Auktorisoitu PERSONAL TRAINER®
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten toimialajärjestö SKY ry toimii elinkeino- ja toimialapoliittisena etujärjestönä.
SKY:n tehtävä on turvata ja edistää alan yrittäjyyttä toimimalla edunvalvonta-, palvelu- ja koulutusjärjestönä. SKY
edustaa asiantuntijana alan yrityksiä, yrittäjiä ja koulutustoimintaa mm. viranomais-, päättäjä- ja mediayhteyksissä.
Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen kunto- ja terveysliikunta-alalla toimiva oikeuskelpoinen henkilö
tai yhteisö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

SKY-auktorisoidun koulutusorganisaation hakuprosessi
Suomen kunto- ja terveysliikuntakeskusten yhdistys SKY ry hallinnoi personal trainereita kouluttavien
koulutusorganisaatioiden auktorisointia Suomessa. SKY ry tukee ja kehittää alan toimintaa ja on luonut SKY-standardit
personal trainereita kouluttaville organisaatioille. Näiden laatustandardien tehtävänä on toimia pohjana kaikille
Suomessa toimiville personal trainereita kouluttaville koulutusorganisaatioille ja heidän järjestämilleen personal
trainer –koulutuksille. SKY ry nimittää auktorisointilautakunnan, joka vastaa koulutustoiminnan auditointiprosessista.
Koulutusorganisaation tulee läpäistä auktorisointiprosessi saadakseen SKY-auktorisoinin Suomessa. Auktorisoiduilla
koulutusorganisaatiolla on oikeus käyttää SKY:n logoa ja APT® -merkkiä omissa materiaaleissaan. SKY-auktorisoitujen
koulutusorganisaatioiden kouluttamat personal trainerit voivat hakeutua APT® -rekisteriin ja heillä on oikeus käyttää
APT® -merkkiä tunnisteena. Personal trainer –koulutustoiminnan auktorisointivaatimukset ja koulutusstandardit
perustuvat yleiseurooppalaiseen tutkintojen viitekehykseen ( European Qalification Framework, EQF).
APT-koulutuksen läpäisseiden personal trainerien osaaminen on EQF-tason 4 vaatimusten mukainen.
SKY hallinnoi myös auktorisoitujen personal trainereiden rekisteriä ja toimii personal trainer -koulutustoiminnan
asiantuntijaorganisaationa Suomessa.

Koulutustoiminnan auktorisointilautakunta
Auktorisointilautakunnan tehtävä on toimia SKY-standardien kehittäjänä ja laadun valvojana, sekä suorittaa
koulutusorganisaatioiden auditointeja Suomessa. Auktorisointilautakunta valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

APT -auktorisointilautakunnan jäsenet
Jäsenet
Varalla
Teijo Mathlin
Markus Majava
Tomi Bruns
Eero Simojoki
Stefan Westerback
Jarno Lemmelä
Riitta Hämäläinen-Bister
Jutta Österberg-Hurme, puheenjohtaja
Lautakunta voi tarvittaessa tarkistaa ja auditoida koulutustoiminnan laatua paikanpäällä.

APT®● Tunnistettavuus ● Turvallisuus ● Vastuullisuus ● Vertailtavuus ● Laatu ● Vaikuttavuus ● Hyväksyttävyys

Auktorisoinnin hakeminen
Kaikilla Suomessa toimivilla personal trainer koulutusta järjestävillä koulutusorganisaatioilla on mahdollisuus hakea
SKY-standardien mukaisen personal trainer –koulutustoiminnan auktorisointia.

Hakuprosessi
1.

Kulutusorganisaatiot voivat hakea SKY:n auktorisointia. Auktorisoinnin avaus-, käsittely- ja vuosimaksu on
alla olevassa hinnastossa. SKY:n jäsenille hinnat ovat edullisempia kuin ei-jäsenille. Koulutusorganisaatio voi
halutessaan hakeutua SKY:n jäseneksi.

2.

Hakuprosessi käynnistyy, kun koulutusorganisaatio täyttää esitietolomakkeen SKY:n verkkosivuilla.
Avausmaksun (250e) suorittamisen jälkeen hakijalle avataan pääsy sähköiseen hakemuslomakkeeseen.

3.

Auktorisointipyyntö liitteineen toimitetaan SKY:lle. Hakemusta ei käsitellä, mikäli vaadittavia liitteitä puuttuu.
Varsinainen käsittelymaksu laskutetaan auktorisointipyynnön vastaanottamisen jälkeen.

4.

SKY esikäsittelee hakemuksen ja pyytää tarvittaessa koulutusorganisaatiota täydentämään sitä. Esihyväksytyt
hakemukset toimitetaan auditoitavaksi auktorisointilautakunnalle, kun käsittelymaksu on maksettu.

5.

Esikäsittelyvaiheessa todettujen puutteiden täydentäminen tulee tehdä neljän (4) viikon kuluessa. Hakemus
hylätään mikäli täydennyspyyntöön ei ole vastattu määräaikaan mennessä.

6.

Auktorisointilautakunta käsittelee hakemuksen ja haastattelee hakijan. Auditointitilaisuudessa hakijan
edustajan tulee olla läsnä ja tuoda koulutusmateriaalit sekä muut pyydetyt asiakirjat mukanaan
auditointitilaisuuteen. Mikäli auktorisointilautakunta toteaa, että koulutus ei täytä vaatimuksia, hakemus
palautetaan täydennettäväksi. Hakemuksen täydennys tulee tehdä yhden (1) vuoden sisällä ensimmäistä
auditointitilaisuudesta laskien. Avaus- ja käsittelymaksu ei palauteta.

7.

Auktorisoitujen koulutusorganisaatioiden kouluttamat personal trainerit voivat halutessaan hakeutua SKY:n
ylläpitämään APT® -rekisteriin.

SKY-auktorisoinnin avaus-, käsittely- ja vuosimaksu
Käsittelymaksu vuonna 2016
SKY jäsenhinta:

1.000 € + 250 € avausmaksu = 1.250 €

Ei jäsen:

1.200 € + 250 € avausmaksu = 1.450 €

Koulutusorganisaation vuosimaksu 2016
SKY jäsenhinta:

300 €/vuosi

Ei jäsen:

690 €/vuosi

SKY:n hallitus määrittelee hinnat vuosittain. Oikeudet muutoksiin pidätetään. Hinnat alv 0%.

Lisätietoja:
SKY ry
toimisto@sky-ry.fi
apt@sky-ry.fi
www.sky-ry.fi
www.apt-auktorisoitupersonaltrainer.fi
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