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ASD – MIS SAAB PÄRAST KOOLI? 
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MIKS SEE TEEMA ON OLULINE 
 Vaadeldes ressursside hulka,, mida on investeeritud viimastel kümnenditel ASD varajasse 

avastamisse, on üllatav, kui vähe on uuritud selliste inimeste elu pika-ajalist planeerimist ja 

nende toimetulekut täiskasvanueas. Võrreldes erinevaid puuetega inimeste kategooriaid, siis 

tööhõive ASD hulgas on üks madalamaid [1]. Samas on ASD-inimeste hulk puuetega inimeste 

hulgas ilmselt üks arvukamaid. 

 

 ASD-inimeste, nagu ka kõigi tavainimeste puhul on tööhõivel väga oluline mõju elukvaliteedile ja 

enesehinnangule. ASD puhul on lisaks tähendatud, et tööga hõivatusel on positiivne mõju nende 

inimeste kognitiivsetele võimetele, vähenevad masendus ja depressiivsed seisundid, paranevad 

peresuhted. Samas, tööturult eemalejäämine või tingida haridustee jooksul saavutatud 

kognitiivse arengu tagasiminekut, vähendades seega ASD-laste haridusse tehtud investeeringute 

tasuvust. 

 

 Läbi paranenud ja laienenud diagnostika võimaluste on ASD-inimeste arv viimaste kümnendite 

jooksul märgatavalt kasvanud. Samas on see suurendanud ka nendega seotud probleemide 

mahte 

Ameerika Ühendriigid Suurbritannia 

ASD  diagnoositakse 1 lapsel 68-st [1]. ASD-
inimeste koguarvuks hinnatakse 3,5 miljonit [5]. 

Hinnanguliselt on ASD 1 inimesel 100-st. Riigis 
kokku on seega ASD-inimesi 700 000 [5]. 

Ühe ASD-inimese toetamine läbi elu läheb riigile 
maksma keskmiselt 3,2 miljonit dollarit [1]. 

2012. aastal hinnati UK-s autistlike inimestega 
seotud kulude summaks 34 miljardit £ [8]. 

Tööga on hõivatud umbes 25% ASD-
täiskasvanutest [1]. Konkurentsile avatud 
töökohtadel töötab umbes 6% ASD-
täiskasvanutest [7]. 

Täiskohaga töötab ASD-täiskasvanutest ainult 
16% ja see osakaal on püsinud stabiilsena alates 
aastast 2007 [5]. 

Kõigist puuetega inimeste gruppidest on 
tööpuudus kõrgeim just ASD-de hulgas. 50% 
gümnaasiumide/high school lõpetajatest on kaks 
aastat pärast lõpetamist endiselt töötud [7]. 

 

 

 ASD-inimeste probleem on omandanud sellised mõõtmed, et nende tööhõive ja toimetuleku 

teema on pälvinud mitmete riikide valitsuste eritähelepanu. Ja seda väga erinevaid maailma 

paigus. Näidetena võiks nimetada USA-d, Suurbritanniat, Singapuri, Kanadat, Saudi-Araabiat. 

 

 ASD-d käsitlevatest materjalidest torkab aina enam silma seiukoht, et ASD-inimeste puhul ei 

tuleks keskenduda mitte nende puudele vaid pidem nende eripärast tulenevatele võimalikele 

tugevustele ja eelistele tööturul: „Neoromitmekesisus võib tegelikult olla ettevõtetele suur 

väärtus ja eelis, ometi marginaliseeritakse selliseid inimesi sageli [5]“. Just tänu ASD-inimestest 

tõusvale võimalikule tulule on teema jõudnud viimastel aastatel ka selliste majandusväljaannete 

veergudele nagu The Forbes, The Gardian, The Economist. ASD-inimeste oma ettevõtetes 

töölerakendamiseks on käivitanud eriprojektid Microsoft, Google, SAP ja võib juba öelda, et 

paljud teised maailma suurettevõtted. 
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MIS TAKISTAB ASD-INIMESTE TÖÖHÕIVET 
ASD-inimeste tööhõivet käsitlevad uuringud (mida on tehtud vähe ja mille valimid kipuvad olema 

väikesed) näitavad, et ASD-täiskasvanutel on probleeme nii töökoha leidmisel ja sellele 

kandideerimisel kui ka edasisel töökollektiivi sulandumisel ja oma töökoha säilitamisel. 

MIDA ETTEVÕTTED SAAKS TEHA 

Tööle kandideerimine 

ASD-inimeste probleemid saavad alguse juba tööle kandideerimisel. Probleeme tekitavad 

traditsioonilised töövestlused, aga ka mitmesuguste kandidaatide eelvalikuks mõeldud testide 

täitmine (küsimused ei ole ASD-de jaoks piisavalt üheselt mõistetavad). On häid näited selle kohta, 

kuidas mitmetes riikides on ASD-de tööleaitamiseks eraldi tugisüsteemid välja töötatud. 

Specialisterne [10]1 

Specialisterne pakub konkurentsile avatud ettevõtetele ASD-diagnoosiga töötajaid, rõhudes nende 

eelistele neurotüüpiliste töötajatega võrreldes. Rõhutakse nende heale keskendumisvõimele ja 

püsivusele, sovivusele tegevusteks, milleks tavatöötajad on vähem kvalifitseeritud või milleks neil 

puudub motivatsioon. Sageli saavad ASD-töötajad hakkama ülesannetega, mis seni on tundunud 

ettevõtetele lahendamatutena. 

Värbamisteenused 

Kui mõni ettevõte pöördub Specialisterne poole tööjõusooviga, siis uuritakse esmalt väga täpselt 

välja, milliste oskuste ja omadustega töötajat on antud töö tegemiseks vaja. Seejärel otsitakse 

sobivaid kandidaate oma üleriigilisest tööd otsivate ASD-inimeste andmebaasist.  

Edasi järgneb tavaliselt ühepäevane töötuba, kus kohtutakse sobilike kandidaatidega, mille jooksul 

valitakse välja väiksem arv eriti sobilikke. Nende jaoks korraldatakse 4-nädalane hindamis- ja 

värbamisprotsess, mille jooksul väga põhjalikult hinnatakse sende sobivust antud ettevõtte 

vajadustega. 

Selle neljanädalase hindamise tulemusel valmib raport iga kandidaadi konkreetsetest võimetest ja 

võimalikest tema palkamisega kaasnevatest erivajadustest. Kõige sobilikumad kandidaadid 

suunatakse seejärel juba antud ettevõttesse praktikale, kus neil tuleb täita konkreetseid 

tööülesandeid. Praktika tulemuste põhjal valib ettevõte need inimesed, keda ta soovib palgata.   

Kogu värbamisprotsessi jooksul koolitatakse nii kandidaate kui ka ettevõtet. Ettevõte saab lisateavet 

autistlikest inimestest ja Specialisterne koolitab välja paar sealset inimest ASD-töötajate „semudeks“. 

Kandidaadid saavad koolitust konkreetsete tööülesannete täitmiseks, aga tutvuvad ka antud 

ettevõtte töökultuuriga.  

Värbamisprotsessi pikkus on varieeruv ja sõltub konkreetsest ülesandest. 

                                                           
1
 Specialisterne Foundation on Specialisterne Taani ja Specialisterne kontseptsiooni ja kaubamärgi omanik. 

Fondi eesmärk on miljoni ASD-inimese töölerakendamine läbi sotsiaalse ettevõtluse, suurkorporatsioonide 
kaasamise ja globaalse mõttemaailma muutmise.  
Specialisterne Taani on sotsiaalne ettevõte, mis pakub tööd ASD-inimestele. Nende töötajad tegelevad 
ärikonsultatsioonidega, tarkvara testimisega, programmeerimisega, andmesisestusega nii avalikus kui 
erasektoris. Selle kõrvalt tegeleb Spcialisterne Taani ka laiemalt Taani ASD-inimestele töö vahendamisega. 
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Tööalane hindamine 

Lisaks konkreetsetele ametikohtadele kandidaatide leidmisele tegeleb Specialisterne ka ASD-inimeste 

tööalaste võimete  hindamisega eesmärgiga parandada oma sihtgrupi väljavaateid tööjõuturul, 

selgitada välja nende võimalused, probleemid ja varjatud anded. Tavapäraselt toimub hindamine 13-

nädalase programmi jooksul, millele järgneb praktika mõnes ettevõttes. Tööalane hindamine on 

tasuline teenus. 

Noorte haridusprogramm 

Specialisterne pakub 16-25-aastastele noortele eraldi haridusprogrammi, mille kaudu arendatakse 

nende sotsiaalseid ja akadeemilisi võimeid eesmärgiga tagada neile parim stardipositsioon tööturule 

sisenemiseks.  

Tegemist on 3-aastase koolitusprogrammiga, mille jooksul saab õppida gümnaasiumi/ülikooli kursusi 

ja sooritada eksameid. Igal õpilasel on individuaalne õpinguplaan. Koolituse eesmärgiks on arendada 

osaleja loovust, sotsiaalseid oskusi, teadmisi teaduse, tehnika ja IT-vallas. Õpingutega parandatakse 

õpilaste keskendumisvõimet, oma tegevuste planeerimise ja plaanide järgi tegutsemise oskust, 

eneseteadlikkust, sotsiaalset käitumisoskust, akadeemilist taset. Õpilastele antakse ülevaade nende 

töö- ja õpingutealastest võimalustest, tööturu ja ühiskonna ootustest. Õpingud hõlmavad ka 

praktikavõimalusi erinevates ettevõtetes. Kuigi õppetöö toimub individuaalse plaani alusel, siis 

kursused sisaldavad ka grupitöö ülesandeid, kus õpilased peavad ühiselt töötama mingi suurema 

projekti kallal, millesse iga õpilaste grupp või iga õpilane eraldi peab mingi panuse andma.  

Väidetavalt on peaaegu kõik programmiga ühinenud õpilased töö leidnud. 

Singapuri E2C [11] 

Teise eesrindliku näitena ASD-inimeste tööhõive korraldamisel on mainitud Singapuri E2C-d 

(Employability and Employment Centre). Keskus tegutseb Singapuri autismikeskuse juures ning mille 

eesmärgiks on ASD-inimesi tööle aidata, aga ka pakkuda teenuseid ettevõtetele, mis oleksid selliste 

inimste palkamisest huvitatud. 

Programmiga liituvad ASD-inimesed läbivad 5-astmelise protsessi, mille käigus hinnatakse nende 

võimeid ja huvisid, selgitatakse välja nende koolitusvajadused ja ametid, milleks nad võiksid sobida. 

Programmi poolt pakutav tugi ja koolitused aitavad kandidaatidel edukalt töökohtadeni jõuda. 

1. Eelhindamine. Esmalt kohtub uus kandidaat E2C juhtumikorraldajaga, kes tutvustab 

programmi ja vastab küsimustele. Eesmärgiks on välja selgutada, kas see programm on antud 

kliendi jaoks sobilik ja kas ta sooviks osaleda. Kui tulemus on positiivne, siis lepitakse kokku 

põhjalikum hindamine. 

2. Hindamine. Hindamise käigus viib juhtumikorraldaja läbi rea protsesse, mille käigus 

hinnatakse konkteetse kliendi unikaalseid tugevusi, huvisid ja koolitusvajadust. Hindamise 

protsessi kohaldatakse igale konkreetsele kliendile. Need sisaldavad 1:1 vestlusi, hindamisi 

konkreetses töökeskkonnas ja ülevaateid huvialadest. Teavet hangitakse lisaks ka muudest 

allikatest – pereliikmetelt, koolidest, meedikutelt, eelnevatelt tööandjatelt. Teavet kogutakse 

nii „kõvade“ 2kui „pehmete“ 3oskuste kohta. Hindamise tulemusi jagab juhtumikorraldaja 

                                                           
2
 ametialased tööoskused, näiteks arvutioskus, rahandusalased teadmised või koristusoskus. 
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oma kliendiga, jagades ka soovitusi,  millised valdkonnad vajaksid arendamist, töötades välja 

strateegia, kuidas neid valdkondi arendada ja pakkudes koolitusi, mis suurendaksid 

õnnestumise võimalusi. Hindamise raport esitatakse ka kliendi perele.  

3. Koolitus. Klient saab ametialast koolitust valdkondades, mis tema tugevuste, huvide ja 

vajadustega kõige paremini sobivad. Koolitustel kasutatakse ASD-sõbralikke tehnikaid. 

Koolituse kestus sõltub konkreetse kliendi arenemise tempost. Klient suunatakse värbamise 

etappi, kui ta on saabutanud selleks vajaliku valmisoleku. Selleks võib kuluda 10, aga ka 40 

nädalat. 

4. Töölesuunamine. Kliendid suunatakse tööle, kui nad on selleks valmis. Tööle asumisel 

toetavad neid tööjuhendajad, kes käivad nendega kaasas kogu värbamisprotsessi jooksul –

aitavad avalduste täitmisel, töövestlustel, selgitavad ettevõtete kultuuri ja tavasid, 

tutvustavad töölepingut jms. 

5. Tugi töökohal. Tööjuhendajad pakuvad tuge ka juba tööle võetud  klientidele. Nende 

ülesandeks on tagada, et klient täidaks õigesti oma tööülesandeid. Nad on vajadusel 

vahendajateks kliendi ja tema kolleegide vahel. Eesmärgiks on tagada kliendile pikaajaline 

töösuhe. 

 

The Arc@Work [12] 

USA-s on organisatsioon Arc@Work andnud välja ametkondadele ja eraettevõtetele suunatud 

mahuga raamatu (paraku väga kallis), milles antakse juhiseid ASD-inimeste edukaks töölevõtmiseks 

ja nende kollektiivi sobitamiseks: 

1. Kuidas koostada kaasavat töökirjeldust ja töökuulutust; 

2. Konstruktiivsed töövestlused; 

3. Puude avalikustamine – millest ASD-inimesed mõtlevad; 

4. Konfidentsiaalsuuse vajalikkus; 

5. Edukad kohanemise ja koolituse strateegiad; 

6. Sobilik töökeskkond; 

7. Positiivsed suhted töökohal; 

8. Tunnustatud tagasiside ja hindamise strateegiad. 

Microsoft Autism Hiring Program [13] 

2015. aastal alustas Microsoft Autism Hiring Programmiga. Program sai alguse nende veendumusest, 

et autistlike inimeste hulgas on andekaid töötajaid, kes võiksid aidata nende firmal edasi areneda, kui 

nemad muudaksid oma mõttemaailma avatumaks ja kaasavamaks, oleksid valmis kohandama oma 

värbamis- ja tööle sulandumise protsesse.  Programm algas tõdemusega, et nende traditsiooniline 

värbamisprotsess, „peauks Microsofti“, võib paljude andekate kandidaatide jaoks olla  ületamatuks 

tõkkeks. Ukse vormi muutmine võimaldas paljudel uutel kandidaatidel oma andeid värbajatele 

demonstreerida. Oma kogemustest õppides leiti teid ka oma värbamispersonali ja eri tasemete 

juhtide koolitamiseks, et luua erivajadustega inimestele sobivamat töökeskkonda. Kolme aasta 

jooksul on programmi kaudu Microsofti täiskohaga tööle asunud 50 inimest, kes töötavad erinevate 

programmidega ja kuuluvad erinevatesse meeskondadesse. Nende hulgas on tarkvarainsenere, 

andmeteadlasi, sisukirjutajaid jt. Autism Hiring Program vahendusel palgatud insenerid kirjutavad 

                                                                                                                                                                                     
3
 isikuomadused, suhtlemisoskus, keskendumisvõime, kiirus, riietumisharjumused ja hügieen jms. 



6 | P a g e  
 

koode, mida kasutavad igapäevasellt miljonid kliendid.  Meeskonnajuhtidele korraldatud koolitused 

on parandanud nende oskusi autistlike inimestega toimetulekul. Juhised on olnud tegelikult väga 

lihtsad: anda sagedast tagasisidet, jagada suulistest koosolekutest laiali kirjalikke memosid, jagada 

selgeid korraldusi. Programm on parandanud ka sellega mitteseotud töötajate arusaamist autismist 

ning aidanud kaasa autistlike inimeste suhetele oma kolleegidega. 

Microsoft teeb koostööd ka teiste suurkorporatsioonidega, millel on oma programmid autistlike 

töötajate värbamiseks. Ühiselt moodustati hiljuti Autism Employer Roundtable [14], ühendus, mille 

eesmärgiks on aidata teisi ettevõtteid autistlike inimeste värbamisega seotud teemadel. Ümarlaual 

osalevaid ettevõtjaid ühendab veendumud, et autistlike inimeste näol on olemas tohutu hulk 

kasutamata andeid ning nende eesmärgiks on aidata teisi ettevõtteid nende värbamisprogrammide 

juurutamisel. Hetkel töötatakse enam kui tosina ettevõttega. 

 

Tööl püsimine 

Peamisteks teguriteks, mis ASD-inimestel töökohtadel probleeme  tekitavad, on: 

 raskused suhtlemisel ja sotsialiseerumisel; 

 kaastöötajate soovimatus nende eripära mõista; 

 sensoorsed tegurid. 

 

Praegune ASD-tööhõive Saksamaal sektorite lõikes [3]: 

% Sektor 

2% Põllumajandus, metsandus, loomakasvatud ja aiandus 

5% Tooraine tootmine 

3% Ehitus, arhitektuur, geodeesia ja ehitustehnoloogia 

38% Loodusteadused, geograafia ja infotehnoloogia 

3% Transport, logistika, kaitse ja turvalisus 

11% Kommertsteenused, jaemüük, müük ja turustamine, hotellid ja turism 

14% Ärikorraldus, raamatupidamine, õigus ja haldus 

18% Tervishoid, sotsiaalküsimused ja haridus 

8% Humanitaarteadused, sotsiaalteadused ja majandusteadused, meedia, kunst, kultuur ja disain 

  

 

UK-s ja Põhja Iirimaal on seadustesse (Equality Act, Northen Ireland Disability Discrimination Act) 

kirjutatud mõistlikud meetmed, mida tööandjad peavad rakendama, et muuta töökohad puuetega 

inimestele sobilikuks [6]. Meetmed jagunevad: 

 formaalsed  tegevused – tööjuhendajate kasutamine, mitmesugused riiklikult rahastatud 

töökohtade kohaldamise võimalused; 
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 mitteformaalsed tegevused – tähelepanu pööramine suhtluse/korralduste selgusele 

(üheseltmõistetavusele), sensoorsete tegurite mõju vähendamine jms. 

Näiteid mitteformaalsetest tegevustest, mida tööandja/ülemus võiks rakendada [6]: 

 Kui kolleeg ei suhtle eriti teistega või ütleb „valesid“ asju, siis pidage meeles (ja meenutage ka 

teistele), et see ei ole sihilik ebaviisakas käitumine vaid tuleneb inimese suhtlemisraskustest; 

 Kui kolleeg pingutab liiga intensiivselt, et jõuga kollektiivi sulanduda, olge rahulikud ja selgitage talle 

vajadusel piire. Meenutage ka teistele töötajatele, et nende suhtumisel on tugev mõju autistliku 

kolleegi töö tulemuslikkusele; 

 Kui autistlik kolleeg näib millegi pärast murelik, siis püüdke selgitada välja probleemi põhjus. Parim viis 

selleks on neljasilmavestlus. Püüdke kaaluda erinevaid võimalikke murelikkuse põhjuseid – 

probleemiks ei pruugi olla tööga mitte toimetulek, vaid näiteks kaastöötaja ebaselged juhised, tõrked 

tööprotsessis (arvuti jookseb kinni), probleemid teel tööle vms.  

 ASD-töötajal võib seoses tema viletsa suhtlemisoskusega tekkida probleeme, mis katkestavad tema ja 

teiste töötajate suhtluse täielikult. Reageerige sellele kiiresti ja sihipäraselt. Selgitage töötajatele 

taolise suhtluse eripärasid ja võimalikke valestimõistmisi. 

 Autistlikul töötajal võib olla raske oma eelnevaid töökogemusi ja harjumusi sobitada uude 

töökeskkonda. Seetõttu võib tal olla keeruline uues keskkonnas kohaneda. Võivad tekkida 

valestimõistmised teiste töötajatega, eriti tulenevalt asjaolust, et autism on nähtamatu puue. 

Autistliku inimese käitumist võidakse tõlgendada ebaviisaka, tundetu või ebasõbralikuna. On olemas 

rida lihtsaid meetodeid, millega taolist inimest toetada ja tagada hea tööõhkkond. 

 

Soovitusi formaalsete tegevuste osas [6]: 

 Kirjeldage selgelt ja üheseltmõistetavalt oma ootusi autistliku inimese tööle. Lisaks töökirjeldusele 

võiks rääkida ka tööetiketist ja kirjutamata reeglitest töökohal. Selgitage autistlikule inimesele, et mis 

tahes kohaldused, mis töökohal on tehtud, on mõeldud tema töötingimuste parandamiseks ega tulene 

sellest, et ta ei ole oma töös piisavalt hea. 

 Korraldage väljaõpe ja järelevalve. Väljaõpe peab olema selge ja struktureeritud. See võib toimuda nii 

mitteametlikult (tööprotsessi osana) töökohal ülemuse, kaaslaste või juhendaja poolt, aga ka eraldi 

koolituse vormis. Mitmesugused organisatsioonid ja ühingud pakuvad eraldi juhendajaid, kelle kulud 

kompanseerib Töö ja Pensioniamet.  

 Veenduge, et tööjuhendid oleksid lühikesed kuid konkreetsed. Seletage tööprotsessid algusest lõpuni 

selgelt lahti. Ärge eeldage, et autistlik töötaja tõlgendab õigesti mitteformaalseid juhiseid. Näiteks, 

selle juhise asemel:“ Anna igaühele koopia“ võiks olla:“Anna koopia Jürile, Marile ja Juhanile.“ 

Eelistada võiks kirjalikke tööjuhendeid, mida töötaja saaks uuesti üle lugeda veendumaks, et ta on 

asjast õigesti aru saanud. 

 Tagage hästistruktureeritud töökeskkond. Mõnedele autistlikele töötajatele on see hädavajalik. Neid 

aitab, kui abistate neid tegevuste tähtsuse järjekorda seadmisel, ülesannete päeva, nädala ja kuu 

ajagraafikusse sobitamisel ja suuremate ülesannete väksemateks osadeks jagamisel. Mõnedele 

inimestele võib olla oluline täpne teave töö alustamise ja lõpetamise aegade kohta ning puhkepauside 

ja lõunapauside rutiini sisseseadmine. 

 Hinnake regulaarselt tööga toimetulekut. Iga töötaja puhul on oluline saada juhilt regulaarset 

tagasisidet oma tööle, kommentaare ja ettepanekuid. Autistliku töötaja puhul tuleks harvadele ja 

pikkadele arutlustele eelistada sagedasemaid lühikesi tagasisidevestlusi. 

 Andke tagasisidet otse, kuid taktitundega. Autistlikel inimestel on keeruline lugeda ridade vahelt. 

Seega, teie tagasiside peab olema aus, konstruktiivne ja kohane. Kui inimene ei tule oma ülesannetega 

toime, siis ärge vihjake probleemidele vms, vaid rääkige taktitundeliselt kuid otsekoheselt, mis on 

valesti. Veenduge, et teist saadi õigesti aru ja selgitage, mida tuleks teha teisiti. Pidage meeles, et 
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autistlikel inimestel on probleeme madala enesehinnaguga ning neid narritakse sageli. Seega 

kritiseerige takstitundeliselt ja kiitke töötajat alati, kui selleks on põhjust. 

 Toetage stressiolukordades. Autistlikud inimesed võivad olla küllaltki tähenärijad ja sattuda ärevusse, 

kui nende tegevuse tulemus ei ole perfektne. Näiteks võivad neid tekitada stressi mitmesugused IT-

tõrked, mis ei võimalda neid oma ülesandeid plaanipäraselt teostada. Saate neid aidata konkreetsete 

juhistega. Näiteks: “Kui meie koopiamasin tõrgub, siis kasuta alumise korruse oma.“  Kinnitage neile, 

et kui nad jäävad vahel hiljaks, sest sattusid näiteks liiklusummikusse, siis see ei ole probleem. 

Autistlikku töötajat aitaks näiteks „sõbra“ olemasolu kollektiivis, kelleks võiks olla mõni empaatiline 

kaatöötaja, kes aitaks tal erakorralistes olukordades segaduse, murede ja stressiga toime tulla.  

 Aidake autistlikku töötajat muudatusteks ette valmistuda. Teavitage teda muudatustest 

töökeskkonnas või tööülesannetes pikalt ette. 

 Küsige sensoorsete probleemide kohta. Autistlikke inimesi võivad aidata tema töökohta ümbritsevad 

vaheseinad, helikindlad kõrvaklapid või paiknemine kontori nurgas. 

 Tõstke teiste töötajate teadlikkust. Kui autistlik töötaja on sellega nõus, et kolleege tema eripärast 

informeeritakse, siis aitavad teave ja juhised autismi kohta kõiki. Mõnikord aitab, kui autistlik töötaja 

koostab ise „juhise“ kaastöötajatele, kuidas teda saaks aidata. Võite kaaluda ka töötajate koolitust või 

online-koolitusmooduleid. 

 

ASD-inimesed erinevates ettevõtlusvormides 

Kaitstud tööhõive 

Spetsiaalselt puuetega inimestele loodud töökohad. Reeglina eraldatud asutused, töötasu alla 
miinimumpalga. Eesmärgiks on puuetega inimestele mingigi tegevuse pakkumine.  

Toetatud tööhõive 

Töökohad, kus puuetega inimesetele on tööprotsessi jooksul tagatud spetsialistide tugi. 
 
USA-s on levimas spetsiaalsed autistidele kohandatud ettevõtted, väikesed „sotsiaalsed 

ettevõtted“, mis on loodud spetsiaalselt täiskasvanud autistide töölerakendamiseks ja keskenduvad 

autistide tugevuste ärakasutamisele. Näiteks võiks olla Floridas tegutsev Rising Tide Car Wash, mis 

„kasutab“ autistide keskendumudt detailidele ja lojaalsust. Teisteks autismile keskendunud 

ettevõteteks, mis asutati 2016. aastal on näiteks ULTRATesting (tarkvara testimine), Spectrum Design 

(särkide disain), Platinum Bay Software, Chocolate Spectrum (šokolaadikondiitrid) ja SMILE Biscotti. 

Kokku loodi USA-s 2016.aasta jooksul üle 50 sellise autistidele suunatud ettevõtte [2]. 

2017. aastal väikeettevõtete asutamisel jätkus. Tegemist on siiski haavatava valdkonnaga, kus 

autistidele suunatud ettevõtetel, nagu ka teistel, tavalistel, väikeettevõtetel on suur risk 

ebaõnnestuda. Samal ajal on paljud ülikoolid ja fondid aktiivistamas oma tegevusi autismi 

teadvustamisel ühiskonnas. Näiteks Miami Ülikool koos Tafti fondiga on algatanud kampaania, mille 

raames toetatakse 510 000 dollariga autistidele sobilike ettevõtete asutamist. 

Konkurentsile avatud tööhõive 

Konkurentsile avatud töökohtadeks nimetatakse selliseid töökohti,  kus puuetega inimesed töötavad 
võrdsetel alustel tavainimestega. USA-s töötab konkurentsile avatud töökohtadel 6-10% ASD-
inimestest [1]. 
 
Viimastel aastatel on üle maailma algatatud mitmeid projekte, mille eesmärgiks on kaasata ASD-

inimesi suurettevõtetes konkurentsile avatud töökohtadel. Projekte veavad tavaliselt suured 
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tööandjad. Suurim projekt selliste hulgas on Microsofti poolt 2016. aastal algatatud „Autismiga 

tööl“, aga 2016. aastal on autismiga töötamise algatusega ühinenud ka tarkvaragigant SAP ja mitmed 

teised prominentsed tehnoloogiafirmad: Salesforce, Google, Cable Labs, Hewlett Packard ja 

CollabNet. Autiste tööleaitavate initsiatiividega on haaaratudud ka ettevõtted väljaspool 

tehnoloogiasektorit. Nende partneriks on sageli Specialisterne, autistide tööhõivele 

spetsialiseerunud konsultatsioonifirma. Selliste mitte-tehnoloogiafirmade näideteks aastast 2016 on 

Deloitte, Willis Towers Watson ja Ford Motors [2].  

Auticon [5] 

Auticon, mille investorite hulka kuulub Richard Branson, on Suurbritannia juhtiv autistlikke inimesi palkav 

ettevõte. 

Auhinnatud IT-ettevõte. Kontor Londonis, Liverpool Streetil, pakub tööd 15 IT-konsultandile, kes töötavad 

enamuse ajast teiste ettevõtete, nagu farmaatsiahiid GlaxoSmithKline, reitinguagentuur Experian ja 

kindlustuse Allianz Insurance heaks. Kõiki 15 töötajat ühendab autismispektrihäire ning nad on oma töökohani 

jõudnud pärast pikka võitlust tööpuudusega, mitte heategevuse või sümpaatia toel, vaid tunnustusena nende 

tööalasele võimekusele. 

Auction asutati seitse aastat tagasi Saksamaal Dirk Müller-Remuse, endise tarkvaraarendaja poolt, kelle pojal 

diagnoositi Aspergeri sündroom. Ta oli teadlik autistide  piiratud võimalustest tööturul, aga ka mitmete selliste 

inimeste kasulikest võimetest - võimest keskenduda pikaajaliselt ühele probleemile, kiindumudest süsteemsuse 

ja mustrite vastu, hämmastavast IT-suutlikkusest, mis eristab neid nn „neurotüüpilisest“ enamusest. 2016. 

aastal avati harukontorid Londonis ja Pariisis. Londonis on plaanis palgata 100 konsultanti ning laieneda linna 

piirest väljapoole.  

Ray Coyle, Auctioni Briti haru CEO, endine jurist ja IT-spetsialsist, mõistis autistlike töötajate eeliseid juba 

ammu. „Mõned minu kõige lojaalsemad, võimekamad ja pühendunumad töötajad on olnud autismispektri 

häirega,“ ütleb ta. Nagu arvukad teisedki „neototüüpilised“ ehk teisisõnu mitte-autistlikud inimesed kasutab ta 

regulaarselt mõistet „neuromitmekesisus“, mis tunnistab, et inimaju võib funktsioneerida paljudel eri viisidel. 

Enamasti räägitakse stereotüüpilisest tänapäevasest töökeskkonnast, selle ebaselgetest eesmärkidest ja 

loogikast ning autistlike inimeste sagedastest probleemidest selles orienteerumisel. Ray Coyl toob 

entusiastlikult näiteid ettevõtetest, eriti IT-sektoris, kus autistlike inimeste palkamine on osa ettevõtte 

poliitikast. 

„Peame olema oma keelekasutuses väga hoolikad. Ei tohi tekitada muljet, nagu oleksid kõik autistlikud 

inimesed IT-geeniused või et on olemas mitte-neorotüüpilised inimesed, kes on võimelised igasugusteks 

asjadeks,“ ütleb ta. „Aga õiges funktsioonis ja õige tugisüsteemiga võib autistlik inimene teha sama tööd 

tavainimesest oluliselt paremate tulemustega. Meil on selle väite tõestamiseks palju näiteid.“ 

Neuromitmekesisusest rääkides, siis kui projektiga töötab meeskond inimesi ja nad on kõik neurotüüpilised 

ning projektis esineb probleem, siis on väga tõenäoline, et need 20 tüüpilist inimest pakuvad kõik välja sama 

lahenduse. Kaasake keegi hoopis teistsuguse kognitiivse protsessiga inimene ja tulemuseks võib olla hoopis 

teine lahendus. Ja selles võimaluses peitub väärtus. 

James Neely on 33-aastane ja töötanud Auticonis IT-konsultandina alla aasta. Tal on kraad füüsikas ja 

astrofüüsikas Leedsi ülikoolist ja tööalane karjäär, mis kirjeldab ilmekalt autismi ja töö veidraid suhteid. Ta sai 

autismidiagnoosi alles sel kevadel. Nagu paljudel teistelgi selle diagnoosiga inimestel on tal rida sensoorseid 

probleeme heli ja valgusega. Ta eelistab töötada vaikses keskkonnas, sageli üksinda. Kontsentreerumise 

soodustamiseks kannab ta tööl kõrvaklappe, mille kaudu kuulab rockmuusikat. Ta ei tahaks päev läbi muusikat 

kuulata, kuid alternatiiviks oleks töökohal hullumine.  
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Kaheksa aastat töötas ta andmeanalüütikuna firmas, mille nime ta ei soovi avaldada. Kui ta alustas, töötasid 

nad kontoris, kus oli üsna palju ruumi, kuid ettevõte kolis korduvalt ja töötajate tingimused muutusid aina 

kitsamaks. Lõpuks töötati nagu silgud karbis – 100 inimest korrusel ilma mingite eraldusseinteta. 

Sellest tulenev stress viis vältimatult depressiooni ja masenduseni. James kohtus tööterapeudiga, kes kahtlustas 

autismi. Jamesi jaoks oli see vastus paljudele küsimustele. Näiteks sai ta igal arenguvestlusel tagasisidet, et 

kaastöötajad soovivad, et ta vastaks sagedamini telefonikõnedele. Kuid talle meeldib saada juhiseid e-kirja teel. 

Telefonivestluses ei pruugi aru saada, mida täpselt tahetakse, kuid e-kirja puhul jääb korraldustest jälg maha ja 

on teada, kuidas tuleb toimida. 

Eelmine tööandja eeldas temalt täisajaga tööd kirjeldatud keskkonnas ja ta otsustas lahkuda. Kohalikust 

töötukassast leidis ta vaid piiratud abi. Lõpuks jõudis ta Auticoni. Nüüdseks töötab ta koos kahe teise 

konsultandiga lepingu alusel GlaxoSmithKlinele. Ta kirjeldab oma tööd kui koodide uurimist, erinevate 

muutujate kirjeldamist, sisendite sidumist visualiseerimistarkvaraga, admetega mängimist nägemaks, mis välja 

tuleb.  

Ühendkuningriigis  on teisigi suuri ettevõtteid, millel on oma ASD- programmid. Rahvusliku 

Autismiühingu toel on autistlike inimeste töö- ja praktikaprogrammid sisse viinud BT ja teine 

tarkvarahiid SAP. 

Riiklikul luure- ja turvalisusekeskusel  GCHQ on neuromitmekesisuse programm, mille raames 

palgatakse autistlikke, düsleksiaga ja düspraksiaga töötajaid ning mis tugineb keskuse endise juhi 

sõnastatud ideel:“me vajame kõiki talente ja me vajame inimesi, kes julgevad mõelda ja tegutseda 

erinevalt.“ 

USA ajakirja The Atlantic andmetel on Iisraeli armeel eriüksus Unit 9900, kus autistlikud inimesed 

tegutsevad kui „silmad maapinnal eriti tundlikes operatsioonides, analüüsides reaalajas keerulisi 

kujutisi, mida militaarsatelliidid üle maailma kohale toimetavad.“ 

Täiskasvanud autistidele on internet avanud mitmeid uusi töövõimalusi. Picasso Einstein, the Art of 

Autism ja Autistic Creative Collective on näited internetipõhistest platvormidest, mille kaudu 

täiskasvanud autistidest kunstnikud, muusikud, kirjanikud, fotograafid jt loovinimesed saavad oma 

teoseid tutvustada ja turustada [2]. Nende puhul on tegemist tegevusega väga konkurentsitihedas 

valdkonnasja peamiseks väljakutseks on oma niši leidmine kas siis riigisiseselt või ülemaailmselt. 

Leidub kliente, kes on huvitatud just autismispektrihäirega inimeste loomingu soetamisest.  

Põhiosa uutest töökohtadest konkurentsile avatud sektoris luuakse aga suurte ja kesmiste 

tavaettevõtete poolt. Senini on taoliste ettevõtete tööhõiveinitsiatiivide taga olnud enamasti nende 

endi töötajad, kellel on autismispektri häirega sugulasi või lähedasi. Arvestades autismi levikut võib 

prognoosida taolise fimasisese surve suurenemist [2]. 

Töö vabatahtlikuna 

Et tekitada/säilitada ASD-inimeste  tööharjumusi ja anda neile töökogemust (võimalus hiljem lisada 

CV-sse, aitab tasustatud töökohale konkureerimisel) võiks ASD-inimesi kaasata vabatahtliku tööle või 

muudesse projektidesse, mis aitaks nende päevi tegevusega täita. 
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MIDA INIMENE ISE/PEREKOND SAAKS TEHA 
ASD-inimeste edukus tööjõuturul sõltub mitmetest isiklikku laadi näitajatest, millest mõnede puhul ei 

ole inimesel enesel ega teistel võimalik neid kuidagi muuta, teiste puhul aga saab lõpptulemust 

mõjutada. 

 ASD sügavus[1], [7].  

o Väiksema hulga autistlike käitumisnähtudega täiskasvanutel on suurem tõenäosus tööd 

leida ja säilitada. Mida piiratumad on huvid, suurem rutiinisõltuvus ja keerukam 

kohanemine muutustega, seda  piiratumad on ka töövõimalused.  

o IQ alla 70 vähendab oluliselt võimalusi tööturul. Samas ei garanteeri kõrge IQ 

automaatselt tööalast edukust. 

o Lisapuuete/probleemide (nt epilepsia, psüühikahäired)  olemasolu vähendab 

töövõimalusi. 

 Funktsionaalne võimekus ja iseseisvus [1],[7]. 

o Uurimused näitavad, et suurem funktsionaalne võimekus ja sõltumatus igapäevastes 

toimetustes võivad positiivselt mõjutada ka tööalast edukust. Funktsionaalse võimekuse 

näidetena on kasutatud nt kella tundmist, sularahaga arveldamise oskust, telefoni 

kasutamise oskust, linnas orienteerumise oskust, oskust kasutada ühistransporti, 

võimekust soetada endale ise rõivaid ja jalanõusid.  

 Sotsiaalsed oskused [7] 

o Sotsilaane võimekus on võtmetähtsusega nii töö saamisel (töövestluse edukal läbimisel), 

tööl kohanemisel (protsesside mõistmine) kui töö säilitamisel (suhted töökaaslastega).  

o ASD-töötajad, kellele on omane vältiv toimetulekukäitumine (avoidant coping – 

probleemolukordades väldivad emotsioone ja püüavad juhtida olukorda stressifaktorist 

eemale), tulevad tööl paremini toime. 

 Enesemääratlemine ja motiveeritus [1],[7] 

o Enesemääratlemise võime (võime langetada iseseisvalt otsuseid ja tegutseda) omab 

positiivset mõju tööalasele edule, elukvaliteedile ja üldse iseseisva eluga toimetulekule. 

o Isikliku tööalase motivatsiooni olemasolu ja tööalase edu seost ei ole paraku eriti uuritud. 

Samuti ei ole uuritud ASD-inimeste individulaasete unikaalsete turundatavate oskuste 

mõju nende tööalasele edukusele. Uurimustes keskendutakse peamiselt ASD-st 

tulenevate oskuste ja käitumisalaste  puuduste mõju uurimisele ning käsitletakse ASD-d 

eelkõige kui puuet või haigus. Samas ei uurita nende inimeste tugevaid külgi, neile 

omaseid oskusi ja andeid. Taoliseks tugevuseks võib olla sügav huvi mõne konkreetse 

valdkonna vastu, andekus programmeerimises või numbrilises mõtlemises. Küll aga võib 

ajakirjandusest leida arvukalt näiteid ASD erihuvide ja tööalaste nõuete edukast 

ühendamisest. 

 Haridus [1],[7] 

o Haridusel on kriitiline mõju tööalasele edukusele vundamendi ladumisel, seda eriti 

üleminekuperioodil (USA-mõistes the senior high-school years, meie mõistes 

gämnaasiumi viimased aastad?). USA-s on riiklikul tasemel seadus, mis kohustab 

puuetega õpilastele üleminekuperioodil koostama üleminekuplaani, mis peaks aitama 

õpilasel tööturule siseneda. Paraku puuduvad uurimused/andmed taoliste plaanide 

edukuse kohta. Mõned näited tegevustest, millel on olnud positiivne mõju tulevasele 

tööhõivele, on: 
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 kaasavad (st mitte-segregeeritud) haridusteenused; 

 kogukonda integreeimise projektid; 

 enesega toimetuleku ja kogukonnas funktsioneerimise oskuste õpetamine; 

 käitumistreeningud; 

 sotsiaalsete oskuste koolitused; 

 perekesksed lähenemised. 

o Gümnaasiumiharidus 

 USA andmetel aitab gümnaasiumihariduse omandamine oluliselt kaasa 

hilisemale töö leidmisele. Eriti kui gümnaasiumi lõpetamisele järgneb 

karjäärinõustamine ja tugiprogrammid lõpetamisjärgse  tegevuse 

korraldamiseks. 

 Parema töökoha ja sissetuleku eelduseks on hariduse jätkamine pärast 

gümnaasiumi lõpetamist.  

 Uurimus Austraaliast näitab paraku, et isegi kõrgkoolidiplomi omandanud 

HFASD-dest 45% töötas ametikohtadel, milleks nad on ülekvalifitseeritud. 

Neurotüüpilise kontrollgrupi puhul oli see näitaja poole madalam. Ainult 6% 

HFASD-dest on juhtivatel ametikohtadel. Väga paljud on töötud või töötasid vaid 

osalise koormusega. 

 Praktilise töökogemuse omandamine õpingute käigus [7] 

o Õpingute käigus omandatud töökogemused (õpi-tööta progremmid, praktikad jms) 

omavad positiivset mõju tulevasele tööhõivele üldiste puuetega inimesi puudutavate 

uurimuste põhjal. ASD puhul on uurimusi tehtud vähe, kuid need vähesed uurimused on 

paljulubavad – õpingute ajal tööpraktika läbinutel on oluliselt suurem tõenäosus 

konkureetival tööturul rakendust leida ja töökohta säilitada kui neil, kes taolist praktikat 

saanud ei ole.  

 Perekonna tugi [1], [7] 

o Perekonna kõrgemad ootused ASD-lapse tuleviku suhted omavad üldiselt positiivset 

mõju tulevasele tööalasele edule. Mõju muutub negatiivseks, kui ootustest saab lapsele 

karjäärisammude dikteerimine. 

o Perekonna sissetulek ja haridustase – paremal majanduslikul järjel ja parema haridusega 

vanemate lastel on uuringute kohalselt suurem tõenäosus tööturule edukaks 

sisenemiseks.  

10 sammu, mida ASD-isik või tema pereliige võiks astuda [44] 

1. MÕTLE LÕPPEESMÄERGILE. Teie pojal või tütrel võib olla ASD, kuid kujutage teda ette 

tehnoloogiamaailmas töötamas. Kuigi valdkond pakub laias valikus erinevaid töövõimalusi, on valituks 

osutumise, töökoha säilitamise ja edutamise eelduseks haridus. Potentsiaalsed tööandjad otsivad 

haritud ja kogemustega töötajaid. See võib tähendada haridustee jätkamist pärast gümnaasiumi 

kõrgkoolis, tasustatud tööpraktikat, mitmesuguste täiendavate sertifikaatide omandamist tehnoloogia 

vallas. Et aidata oma lapsi eesmärgini jõudmisel innustage neid õppima, otsima tööd vabatahtlikuna, 

saama osa silmaringi avardavatest kogemustest, mida pakub digitaalne tehnoloogia. 

2. MIDA TÄHENDAB DIGITAALNE KIRJAOSKUS? Tutvuge ka ise info- ja kommunikaatsioonitehnoloogia 

(IKT) maailmaga. Jõudke äratundmiseni, et IKT mõjutab pea kõike meie ümber ja IKT-kirjaoskus on 

                                                           
4
 Minnestota KOV-i autismiteemalise kodulehe eesmärgiks on eelkõige ASD-inimestele tehnoloogiasektoris 

rakenduse leidmine. 
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väärtuslik oskus täna, aga eriti tulevikus. Digitaalne majandus on kohal ja ASD-inimesed peavad olema 

osa sellest. 

3. VÕIMALDAGE OMA LASTEL OSALEDA ARVUTILAAGRITES JA SAADA MUID TAOLISI KOGEMUSI.  

4. HINNAKE OMA LAPSE DIGITAALSET KIRJAOSKUST. 

5. TUTVUGE, MIDA MÕNED KOOLID TEEVAD, ET VALMISTADA ÕPILASI ETTE 21. SAJANDI 

VÄLJAKUTSETEKS.  

6. KASUTAGE VIRTUAALKURSUSTE VÕIMALUSI. 

7. KAS VAJATE GÜMNAASIUMIST KÕRGKOOLI SUUNDUMISEKS ERITUGE? Minnesota osariigis on eraldi 

organisatsioon Autismispekter Kõrgkoolis, mille eesmärgiks on toetada ASD-tudengeid. 

Organisatsioon pakub tuge ka juba õpingute planeerimisel. 

8. UURIGE, KAS KUTSEREHABILITATSIOON VÕIKS AIDATA?  

9. AIDAKE LAPSEL ÜLETADA OMA SOTSIAALSETE OSKUSTE PUUDUJÄÄKI: 

1. Sõnastage selgelt oma/lapse tööalased ootused; 

2. Kasutage visualiseerimist tegevuste organiseerimisel ja instrueerimisel; 

3. Suhelge otsekoheselt; 

4. Struktureerige töökoht, et vältida kõrvalmõjusid; 

5. Vältige multitaskingut; 

6. Võimaldage iseseisvat tööd, määrake mentor; 

7. Töötage välja tööalased rutiinid; 

8. Töötage koos töötreeneriga. 

10. TUTVUGE TEISTE EDULUGUDEGA 

MIDA RIIK SAAKS TEHA 
On näiteid riikidest, kus on välja töötatud või töötamisel eraldi regulatsioonid, mis puudutavad ASD-

inimesi, nende igapäevast toimetulekut ühiskonnas , sh ka töökohtadel.  

2010. aastal avaldas UK valitsus Adult Autism Strategy (Täisealiste autistlike inimeste strateegia), 

mille üheks võtme-eesmärgiks on nende inimeste tööhõive parandamine [9]. 

Ülevaade  

Strateegiaga antakse juhised NHS-ile (National Health Service) ja kohalikele omavalitsustele ASD-inimeste tööhõive 

paremaks korraldamiseks: 

1. Kõik tervishoiu- ja hooldustöötajad peavad läbima mingil tasemel autismialase koolituse, mis aitaks neil autismi 

tuvastada ja õpetaks, kuidas autistlike inimestega käituda. Mõnedele tervishoiu- ja hooldustöötajatele tuleb 

võimaldada lisakoolitusi. Lisakoolitused peavad sisaldama ka teavet selle kohta, kuidas aidata autistlikke inimesi 

töö leidmisel. Autistlikel inimestel ja nende lähedastel peab olema võimalus taoliste koolituste korraldamise osas 

oma arvamust avaldada. 

2. NHS ja kohalikud omavalitsused peavad omama juhiseid autismi tuvastamiseks ja sellele järgnevateks 

tegevusteks. Igas piikonnas peab olema vastava teema eest vastutav isik. NHS, omavalitsused ja teised huvigrupid 

peavad tegema koostööd. Kohalike omavalitsuste esindaja peab kohtuma oma piirkonna autistlike inimestega ja 

nende lähedastega, et nende vajadusi välja selgitada. Autistlikud inimesd ja nende lähedased peavad olema 

informeeritud toetus- ja abivõimalustest. 

3. Kõigile noortele autistlikele inimestele peab olema tagatud tugi tulevikuplaanide tegemiseks. Kohalikud 

omavalitsused peavad tegema noorte ja nende peredega koostööd noorte soovide väljaselgitamiseks. Mõnedele 

noortele koostatakse EHC (Education, Health and Care) plaan, mida vaadatakse üle igal aastal, et jälgida nende 

edusamme. 

4. Kohalikud institutsioonid peavad tegema koostööd, et tagada autistlikele inimestele tugi nii tervishoiu vallas, 

töökohtadel kui eluaseme leidmisel. Igas kohalikus omavalitsuses peab olema autismi koostöönõukogu (autism 

partnership board), mille tegevuse eesmärgiks on autistlike inimeste elu parandamine. 
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5. Kohalikud omavalitsused peavad tagama eritoe autistlikele inimestele, kes vajavad seda mõnede keerulisemate 

olukordadega toimetulekuks. Tuleb tagada, et abivajajad saaksid abi võimalikult ruttu ja kõik võimalikud 

abivajajad oleksid teadlikud võimalikust toest. Kohalikud omavalitsused peavad tagama autistlike inimeste 

turvalisuse. 

6. Kohalikud omavalitsused peavad tagama, et iga autistlik inimene saaks just talle vajalikke tugiteenuseid ja et teda 

koheldaks õiglaselt. See võib tähendada näiteks pikemaid vastuvõtuaegu kohtumisel autistliku inimesega, 

kohtumisi vaikses keskkonnas, teabe edastamist autistidele mõistetavamal kujul. 

7. Mõned autustlikud inimesed vajavad väga palju tuge ja on seetõttu sageli hospitaliseeritud. Selline lähenemine ei 

ole õige – inimesed peaksid võimalusel saama abi oma kohalikult omavalitsuselt ja hospitaliseerimine peaks 

toimuma vaid äärmisel vajadusel. Inimestel peab olema võimalus ise otsuseid langetada ja neid tuleb seejuures 

toetada. Personal peab täitma seadusi. 

8. Autistlikel inimestel on õigus tööle nagu kõigil teistel. Töötamine muudab ka nende elu paremaks. Kohalikud 

omavalitsused peavad arutama, millist tuge autistlikud inimesed töötamiseks vajavad. Noorte inimestega tuleb 

koostööd alustada juba siis, kui nad on veel kooliealised. Autistlike inimesi tuleb abistada nii töö leidmisel kui uute 

oskuste omandamisel. 

9. Kohalikud omavalitsused peavad tegema koostööd ka politsei, kohtusüsteemi ja vanglatega, et tagada autistlike 

inimeste õige kohtlemine, kui nad on sooritanud kuriteo jõi sattunud vanglasse. 

Adult Autism Strategy esmaste mõjudena märgiti 4 aastat hiljem järgmist: 

1. Kohalike omavalitsuste ja autistide ning nende lähedaste vahel on hakatud korraldama 

kohtumisi, kus autistlidel on võimalus oma hääl kuuldavaks teha. Mitmed kohalikud 

omavalitsused on koostanud oma strateegiad. 

2. Strateegia tulemusel on paranenud koostöö eri teenuseid pakkuvate ametkondade vahel. 

Eriti märgatav on olnud areng lastele ja täisealistele mõeldud teenuste integreerimise osas. 

3. Välja on töötatud autismispektrihäire diagnoosimise protseduurid ning loodud teenused, mis 

tagavad nii täiskasvanutele kui lapsevanematele neile juurdepääsu. 

4. Kasvanud on nii suurettevõtete kui väikefirmade nõudlus koolituste järele, kus õpetatakse 

autustlike inimestega töökollektiivis toimetulekut. 

5. Kordades on kasvanud autismi ja tööhõive alaste uurimuste arv. 

Kanada Calgary Ülikooli teadlased, uurinud läbi hulga ASD-inimeste tööhõivet käsitlevaid uurimusi, 

panid kokku soovitused oma riigi valitsusele, kuidas tuleks riiklikul tasandil ASD-inimeste 

tööhõiveprobleemide lahendamisele kaasa aidata [7]: 

1. Vajalikud on kohalikud, oma riigi põhised uuringud eri tööhõivet mõjutavatest teguritest. 

2. Tegeleda tuleb konkreetsete probleemidega, mis pärsivad edukat tööturul toimetulekut (nt 

sotsiaalsete oskuste koolituste jms edasine kättesaamatus, kui noor inimene lõpetab kooli; 

tugisusteemide puudumine või piiratus kõrgharidussüsteemis). 

3. Parandada ligipääsu vaimse tervise teenustele. 

4. Luua praktilise töökogemuse omandamise võimalusi. 

5. Luua tugi- ja motivatsioonisüsteemid tööandjatele. 

6. Toetada vanemate olulist rolli ASD-de kasvatamisel: 

a. Suhtlusvõrgustike  loomine, mille kaudu viia (läbi vanemate) kokku töökohad ja 

noored, teavitada koolitus- ja praktikavõimalustest jne. 

b. Toetus (vanemate poolt loodud) väikeettevõtetele, mille eesmärgiks on ASD-

inimestele töö pakkumine. 
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Samas uurimuses [7] on loetletud rida toetavaid tööturumeetmeid, mille rakendamine võiks ASD-

inimeste olukorda tööturul parandada: 

 

1. Üheks edukamaks meetmeks on tööpakkumiste teenus ASD-inimestele (sobivate töökohtade 

otsimine ja pakkumine ASD-dele). 

2. Teiseks positiivseks meetmeks on tööalane juhendamine, näiteks vastava kogemusega 

koolitaja kohalviibimine uue töökohaga kohanemise perioodi jooksul. 

3. Videokoolitused/veebipõhised koolitusprogrammid erinevate tööoskuste omandamiseks. 

4. Tööandjate koolitamine ja kaastöötajate teadlikkuse tõstmine. 

5. Töö iseloom – ASD-inimestele sobib paremini töö stabiilselt toimivates pika tegevusajalooga 

ettevõtetes, kus ASD-inimene saab pikema perioodi jooksul töötada. Kui ettevõte on 

ebastabiilne ja seetõttu tuleb ASD-l sageli uut töökohta otsida, siis selleine töölt-tööle 

kulgemine vähendab tema eeldusi pikaajaliselt tööturul edukalt toime tulla.  

Abinõud tööhõive suurendamiseks [1] 

Isikukeskne lähenemine, gümnaasiumijärgsed  
(postsecondary) eesmärgid 

edasine haridustee või tööhõive, mis tugineksid 
konkreetse isiku huvidele ja tugevustele, peaksid olema 
osa tema individuaalsest haridusplaanist ja inimestele 
peaks olema tagatud vajalik tugi nende plaani kirjutatud 
eesmärkide saavutamiseks . 

Komplekssed koolitused koolitused, mis ühendaksid kutseoskuste õpetamise 
konkreetse töö sooritamiseks sotsiaalsete oskuste 
(treenimisega, mis antud ameti puhul samuti vajalikus 
oleksid, aga mida ASD-del loomupäraselt napib – koostöö 
eri koolide või koolide ja rehabilitatsiooniasutuste vahel. 

Traditsioonilised töökoolitused Nt. suulised instruktaažid, tööprotseduuride 
modelleerimine, ei pruugi ASD puhul sobida ja võivad tööga 
toimetulekut hoopis halvendada . 

Töökeskkonna kohandamine ASD-d ei pruugi toime tulla tavalises töökeskkonnas, nt 
liikumine, teiste kõne avatud kontoris, võib nende 
töövõimet kahjustada. Samuti võib lisadiagnooside puhul 
ASD käitumine (tõmblused, häälitsused) teisi töötajaid 
häirida ja seeläbi tekitada negatiivset suhtumist.ASD 
edukaks toimetulekuks vajalik tööandja tahe töökohta 
vajadusel kohandada. 

Teadlikkuse tõstmine töökohtadel ja ühiskonnas 
tervikuna 

Tööandjate soov ja valmisolek oma ettevõttesse ASD 
inimesti tööle võtta on päeva lõpuks kõige kriitilisema 
tähtsusega. Kedagi ei saa sundida. Seega oleks vaja uurida 
võimalusi, kuidas tööandjate vaateid mõjutada ja muuta . 

Tugispetsialistide koolitamine Puuetega inimeste tööhõivet toetavate töötajate 
koolitamine ASD eripärade ja vajaduste osas. Vaja on 
tugispetsialiste, kes suudaksid igale ASD-juhtumile 
individuaalselt läheneda ja järjepidevat tuge pakkuda. 

Positiivne propaganda Mõnedel erialadel (nt IT) võib ASD osutuda 
konkurentsieeliseks. Vajaliku koolituse ja toega võivad ASD-
inimesed toimida võrdselt teiste ühiskonna heaolu loovate 
inimestega.  Eelised tuginevad heal keskendumisvõimel , 
erakordsel järjekindlusel, võimel märgata detaile, 
rutiinitaluvusel. 
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Värbamisprotsesside kirjeldused Autism@Work ettevõtetes [14] 
 

  
Pre-Screen Assess 

Manager/Team 

Training 
On-Board Primary Roles Employee Type 

 

One-day workshop Four-week training 

and assessment, 

robotics and autism 

assessment exercises 

 

Six-week Work 

Experience Program 

 

Four-week internship 

Supported three 

year training 

program 

 

Candidate: 

technical skills, 

professional and 

life skills 

Supported 

onboarding process 

 

Three-year support 

team: Autism 

Spectrum 

Consultant, 

technical specialists 

Software testing 

 

Cyber security 

 

Data analytics 

 

Infrastructure 

monitoring and 

automation 

Full-time, Part-time, Contract 

 

Work experience opportunities 

 

Graduates, MBA work 

experience 

 

Phone, Skype video 

 

Technical skills 

assessment 

One-week virtual 

technical exercise and 

information exchange 

 

One week in-person 

training: interpersonal 

skills, team-based 

work simulations, 

introduction to the 

role, the business and 

the firm 

In-person group 

job training 

 

In-person 

customized 

onboarding 

Cohort community 

 

Peer mentor/buddy, 

career development 

counselor, job 

coach 

 

Employee Resource 

Groups 

Data analytics 

 

Quantitative 

analysis 

 

Robotics 

 

Cybersecurity 

Full-time 

 

 In-person meetings 30 - 90 day paid on-

the-job training 

program with Job 

Consultant 

 

Standard recruiting 

process 

In-person team 

session 

Supported 

onboarding process 

 

Peer mentoring 

 

Employee Resource 

Groups 

11 roles across 11 

departments 

 

Across functions: 

Information 

Technology, 

Product 

Development, and 

Credit 

Full-time and part-time 

 

University student 
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Phone, In-person 

Meet & Greets 

 

Introduction to 

vendor partner & 

JPMC Autism at Work 

process 

Three week in-person 

soft skills training 

Video-based 

Autism 

Sensitivity 

Training for 

Recruiters, 

Managers and 

Immediate 

Colleagues 

Supported 

onboarding process 

 

Support Circle: Job 

Coach, Mentor and 

Team Buddy 

10 roles in 4 

countries 

Contract-to-hire 

 

Full-time 

 

College Intern 

 

Phone 

 

Technical skills 

assessment 

One week in-person 

event 

 

Collaboration 

activities, interview 

preparations, team 

interviews 

In-person team 

session 

 

Online training 

Support Circle: Peer 

Mentor, Community 

Mentor, Job Coach 

 

Employee Resource 

Groups 

Software Engineer 

 

Data Scientist 

Full-time 

 

Internships 

 

Phone, Skype video, 

in-person 

 

Introduction to SAP 

and Autism at Work 

process 

One week in-person 

soft skills training 

 

Five Week SAP 

Autism at Work 

Enterprise Readiness 

Program 

Autism 

Sensitivity 

Training for 

Manager and 

Immediate 

Colleagues 

Supported 

onboarding process 

 

Support Circle: Job 

Coach, Mentor and 

Team Buddy 

21 roles in 9 

countries 

 

Across functions 

ranging from 

Human Resources 

to Engineering 

Full-time, part-time, contract 

 

University student 
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