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EUROOPA PSÜHHOLOOGIDE REGISTER 

 

Kuidas ma leian endale psühholoogi? Ja kuidas ma tean, et psühholoog on kvalifitseeritud ja 

pädev mingis kindlas psühholoogiavaldkonnas? Paljudes Euroopa maades kehtib seadus, mis 

lubab psühholoogi nimetust kasutada ainult psühholoogidel, ja on olemas register 

psühholoogidest, kellel see nimetus on ja/või kellel on lubatud psühholoogina praktiseerida. 

Samuti on järjest rohkem psühholooge asutanud omaenda veebilehe, kus nad kirjeldavad oma 

teenuseid ja kvalifikatsioone. EuroPsy pakub üle-euroopalise lahenduse ja annab avalikkusele 

võimaluse psühholoogide tunnistusi kontrollida.  

 

EuroPsy, Euroopa psühholoogitunnistus, on loodud suurema läbipaistvuse ja läbi kogu Euroopa 

võrreldavuse huvides. See tõendab, et selle omanikul on kõrgetasemeline haridus ja treening 

psühholoogias ja et ta järgib psühholoogide eetikakoodeksit. Samuti nõuab see psühholoogidelt 

jätkuvat kutsealast enesetäiendamist, et ajaga kaasas käia. EuroPsy on riikide oma standardite 

täiendamiseks, mitte nende asendamiseks mõeldud. Kuna selle nõuded on samad läbi kogu 

Euroopa, on EuroPsy kasulik mitte üksnes kodumaal, vaid ka juhul, kui psühholoog tahab mõnes 

teises Euroopa riigis töötada. 

 

EuroPsy toimib väga lihtsalt. Õige hariduse ja professionaalse treeninguga psühholoogil on vaja 

esitada tunnistuse saamiseks taotlus kohalikule tunnistusekomiteele. Kui ta vastab nõuetele, 

kantakse tema nimi avalikku üle-euroopalisse registrisse, mida internetis igaüks vaadata saab. 

Register näitab ära ka, kas psühholoogil on veel mõni lisapädevus, näiteks psühhoteraapia 

oskused. 

 

EuroPsy haldajaks on EFPA, European Federation of Psychology Associations. See on 35 riigi 

psühholoogiaassotsiatsioonide föderatsioon, mis ühendab rohkem kui 300 000 psühholoogi. 

EuroPsy anti käiku eelmise aasta alguses ja nüüdseks antakse tunnistusi välja 12 riigis. 

Registrisse on kantud üle 3000 psühholoogi ja see number kasvab püsivalt. Pikaajaline eesmärk 

on luua süsteem, mille abil igaüks saaks leida psühholoogi või kontrollida mõne kindla 

psühholoogi kvalifikatsiooni igal pool Euroopa Ühenduse riikides või Euroopa mistahes riigis.  

 

Eesti Psühholoogide Liidu taotlus EFPA EuroPsy komiteele on juba esitatud, seda menetletakse 

ja kohe, kui saabub lõplik kinnitus, kuulutab EPL oma kodulehel välja EuroPsy taotluste 

vastuvõtmise. Tõenäoliselt saab see teoks veel käesoleva aastanumbri sees.  

 

Rohkem infot leidub://www.epl.org.ee/wb/pages/europsy.php 

http://www.europsy-efpa.eu 

 

Lisaks võivad infot anda ka: 

Eesti Psühholoogide Liidu (EPL) tunnistusekomitee kontaktisik: maie.kreegipuu@ut.ee ja  

EFPA kontaktisik, Euroopa tunnistusekomitee: eac@efpa.eu 
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