Mitmekesisus
ettevõtluses ja
vaimupuudega
inimesed

Milleks meile mitmekesisus ettevõtluses?
• Euroopa ja Eesti demograafiline olukord on muutumas: madal sündivus
ja vananev elanikkond tähendab, et ettevõtetel ja organisatsioonidel
tuleb värbamisel ja tööprotsesside rakendamisel olla üha nutikamad.
• Samal ajal on nõudlikumaks muutumas ettevõtted ja kliendid, eeldades personaalsemat lähenemist ning otsides toodetes ja teenustes teatud enesepeegeldust.
• Kaasav ettevõttekultuur suurendab organisatsiooni atraktiivsust tööturul, tõmbab ligi talente ja aitab töötajatel koos ettevõttega areneda.
• Mitmekesine organisatsioon tähendab, et koos on rohkem erinevaid
teadmisi, oskusi, elukogemusi ja vaatenurki. Mitmekesisuse tulemusena kasvab loovus, seda eriti klientide probleemide lahendamisel.

Mis on mitmekesisus ettevõtluses?
Tegu on kõigis inimestes peituvate eripärade (näiteks puue, sugu, vanus,
rahvus, seksuaalne sättumus, sotsiaalne taust, emakeel jne) rakendamisega majanduses, ettevõtetes ja tööturul üldisemalt. Teisalt tähendab see
ka nende eripärade austamist ning üldiselt organisatsioonikultuuri, mis
põhineb võrdsel kohtlemisel.
Mitmed uuringud näitavad, et mitmekesisuse hõlmamine
ettevõtte tegevustesse ja kultuuri on osutunud ettevõtetele
kasumlikuks.
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Mida tähendab võrdne kohtlemine?
Võrdse kohtlemise põhimõte tähendab, et inimesi ei diskrimineerita tunnuse alusel, mis talle on omistatud. Eesti seaduste järgi on nendeks rahvus,
rass, nahavärvus, usutunnistus või veendumus, vanus, puue, seksuaalne
sättumus ja sugu. Diskrimineerimine leiab aset siis, kui mõne nimetatud
tunnuse alusel koheldakse ühte isikut teisest halvemini.

Mida mitmekesisus ei tähenda?
Mitmekesisus ei ole ainult suurtele ettevõtetele, see ei ole keeruline ega
nõua palju aega. Enam kui rahalist panust, eeldab see juhtkonna soovi
teemaga tegeleda ja mõista sellest tõusvat kasu.
Mitmekesisuse edendamisega tegelemine ei tähenda, et ettevõtteid sunnitakse võtma tööle inimesi, keda nad ei soovi ega
vaja või et nende tegevust hakatakse veelgi rohkem reguleerima.

Milline on mitmekesisuse teema
terminoloogia?
Sõna mitmekesisus ingliskeelne vaste on diversity. Mitmekesisusest räägitakse ka kasutades väljendeid nagu mitmekesisuse juhtimine (diversity
management), mitmekesisus ettevõtluses (business case for diversity), mitmekesisuse teekond (diversity journey), võrdsus ja mitmekesisus (equality
and diversity), mitmekesisus ja kaasamine (diversity and inclusion), töötajaskonna mitmekesisus (workforce diversity, workplace diversity).
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Vaimupuudega inimeste töölevõtmine
ja kaasamine töökeskkonnas
Mitmekesisust ja võrdset kohtlemist oluliseks pidavad organisatsioonid
palkavad tihti julgemalt elanikegruppide seast, kust tööandjad pole traditsiooniliselt harjunud uut tööjõudu värbama. Lisaks on teada, et traditsiooniline tööjõubaas on kahanemas. Eestis kaob aastaks 2023 tööturult ligi
70 000 inimest. Puuetega inimesed, rahvusvähemused, vanemaealised ja
teised varem tööjõuturul tõrjutud ühiskonnagrupid omandavad samal ajal
aga üha parema kvalifikatsiooni ja valmisoleku tööjõuturule sisenemiseks.
Üks piisavalt kasutamata ressurss on vaimupuudega inimesed, kuigi häid
näiteid vaimupuudega inimeste palkamisel jagub juba Eestiski.
„On tavaline võtta tööle ka vaimupuudega inimesi, sest nad
on meie ühiskonna osa. Tihtipeale võime tõdeda, et tegu on
väga pühendunud töötajatega.“
Kadri Aguraiuja, Kaubamaja Tallinna Toidumaailma juhataja
/Kaubamaja liitus Eesti ettevõtete mitmekesisuse kokkuleppega
2012. aastal/
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Mis on vaimupuue?*
Vaimupuue on kaasasündinud, raske haiguse või trauma järel tekkinud
eluaegne seisund, mida iseloomustab keskmisest madalam intellektuaalne võimekus ja toimetulek. Läbi toetuse ja õpetamise saavad siiski paljud
vaimupuudega inimesed elada elu, mis on nende vajadustega kooskõlas
ja mis sarnaneb suuresti puudeta inimese elule.
Vaimupuue piirab inimese tegutsemisvõimalusi ainult osaliselt. Ka vaimupuudega inimestel on lai spekter oskusi ja võimeid. Mõned inimesed
saavad elada iseseisvalt, töötada ja nad vajavad abi ainult üksikutes eluvaldkondades (näiteks mõni inimene oskab lugeda, kuid tal on raskusi
numbritega).
Vaimupuue ei ole haigus, seda ei saa ravida. Vaimupuudega inimene vajab
toetust eelkõige hariduse omandamisel ja mõistmist igapäevases suhtluses.

* Allikas: www.vaimukad.ee
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Vaimupuudega inimene töötajana:
Tugevused:
• Püüdlikud, täis tegutsemistahet.
• Taluvad hästi kerget rutiinset tööd.
• Lojaalsed tööandjale.
Väljakutsed:
• Aeglasemad nii mõttekiiruselt kui füüsilistes tegevustes.
• Tööülesanded peavad olema kogu aeg ühesugused, ei ole eriti vastuvõtlikud muutustele töörutiinis.
„Ettevõtete silmis peitub vaimupuudega inimeste kui tööjõu
suurim väärtus nende lojaalsuses, pühendumises ja kõrges
töömotivatsioonis, tehes tihti töid, mis ülejäänud töötajatele
oma rutiinsuses ei meeldi. Piltlikult öeldes – vaimupuudega
inimene vahetab särasilmil voodipesu või sorteerib pakendeid – ta on rahul, et tal on töö ja tema jaoks on selle töö sisu
just oma ühetaolise ja kindla rutiini tõttu meeldiv.“
Uuring vaimupuudega noorte osalemisest tööturul
OÜ InCase (Kristiina Kruuse ja Maarja Otsa), jaanuar 2014
Uuringu tellija: Tallinna Tehnikaülikooli õiguse instituut
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Millega peaks tööandja ja kogu organisatsioon
vaimupuudega töötaja-kolleegi lisandumisel arvestama?
Et vaimupuudega töötaja kohaneks:
• Meenuta tervele organisatsioonile teie väärtusi nagu mitmekesine töötajaskond, võrdne kohtlemine, võimete ja oskuste eripärade austamine.
• Selgita vajadusel teistele töötajatele enne uue kolleegi tööleasumist
vaimupuude olemust ja eripärasid (võid selleks kasutada koosolekuid,
siselehte, vestlusi).
• Määra kindlad inimesed, kes vaimupuudega inimese sisseelamise ja
juhendamise eest vastutavad. Ideaalis võiks neid olla mitte rohkem kui
2-3, et tekiks usaldus ja oleks tagatud süsteemne, uue kolleegi arengust teadlik olev tugi.
Soovitused kolleegidele:
• Sinu vaimupuudega kolleeg ei ole vaimuhaige, vaid tal on keskmisest
madalam intellektuaalne võimekus. Arvesta sellega suhtluses temaga
ja püüa kohaneda kolleegi kõnetempo, väljendusviisi ja omapäradega.
• Madalam intellektuaalne võimekus ei tähenda, et vaimupuudega kolleeg ei mõista nalju või solvanguid. Seega väldi kõike seda, mida iga
teisegi kolleegi puhul: hüüdnimesid, näpuga näitamist, tõrjumist, halvustamist, kiusamist ning pahatahtlikku suhtumist.
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Mida tööandja peaks
vaimupuudega töötaja puhul arvestama? *
Esimesed sammud ja kohanemine
Vaimupuudega inimesed ei vaja töötamiseks erivahendeid või töökoha
kohandamist. Nad vajavad üksnes mõningaid muutusi töökorralduses
ning juhendamist. Juhendamine peab olema konkreetne, selge, võrdselt
positsioonilt.
Anna aega sisseelamiseks
Tööle asudes ootab ettevõte enamasti, et tööleasuja on “valmis”. Isegi, kui
vaimupuudega inimene valdab töövõtteid, vajab ta veidi rohkem aega sisseelamiseks uude keskkonda.
Tööülesannete selgitamine
Vaimupuudega inimene vajab tavapärasest rohkem kannatlikkust tööülesannete selgitamisel, aga ka mõistmist ja koostööd teiste võrgustiku
liikmetega (perekond, tegevusjuhendaja).
Kaasamine ja motiveerimine
Vaimupuudega inimesed tunnevad sarnaselt teistele rõõmu, kurbust ja
soovivad end tunda vajalikuna ning organisatsiooni osana. Ära unusta ka
kiitmast ja tunnustamast!

* Soovitusi aitas koostada Agne Raudmees, Eesti Vaimupuudega Inimeste Tugiliidu juhataja
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Kust alustada, kui kaalute
vaimupuudega inimese palkamist?
Vaimupuudega noored õpivad Eestis ka tavakoolides, kuid paljud läbivad
pigem spetsiaalselt vaimupuudega inimestele mõeldud programme. Paljudel vaimupuudega inimestel on oma tugiisikud-tegevusjuhendajad, kes
aitavad tööotsimisel ja tööeluga kohanemisel.
Võta ühendust asjatundjatega:
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus koolitab vaimupuudega inimesi abikoka, pagaritöö, puhastusteeninduse ja puidupingitöölise erialal ning pakub kaitstud töö võimalusi. Samuti viib
Astangu omavahel kokku tööandjaid ja vaimupuudega tööotsijaid
ning pakub tööandjatele soovi korral nõustamist või koolitust.
Kontakt: Triin Juss, tööhõivetalituse juht
triin.juss@astangu.ee, tel 687 7285
Tallinna Tugikeskuses Juks tegeletakse vaimupuudega noorte tööpraktika korraldamise, tööelu toetamise ja karjääri kujundamisega. Juksi toel saavad vaimupuudega inimesed proovida praktikat ning teha esimesi samme avatud tööturul koos juhendajaga.
Kontakt: Tel: 655 9452, juks@juks.ee, www.juks.ee
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Soovid mitmekesisemat organisatsiooni?
Abiks on mitmekesisuse plaan!
Tunned, et sooviksid värvata senisest mitmekesisemalt ning
oma organisatsioonis mitmekesisust ja võrdset kohtlemist
edendada, kuid vajaksid lisaabi? Tallinna Tehnikaülikool on
kahe aasta jooksul koolitanud mitmekesisuse nõustajaid,
kellel on laialdased temaatilised teadmised ning nõustamiskogemus.
Soovi korral aitavad nõustajad koostada ettevõtte mitmekesisuse plaani. Tegu on lihtsa vahendiga, mille abil ühe organisatsiooni mitmekesisust kaardistada ja edendada. Plaani
koostamine võtab olenevalt organisatsiooni suurusest aega
1-2 päeva ning eeldab vähemalt ühte kohtumist nõustajaga.
Nõustajat on soovitatav kaasata ka plaani elluviimisesse,
kuid tihti saavad sellega edukalt hakkama ka pühendunud
juhtkond, personalijuht või mõni teine töötaja.
Huvi korral pöördu julgelt konkreetse nõustaja poole:
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Aino Kuntsel
Aino on omandanud akadeemilise hariduse inglise filoloogias (Tartu Ülikool), organisatsioonide arendamise, supervisiooni ja coachingu alal (Der
Rote Faden / Tallinna Ülikool) ning lisaks on ta lõpetanud suhtlemistreenerite väljaõppe (SELF II Erakool). Tööalaselt on Aino juhtinud mitut
rahvusvaheliste partnersuhetega teenindusettevõtet. Täna tegeleb igapäevaselt töönõustamise ja koolitamisega konsultatsiooni- ja koolitusfirmas AASK Consult. Oma senisele töökogemusele toetudes arvab ta, et nii
inimesed kui meeskonnad on kõige õnnelikumad ja tulemuslikumad siis,
kui neil on võimalus olla “omas elemendis”, st anda endast parim olles rakendatud viisil, milles nende oskused või anded parima väljundi leiavad.
Kontakt: aino.kuntsel@aask.ee
Anu Toodu
Hariduse on Anu omandanud reklaami ja kommunikatsiooni alal. Anu
tänased peamised töised tegemised on seotud Eesti paremate tööturupoliitikate kujundamisega. Varasemalt on Anu töötanud reklaamibüroos
ja vedanud Euroopa vaesuse vastu võitlemise võrgustikku Eestis, kus sai
laialdased kogemused organisatsiooni loomisest ja arendamisest. Vabatahtlikuna lööb Anu võrgustiku tegemistes kaasa siiani koordineerides
liikmete kaasamist. Anu leiab, et mitmekesisuse edendamine aitab kaasa
nii organisatsioonide eesmärkide saavutamisele kui arendab meid kõiki
inimestena.
Kontakt: anutoodu@gmail.com
Jane Sutt
Professionaalselt on Jane olnud põhiliselt seotud majandusarvestuse korraldamise ja finantsjuhtimisega mitmetes rahvusvahelistes äriettevõtetes
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ning tegutsenud projektijuhina kõrgendatud äririskiga ettevõtetele restruktureerimislahenduste väljatöötamisel Swedbankis. Jane tunneb hästi numbrite hingeelu, erinevaid äriprotsesse ja multikultuurset ettevõtluskeskkonda. Ta usub siiralt, et mitmekesisus on rikastav jõud; et erineva
kogemustepagasi, oskuste ja sotsiaalse taustaga inimeste kokkupuutepind on viljakas pinnas, millest võrsub nii tulu ärile kui ka sallivama ja
heatahtlikuma maailma hüvanguks tervikuna.
Kontakt: jaamur@gmail.com
Kadri Arula
Kadri on omandanud magistrikraadi ENPC ja Bristol University’st, täiendanud end New York University’s ning omab Academy of Executive Coaching
sertifikaati. Ta on EAS-i ärimentorprogrammi mentor ja mentorkoolituste
läbiviija, lisaks omab ka mentorprogrammi juhtimise kogemust. Töötanud
on Kadri osakonna- ja valdkonnajuhina KPMG Baltic OÜ-s, samuti ASdes SEB Pank ja Swedbank, sh viimases neist talendijuhtimise osakonnas.
2013. aastal nõustas Kadri Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse mentorprogrammi, mille eesmärgiks on õppijate tööle saamine. Kadri leiab,
et mitmekesise töötajaskonna kaasamine aitab kaasa organisatsioonide
elujõulisusele kiiresti muutuvas ajas, rikastab meid inimesena, soodustab
koostööd ja üksteise mõistmist ühiskonnas tervikuna.
Kontakt: kadri@kadriarula.ee
Kai Oro
Kai on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi ettevõtte juhtimises
ja turunduses. Töötanud on Kai kultuurivaldkonnas, ajakirjanduses, kaubanduses ning pikka aega panganduses nii müügi-, PR-, turundus- kui
ka brändiarendusjuhina. Hetkel töötab ta personali- ja haldusjuhina Eesti
Keele Instituudis ja tema vastutusvaldkondade hulka kuuluvad organisat12

siooni arendamine, personalijuhtimine ning kommunikatsioon. Kai omab
ka väikeettevõtte juhtimise kogemust. Pikaajalisele juhtimiskogemusele
tuginedes on Kai veendunud, et mida mitmekesisem on organisatsioon,
seda rikkamad on selle liikmed nii inimeste kui ka professionaalidena.
Kontakt: kai@eki.ee
Kaidi Peets
Kaidi on rahvusvaheliselt sertifitseeritud superviisor, coach ja organisatsioonide arendusnõustaja. Oma igapäevases töös nõustab Kaidi meeskondi ja juhte, olles neile arengupartneriks erinevate tööalaste väljakutsete
lahendamisel (eesmärkide saavutamine, motiveerimine, muudatuste juhtimine, mitmekesisuse edendamine jne). Lisaks viib Kaidi läbi praktilisi
koolitusi mentorlus- ja coachinguoskuste, enesejuhtimise ja loovuse arendamiseks. Koos heade partneritega on Kaidi asutanud 3 ettevõtet (International Supervision and Coaching Institute, AASK Consult ja Adelante
Koolitus), kus ta on omandanud rikkalikke kogemusi inimeste juhtimise,
müügi, turunduse, kirjastamise ja koolituste vallas. Enda ettevõtluskogemusi jagab Kaidi mentorina ka EAS-i ärimentorprogrammis.
Kontakt: kaidi.peets@aask.ee
Marianna Drozdova
Marianna on pikaajalise kogemusega treener-konsultant, kes on üle kümne aasta tegelenud meeskondade, juhtide ja spetsialistide oskuste arendamisega efektiivse suhtlemise, müügi ja klienditeeninduse, eestvedamise
ja aruka ajajuhtimise teemadel. Tema pikaajalisteks klientideks on teiste
seas ka näiteks Kultuuriministeerium, Ericsson Eesti AS, Antalis AS ja Viru
Keemia Grupp. Marianna on omandanud magistrikraadi psühholoogias
Tartu Ülikoolis, täiendanud end Peterburi Riiklikus Ülikoolis ning jätkab
õpinguid Tallinna Ülikooli Riigiteaduste instituudi doktoriõppes. Mitme13

kesisuse valdkonnas keskendub Marianna eelkõige kultuurilise mitmekesisusega seotud väljakutsetele ja neile parimate lahenduste leidmisele,
saavutamaks sujuvat koostööd ja tulemuslikkust ettevõttes.
Kontakt: marianna.drozdova@gmail.com
Natalja Kitam
Nataljal on magistrikraad psühholoogias ning ta on end süvendatult
täiendanud Tallinna Ülikoolis grupisisese kommunikatsiooni valdkonnas.
Suurema osa oma elust on Natalja töötanud kommunikatsioonivaldkonnas nii saatejuhi, avalike suhete juhi kui koolitajana. Viimastel aastatel
on Natalja aga rohkem tegutsenud koolitaja ja nõustajana, arendades
organisatsioone, noorte ettevõtlikkust ning edendanud lõimumistemaatikat. Tema pikaaegsete klientide hulka kuuluvad näiteks Kultuuriministeerium, Eesti Energia ja Eesti Koostöö Kogu. Mitmekesisuse nõustajana
lähtub Natalja juhtlausest: inimlikkuse jõud on edu võti.
Kontakt: natalja.kitam@gmail.com
Triin Üksvärav
Triin on üle 10 aasta töötanud personalivaldkonnas ning on hetkel lõpetamas töö- ja organisatsioonipsühholoogia magistriõpinguid Tallinna Tehnikaülikoolis. Triin peab tööpsühholoogia blogi ja tegutseb veebiportaalis
tööandja.ee, mis tõstab esile oma töötajaid väärtustavaid tööandjaid. Lisaks on ta idufirma Timber Diameter kaasasutaja. Triinul on erinevaid
kogemusi puuetega inimeste töölevõtmisel, samuti on tema erihuvideks
paindlike töövormide soodustamine ning naiste suurem osalemine tehnoloogiavaldkonnas.
Kontakt: triin@tooandja.ee
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Soovid ka oma ettevõttes mitmekesisust ja võrdset kohtlemisest senisest
enam väärtustada ning sellest oma töötajatele ja avalikkusele teada anda?
Liitu Eesti ettevõtete mitmekesisuse kokkuleppega!

Tänaseks on mitmekesisuse kokkuleppega liitunud 32 ettevõtet. Kokkuleppega liitudes kinnitab ettevõte, et austab mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid.
Liitunutel on võimalik osaleda erinevatel üritustel, visiitidel ning saada oma ettevõtmistele
nõu ja tuge.
Kontakt ja lisainfo:
www.austameerinevusi.ee
www.erinevusrikastab.ee
Mitmekesisus ettevõtluses ja mitmekesisuse kokkulepe on osa Tallinna Tehnikaülikooli
õiguse instituudi projektist „Erinevus rikastab“. Projekti eesmärgiks on suurendada Eesti
ühiskonna teadlikkust võrdsest kohtlemisest.
Seda projekti toetatakse Euroopa Liidu tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi
PROGRESS (2007-2013) raames.
Seitsmeaastane programm on suunatud kõikidele huvirühmadele, kes aitavad välja töötada
asjakohaseid ja tõhusaid õigusakte ning kujundada tööhõive ja sotsiaalpoliitikat Euroopa
Liidu 27 liikmesriigis, EFTA-EEA riikides ning EL kandidaatriikides ja potentsiaalsetes
kandidaatriikides.
Täiendav teave: http://ec.europa.eu/progress

Euroopa Komisjoni kampaania
diskrimineerimise vastu

15

Kui soovid rohkem infot
mitmekesisuse edendamise kohta ettevõttes,
siis võta meiega ühendust
www.austameerinevusi.ee
www.erinevusrikastab.ee
www.facebook.com/BusinessCaseForDiversityEstonia
www.youtube.com/user/erinevusrikastab

