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NLP Master IANLP -koulutuksen sisältövaatimukset 
 

Perusvaatimukset 
 
NLP Practitioner IANLP -koulutus kokonaisuudessaan loppuun käytynä tai jonkun toisen standardin 
mukainen NLP Practitioner -koulutus, jonka IANLP hyväksyy. Mikäli NLP -opiskelija ei täytä näitä 
vaatimuksia, hänen täytyy ensin käydä NLP Practitioner IANLP – täydennyskoulutus ollakseen 
tasavertainen osaamisessaan. 
 
Koulutuksen kesto 
 
Vähimmäisvaatimus koulutuksen kestolle on 130 tuntia lähiopetusta, sisältäen kokeet. Tunti = 60 
minuuttia. Koulutuksen on jakauduttava vähintään 18 lähiopiskelupäivään. Koulutuspäivien aikana 
pidettäviä taukoja, jotka kestävät yli 30 minuuttia, ei lasketa mukaan vaadittuun 130 tuntiin. Lisäksi 
vaaditaan koulutuksen ulkopuolista, yksilöllistä NLP-harjoittelua 10 tuntia ja vähintään 5 
valmennustapaamista saman asiakkaan kanssa. Lisäksi vaaditaan vähintään 5 tuntia 
työnohjauskäyntejä. Työnohjauksen voi antaa ainoastaan Fellow Member Trainer IANLP.  
 
Kahdeksankymmentä prosenttia (80 %) koulutuksesta ohjaa Fellow Member Trainer ja 
kaksikymmentä prosenttia (20 %) koulutuksesta voi kouluttaa kuka tahansa muu, pätevä, NLP-
kouluttaja Fellow Member Trainerin ohjauksen alaisena. Koulutuksessa on oltava vähintään yksi 
NLP Master -tasoinen avustaja, jokaista 15:ttä henkilöä kohden. 
 
Kouluttajien pätevyysvaatimukset 
 
Kouluttajilla täytyy olla voimassa Fellow Member Trainer pätevyys IANLP:n vaatimusten mukaisesti.  
 
NLP Master IANLP -koulutuksen arvioinnin ja todistuksen saannin kriteerit ja 
pätevyysvaatimukset 
 
� Taidollinen pätevyys kaikissa NLP Practitioner –tason taidoissa sekä yksilöllisesti käytettynä että 

yhdistellen 
� NLP:n perusoletusten taidollinen sisäistyminen 
� NLP:n perustaitojen, kykyjen, tekniikoiden, mallien, menetelmien ja käsitteiden tietämys, 

henkilökohtainen kyky käyttää niitä pätevästi sekä itseen että muihin 
� Interventioiden suunnittelu (tuottavia ja parantavia) 
� Jatkuva henkilökohtaisen aistitarkkuuden kehittäminen 
� Ekologinen muutostyö itsensä ja muiden kanssa 
� Taito vaihtaa fokusta sisällön ja rakenteen sekä kokemuksen ja tulkinnan välillä 
� Edistyneet kontaktin luomisen taidot (luoda kontakti ja ylläpitää se jokaiseen koulutusryhmän 

jäseneen)  
� Näyttää kykenevänsä tunnistamaan seuraavia NLP-perustaitoja, tekniikoita, malleja ja käsitteitä 

sekä hyödyntämään niitä käyttämällä niitä pätevästi sekä itseen että muihin. 
 
Koulutussisällön vähimmäisvaatimukset  
 
1. Henkilökohtaisen ja ammatillisen kasvun muutosprosessit 
2. Erottelutyylit 
3. Arvot  

a) tunnistaminen ja hyödyntäminen 
b) arvojärjestykset 
c) monimutkaisten tasa-arvojen esiin tuominen ja muuttaminen 
d) kriteereiden täsmennys 

4. Sanamestarin kielimallit 
5. Miellepiirteiden hienosäätö 
6. Uskomusten ja perusoletusten hyödyntäminen ja siirtäminen ja sisäistäminen 
7. Milton-mallin ja Meta-mallin master-taso 
8. Tietoinen monitasoinen kommunikaatio 
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9. Neuvottelumallit ja ongelmien ratkaisumallit 
10. Mallittaminen, mallittamisharjoitustyö 
11. Systeemisyys (ryhmät, perheet, tiimit) 
12. Aikakäsitykset master-taso 
13. Palaute: aistijärjestelmän mukaisen palautteen antaminen ja saaminen 
14. Integroidut NLP-mallit; SCORE; SOAR; ROLE 
 
Erilaiset tekniikat, esimerkiksi Visual Squash, ovat käytännön esimerkkejä edellä olevista 
sisältövaatimuksista eikä niitä siksi ole mainittuina. 
 
Yllä oleva sisältö on opetettava teoreettisin luennoin, käytännön demonstraatioin ja 
ryhmäharjoituksin. NLP Mastereiden odotetaan osoittavan avoimuutta kokea kaikki prosessit, 
olemalla jokaisessa kolmesta roolista, joita kohtaa tyypillisesti arjen työssä: tarkkailijana, joka antaa 
palautetta, kasvukokemusta etsivänä asiakkaana ja yksilöä ohjaavana valmentaja-ohjaajana. 
 
NLP Master IANLP -koulutuksen kirjallinen koe 
 
Vaatimuksena oleva kirjallinen koe kattaa yhteenvedonomaisesti koulutuksen 
vähimmäisvaatimukset. Kokeen tavoitteena on taata osaamisen laadun korkea taso. Koe 
havainnollistaa seuraavien asioiden tietämyksen ja laatuunkäyvän sisäistymisen. 
1. Arvot ja uskomukset (loogiset tasot) 
2. Systeemisyys (ryhmät, tiimit) 
3. Sanamestarin kielimallit 
4. Mallittaminen  
5. Erottelutyylit 
6. Aikajana ja aikakäsitykset 
 
Koulutuksesta vastuussa oleva Fellow Member Trainer suunnittelee kokeen. Sen on vastattava 
hänen painottamiaan asioita. Kirjalliset kokeet on säilytettävä ainakin kolmen vuoden ajan kokeen 
päiväyksestä. IANLP tai IANLP:n valtuuttamalla henkilöllä on oikeus pyytää tämä dokumentaatio 
tarkistettavaksi laadun varmistamiseksi. 
 
NLP Master IANLP –koulutuksen näyttökoe 
 
Koulutuksen lopussa kuuluu olla näyttökoe. Fellow Member Trainer voi vapaasti suunnitella 
näyttökokeen, jonka tarkoitus on osoittaa käytännössä todistuksen edellyttämien taitojen 
täysimääräinen osaaminen. 
 
Näyttökokeen on annettava osallistujalle mahdollisuus näyttää NLP:n perusoletusten ja kokeeseen 
valittujen NLP-tekniikoiden osaaminen ja sisäistyminen. Valitut NLP-tekniikat on oltava etukäteen 
nimettyinä: aistiherkkyys, kontakti, ekologinen muutosvalmennus itselle ja toisille. 
 
NLP Master IANLP -todistuksen sisältö sekä suomeksi että englanniksi: 
 
1. lauseke, josta ilmenee, että koulutus on pidetty IANLP:n koulutusvaatimusten mukaisesti 
2. alkuperäinen IANLP sinetti (tarra) 
3. koulutuksen pituus kirjoitettuna lähiopetuspäivien määränä ja tunteina 
4. koulutuksen ensimmäinen ja viimeinen päivämäärä näkyvissä  
5. Fellow Member Trainer IANLP- kouluttajan nimi ja allekirjoitus 
6. Nimike: NLP Master IANLP 
 
 
 


