat asiakirjat pitää lähettää (digitaalisesti) IANLP:n 

hallinnolliseen toimistoon: 

 kopio Coach IANLP –todistuksesta 

 kopiot sekä NLP Practitioner IANLP- että NLP Master IANLP –todistuksista 

 hakijan täyttämä hakemus ”Entry in the international Coach IANLP Registry” 

 valokuva hakijasta, korkea resoluutio > 0,5 MB 

Hakemuslomakkeen voi ladata sivustolta www.ia-nlp.org tai tilata sähköpostitse osoitteesta 

info@ia-nlp.org. Rekisterissä olemisesta veloitetaan hinnaston mukainen vuosimaksu. 

 

Isovanhemmuus 

Fellow Member Trainer IANLP: llä on huomattavasti yksinkertaistettu sertifiointi. 

FMT:n hakiessa FMT-nimikettä on hänen koko ammatillinen kehittymisensä dokumentoitu, ja se  

sisältää kaikki asiaankuuluvat koulutukset ja kokemukselliset oppimiset. Jos hänen suorituksensa 

täyttävät Coach IANLP -todistukseen vaaditut kriteerit yleisin perustein, muita koulutuksia ei 

vaadita rajoitetun Isovanhemmuusjakson aikana. 

Isovanhemmuusjaksoon perustuva sertifiointi on voimassa kaikissa hakemuksissa, jotka on 

lähetetty 30. kesäkuuta 2011 mennessä. Asiasta kiinnostuneet FMT:t lähettävät hakemuksensa 

Coach IANLP –todistusta varten IANLP:n toimistoon. Julkisen Coach-rekisterin 

rekisteröitymisvuosimaksu veloitetaan IANLP:n hinnaston mukaisesti. 

Voimassa 1. toukokuuta 2010 alkaen. 

Tämän asiakirjan alkuperäinen englanninkielinen versio pätee ensisijaisesti kaikissa tulkinnallisissa tilanteissa, ja on voimassa olevana  

luettavissa osoitteessa  www.ia-npl.org. 

  

 

 

 


