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1. Johdanto

• Taso 1 (aiemmin ACSTH) on suunnattu organisaatioille, 
jotka tarjoavat vähintään 60 koulutustuntia ja 10 tuntia 
mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor coachilta 
sekä hallinnoivat suorituksen arviointia ACC-tasolla ja 
sitä ylemmillä tasoilla. Taso 1 -koulutus tähtää ACC-
sertifiointiin.

• Taso 2 (aiemmin ACTP) on suunnattu organisaatioille, 
jotka tarjoavat vähintään 125 koulutustuntia ja 10 tuntia 
mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor coachilta ; 
sekä suorituksen arviointia PCC-tasolla. Taso 2 -koulutus 
tähtää PCC-sertifiointiin.

• Uutena tarjottava Taso 3 on suunnattu organisaatioille, 
jotka tarjoavat vähintään 75 edistynyttä koulutustuntia 
ja 10 tuntia mentor coachingia ehdot täyttävältä mentor
coachilta MCC-tasolla. Taso 3 -koulutus tähtää MCC-
sertifiointiin.

ICF Credentials and Standards ilmoittaa päivitetyistä 
sertifiointien hakemuspoluista, jotka ovat 
yhdenmukaisia ICF Coaching Educationin uuden 
tasokohtaisen akkreditointirakenteen kanssa. Päivitetyt 
polut takaavat selkeän ja helppotajuisen 
hakemusprosessin sertifiointeihin tähtääville hakijoille. 

Marraskuussa 2021 ICF Coaching Education ilmoitti coaching-koulutusohjelmille suunnatusta, päivitetystä 
akkreditointirakenteesta, jonka tavoitteena on “asettaa korkeat vaatimukset coaching-koulutusohjelmille kaikkialla 
maailmassa”. Päivitetty akkreditointirakenne korvaa Accredited Coach Training Program (ACTP)- ja Approved
Coach Specific Training Hours (ACSTH) -kokonaisuudet tasopohjaisella järjestelmällä, joka on yhdenmukainen ICF-
sertifiointitasojen kanssa. Näihin alla kuvattuihin päivitettyihin akkreditointikokonaisuuksiin kuuluvat esimerkiksi 
seuraavat:
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https://coachingfederation.org/coaching-education


2. ACC-sertiointipolun vaatimukset
Taso 1 / Taso 2 / ACTP-polku

ACC-ACTP-hakemuspolusta tulee ACC-Taso 1 / Taso 2 / ACTP-polku. 

Tämä päivitetty polku on suunnattu Associate Certified Coach (ACC) -sertifiointiin tähtääville 
hakijoille, jotka ovat suorittaneet ICF-akkreditoidun Taso 1-, Taso 2- tai Accredited Coach 
Training Program (ACTP) -koulutuksen kokonaisuudessaan.  

Polun vaatimukset:

• Akkreditoidun Taso 1-, Taso 2- tai Accredited Coach Training Program (ACTP) -koulutuksen 
suorittaminen kokonaisuudessaan.

• Vähintään 100 tuntia (75 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään kahdeksan 
(8) asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen aloittamisen jälkeen. Vähintään 25 näistä 
tunneista (vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden sisällä ennen ACC-
hakemuksen jättämistä. 

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti.
Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $175 USD
Ei-jäsenet: $325 USD
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ACC-sertiointipolun vaatimukset
ACSTH-Polku

ICF Credentials and Standards tarjoaa jatkossakin ACC – ACSTH-hakemuspolun, jonka vaatimukset eivät ole 
muuttuneet. ACC – ACSTH -polku on tarkoitettu hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään 60 tuntia coaching-
koulutusta ACSTH-ohjelmassa tai osana ACTP-ohjelmaa. 

Polun vaatimukset:

• Vähintään 60 tuntia coaching-koulutusta tai ACTP- tai ACSTH-ohjelmaan kuuluvaa koulutusta.Vähintään 10 tuntia 
mentor coachingia vähintään kolmen kuukauden aikana. Mentor coachin tulee olla ACC-sertifioitu ja hänen 
sertifiointinsa tulee olla uusittu vähintään kerran tai hänellä tulee olla ylläpidetty PCC- tai MCC-sertifiointi. 

• Vähintään kolme (3) 10 mentor coaching -tunnista tulee toteuttaa yksilöllisesti mentor coachin kanssa. Loput tunnit 
voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti enintään 10 hengen ryhmissä. Vähintään 100 tuntia (75 tuntia 
vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään kahdeksan (8) asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen aloittamisen 
jälkeen. Vähintään 25 näistä tunneista (vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden sisällä ennen

ACC-hakemuksen jättämistä.Suorituksen arviointi (audiotallenne coaching-sessiosta ja tallenteesta litteroitu teksti 
ladataan järjestelmään ACC-hakemuksen mukana).

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti. Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $375 USD
Ei-jäsenet: $525 USD
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ACC-sertifiointipolun vaatimukset
Portfolio-polku

ICF Credentials and Standards tarjoaa jatkossakin ACC – portfoliohakemuspolun, jonka vaatimukset eivät ole 
muuttuneet niille hakijoille, jotka käyttävät CCE-pisteitä tai ei-ICF-akkreditoituja ohjelmia coaching-
koulutusvaatimusten täyttämiseen. 

Polun vaatimukset:

• Vähintään 60 tuntia kestävän ja huolellisesti dokumentoidun coaching-koulutuksen suorittaminen sekä kattavan 
coaching-koulutuspohjan osoittaminen ICF:n coachingin määritelmän, ICF:n eettisten sääntöjen ja ICF:n 
määrittelemien ydintaitojen mukaisesti. Koulutustunteihin voi sisältyä ICF-akkreditoituja, Continuing Coach 
Education (CCE)- ja/tai ei-ICF-akkreditoituja kursseja.

• Vähintään 10 tuntia mentor coachingia vähintään kolmen (3) kuukauden aikana. Mentor coachin tulee olla ACC-
sertifioitu ja hänen sertifiointinsa tulee olla uusittu vähintään kerran tai hänellä tulee olla ylläpidetty PCC - tai MCC-
sertifiointi. Vähintään kolme (3) 10 mentor coaching -tunnista tulee toteuttaa yksilöllisesti mentor coachin kanssa. 
Loput tunnit voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti enintään 10 hengen ryhmissä.Vähintään 100 tuntia 
(75 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään kahdeksan (8) asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen 
aloittamisen jälkeen. Vähintään 25 näistä tunneista (vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden 
sisällä ennen ACC-hakemuksen jättämistä.

• Suorituksen arviointi (audiotallenne coaching-sessiosta ja tallenteesta litteroitu teksti ladataan järjestelmään ACC-
hakemuksen mukana).Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti.

Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $475 USD
Ei-jäsenet: $625 USD
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Professional Certified Coach (PCC)-sertifiointipolut
Taso 2 / ACTP-polku

ACTP-hakemuspolusta tulee Taso 2 / ACTP-polku. Tämä päivitetty polku on suunnattu Professional 
Certified Coach (PCC) -sertifiointiin tähtääville hakijoille, jotka ovat suorittaneet ICF-akkreditoidun 
Taso 2- tai Accredited Coach Training Program (ACTP) -koulutuksen kokonaisuudessaan. 

Polun vaatimukset:

• Akkreditoidun Taso 2- tai Accredited Coach Training Program (ACTP) -koulutuksen suorittaminen 
kokonaisuudessaan.

• Vähintään 500 tuntia (450 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään kahdeksan (25) 
asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen aloittamisen jälkeen. Vähintään 50 näistä tunneista 
(vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden sisällä ennen PCC-hakemuksen 
jättämistä.

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti.

Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $375 USD
Ei-jäsenet: $525 USD
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Professional Certified Coach (PCC)-sertifiointipolut
Taso 1 / ACSTH-polku

ACSTH-hakemuspolusta tulee Taso 1 / ACSTH-polku. Tämä polku on suunnattu Professional Certified Coach (PCC) -sertifiointiin 
tähtääville hakijoille, jotka ovat suorittaneet vähintään 125 tuntia coaching-koulutusta Taso 1-akkreditoidussa, ACSTH- ja/tai 
osittaisessa ACTP-ohjelmassa. 

Polun vaatimukset:

• Vähintään 125 tuntia coaching-koulutusta Taso 1 -akkreditoidussa, ACSTH- ja/tai osittaisessa ACTP-ohjelmassa.

• Vähintään 500 tuntia (450 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään 25 asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen 
aloittamisen jälkeen. Vähintään 50 näistä tunneista (vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden sisällä 
ennen PCC-hakemuksen jättämistä.

• Vähintään 10 tuntia mentor coachingia vähintään kolmen (3) kuukauden aikana PCC- tai MCC-sertifioidun coachin kanssa. 
Vähintään kolme (3) 10 mentor coaching -tunnista tulee toteuttaa yksilöllisesti mentor coachin kanssa. Loput tunnit voidaan 
toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti enintään 10 hengen ryhmissä.

• Suorituksen arviointi (kaksi audiotallennetta coaching-sessioista ja tallenteista litteroidut tekstit ladataan järjestelmään 
PCC-hakemuksen mukana). 

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti. Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $650 USD
Ei-jäsenet: $800 USD
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ICF Credentials and Standards tarjoaa jatkossakin portfoliohakemuspolun, jonka vaatimukset eivät ole muuttuneet niille hakijoille, 
jotka käyttävät CCE-pisteitä tai ei-ICF-akkredioituja ohjelmia coaching-koulutusvaatimusten täyttämiseen.

Polun vaatimukset:

• Vähintään 125 tuntia kestävän ja huolellisesti dokumentoidun coaching-koulutuksen suorittaminen sekä kattavan coaching-
koulutuspohjan osoittaminen ICF:n coachingin määritelmän, ICF:n eettisten sääntöjen ja ICF:n määrittelemien ydintaitojen 
mukaisesti. Koulutustunteihin voi sisältyä ICF-akkreditoituja, Continuing Coach Education (CCE)- ja ei-ICF-akkreditoituja kursseja.

• Vähintään 500 tuntia (450 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään 25 asiakkaan kanssa coaching-koulutuksen 
aloittamisen jälkeen. Vähintään 50 näistä tunneista (vastikkeellinen tai vastikkeeton) tulee toteutua 18 kuukauden sisällä ennen
PCC-hakemuksen jättämistä.

• Vähintään 10 tuntia mentor coachingia vähintään kolmen (3) kuukauden aikana PCC- tai MCC-sertifioidun coachin kanssa. 
Vähintään kolme (3) 10 mentor coaching -tunnista tulee toteuttaa yksilöllisesti mentor coachin kanssa. Loput tunnit voidaan 
toteuttaa yksilöllisesti tai ryhmämuotoisesti enintään 10 hengen ryhmissä.

• Suorituksen arviointi (kaksi audiotallennetta coaching-sessioista ja tallenteista litteroidut tekstit ladataan järjestelmään PCC-
hakemuksen mukana).

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti.

Professional Certified Coach (PCC)-sertifiointipolut
portfolio-polku

Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $750 USD
Ei-jäsenet: $900 USD
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Master Certified Coach (MCC) -sertifiointipolut
Taso 3 hakemuspolku

Taso 3 -akkreditointi coaching-koulutusorganisaatioille on nyt saatavilla MCC-sertifiointien tueksi. Tämän 
sertifioinnin saavuttamiseen on nyt kaksi polkua, jotka perustuvat hakijan akkreditoituun ja 
akkreditoimattomaan koulutukseen: Taso 3 –polku, Portfoliopolku Taso 3 –polku 

Uusi Taso 3 -hakemuspolku on tarkoitettu Master Certified Coach (MCC) 
-hakijoille. Taso 3 -hakemuspolku on suunnattu hakijoille, jotka ovat suorittaneet ICF-akkreditoidun Taso 3 -
ohjelman PCC-sertifiointinsa jälkeen. 

Polun vaatimukset:

• Ennakkovaatimuksena PCC-sertifiointi.

• ICF-akkreditoidun Taso 3 -koulutusohjelman suorittaminen kokonaisuudessaan hakijan PCC-sertifioinnin 
jälkeen.

• Vähintään 2 500 tuntia (2 250 tuntia vastikkeellista) coaching-kokemusta vähintään 35 asiakkaan kanssa 
coaching-koulutuksen aloittamisen jälkeen. 

• Suorituksen arviointi (kaksi audiotallennetta coaching-sessioista ja tallenteista litteroidut tekstit ladataan 
järjestelmään MCC-hakemuksen mukana). 

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen hyväksytysti.
Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $675 USD
Ei-jäsenet: $825 USD
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Master Certified Coach (MCC) -sertifiointipolut
Taso 3 hakemuspolku

ICF Credentials and Standards tarjoaa jatkossakin 
portfoliohakemuspolun, jonka vaatimukset eivät ole 
muuttuneet. Tämä polku on suunnattu hakijoille, jotka 
ovat suorittaneet vähintään 200 tuntia coaching-
koulutusta (mukaan lukien huolellisesti dokumentoidut 
CCE- tai ei-ICF-akkreditoidut kurssit). 

Polun vaatimukset:

• Ennakkovaatimuksena PCC-sertifiointi. 
• Vähintään 200 tuntia kestävän ja huolellisesti 

dokumentoidun coaching-koulutuksen suorittaminen 
sekä kattavan coaching-koulutuspohjan osoittaminen 
ICF:n coachingin määritelmän, ICF:n eettisten 
sääntöjen ja ICF:n määrittelemien ydintaitojen 
mukaisesti. Koulutustunteihin voi sisältyä ICF-
akkreditoituja, Continuing Coach Education (CCE)-
ja/tai ei-ICF-akkreditoituja kursseja.

• Vähintään 2 500 tuntia (2 250 tuntia vastikkeellista) 
coaching-kokemusta vähintään 35 asiakkaan kanssa 
coaching-koulutuksen aloittamisen jälkeen. 

• Vähintään 10 tuntia mentor coachingia vähintään 
kolmen (3) kuukauden aikana MCC-sertifioidun coachin
kanssa. Vähintään kolme (3) 10 mentor coaching -
tunnista tulee toteuttaa yksilöllisesti mentor coachin
kanssa. Loput tunnit voidaan toteuttaa yksilöllisesti tai 
ryhmämuotoisesti enintään 10 hengen ryhmissä.

• Suorituksen arviointi (kaksi audiotallennetta coaching-
sessioista ja tallenteista litteroidut tekstit ladataan 
järjestelmään MCC-hakemuksen mukana). 

• Uuden ICF-sertifiointikokeen suorittaminen 
hyväksytysti.

Hakemuksen hinta
ICF-jäsenet: $675 USD
Ei-jäsenet: $825 USD
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Päivitetyt coaching-näytteen arviointikriteerit

ICF Credentials and Standards ilmoittaa, että 1. elokuuta 2022 alkaen suorituksen arviointia (ACC-ACSTH, 
ACC-Portfolio, PCC-Taso 1 / ACSTH, PCC-Portfolio ja MCC-Portfolio) edellyttävät sertifiointihakemukset 
arvioidaan marraskuussa 2019 julkaistujen, päivitettyjen ICF:n ydintaitojen mukaan, jotka määrittelevät 
kansainväliset standardit ammattimaiselle ja eettiselle coaching-toiminnalle. 

• Päivitetyt PCC-markkerit julkaistiin lokakuussa 2021 ja niihin voit tutustua ICF Globalin nettisivuilla: 
https://coachingfederation.org/pcc-markers 

• Päivitetyt PCC-markkerit astuvat voimaan PCC-tason suorituksen arvioinneissa sellaisille hakijoille, jotka 
jättävät hakemuksensa 1. elokuuta tai sen jälkeen. ICF Credentials and Standards on myös päivittänyt 
ACC- ja MCC-tason vähimmäistaitovaatimukset yhteistyössä ICF Academic Research Teamin ja 
asiantuntijoiden kanssa. 

• Päivitetyt ACC- ja MCC-sertifiointien vähimmäistaitovaatimukset ovat yhdenmukaiset päivitettyjen ICF:n 
ydintaitojen kanssa ja ne julkaistaan 1. kesäkuuta 2022. Päivitetyt vaatimukset koskevat ACC- ja MCC-
hakijoita, jotka jättävät hakemuksensa 1. elokuuta tai sen jälkeen.
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ICF-sertifiointikoe

ICF Credentials and Standards ottaa käyttöön uuden ICF-

sertifiointikokeen 1. elokuuta. Uusi koe ottaa huomioon 

marraskuussa 2019 julkaistut, päivitetyt ICF:n ydintaidot, jotka 

määrittelevät kansainväliset standardit ammattimaiselle ja eettiselle 

coaching-toiminnalle.

• ICF-sertifiointikoe korvaa nykyisen Coach Knowledge Assessment 

(CKA) -testin. Uusi koe on korkealaatuinen sertifiointikoe, joka 

noudattaa tiukimpia sertifiointikoevaatimuksia ja jonka 

kehittämiseen ovat osallistuneet ICF-sertifioidut coachit eri puolilta 

maailmaa vapaaehtoisina asiantuntijoina.

• Uudessa kokeessa myös tietoturvasta on huolehdittu, joten jokainen 

hakija saa reilun ja tasavertaisen tilaisuuden esitellä coaching-

tietojaan ja -taitojaan. Parantunut tietoturva tarkoittaa myös sitä, 

että ICF-sertifiointien oikeellisuus, yhtenäisyys ja arvo on entistä 

paremmin suojattu.

• ICF Credentials and Standards toteuttaa uuden ICF-

sertifiointikokeen yhteistyössä Pearson VUEn kanssa. Testaus-

keskusten maailmanlaajuisen verkoston ja Pearson OnVUE-

verkkopalvelun ansiosta hakijat voivat nyt valita, suorittavatko he 

kokeen kotona tai toimistolla etävalvotusti vai paikan päällä Pearson

VUE -testauskeskuksessa.

• ICF-sertifiointikokeeseen sisältyy noin 170 tilannepohjaista 

kysymystä, joiden avulla arvioidaan hakijan tietopohjaa ja kykyä 

soveltaa ICF:n ydintaitoja käytännössä.

• 1. elokuuta 2022 tai sen jälkeen sertifiointihakemuksen jättäviltä 

hakijoilta edellytetään uuden ICF-sertifiointikokeen suorittamista. 

Tämä koskee myös hakijoita, jotka ovat suorittaneet CKA-testin 

aiemman ICF-sertifioinnin yhteydessä.
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