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Millest tuleb jutt?

Võimekuse mõjurid:

Psühholoogilised

• Kommunikatsioon, koos töötamine

• Usaldus

• Motivatsioon

• Õnnelikkus

Füüsilised

• Müra
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Kommunikatsioon
• Vertikaalne

• Horisontaalne

• Ametlik

• Mitteametlik

Tasandid:

•Isikusisene – minapilt, suhted teistega. Sisekõne.

•Isikutevaheline – teabevahetus, tajumine, mõjutamine

•Suhtlemine grupis – grupidünaamika, normide ja rollide 

jaotus

•Suhtlemine organisatsioonis – allüksuste vahel, isikute vahel
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5 reeglit:

• Ole aus, avatud ja läbipaistev

• Ole empaatiline

• Ole teiste suhtes austav

• Kanna vastutust oma tegude eest, sõltumata tagajärjest

• Tee see asi ära!
https://www.independenceplus.com/5-keys-of-effective-communication-in-the-workplace/
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Kommunikatsooniprotsessi mudel

Soovitav 
sõnum

Kodeeri-
mine

Kanal

Müra

Dekodeeri-
mine

Tajutud 
tähendus

•Füüsilised tingimused

•Semantilised probleemid

•Kultuurierinevused

•Tagasiside puudumine

•Staatuse mõju
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Suhtlemisprotsessi mõjurid:

•Tähendus on inimestes, mitte sõnades. Igal sõnal on palju 

tähendusi. 

•Suhtlemine ei ole täiuslik. Müra.

•Suhtlemine on pöördumatu ja kordumatu. Ka salvestatud 

suhtlemisprotsess ei ole korratav – inimesed on saanud uut infot.
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Info üleküllus
• Kasutage sõnumeid säästlikult

• Lahkuge mitteolulistest gruppidest

• Optimeerige kommunikatsioonisüsteem

• Veenduge, et nõupidamised oleksid mõttekad

• Tegelge kõigepealt prioriteetidega

https://diymarketers.com/5-tips-managing-

communication-overload/

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju4sHrm7ngAhXqkYsKHV1gAz0QjRx6BAgBEAU&url=https://diymarketers.com/5-tips-managing-communication-overload/&psig=AOvVaw3QZMZEMH_WuhXaP52F2Sa7&ust=1550164711887737
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwju4sHrm7ngAhXqkYsKHV1gAz0QjRx6BAgBEAU&url=https://diymarketers.com/5-tips-managing-communication-overload/&psig=AOvVaw3QZMZEMH_WuhXaP52F2Sa7&ust=1550164711887737
https://diymarketers.com/5-tips-managing-communication-overload/
https://diymarketers.com/5-tips-managing-communication-overload/
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E-posti ülekoormus

• Kustutage

• Vastake kohe, kui saate

• Ülejäänud eraldi kausta

• Kas on vaja vastata kõigile (Reply all)?

• Kas saab telefonikõnega?

• Kas saab nõupidamisega

https://hbr.org/2012/02/stop-email-overload-1 HBR

https://hbr.org/2012/02/stop-email-overload-1


https://deanyeong.com/multitasking-and-productivity/

Rööprähklemine (multitasking)

https://cbmtraining.co.za/7-tips-to-multitasking-successfully/

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB2pmziNTgAhVQw8QBHQT5A_UQjRx6BAgBEAU&url=https://deanyeong.com/multitasking-and-productivity/&psig=AOvVaw20kBhYJdQTGribNZp0vmTE&ust=1551086724520955
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiB2pmziNTgAhVQw8QBHQT5A_UQjRx6BAgBEAU&url=https://deanyeong.com/multitasking-and-productivity/&psig=AOvVaw20kBhYJdQTGribNZp0vmTE&ust=1551086724520955
https://deanyeong.com/multitasking-and-productivity/
https://cbmtraining.co.za/7-tips-to-multitasking-successfully/
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Info nappus
• Kui palju peab infot olema?

• Missugune info on vajalik erinevatel tasanditel?

• Kas firma (osakonna) põhieesmärki peaks teadma kõigil tasanditel?

• Eestis vaid 15% töötajatest oskavad seda nimetada (Eero Sikka)

• Rahuolu kommunikatsiooniga on seotud pühendumisega organisatsioonile 

ja organisatsioonilise usaldusega (TLÜ uuringud)

Hästitoimiv kommunikatsioon toetab võimekust ja 

loob usaldust



Mis on usaldus? Kas

•Tunne

•Uskumus

•Ootus 

•Teadmine

•… kuivõrd inimene usub, et teine on tema suhtes ausameelne, heatahtlik ja asjatundlik 

(Wikipedia).

•… indiviidi või grupi uskumus, et teine pool a) peab kinni ja käitub vastavalt kokkulepetele; b) 

on aus läbirääkimistes ja suhtluses; c) hoidub ülemäärasest kasust isegi siis, kui see on 

võimalik

•… on arvamus, et teine esitab enda kohta adekvaatseid ja pikaajaliselt kehtivaid väiteid

•… on valmisolek olla teise poolt haavatav, mis põhineb uskumusel, et teine on a) 

kompetentne, b) avatud, c) hoolitsev, d) usaldusväärne
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Milleks?

•Turvalisus

•Teise käitumise ettearvatavus

•Kas ennustused lähevad täide?

•Prohvetlikud ennustused, ootused  

•Võimalus arenguks grupi sees, piiride laiendamiseks, rollirepertuaari 

laiendamiseks

•“kas sa usaldad neid?”

•“hm …, kas ma usaldan … mille jaoks, milles?”
12



Usaldustasandid

• Mikrotasand – usaldus kahe inimese vahel

• Mesotasand – inimese või mingi grupi vahel

• Makrotasand – usaldus institutsioonide vahel

Baasusaldus (Erik Ericson)

• Laps alustab elu usaldusega maailma vastu

• Vastavalt kogemusele areneb

• Oma perekonna usaldamine vs teiste mitteusaldamine (madala usaldusega 
ühiskond – F. Fukuyama) 

• “usalduse raadius”
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Usaldus tööalastes suhetes

• Hirmutamisel, tõrjumisel (deterrence) põhinev

• Käitumuslik kooskõla – inimesed teevad seda, mida nad on öelnud. Käitumuslik kooskõla 

on muutunud püsivaks karistuse (suhete katkestamise) võimalikkuse tõttu

• Teadmisel (knowledge) põhinev

• Käitumise ennustatavus. Toimib, kui on küllaldaselt infot, et mõista teisi ja küllalt kõrge 

tõenäosusega ennustada teiste käitumist. 

• Identifitseerimisel (identification) põhinev

• Põhineb empaatial teiste soovide ja kavatsuste suhtes. Kõik osalised mõistavad, 

nõustuvad ja võtavad omaks teiste väärtused

• Nb! Läbielatud konfliktid suurendavad usaldust

Usaldus mõjutab töötajate töö produktiivsust
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Kaalutletud usaldus, vähe suhteid

Teadmisel põhinev usaldus, 
hulk suhteid

Identiteedil põhinev 
usaldus, palju 
suhteid

Aeg
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s
a
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u
s
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Organisatsiooniline usaldus toetab töötaja võimekust ja motivatsiooni



Piits ja präänik

• Saada preemiat ja vältida karistust

• Premeerida häid ja karistada halbu

• Taylori süsteem – konveier, inimesed nagu mutrikesed 

• Algoritmiline töö – Rootsi autotööstuse juhtum
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Harlow eksperiment (1949)

Ülesande lahendamine pakub sisemist rahuldust. 

Rõõm ülesande lahendamisest oli preemia 
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Sisemine motivatsioon vs 

väline motivatsioon

Sisemine
• Ma teen seda, sest see meeldib mulle. 

• See on huvitav. 

• See arendab. 

• See … … …

Väline 
• Palk

• Preemiad

• Turvalisus

• Karjäär



Kui töö on rutiinne

• Põhjendage, miks see on vajalik, oluline eesmärk

• Tunnistage, et töö on igav – sellega näitate empaatiat

• Iseseisvus on parem kui kontroll. Öelge ette vaid tulemus

• Me lõhume kive vs me ehitame kirikut

Kõrge motivatsioon on aluseks võimekusele



• Iga töö jaoks õiged inimesed

• Usalda töötajaid – lase neil teha otsuseid ise

• Koostöö võistluse asemel. Äge võistlus laostab moraali

• Kaasa töötajad organisatsiooni otsustusprotsessi

• 5:1 reegel: tunnusta töötajaid 5 korda rohkem, kui sa neid konstruktiivselt 

kritiseerid

• Turvaline töökeskkond

• Võimalused töötaja arenguks

• Kohtle inimesi austusega

• „Kuidas läheb“ – ja siis kuula ära

• Halb idee on parem kui idee puudumine – lase jagada mõtteid

• Ole oma meeskonnale advokaadiks

• Tunnusta avalikult, kritiseeri omavahel

• … … …

Teiste motiveerimise põhireeglid



KÕRV

Trummikile paksus keskmiselt 0,074 millimeetrit. 



Kõrva mehhaanika

• Trummikile paksus keskmiselt 0,074 millimeetrit.

• Jalus kaalub kõigest 2,5 – 3 milligrammi

• Kõige vaiksema ja kõige valjema heli võimsuste suhe 

on 1014 korda

• Kõige vaiksema kuuldava heli puhul on õhuosakeste 

võnkeamplituud 10-9 cm. See on 10 H aatomi läbimõõtu



Helilaine levimine basilaarmembraanis
Teo alguses on basilaarmembraan kõige kitsam (0,1 mm), tipule lähenedes 

suureneb laius kuni 0,5 millimeetrini

http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/overview/bek_mov.gif

http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/overview/bek_mov.gif
http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/overview/bek_mov.gif
http://147.162.36.50/cochlea/cochleapages/overview/bek_mov.gif
http://www.public.asu.edu/~ssoslows/
http://www.public.asu.edu/~ssoslows/


https://www.reference.com/health/many-decibels-can-human-ear-3f1670226523d0c8
https://www.reference.com/health/many-decibels-can-human-ear-3f1670226523d0c8
http://www.arafuraaudiology.com.au/hearingloss.html
http://www.arafuraaudiology.com.au/hearingloss.html
http://www.yourhearingcenter.com/audiology-blog-hamilton-oh/the-younger-generation-of-hearing-loss/
http://www.yourhearingcenter.com/audiology-blog-hamilton-oh/the-younger-generation-of-hearing-loss/
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1000 Hz
4000 Hz
8000 Hz

http://www.beltone.com/hearing-health/ear-buds.aspx
http://www.beltone.com/hearing-health/ear-buds.aspx
http://www.amazon.in/Bose-QuietComfort-Acoustic-Cancelling-headphones/dp/B00M1NEUKK
http://www.amazon.in/Bose-QuietComfort-Acoustic-Cancelling-headphones/dp/B00M1NEUKK
http://www.blogworld.com/tag/podcasting/
http://www.blogworld.com/tag/podcasting/
http://www.onanoff.com/blogs/news/preventing-noise-induced-hearing-loss
http://www.onanoff.com/blogs/news/preventing-noise-induced-hearing-loss


Mõlema kõrva kuulmistundlikkuse langus 4000 Hz, trummar 30 a, 12 a 

mänginud. Kontsertidel kõrvatropid



Müra mõju võimekusele tööl
• Avatud kontor vs „kuubikud“

• Suutmatus keskenduda

• Viirusnakkuste levik

Jacques Tati https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/jacques-tati/

Jake Croman

https://www.entrepreneur.com/article/300508

• Tekita vaiksed piirkonnad

• Kehtesta „vaikuse ajad“

• Kasuta „Hõivatud“ silte

• Koonda kommunikatsioon ühele ajale – kas nõupidamine või e-kiri kõigi küsimustega koos

https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/jacques-tati/
https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/jacques-tati/
https://www.circulobellasartes.com/ciclos-cine/jacques-tati/
https://www.entrepreneur.com/article/300508
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6z7KYrNHgAhUwpIsKHeIBBLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.entrepreneur.com/article/300508&psig=AOvVaw1oWh7wei514J9SOyPlI2qv&ust=1550993284181491
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwi6z7KYrNHgAhUwpIsKHeIBBLYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.entrepreneur.com/article/300508&psig=AOvVaw1oWh7wei514J9SOyPlI2qv&ust=1550993284181491


Abivahendid
• Kõrvaklapid-antifoonid

• Kõrvatropid 

• Helifoon kontoris 

https://www.gungoddess.com/collections/ear-protection

http://www.crystalhearing.ie/noise-protection.html

https://www.atlantahearingdoctor.com/custom-hearing-

protection/

Müradoos  
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-

guides/basic-noise-calculations?lang=en

https://www.gungoddess.com/collections/ear-protection
https://www.gungoddess.com/collections/ear-protection
https://www.gungoddess.com/collections/ear-protection
http://www.crystalhearing.ie/noise-protection.html
http://www.crystalhearing.ie/noise-protection.html
http://www.crystalhearing.ie/noise-protection.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGt7qPs9HgAhXuyaYKHSadA0MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.atlantahearingdoctor.com/custom-hearing-protection/&psig=AOvVaw2UkVvncIv1wBeQx0QW8V-T&ust=1550995116038974
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjGt7qPs9HgAhXuyaYKHSadA0MQjRx6BAgBEAU&url=https://www.atlantahearingdoctor.com/custom-hearing-protection/&psig=AOvVaw2UkVvncIv1wBeQx0QW8V-T&ust=1550995116038974
https://www.atlantahearingdoctor.com/custom-hearing-protection/
https://www.worksafebc.com/en/resources/health-safety/books-guides/basic-noise-calculations?lang=en


Subjektiivne

Õnnelikkuse mõõduks on see, kui õnnelikuna SA ISE 

ennast tunned, mitte see, et teised näevad sind 

naeratavana, et su pere või teised arvavad, et oled 

õnnelik või et sul on materiaalsed vahendid heaks 

eluks.
ÜRO õnnelikkuse raport 

NB! Depressioon on samuti subjektiivne



Kuidas mõõta õnnelikkust ?

Mõõda, mida on võimalik mõõta 

ja tee mõõdetavaks, mis seda veel ei ole …

Galileo Galilei

http://math.phillipmartin.info/math_measuring_tape.htm
http://math.phillipmartin.info/math_measuring_tape.htm


Kujutage, palun, ette kümne 

pulgaga redelit… Selle redeli  

kümnes, kõige kõrgem aste 

tähendaks parimat elu, mis on teie 

jaoks üldse võimalik. Kõige 

madalam, esimene aste tähendaks 

kõige halvemat elu. Missugusel 

redelipulgal tunnete ennast seisvat 

praegu ?

Mõõtmine (Cantril’i redel)
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http://www.phikaps.org/page/AchieveStep1
http://www.phikaps.org/page/AchieveStep1


Subjektiivsel õnnelikkusel on 

seosed
• Kommunikatsiooniga rahuoluga

• Organisatsioonilise usaldusega

• Pühendumisega

• Tööga rahuloluga

Tööalane õnnelikkus (employee happiness):
• Eesmärgi tunnetamine

• Paindlikkus

• Tugevad omavahelised suhted

• Juhtimise läbipaistvus

• Tunnustus
• https://transparency.kununu.com/five-rules-employee-happiness/

https://transparency.kununu.com/five-rules-employee-happiness/


Aitäh!
avo-rein.tereping@tlu.ee


