
KUTSETE ANDMINE ON VÄLJA KUULUTATUD!

Eesti Psühholoogide Liit kui psühholoogia kutseala kutsete andja kuulutab 28. juunil 2021. a. välja kliinilise 
psühholoogia kutsete andmise. 

Võimalik on taotleda järgmisi kutseid:
- kliiniline psühholoog, tase 7;
- kliiniline lapsepsühholoog, tase 7;
- kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, tase 7;
- kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, tase 7;
- kliiniline neuropsühholoog, tase 7;

Kutsekvalifikatsiooni tõendavate dokumentide esitamise tähtaeg on 3. september 2021. a.  Dokumendid 
palume saata elektroonselt kutsekomisjoni aadressil klps@epl.org.ee (NB! Palun kasutage seda aadressi vaid 
dokumentide saatmiseks. Muu kirjavahetus: peeter.pruul@keskhaigla.ee Kui võimalik, siis palun allkirjastage 
kõik dokumendid korraga, mitte igaüht eraldi.)

Taotleja esitab kutsekomisjonile järgmised dokumendid:
1. Avaldus ja erialane CV.
2. Dokumendid, mis tõendavad taotleja vastavust kutse taotlemise eeltingimustele. Need dokumendid on 

kutsete kaupa ära nimetatud “Kliinilise psühholoogia kutsete andmise korras“
3. Maksekorraldus või muu tõend kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta EPL arveldusarvele nr. 

EE241010220092553018 SEB pangas. Kutse andmisega seotud kulu esmasel taotlemisel on 293 eurot ja 
kutse taastõendamisel 59 eurot. Kui taotletakse korraga mitut kutset, siis lisandub 6 eurot iga täiendava 
kutsetunnistuse eest.

4. Muud dokumendid, mis võimaldavad hinnata taotleja erialaseid kompetentse: näidised tehtud tööst, uutest
väljaarendatud hindamis- või sekkumismeetoditest jne.

Dokumentide vormid on kättesaadavad EPL veebilehel

Kliinilise psühholoogia kutsekomisjon tuleb esitatud dokumentide hindamiseks kokku 14. septembril 2021. a. 

Kutse taastõendamine toimub dokumentide põhjal.

Esmaste taotluste hindamine viiakse läbi kahes etapis. Esimeses etapis teostab hindamist kutsekomisjon ja teises
etapis hindamiskomisjon. Kutsekomisjoni otsusega lubatakse taotlusdokumendid korrektselt esitanud ja 
dokumentide põhjal kutsenõuetele vastavad isikud hindamise teise etappi. Hindamise teises etapis demonstreerib 
taotleja hindamiskomisjonile kompetentside olemasolu. See protseduur koosneb kolmest osast: (1) näidised 
tehtud tööst / portfoolio (kirjalik juhtumianalüüs oma tööst valitud juhtumi põhjal ning näidised tehtud isiksuse- 
ja kognitiivsete funktsioonide uuringutest), mis tuleb hindamiskomisjonile ära saata vähemalt 1 nädal enne suulist
hindamist; (2) suuline hindamine ettevalmistatud küsimuste põhjal ja (3) ühe patsiendi kohta uuringu- ja 
sekkumisplaani koostamine hindamiskomisjoni antud juhtumivinjeti põhjal. Suuline hindamine toimub 
detsembris 2020. Juhis töönäidiste / portfoolio ja suulise hindamise ettevalmistamiseks saadetakse taotlejale 
pärast taotlusdokumentide vastuvõtmist.

Teavet Kutseseaduse ning kutsesüsteemi kohta leiab Kutsekoja koduleheküljel www.kutsekoda.ee.

Info:
Peeter Pruul (kutsekomisjoni esimees) peeter.pruul@keskhaigla.ee
Tiina Kompus (kutsekomisjoni aseeesimees) tiina.kompus@gmail.com
Anu Aluoja anu.aluoja@kliinikum.ee
Pille-Riin Indermitte pille-riin.kaare@kaarepruul.ee
Karin Lätt karinlatt@hot.ee
Mairi Männamaa mairi.mannamaa@kliinikum.ee
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