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1  Eetilised põhimõtted 

 

Preambul  

 

Oleme teadlikud, et sõnal "eetika" on erinevates keeltes ja kultuurides mõnevõrra 

erinev tähendus ja kasutus. Peale arvukaid Euroopa riigi kolleegide vahelisi 

arutelusid jõudis EABP-i ametialase eetikakoodeksi konsensusliku kinnitamiseni. 

Eetika viitab vaimsusele (inglise keeles spirit), millele tuginedes 

kehapsühhoterapeudid käituvad ja juhinduvad oma töös. Kõik SOMA liikmed 

püüavad kehastada assotsiatsiooni eetikanõuete vaimsust kõikides sise- ja 

välistegevustes ja teenustes. 

 

 

 Kehapsühhoterapeudi üldine eetiline suhtumine 
 

Keha-psühhoterapeudid mõistavad, et kõigi teraapiate, koolituste, 

supervisioonide ja konsultatsioonide juures on nad professionaalselt seotud 

erineva astmega asümmeetriliste suhetega. Kehapsühhoterapeudil on esmane 

vastutus sisu, konteksti ja piiride asjakohasuse eest. Seega juhib 

kehapsühhoterapeudi tegevust tema arusaam kõnealuse suhte vajaduste kohta. 

Nad mõistavad, et nende eesmärgid on mõjutatud nii nende avatud tegevuste kui 

ka nende enda seisundi poolt. 

Nad võtavad endale kohustuse jälgida psühhoteraapia uusi arenguid, et 

parandada ja ajakohastada oma oskusi ja teadmisi, saada oma kolleegide ja 

juhendajate nõustamist ja toetust ning vajadusel otsida terapeutilist abi enda 

probleemide lahendamiseks. 

Teenuste pakkumisel püüavad kehapsühhoterapeudid hoida oma elukutse 

kõrgeimaid standardeid. Nad aktsepteerivad vastutust oma tegevuse tagajärgede 

eest ja teevad kõik endast oleneva, et tagada nende teenuste nõuetekohane 

kasutamine.  
  



 

 

 

 

2  EETIKA KOMISJONI ÜLESANDED JA STRUKTUUR 

2.1. ÜLESANDED 

Eetikakomitee ülesandeks on uurida, kuidas EABP-i eetilist vaimsust saab kanda 

ja võimalikult selgesõnaliselt välja tuua, hoides samas tähelepanu inimlikel 

väärtustel, austusel ja aususel ühingus ja liikmete omavahelises suhtluses. 

Eetikakomiteel on kolm peamist ülesannet: 

2.1.1. Otsida võimalusi, kuidas EABP vaimsust muuta selgesõnalisemaks, läbi 

eetiliste suuniste, mida assotsiatsiooni esindajatel tuleb järgida, et saada  EABP 

üldkogu heaks kiit. 

2.1.2. Komitee edendab ja kutsub ellu arutelusid kehapsühhoterapeudi 

suhtumiste ja hoiakute osas. 

2.1.3. Komitee määratleb käitumisviisid, mis ei sobi eetiliste suunistega ja viisi, 

kuidas toimida nende liikmetega, kes on rikkunud eetika norme. 

 
  
2.2. ORGANISATIOONILINE STRUKTUUR 
 

 

SOMA eetikakomitee valitakse ja on vastutav SOMA Üldkogu ees. 

Eetikakomitee valimine toimub samal ajal kui juhatuse valimine. 

Eetikakomitee suurus on 4 liiget, koos ühe asendusliikmega. Et tagada 

järjepidevus ja kooskõla on eetikakomisjoni liikmete teenistusaeg 2 aastat. 
 

SOMA Eetikakomitee (EK) lähtub oma tegevuses käesolevast ja 

kinnitatud eetikakoodeksist. 
 

Eetikakomitee esimees on SOMA juhatuse liige (ilma ametikohata). 

Eetikakomitee teavitab juhatust juhtumitest ja oma tegevustest. 

Eetikakomitee kaasab juhatust eetiliste kaebejuhtumite lahendamise töösse, 

kui need hõlmavad erialaselt selgitamist vajavaid küsimusi, ning alati kui on 

tegu liikme staatuse peatamise või kaasamise juhtumiga. Eetikakomitee ja 



 

 

juhatus on omavahel nõustavas suhtes ning eetikakomiteed toetatakse 

õigusnõustamisega, kui see on vajalik. 
 

2 Eetikakomitee kohtumised 
 

Eetikakomitee kohtub vähemalt 2 korda aastas: 

Et koguda, analüüsida ja protsessida laekunud informatsiooni 

eetikajuhtumite kohta. 
Et ühiselt töötada valdkonna edendamise nimel. 

 
 
3 EETILISED PÕHISUUNAD1 
 
Eetikakomitee esindab ja tutvustab EABP-i eetikanõudeid, mille 

2006. aastal EABP Üldkogu heaks kiitis. Igal  on üldine põhimõte, mis 
tähistab olulisi elemente ja kirjeldatakse seejärel spetsifikatsioonide alusel. 
Need spetsifikatsioonid loevad sisu, mis eristab ja selgitab üldpõhimõtet. 
Tahame juhtida teie tähelepanu asjaolule, et suuniseid ei käsitleta kunagi 
seaduse või moraalina, vaid pigem mõtteviisina ja teatud probleemide 
lahendamisel. Soovime kutsuda teid juhiseid käsitlema ressursina, mis 
aitab teil oma ametialast pädevust ja vastutust toetada. 

 
PREAMBUL 
 
Kehapsühhoterapeudid austavad iga indiviidi väärikust ja väärtust 

ning hoiavad ja kaitsevad põhilisi inimõigusi. Nad on pühendunud 
teadlikkuse ja mõistmisvõime kasvule inimkäitumistes ning nende 
teadmiste kasutamisele inimkonna heaolu suurendamiseks. 
Kehapsühhoterapeudid edendavad seoste mõistmist füüsiliste, 
emotsionaalsete ja vaimsete protsesside vahel. Nende eesmärkide 
saavutamisel teevad nad kõik endast oleneva, et kaitsta kliendi, teenuste 
kasutajate ja nendega seotud osaliste heaolu (juhul kui see pole vastuolus 
oma kliendi/klientide vajadustega) ja ka kõiki neid, kes kaasatud 
õppeprotsessi. Kehapsühhoterapeudid on teadlikud laste ja vaegnägijatega 
töötamise erinõuetest. Lepingud sõlmitakse vastavalt oma riigi seadustele 
(vajadusel koos vanemate või teiste volitatud isikutega). 
Kehapsühhoterapeudid peavad austama teisi oma elukutse ja nendega 
seotud kutsealade esindajaid ning tegema kõik endast oleneva, kui nad 
suudavad ja kui see ei ole vastuolus oma klientide huvidega, jagada kogu 
teavet ja omavahelist austust. Nad kasutavad oma oskusi ainult nende 
väärtustega kooskõlas olevate eesmärkide nimel ja ei võimalda 
väärkasutusi. Samasugused eetilised põhimõtted kehtivad 
kehapsühhoteraapias ka eriala spetsiifiliste meetodite suhtes: nagu 
puudutamine, liikumine ja muud kehalised sekkumised. Olles nõudlikud 

                                                
1 Vastu võetud 2006 EABP poolt 



 

 

uurimis- ja kommunikatsioonivabaduse osas, võtavad 
kehapsühhoterapedid vastutuse, mida 

see vabadus kannab: kompetents, vastutus oskuste rakendamisel ja 
mure klientide, kolleegide, üliõpilaste, teadustöö ja ühiskonna liikmete 
parimate huvide kaetuse osas. Eetiliste ideaalide ellu viimisel nõustuvad 
kehapsühhoterapeudid üksikasjalikumalt eetiliste põhimõtetega järgmises: 

 
1. põhimõte   Vastutus 
2. põhimõte   Pädevus 
3. põhimõte   Moraalsed ja õiguslikud standardid 
4. põhimõte   Konfidentsiaalsus 
5. põhimõte   Tarbija heaolu 
6. põhimõte   Ametialased suhted 
7. põhimõte   Avalikud väljaütlemised 
8. põhimõte   Hindamistehnikad 
9. põhimõte   Teadusuuringud 
 
Kehapsühhoterapedid teevad täielikku koostööd oma kutseala 

riiklike, Euroopa organisatsioonide ja ühendustega ning koostööd Euroopa 
Kehapsühhoteraapia Assotsiatsiooniga (EABP), viivitamata reageerides igale 
nõuetekohaselt moodustatud eetika või kutsenormile ja 
kutseühingute/organisatsioonide nõudmistele, mille liikmed nad on või 
kuhu kuuluvad. EABP liikmeks astumine kohustab kehapsühhoterapeuti 
järgima kõiki neid põhimõtteid. 

 
 
1. PÕHIMÕTE: VASTUTUS 
 
Üldine põhimõte 
 
Teenuste pakkumisel tagavad kehapsühhoterapeudid oma töös 

kõrgetasemelise kvaliteedi. Nad aktsepteerivad vastutust oma tegevuse 
tagajärgede eest ja teevad kõik endast oleneva, et pakutud töö on 
vastavasisuline ja nõuetekohane. 

 
Täpsustused 
 
1.a. Oma ala praktiseerijatena kehapsühhoterapeudid teavad, et neil 

on sotsiaalne vastutus, sest nende soovitused ja ametialased tegevused 
võivad muuta inimeste elusid. Nad on ettevaatlikud isiklike, sotsiaalsete, 
organisatsiooniliste, rahanduslike, keskkonna või poliitiliste olude ja 
survete suhtes, mis võivad nende töö mõjujõudu väärkasutada. 

1.b. Kehapsühhoterapeudid selgitavad oma klientidele antud 
koostöösse puutuvaid küsimusi. Nad väldivad suhteid, kus võivad tekkida 
huvide konfliktid. 

1.c. Kehapsühhoterapeutide ülesanne on püüd ennetada avastuste 
moonutamist, väärkasutamist või kinnihoidmist asutuse poolt, mille heaks 
nad töötavad. 



 

 

1.d. Riiklike või organisatsiooniliste organite liikmetena jäävad 
kehapsühhoterapeudid indiviidina vastutama oma eriala pädevuse 
standardite eest. 

1.e. Kui õpetajad või koolitajad, tunnistavad kehapsühhoterapeudid 
oma kohustust aidata teistel omandada teadmisi ja oskusi. Nad säilitavad 
omandatud stipendiumi kõrged standardid, esitades teavet nii täpselt kui 
võimalik. 

1.f. Kui teadlased võtavad kehapsühhoterapeudid vastutuse oma 
uurimisteemade ja -meetodite valiku, uurimise, analüüsi ja aruandluse 
eest. Uuringud on kavandatud selliselt, et eksitavate tulemuste võimalus 
on minimeeritud. Nad võimaldavad põhjalikku arutelu andmete piirangute 
osas, eriti juhul kui nende töö puudutab sotsiaalpoliitikaid või võiks seda 
tõlgendada teatava vanuse, soo, rahvuse või muu sotsiaalse grupi huvisid 
kahjustavaks. Oma töö avastuste avaldamisel ei lükka nad kunagi tagasi 
muret tekitavaid andmeid ning tunnistavad alternatiivsete hüpoteeside 
olemasolu ja selgitavad oma leidusid. Kehapsühhoterapeudid kirjutavad 
enda arvele ainult teadustöö, mille nad tegelikult on teinud. Nad selgitavad 
eelnevalt kõikidele asjakohastele isikutele ja asutustele teadustöö andmete 
jagamise ja kasutamise ootusi. Andmete kogumisega seonduv sekkumine 
on minimaalne. 

 
 
2. PÕHIMÕTE: PÄDEVUS 
 
Üldine põhimõte 
 
Kõrgete erialaste pädevuskriteeriumide hoidmine on kõikide 

kehapsühhoterapeutide ühiselt jagatud vastutus, mis laieneb kogu 
elukutsele. Kehapsühhoterapeudid tunnistavad selgesõnaliselt piire oma 
pädevuses ja tehnikate piiranguid. Nad pakuvad teenuseid ja kasutavad 
tehnikaid, milles nad on omandanud kvalifitseeritud väljaõppe ja 
kogemused. Valdkondades, kus kokku lepitud standardeid veel ei 
eksisteeri, rakendavad kehapsühhoterapeudid kõiki vajalikke 
ettevaatusabinõusid, et kaitsta klientide heaolu. Nad omavad teadmisi 
tervislikust, teaduslikust ja professionaalsest teabest, mis puudutab nende 
pakutavat teenust. 

 
Täpsustused 
 
2.a. Oma pädevust, haridust, koolitusi ja kogemusi esitlevad 

kehapsühhoterapeudid täpselt. Nad tagavad, et vastavad EABP kehtestatud 
kutsestandarditele. 

2.b. Nii praktikute kui õpetajate või koolitajatena täidavad 
kehapsühhoterapeudid oma ülesandeid põhjalikult, hoolika ettevalmistuse 
ja valmisoleku kohaselt, seega nende töö tase on kõrge ja kommunikatsioon 
on täpne, kaasaegne ja asjakohane. 

2.c. Kehapsühhoterapeudid tunnistavad vajadust jätkata haridust ja 
isiklikku arengut ning on avatud uutele võimalustele ja muutustele ootuste 
ja väärtuste osas, aja möödudes. 



 

 

2.d. Kehapsühhoterapeudid tunnevad inimestevahelisi erinevusi, mis 
on seotud vanuse, soo, sotsiaalmajandusliku ja rahvusliku taustaga või 
erivajadustega inimestega, kes võivad olla eriti ebasoodsas olukorras. Nad 
saavad sobiva väljaõppe, kogemused või nõustamise, et tagada pädevus ja 
asjakohasus kui pakutakse teenust erivajadustega inimestele. 

2.e. Kehapsühhoterapeudid vastutavad otsuste eest, mis hõlmavad 
üksikisikuid või poliitikaid, mis põhinevad katsetulemustel, mõistavad 
psühholoogilist või haridusmõõdet, valideerimisprobleeme ja 
katseuuringuid. 

2.f. Kehapsühhoterapeudid tunnistavad, et professionaalset 
tulemuslikkust võivad mõjutada isiklikud probleemid ja konfliktid. Seega 
hoiduvad nad tegevusest, mille korral nende isiklikud probleemid võivad 
viia ebaadekvaatse käitumiseni või kliendi, kolleegi, õpilase, teadustöös 
osaleja kahjustamiseni. Kui nad saavad teadlikuks oma isiklikest 
probleemidest, otsivad nad pädevat professionaalset abi, et otsustada, kas 
nad peaksid peatama, lõpetama või piirama oma ametialast tegevust. 

2.g. Uute tegevusvaldkondade juurde minnes, tunnistavad 
kehapsühhoterapeudid vajadust kutsealaste nõuete järele antud 
valdkonnas, enne sellega praktiseerimist.  

 
 
 
3. PÕHIMÕTE: MORAALSED JA ÕIGUSLIKUD STANDARDID 
 
Üldine põhimõte  
 
Kehapsühhoterapeutide moraalsed ja eetilised käitumisstandardid on 

võrdväärsed teiste kodanikega, välja arvatud juhul, kui need võivad ohtu 
seada ametikohustuste täitmise või vähendada avalikkuse usaldust 
psühhoteraapia ja kehapsühhoterapeutide osas. Oma isikliku käitumise 
osas on kehapsühhoterapeudid teadlikud kogukonnas valdavatest 
standarditest ja võimalikust mõjust nende standarditele vastamise või 
kõrvalekallete osas, mis puudutab nende ametilast töö kvaliteeti. 
Kehapsühhoterapeudid on teadlikud nende avaliku käitumise võimalikust 
mõjust kolleegide suutlikkusele täita oma ametikohustusi. 

 
Täpsustused 
 
3.a. Professionaalsed kehapsühhoterapeudid tegutsevad vastavuses 

EABP põhimõtetega ja oma riiklike organisatsioonide, instituutide või 
assotsiatsioonide tavade ja suunistega, mis on seotud vastava kutseala 
praktiseerimisega. 

3.b. Tööandjana või töövõtjana ei tee kehapsühhoterapeudid tegemist 
ega nõustu ebainimlike praktikate või ebaseaduslike, põhjendamatute 
võtete kasutamisega. Sellised teod hõlmavad, aga ei ole piiritletud, rassi, 
puude, vanuse, soo, seksuaalse eelistuse, religiooni või rahvusliku päritolu 
arvesse võtmist töös, tööle võtmisel, edutamisel või väljaõppes. 



 

 

3.c. Oma ametialases rollis väldivad kehapsühhoterapeudid 
igasugust tegevust, mis rikub või vähendab klientide või teiste inim-, 
juriidilisi ja kodanikuõigusi. 

3.d. Praktikute, õpetajate, koolitajate ja teadlastena on 
kehapsühhoterapeudid teadlikud asjaolust, et nende isiklikud väärtused 
võivad mõjutada nende suhtlemist, tehnikate kasutamist, vaatenurkade või 
materjalide valikuid ja esitlemist ning teadusliku töö olemust või 
rakendamist. Võimaliku solvamist/rikkumist põhjustava 
küsimuse/juhtumiga tegelemisel tuntakse ja austatakse mitmekülgselt 
erinevaid hoiakuid ja individuaalset tundlikkust, mida kliendid, üliõpilased, 
praktikandid või teemad võivad omada. 

 
 
 
 4. PÕHIMÕTE:  KONFIDENTSIAALSUS 
 
Üldine põhimõte 
 
Kehapsühhoterapeutidel on esmajärguline kohustus tagada töö 

käigus inimestelt saadud informatsiooni konfidentsiaalsus. Nad ei avalda 
sellist teavet teistele, välja arvatud ebatavaliste asjaolude sunnil, kui 
tõenäoliselt see info toob selgelt kaasa ohu inimesele/ teistele. 
Kehapsühhoterapeudid teavitavad oma kliente seaduslikest piirangutest 
konfidentsiaalsuse juures. Teistele teabe edastamiseks saadakse tavaliselt 
kirjalik nõusolek asjaomase isiku poolt. 

 
Täpsustused 
 
4.a. Informatsioon, mis on saadud kliinilise või nõustava töö raames, 

või asjasse puutuvad andmed laste, õpilaste, töötajate ja teiste kohta 
võetakse arvesse ainult ametialastel eesmärkidel ja ainult nende isikute (või 
seaduslike esindajate), kes on selgelt seotud selle juhtumiga. Kirjalikud ja 
suulised aruanded sisaldavad ainult neid andmeid, mis on vajalikud 
hindamise või edasi suunamise eesmärgil ning kõik jõupingutused tehakse 
selle nimel, et vältida põhjendamatut sekkumist privaatsusesse. 

4.b. Kehapsühhoterapeudid, kes esitavad isiklikke andmeid 
professionaalse kutsetöö käigus kas kirjalikult, loengutel või muudes 
avalikes foorumites, saavad selleks eelnevalt nõusoleku või on kogu 
identifitseeritav teave piisavalt varjatud. 

4.c. Kehapsühhoterapeudid sätestavad tingimused konfidentsiaalse 
materjali säilitamisel, ladustamisel ja kasutamisel ning vastavad 
korraldused kui nad ise pole kättesaadavad. 

4.d. Töötades alaealiste või isikutega, kes ei saa anda vabatahtlikku 
ja informeeritud nõusolekut, kannavad kehapsühhoterapeutid eri hoolt 
selle eest, et kaitsta nende inimeste huvisid parimal moel ning 
konsulteerida asjasse puutuvaid osalisi. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 5.PÕHIMÕTE: TARBIJA HEAOLU 
 
Üldine põhimõte 
 
Psühhoteraapiliste suhete asümmeetria tõttu on kehapsühhoterapeut 

teadlik ja ettevaatlik võimu küsimustes. Kehapsühhoterapeudid austavad 
inimeste terviklikkust ja kaitsevad inimeste ja rühmade heaolu, kellega nad 
töötavad. Kui klientide ja kehapsühhoterapeute esindavate institutsioonide 
vahel tekivad huvide konfliktid, selgitavad kehapsühhoterapeudid oma 
lojaalsuste ja kohustuste olemust ja suunda ning teavitavad kõiki osapooli 
oma kohustustest, tagades kaitse kliendi terviklikkusele või huvidele. Kui 
see teenib kliendi heaolu, teavitab kehapsühhoterapeut klienti igast 
hindamise-, ravi-, õppe- või koolitusprotsessi eesmärgist ja olemusest. Nad 
avatult mõistavad, et klientidel, üliõpilastel, praktikantidel või 
teadustöötajatel on uuringutes osalemises valikuvabadus ja nad töötavad 
selle nimel, et kasvatada inimeste võimekust teha asjakohaseid valikuid. 
On ebaeetiline sundida inimest osalema või jääma teenust saama. 

 
Täpsustused 
 
5.a. Kehapsühhoterapeutide eesmärk on olla pidevas mõistmises oma 

vajadustest ja potentsiaalsest mõjusast rollist vastasoleva inimesega nagu 
seda on kliendid, õpilased, praktikandid ja alluvad. Nad ei kasuta ära 
selliste inimeste usaldust ja sõltuvust neist. Kehapsühhoterapeudid teevad 
kõik endast oleneva, et vältida topelt suhteid, mis võivad kahjustada nende 
professionaalset otsustusvõimet või suurendada ekspluateerimise ohtu. 
Selliste kahekordsete suhete näited hõlmavad, kuid ei ole piiritletud, 
töötamist või teadustööd töötajate, õpilaste, juhtide, lähedaste sõprade või 
sugulastega. 

5.b. Kehapsühhoterapeudid aitavad oma klientidel selgelt väljendada 
oma vajadust läheduse või distantsi järele ning austavad neid piire. 
Kehapsühhoterapeudid ei kuritarvita oma tööalaseid suhteid klientide, 
juhendajate, üliõpilaste, töötajate või teadustöötajatega, mis tahes viisil. 

5.b.1. Kehapsühhoterapeudid ei vaata läbi sõrmede ega kasuta 
ära, ei seksuaalselt, majanduslikult ega nartsissistlikult või ei 
kuritarvita teenuste pakkumist. See kehtib ka juhul, kui klient 
pakub selliseid vahetusi. 

5.b.2. Nartsissistlik kuritarvitamine leiab aset siis, kui 
terapeut ehitab oma enesehinnangut oma kliendi arvelt. 

5.b.3. Teenuste kuritarvitamine võib aset leida ka siis, kui 
klient / praktikant teostab terapeudi, juhendaja või institutsiooni 
teaduslikke, administratiivseid või muid töövorme.  

5.b.4. Teenuste kuritarvitamine võib toimuda siis, kui on 
majandustehingud väljaspool terapeutilisi olukordi. 



 

 

5.b.5. Kehapsühhoterapeudid on teadlikud vajadusest 
supervisiooni järele neis küsimustes. 

5.c. Kui psühhoterapeut nõustub osutama teenuseid  kliendile 
kolmanda osapoole taotlusel, eeldab psühhoterapeut vastutust selgitada 
suhete olemust kõigile asjaosalistele. 

5.d. Kehapsühhoterapeudid teevad eelnevalt selgeks rahalised 
korraldused, mis kaitsevad klientide, õpilaste, praktikantide või 
teadustöötajate parimaid huvisid ja arusaadavalt. Nad ei saa ega võta tasu 
klientide edasi suunamise eest professionaalsele teenusele. 

5.e. Kehapsühhoterapeudid lõpetavad kliinilise või nõustamissuhte 
niipea kui on selge, et klient ei saa sellest kasu või kui protsess seda 
nõuab. Nad pakuvad kliendile abi teiste nõustajate või kohtade leidmiseks. 

5.f. Kui organisatsiooni nõudmised nõuavad kehapsühhoterapeudilt 
nende eetikapõhimõtete rikkumist, selgitavad kehapsühhoterapeudid 
nõudmiste ja põhimõtete vahelise konflikti olemust. Nad teavitavad kõiki 
osapooli oma eetilisest vastutusest kehapsühhoterapeudina ja käituvad 
vastavalt. 

 
 
 
 6. PÕHIMÕTE: PROFESSIONAALSED SUHTED 
 
Üldine põhimõte 
 
Kehapsühhoterapeudid tegutsevad psühhoteraapia, psühholoogia, 

meditsiini ja teiste kutsealade vajaduste, eripädevuste ja kohustuste 
nõudmisi arvesse võttes. Nad austavad teiste institutsioonide või 
organisatsioonide eelisõigusi ja kohustusi, millega nende kolleegid teistelt 
elualadelt seotud on. 

 
Täpsustused 
 
6.a. Kehapsühhoterapeudid mõistavad tööga seotud kutsealade 

valdkondade pädevusi. Nad kasutavad mõitlikult kõiki professionaalseid, 
tehnilisi ja haldusressursse, mis teenivad tarbijate parimaid huvisid. 
Ametlike suhete puudumine teiste kutsetöötajatega ei vabasta 
kehapsühhoterapeute oma klientidele parima võimaliku professionaalse 
teenuse tagamise kohutsusest ega vabasta neid ettenägelikkusest, 
hoolikusest, taktitundelisusest, et pakkuda täiendavat või alternatiivset 
abi. 

6.b. Kehapsühhoterapeudid tunnevad ja võtavad arvesse teiste 
kutserühmade traditsioone ja tavasid, kellega nad töötavad ja teevad 
nendega koostöö. Kui inimene saab samalaadseid teenuseid mõnelt teiselt 
töötajatelt, arvestab psühhoterapeut sellega hoolikalt, jätkates 
ettevaatlikult ja tundlikult professionaalset suhet nii terapeutiliste 
probleemide kui ka kliendi heaolu suhtes. Psühhoterapeut arutab neid 
küsimusi kliendiga, et vähendada segaduse ohtu ja nende kohustus aidata 
teisi vajab teadmisi ja oskusi. Nad hoiavad stipendiumi kõrgeid 
standardeid, esitades teavet nii täpselt kui võimalik. 



 

 

6.c. Kui teadlased võtavad kehapsühhoterapeudid vastutuse oma 
uurimisteemade ja -meetodite valiku, uurimise, analüüsi ja aruandluse 
eest. Uuringud on kavandatud selliselt, et eksitavate tulemuste võimalus 
on minimeeritud. Nad võimaldavad põhjalikku arutelu andmete piirangute 
osas, eriti juhul kui nende töö puudutab sotsiaalpoliitikaid või võiks seda 
tõlgendada teatava vanuse, soo, rahvuse või muu sotsiaalse grupi huvisid 
kahjustavaks. Oma töö avastuste avaldamisel ei lükka nad kunagi tagasi 
muret tekitavaid andmeid ning tunnistavad alternatiivsete hüpoteeside 
olemasolu ja selgitavad oma leidusid. Kehapsühhoterapeudid kirjutavad 
enda arvele ainult teadustöö, mille nad tegelikult on teinud. Nad selgitavad 
eelnevalt kõikidele asjakohastele isikutele ja asutustele teadustöö andmete 
jagamise ja kasutamise ootusi. Andmete kogumisega seonduv sekkumine 
on minimaalne. 

 
 
 
7. PÕHIMÕTE:  KEHA KASUTAMISE TEHNIKAD 
 
Üldine põhimõte: 
 
Kehapsühhoteraapia põhiline mõõde on kehatehnikate kasutamine. 

Nendel tehnikatel on selge diagnostiline ja / või kliiniline psühhoteraapiline 
taotlus. Kehatehnikate kasutamine eeldab teatud oskusi ja eetilist 
teadlikkust võrreldes teiste meetodite/tehnikate kasutamisega. Näited 
kehatehnikate kasutamisest on hingamisharjutused, maandatus, 
kehaasendi mobilisatsioon, massaa�, ühenduse loomine, emotsionaalne 
väljendus etc. Keha kaasav lähenemine on kehapsühhoteraapia oluline 
aspekt. Üldiselt on psühhoteraapia kliendi multi-dimensionaalse arusaama  
tõlgendamine koostöös kliendiga. Meie jaoks on suhe kliendi kehaga oluline 
mõõde. See tähendab selgesõnalist lugupidavat suhtlust kliendiga sellest, 
kuidas me seda mõõdet kasutame. 

 
 
Täpsustused 
 
Kliente on eelnevalt teavitatud võimalustest kasutada tehnikaid, mis  

kaasavad iinimese füüsilist keha.  
 
 
 
8. PÕHIMÕTE: AVALIKUD SEISUKOHAD 
 
Üldine põhimõte 
 
Kehapsühhoterapeudid tutvustavad psühhoteraapiat kui teadust ja 

kunsti ning pakuvad oma teenuseid, tooteid ja väljaandeid ausalt, õiglaselt 
ja täpselt, vältides vale arusaamu, sensatsioone, liialdusi või 
pealiskausudsust. Kehapsühhoterapeudid juhinduvad esmasest 



 

 

kohustusest aidata avalikkusel jõuda teadlike informeeritud otsusete, 
arvamuste ja valikuteni. 

 
Täpsustused 
 
8.a. Pakkudes või reklaamides professionaalset teenust, võivad 

kehapsühhoterapeudid loetleda järgmise info teenuste ja teenusepakkuja 
kirjeldamiseks: nimi, kõrgeim akadeemiline kraad või koolitussertifikaat, 
mis on saadud akrediteeritud asutuse poolt, psühhoterapia 
organisatsioonide ja professionaalselt oluliste või seotud asutuste 
liikmelisus, aadress, telefoninumber, töötundide arv, lühikirjeldus 
pakutavate psühholoogiliste teenuste kohta, asjakohane info tasustamise 
osas, võõrkeelte oskus, kindlustuse- või kolmanda osapoole maksete 
poliitika ja muu lühike ja asjakohane teave. Võib lisada täiendavat 
asjakohast või olulist teavet tarbijale, kui see ei lähe vastuollu muude 
eetiliste põhimõtetega. 

8.b. Teavitades psühhoterapeutiliste teenuste kättesaadavusest või 
väljaannete avaldamisest või reklaam ei tohi põhjustada mingil moel seost 
ühegi organisatsiooniga viisil, mis viitabks ebaõigesti selle organisatsiooni 
sponsorlusele või kindlustusele. Eelkõige kehapsühhoterapeudid ei avalda 
Euroopa, riikliku registreerimis- ega institutsiooni või assotsiatsiooni 
staatust, viidates sellele kui erialasele pädevusele või kvalifikatsioonile. 
Avalikud avaldused hõlmavad kommunikatsiooni, kuid ei ole piiratud, 
perioodika, raamatute, loendite, kataloogide, interneti, televisiooni, raadio 
või videolõigu kaudu. Need ei sisalda (i) valet, eksitavat ega ebaõiglast 
avaldust; (ii) fakti või väidete ekslikku tõlgendamist, mis viib eksiteele, sest 
kontekstis muudab see asjaomaste faktide võimaliku osalise 
avalikustamiseni; (iii) kliendi arvamus psühhoterapeudi teenuste või 
toodete kvaliteedi kohta; (iv) avaldus, mis tõenäoliselt loob vale või 
põhjendamatu ootuse soodsate tulemuste saamiseks; (v) avaldus, mis viitab 
ebaharilikele, ainuomastele või erakordsetele võimetele; (vi) avaldused, mis 
on suunatud või tõenäoliselt kõnetavad kliendi hirme, ärevust või 
emotsioone seoses võimalike ebaõnnestunud tagajärgedega teenuste 
osutamisel; (vii) avaldus pakutavate teenuste võrdlemise kohta; (viii) 
üksikklientide otsese ostmise avaldus. 

8.c. Kehapsühhoterapeudid ei anna ajakirjanduse-, raadio-, 
televisiooni-, interneti- või muu kommunikatsioonivahendi esindajale 
mingit väärtust, ega uudisteagentuuris professionaalse reklaami 
ettevalmistamisel ega vastutasuna selle eest. Tasulist reklaami tuleb 
määratleda eraldi, välja arvatud juhul, kui kontekstist näha, et tegu 
tasulise reklaamiga. Kui tegu raadio või televisiooni teel edastatava 
reklaamiga, siis tuleb see eelnevalt salvestada ja saada heaks kiidetud 
psühhoterapeudi poolt. Reklaamide koopiaid ja saadete salvestused säilitab 
psühhoterapeut. 

8.d. Teavet "isikliku kasvugrupi", erakorraliste huvigruppide 
kursuste, kliinikute, koolituste kohta annavad asutused selgesõnaliselt, 
eesmärgipäraselt ja selgitavad infot koolitajate kogemuste või koolituse 
kirjelduse kohta. Töötajate haridus, koolitus ja kogemused on 
nõuetekohaselt täpsustatud ja kättesaadavad enne rühmatöö, koolituse või 



 

 

teenustega alustamist. Enne osalemist on selge tasu ja lepingulised 
tingimused. 

8.e. Kehapsühhoterapeudid, kes on seotud psühhoteraapiat 
kasutatavate tehnikate, toodete, raamatute või muude kaubanduslikul 
eesmärgil müüdavate toodete arendamise või reklaamimisega, teevad 
mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et teated ja reklaamid esitatakse 
professionaalselt, teaduslikult vastuvõetavas, eetilises ja faktiliselt 
informatiivses vormis. 

8.f. Kehapsühhoterapeudid ei osale isikliku kasu saamise eesmärgil 
kommertsteadaannetes ega reklaamides, (mis soovitavad osta või kasutada 
toodet või teenust, mis pärineb ühest allikast) kui osalemine põhineb ainult 
isiku seostamisel kehapsühhoteraapiaga. 

8.g. Õpetajana peavad kehapsühhoterapeudid tagama, et kursuste 
kirjeldused oleksid täpsed ja mitte eksitavad, eriti ainete sisu osas, 
edusammude hindamise kirjeldused ja kogemuste omandamise iseloom. 
Seminaride või muude haridusprogrammide kirjeldused, brošüürid või 
reklaamid kirjeldavad täpselt sihtrühma, kellele see programm on mõeldud, 
samuti nõudeid kõlblikkusele, haridusalaseid eesmärke ja materjale 
hõlmavat sisu. Need teadaanded sisaldavad täpselt koolide, koolituste ja 
kehapsühhoterapeutide kogemusi, kes esitavad programmi ja kõigi tasude 
loetelu. 

8.h. Avalikud teadaanded või reklaamid, mis kutsuvad uurimistöödes 
osalema, kus pakutakse kliinilisi või muid professionaalseid teenuseid kui 
motivaatorit, selgitavad teenuste olemust, samuti kulusid ja muid 
kohustusi, mida uuringuosalistel tuleb aktsepteerida. 

8.i. Kehapsühhoterapeut nõustub kohustusega parandada teisi, kes 
esindavad kehapsühhoterapeudi kutsekvalifikatsiooni või toodete või 
teenuste ühendusi viisil, mis ei vasta käesolevatele juhistele. 

8.j. Individuaalseid diagnostilisi ja teraapia teenuseid pakutakse 
ainult professionaalse psühhoteraapilise suhete kontekstis. Kui isiklikku 
nõu antakse avaliku loengute või meeleavalduste, ajakirjade või ajakirjade 
artiklite, raadio või televisiooni programmide, posti või samalaadse 
meediumiga, psühhoteraapia kasutab kõige asjakohasemaid andmeid ja 
kasutab professionaalset hinnangut. 

8.k. Tooted, mida kirjeldatakse või tutvustatakse avalike loengute või 
meeleavalduste, ajalehtede või ajakirjade artiklite, raadio- või 
televisiooniprogrammide, posti või sarnase meedia abil, vastavad samadele 
tunnustatud standarditele, mis on kasutusel ametialaste suhete 
kontekstis. 

 
 
 
 

 9. PÕHIMÕTE: HINDAMISTEHNIKA 
 
 
Üldine põhimõte 
 
Psühhoteraapia või psühholoogilise hindamise tehnoloogiate 

arendamisel, avaldamisel ja kasutamisel teevad psühhoterapeudid kõik 



 

 

endast oleneva, et seista kliendi heaolu ja parimate huvide edendamise 
eest. Nad on valvsad hindamistulemuste väärkasutuse eest. Nad austavad 
klientide õigust saada teada tulemustest, kasutatud tõlgendusi ja 
järelduste ja soovituste aluseid. Kehapsühhoterapeudid teevad kõik endast 
oleneva, et säilitada testide ja muude hindamistehnikate turvalisus 
seaduslike volituste piires. Nad püüavad tagada, et teised kasutaksid 
hindamistehnikaid kohaselt. 

 
 

 
Täpsustused 
 
9.a. Hindamistehnikate kasutamisel austavad keha 

psühhoterapeudid klientide õigust saada piisavat selgitust tehnikate 
olemuse ja eesmärkide kohta keeles, mida kliendid mõistavad, välja 
arvatud juhul, kui eelnevalt on kokku lepitud selgesõnaline erand selle 
õiguse kohta. Kui teised peavad selgitusi esitama, kehtestavad 
kehapsühhoterapeudid protseduurid nende seletuste piisavuse tagamiseks. 

9.b. Psühholoogiliste testide ja muude hindamistehnikate 
väljatöötamise ja standardiseerimise eest vastutavad 
kehapsühhoterapeudid kasutades väljakujunenud teaduslikke protseduure 
ja järgivad asjakohaseid EABP, riiklike ja institutsionaalseid või 
organisatsioonilisi standardeid. 

9.c. Andes teada hindamise tulemustest, kehapsühhoterapeudid 
viitavad piirangutele, mis võivad mõjutada tulemusi sõltudes olukordadest, 
valimist jne 

 
 
 
10. PÕHIMÕTE: UURINGUD 
 
Üldine põhimõte 
 

 
Otsus uuringute alustamiseks on individuaalse psühhoterapeudi kaalutletud 
otsus selle kohta, kas see aitab kaasa teadusele ja heaolule. Olles otsustanud 
uurimist läbi viia, arvestab psühhoterapeut erinevaid suundumusi, kuidas saaks 
investeerida uurimisenergiasse ja -vahenditesse investeerida. Nende kaalutluste 
põhjal viib psühhoterapeut läbi uurimise, võttes arvesse muret osalevate inimeste 
väärikuse ja heaolu pärast ning uurides inimestest koosnevate uuringute 
läbiviimise eeskirju ja kutsestandardeid. Uuringus on indiviidi õigused ülesed 
uurimustöö läbiviija vajaduste ees viia töö lõpptulemuseni.  
 

Täpsustused 
 
10.c. Uurija säilitab alati teadusuuringute eetilise tava tagamise eest. 

Uurija vastutab teadlaste eetilise käsitluse eest kolleegide, assistentide, 
üliõpilaste ja töötajate poolt, kellel kõigil on samasugused kohustused. 



 

 

10.d. Välja arvatud minimaalse riskiga uuringute puhul, kehtestab 
uurija enne nende osalemist teadlastega selge ja õiglase kokkuleppe, mis 
selgitab igaühe kohustust ja vastutust. Uurija on kohustatud täitma kõiki 
selles lepingus antud lubadusi ja kohustusi. Uurija teavitab osalejaid 
teadusuuringute aspektidest, mis võivad põhjendatult eeldada, et nad 
mõjutavad valmisolekut osaleda, ja selgitab uuringu teisi aspekte, mille 
kohta osalejad küsivad. Enne informeeritud nõusoleku saamist piisava 
teabe avalikustamise puudumine nõuab täiendavaid kaitsemeetmeid, et 
kaitsta teadustöötajate heaolu ja väärikust. Uuringud lastega või 
osalejatega, kellel on puudused, mis piiravad arusaamist ja / või 
suhtlemist, nõuavad erilisi kaitsemeetmeid. 

10.e. Uuringu metoodilised nõuded võivad osutuda vajalikuks 
varjamise või pettuse kasutamine. Enne sellise uuringu läbiviimist on 
uurijal eriline vastutus i) otsustada, kas selliste meetodite kasutamine on 
õigustatud uuringu tulevase teadusliku, haridusliku või kaudse 
väärtusega; (ii) otsustada, kas on olemas alternatiivsed menetlused, mis ei 
kasuta varjamist või pettust; ja (iii) tagada, et osalejatele antakse 
võimalikult kiiresti piisavalt selgitusi. Selliseid meetodeid pole soovitatav 
kasutada. 

10.f. Uurija austab üksikisiku vabadust igal ajal uuringust loobuda 
või sellest teadusest loobuda. Selle vabaduse kaitse kohustus nõuab 
põhjalikku mõtlemist ja kaalutlemist, kui uurija on osaleja võimuses või 
mõjul. Sellised ametivõimude positsioonid hõlmavad, kuid mitte ainult, 
olukordi, kus teadustöö osalus on nõutav osana tööhõivest või kus 
osalemine on uurija üliõpilane, klient või töötaja. Uuringu lõpuleviimiseks 
on uurija vajaduste üle valdav osa üksikisiku õigustest. 

11.g Uurija kaitseb osalejat füüsilistest ja vaimsetest 
ebamugavustest, kahjustustest ja ohust, mis võivad tuleneda 
uurimisprotseduuridest. Kui selliste tagajärgede oht on olemas, teatab 
uurija osalejale sellest asjaolust. Osaleja jaoks tõsiselt või püsivalt 
kahjustada võivaid uurimismeetodeid ei kasutata, välja arvatud juhul, kui 
nende menetluste mittejärgimine võib põhjustada osaleja suurema kahju 
ohtu või kui uuringul pole suurt potentsiaalset kasu ning igast on saadud 
täieliku informeeritud ja vabatahtliku nõusoleku osaleja. Uurija peaks 
olema nõuetekohaselt kindlustatud võimaliku kahju parandamise kulude 
eest. Osalejat tuleks teavitada uurijaga suhtlemise menetlustest mõistliku 
aja jooksul pärast osalemist, kui stress, potentsiaalne kahju või sellega 
seotud küsimused või probleemid tekivad. Osaleja saadud nõusolek ei piira 
nende seaduslikke õigusi ega vähenda uurija juriidilisi kohustusi. 

11.h. Pärast andmete kogumist annab uurija osalejale informatsiooni 
uuringu olemuse kohta ja üritab eemaldada kõik võimalikud 
väärarusaamad. Kui teaduslikud või humaansed väärtused õigustavad selle 
teabe edasilükkamist või peatamist, on uurijal eriline vastutus uurimise 
jälgimise eest ja selle tagamine, et osalejale ei oleks kahjulikke tagajärgi. 

12.i. Kui uurimisprotseduurid põhjustavad üksikule osalejale 
kahjulikke tagajärgi, on uurija kohustatud nende tagajärgede, sealhulgas 
pikaajaliste mõjude avastamiseks ja kõrvaldamiseks või kõrvaldamiseks. 

13.j. Uurimisosalise poolt uurimise käigus saadud teave on 
konfidentsiaalne, kui eelnevalt ei ole kokku lepitud teisiti. Kui on olemas 
võimalus, et teistel on juurdepääs sellisele teabele, selgitatakse seda 



 

 

võimalust koos konfidentsiaalsuse kaitsmise plaanidega osalejale 
informeeritud nõusoleku saamise menetluse raames. 

  
 
 
 
 
 
 
4 MENETLUS 
 
4.1. PREAMBUL 
 
Eetikakomitee töötab kirjalike küsimuste ja kaebustega, et saaks 

arutada ja mõista, mida on küsitud. See võimaldab vaagida teemat 
rahulikus atmosfääris, ilma interaktiivsete surveteta. Mõnel juhul võib 
juhtuda, et on vaja kohtuda juhtumiga seotud isikutega. 

Järgmistel lehekülgedel on kirjeldatud protseduurid, mis 
võimaldavad lugejal: 

4.1.1. Teada saada, kuidas edasi minna, kui ta soovib esitada 
eetikakomiteele juhtumi või kaebuse. Näiteks kui soovite esitada kaebuse 
terapeudi, juhendaja, treeneri, kooli, kutseliidu või kolleegi käitumise 
kohta. 

4.2.2. Saada teada, milliseid menetlusi järgib eetikakomitee, kui ta on 
juhtumi saanud. 

 
 
4.2. MIS ON ESIMESED ARVAMUSED? 
 
4.2.1. Isik (ud), kellega kohta soovite küsida või kaebuse esitada, 

peab olema EABP liige. 
4.2.2. Probleem, mida soovite uurida, ei tohi olla vanem kui 5 aastat 
4.2.3. Kuna me oleme rahvusvaheline organisatsioon, tuleb teie 

päring sõnastada inglise keeles. 
4.2.4. Kuigi me ei saa lahendada juhtumit kolmandate osapoolte 

kaebusega seotud asjades, tervitame EABP kolleegide infot ja küsimusi 
eetiliste arutelude kohta. Eetikakomitee teavitab teid sellest, kuidas me 
saame selle küsimuse / teabega edasi liikuda. 

4.2.5. Kui teavitatud korduvalt olemas, võib eetikakomitee algatada 
uurimise, isegi kui puudub kaebus. Näiteks, kui vähemalt viis EABP liiget 
teavitavad meid EABP liikme korduvast eetika rikkumisest. 

 
Teid teavitatakse kui teie päring või kaebus on seotud EABP 

eetikakoodeksi rikkumisega. 
 
 
4.3. MENETLUS 
 



 

 

Eetikakomitee menetleb, mis tahes uurimist või kaebust, kui järgite 
ja nõustute järgmise menetlusega. 

4.3.1. Me peame oma kaebuse saama kirjalikult, allkirjastatutult ja 
inglise keeles. Võite tõlkega abi saada. 

4.3.2. Me peame teadma, kas mingeid resolutsioone on tehtud ja kui 
jah, siis millises vormis ja millise tulemusega. 

4.3.3. Me peame teadma teie kaebuste eripära (koos dokumentidega, 
kui see on olemas) ja kas EABP-i liiget on teavitatud sellest, mida teete, ja 
kui ei, siis miks mitte. 

4.3.4. Pidage meeles, et siinkohal on kogu teave ja materjal rangelt 
konfidentsiaalne, mis tähendab, et teie kaebuses esitletut ei teavitata teie 
kaebusest ja et kogu menetluse ajal ei teavitata sellest kolmandaid isikuid. 

4.3.5 .. Praeguses etapis oleme ikka veel uurimise tasemel. Mõned 
kaebused ei kuulu eetikakomitee pädevusse ja neid ei saa edasi töödelda. 
Teid teavitatakse, kui see on nii ja põhjustest. Kui oleme saanud kogu teie 
teabe, suudame me otsustada, kas see on eetikaküsimus või mitte, või kas 
see on sobivam vahendada mujale. 

4.3.6. Meie järgmine samm võiks olla asjaosaliste vahel 
vahendusmenetluse väljapakkumine, kui see on võimalik. 
Vahendusprotsessi teostab mõlema poole jaoks vastuvõetav pädev isik, kes 
ei kuulu EABP eetikakomiteesse. Kui mõlemad osapooled lepivad kokku 
selle vahendamise protsessi kõigi kulude jagamisel, tuleb kõnealust 
lahkarvamust käsitleda vahendamise osana. Kui vahendamine 
ebaõnnestub, siis otsustab, kas EK võib teie kaebust edasi menetleda või 
mitte. 

4.3.7. Teine võimalus on see, et meie arvates ei ole vahendusprotsess 
sobiv lahendus ning on selge, et me käsitleme EABP eetikakoodeksi sisulist 
rikkumist. Selles olukorras teavitame EABP liiget kaebusest, et meil on 
kaebus ja millised eetikakoodeksi punktid võisid saada rikutud. Meie 
palume tal saata meile selle kaebuse alusel ametlik kirjalik avaldus ja talle 
antakse kuupäev, mille möödudes ta peab meile vastuse saatma. Te saate 
koopia kirjast, mille saadame esitatud liikmele, ja koopia ametlikust 
vastusest, kui see on saabunud. Iga teie poolt teie kaebuse kohta esitatud 
kirjalik teave saadetakse isikule, kelle vastu kaebus esitati, et ta saaks oma 
seisukoha meile kirjutada. 

4.3.8. Peale vastutava liikme vastuse saamist otsustame järgmiste 
sammude üle. 

4.3.9. Tavaliselt on järgmiseks sammuks see, et saadame teile 
vastuse, mille esitas isik, kelle vastu kaebus esitati, et saaksite selle 
vastuse kohta meile oma seisukoha kirjutada. 

4.3.10. Need teated aitavad meil otsustada, kas tegelikult on tegemist 
üleastumisega ja millised distsiplinaarmeetmed isiku vastu, kelle vastu 
kaebus esitati, võiksid olla vajalikud või asjakohased. 

4.3.11. Eetikakomitee otsused ja ettepanekud on asjaosalistele 
siduvad. 

4.3.12. Kui mõni asjaosaline ei ole rahul EK menetlusega, võib ta 
esitada kaebuse EABP juhatusele, kes esitab selle EKA Peaassambleele 
otsuse tegemiseks ümberhindamise kohta. 



 

 

4.3.13. Peaassamblee on lõplik asutus. Juhul, kui Peaassamblee 
nõustub eetikakomitee vastu esitatud kaebusega või ei ole nõus 
eetikakomitee ettepanekuga liikmelisuse peatamisest (vt põhikirja artikleid 
4.2 ja c 6.7), määrab üldkogu seaduslikult või menetluslikult 
kvalifitseeritud isiku kui läbivaataja. Nende otsus oleks pooltele ja 
eetikakomiteele siduv. 

Oma aruteludes toimib EK järgmiselt. 
EK nõustamist ja vahekohtumenetlust teostavad üldjuhul vähemalt 

kolm EK liiget, kellest ükski ei tegele otseselt või ajutiselt kõnealuse 
küsimusega. Probleemidesse kaasatud EK liikmed ei või anda küsimust 
vahekohtunikele. 

Kõik komisjoni tehtud distsiplinaarotsused on seotud osapooltele 
siduvad; välja arvatud soovitused SOMA liikme peatamiseks ja 
väljaarvamiseks, mille peab SOMA juhatus ratifitseerima. 

Kolm neljast EK liikmest peavad olema nõus, et kõik 
distsiplinaarotsused oleksid kehtivad. 

Nõuanded või vahekohtumenetlus tehakse konsensuse alusel. Kui 
üksmeelt ei saavutata, lisatakse juhatus aruteludesse, mis lõppevad 
lihthäälte enamusega. 

 
 
4.4. SANKTSIOONID  
 
Nimetatud sanktsioonid kehtivad isikule või sotsiaalsele grupile, mida 

EK nimetab üksikisikuna. 
 
4.4.1. Kaalutlused ametialaste sanktsioonide kohta 
 
Eetilisi sanktsioone rakendatakse, et parandada kurjategija 

hindamisvõimet ja ühingu usaldust üleastumise osas. Neid tuleks kaaluda 
järgmise küsimuse mõttes. Mida saab temas muuta, et temast saab meie 
silmis usaldusväärne kolleeg ja terapeut? See tähendab, et eetikakomiteel 
on haridusfunktsioon kolleegide abistamisel eetiliste küsimuste 
selgitamisel. 

Kui me ei usu, et EABP eetikakoodeksi kohaselt suudab ta käituda 
edaspidi usaldusväärsel viisil, ei saa me enam jagada professionaalseid 
usaldavaid suhteid antud isikuga. 

 
4.4.2. Sanktsioonide kategooriad 
 
Need sanktsioonid on heaks kiitnud EABP Peaassamblee. 
 
4.4.2.1. Ühe osapoole kahju kõrvaldamine 
 
Kehapsühhoterapeut on kohustatud lahendama probleemi 

kannatanule või isikutele vastuvõetava vahendaja juuresolekul. See 
protseduur võib /või ei tohi sisaldada eraldi kohtumisi vahendaja ja 
kannatanu vahel või vahendaja ja “üleandmisel oleva liikme” vahel. 
“Üleandmisel olevale” liikmele ei maksta selle protsessi ajal kulutatud aja 



 

 

eest ja ta võib nõuda vahenduse osalist või täielikku tasumist. Selle 
protsessi eesmärk on tekitatud kahju selgitamine, töötlemine ja 
parandamine. Eetikakomitee mis tahes edasises hindamises on otsustav 
tegur terapeudi valmisolek ja võime oma üleastumiste parandamise nimel 
tegutseda. 

 
4.4.2.2. Professionaalse usalduse taastamine 
 
See algab professionaalse eetika hindamisega, milles hinnatakse 

“üleandmises oleva” terapeudi motiive, teadmisi, tundeid ja tegevust enne 
rikkumise toimumist ja selle ajal, et määratleda, miks rikkumine toimus. 
Sellest lähtuvalt võib “üleandmises olijale” kehtestada mitmeid ametialaseid 
sanktsioone. 

1. Antakse Noomitus väiksema raskusastme rikkumise korral, koos 
sellega seotud eetiliste küsimuste selgitamisega. 

2. Probleemiküsimuse Järelevalve Nõuded, harimist või isiklikku ravi 
käsitlevad nõuded, lõpetades “üleandmises olija” kuulamisega oma 
protsessi olemuse ja kokkuvõtete kohta ning arusaamise, mille kinnitab 
tema terapeut või juhendaja. “Üleandmises olija”  liikmelisuse võib peatada 
või mitte, kuniks tema juhtumi menetlemine on lõppenud. Edasise sama 
laadiga üleastumisega tegeletakse karmimalt. 

3. Eetikakomitee võib nõuda, et terapeut või juhendaja lõpetab 
kliendiga töötamise eetiliselt või professionaalselt probleemse suhte tõttu 
üksikisikute vahel, mis on viinud eetilise kaebuseni, isegi kui klient soovib 
jätkata tööalast suhet. See kehtib ka juhul, kui SOMA ja isiku vahel on 
probleemne seos. 

4. Liikmelisuse peatamise soovitab eetikakomitee, kui kuritegu 
peetakse piisavalt tõsiseks, et liige assotsiatsioonist kõrvale jätta, kuid aja 
möödudes ja pingutuste läbimisel on liikemlisus taastatav . 

5. Välja viskamine on eetikakomitee soovitus rikkumiste puhul, mis 
on kindlasti kirjeldatud eetiliste suuniste all. Samuti on viivitamatu välja 
viskamise aluseks, üleastumised “üleandmises olijale” või EABP-i 
sanktsioonide täitmisest keeldumine. Eetikakomitee võib sellistes 
küsimustes soovitada välja viskamist oma äranägemisel. Juhul, kui 
Peaassamblee saab eetikakomitee otsuse peale kaebuse eetikakomisjoni 
ettepaneku osas liikme välja viskamise kohta (vt EABP põhiseaduse 
artiklite 4.2 (3 ja 4) ja artikli 6 punktiga g), siis peasekretär määrab 
juhtumite läbivaatamiseks seaduslikult või professionaalselt kvalifitseeritud 
isiku, kes on asjatundja väljast poolt. Nende otsus oleks pooltele ja 
eetikakomiteele siduv. 

   
 
———————————————————————————— 
  
Nende ametialaste sanktsioonide eesmärk on aidata kaasa 

kutse-eetilise funktsiooni taastamisele kõikjal, kus see võimalik 
on ning säilitada EABP-s kõrge käitumise eetilised standardid. 

     


