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.

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. 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.
Auktorisoitujen koulutustalojen kouluttamat personal traineirit saavat automaattisesti APT® -auktorisoinnin.
Koulutuksesta valmistuttuaan personal trainerit voivat hakeutua APT® -hakemistoon. Hakemistoon kuuluvat henkilöt
saavat tunnisteeksi APT® –kortin, minkä kautta tullaan tarjoamaan mm. erilaisia jäsenetuja. APT® -hakemistoon on
vuosimaksu. SKY ry:n hallitus määrittelee hinnat vuosittain.
Koulutustahojen auktorisointi on parhaillaan käynnissä (05/15). Kaikki Suomessa personal trainerin ammatissa
toimivat henkilöt voivat hakeutua APT –hakemistoon jo nyt, riippumatta siitä missä koulutus on hankittu. Personal
trainerilla on oltava todennettavissa oleva koulutustausta, liikunnallinen ammattiosaaminen ja/tai riittävä työkokemus
personal trainerin tehtävistä. Hakemuksen yhteyteen tulee liittää todistukset suoritetuista koulutuksista sekä
työtodistukset, ansioluettelo tai muut asiakirjat, jotka todentavat vaadittavan työkokemuksen personal trainerina.
Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Personal trainerin ammattilliset valmiudet
Koulutus
Auktorisoidun koulutusorganisaation personal trainer
koulutus.
Taustakoulutuksena ammatillinen peruskoulutus
liikunta-, terveys- ja/tai kuntoutusalan koulutus,
pääpaino liikunnallisessa ammattiosaamisessa.
Muu kuin auktorisoitu personal traineri koulutus

Ei soveltuvaa koulutustaustaa

Työkokemus

Todennettavissa oleva työkokemus personal trainerin
tehtävistä vähintään kahdelta (2) vuodelta tai vähintään
800 todennettua PT tuntia ilmoittamaltaan ajanjaksolta.
Todennettavissa oleva työkokemus personal trainerina
toimimisesta vähintään kolmelta (3) vuodelta tai
vähintään 2400 todennettua PT tuntia ilmoittamaltaan
ajanjaksolta.
Todennettavissa oleva työkokemus personal tarinerina
toimimisesta vähintään viideltä (5) vuodelta tai
vähintään 4000 todennettua PT tuntia ilmoittamaltaan
ajanjaksolta.

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

Auktorisoitu PERSONAL TRAINER ®
Personal trainerin liittyminen APT® -hakemistoon
1.

Kaikki Suomessa personal trainerin ammatissa toimivat henkilöt, jotka täyttävät vaaditut kriteerit, voivat
hakeutua APT®–hakemistoon ja saada APT®-tunnistuksen. APT®-hakemistossa olevien auktorisoitujen
personal trainerien rekisteröinti/vuosimaksu on alla olevassa hinnastossa.

2.

Hakuprosessi käynnistyy, kun personal trainer täyttää ”APT Personal Trainer” -lomakkeen SKY:n
verkkosivuilla.

3.

Auktorisointihakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hyväksymisen jälkeen hakijalle toimitetaan
lasku hakemistoon liittymisestä.

4.

Maksusuorituksen jälkeen APT®-saa sähköpostilla kirjallisen vahvistuksen, ohjeet hakemistoon
kirjautumisesta ja hänellä on oikeus käyttää auktorisoitu personal trainer APT®-titteliä.

5.

Hakemisto avautuu elokuussa 2015.

APT® auktorisoitu personal trainer –rekisteröinti/vuosimaksu
APT®–rekisteröinti/vuosimaksu 2017
70€/vuosi
APT®–rekisteröinti/vuosimaksuun sisältyy personal trainerin kuvallinen näkyvyys hakemistossa sekä mahdollisuus
markkinoida omaa toimintaansa ja palvelujaan kuluttajille. Personal trainerille postitetaan vuosittain jäsenkortti ja hän
saa myös halutessaan jäsentiedotteet, missä vaihtuvia etuja, tarjouksia ja alennuskoodeja. 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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