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Kliendi tagasisidesüsteemi juurutamise
koolitus  9.märtsil 2010

Heli Tooman
Irene Väli 



Päevakava

10:00-10:30 Saabumine, registreerumine

10:30-12:00 Sissejuhatus, arutelu

Kliendi rahulolu ja rahulolematus

Rühmatöö 1. Kliendi ootus, vajadus ja soov

12:00-12:15 Paus

12:15-13:30  Turismiteenuste kvaliteet ja selle hindamine

Rühmatöö 2. Tagasiside andmise ja saamise viisid
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Rühmatöö 2. Tagasiside andmise ja saamise viisid

13:30-14:15 Lõuna

14:15-15.45 Tagasiside saamise ja andmise viisid

Rühmatöö 3. Kuidas saada kliendilt tagasisidet?

15:45-16:00 Paus

16.00-17.30 Tagasiside korraldus

Rühmatöö 4. Tagasiside süsteemi korraldamine

17.30-18.00 Edasised tegevused kvaliteediprogrammis



Kliendirahulolu mõõtmise areng 
maailmas

• 1980ndad: vastavus standardile (sisemised standardid, 
null  defekti)

• 1990ndate algus: kliendi rahulolu (vajaduste mõistmine, 
toimivuse mõõtmine, kliendi pretensioonid)

• 1990ndad keskel: kliendi lojaalsus (kliendisuhete • 1990ndad keskel: kliendi lojaalsus (kliendisuhete 
püsivuse mõistmine, võtmekäiturite mõõtmine, 
konkurentsi analüüs)

• 1990ndate lõpp: kliendi väärtus (konkurentide 
edestamine klientide väärtuse juhtimisega, mõju kogu 
ärile, organisatsiooni juhindumine klientide ümber, 
väärtuste loomine kliendile)

Millises etapis asume meie?



Kliendi tagasiside süsteem

Arutelu:
• Mida tähendab Teie arvates kliendi 

tagasiside süsteem?
• Mis on kliendi tagasiside süsteemi eesmärk?
• Mis loob süsteemi?• Mis loob süsteemi?
• Millistest meetmetest peaks koosnema 

turismiettevõtte kliendi tagasiside süsteem? 
Loetlege neid.



Iga tõehetk olgu positiivne

• Selleks, et tagada kliendi poolt tajutava külastuselamuse terviklik 
kvaliteet, peab iga tõehetk olema positiivne

Tõehetk ehk hetkevõimalus (R. Normann) on just see aeg 
ja see koht, millal ja kuidas on teenindajal (teenindaval 
organisatsioonil) võimalus klientidele demonstreerida 
teeninduse kvaliteeti ja teeninduskultuuri.

• Kust ja kuidas me seda teada saame?

• Siit kerkib vajadus tagasiside süsteemi loomiseks – ega olegi 
vist parimat viisi, kuidas seda teadasaada!

• Iga vea parandamine palju raskem ja vähem efektiivne kui 
koheselt positiivse kogemuse pakkumine



Kliendirahulolu

• Kliendirahulolu on psühholoogiline seisund, 
emotsionaalne hinnang, mis tekib juhul kui kliendi 
ootustele, vajadustele ja soovidele on kogu kliendi 
teekonna jooksul vastatud või on neid ületatud, 
teisisõnu:
– Kliendirahulolu on kliendi poolt tajutav lahknevus – Kliendirahulolu on kliendi poolt tajutav lahknevus 

ootuste ja tegelikult kogetu vahel.

• Järelikult tuleb mõista ja teada, kuidas inimeste ootused ja 
hinnangud tekivad, kuidas neid mõjutavad varasemad kogemused, 
organisatsiooni maine, reklaam ja teised mõjutegurid, samuti seda, 
millisel moel need mõjutavad turismiettevõtte tulemuslikust ja 
jätkusuutlikkust.



Kliendirahulolu 
saavutamise viisid

• Klientide mõistmine. Erinevat tüüpi klientide 
rühmitamine ja vastavate teenuste kavandamine + 
personaalne lähenemine igale kliendile sobiva teenuse 
loomisele

• Klientide kuulamine. Objektiivse tagasiside saamine 
mõistmaks, mida kliendid soovivad ja vajavad, millega mõistmaks, mida kliendid soovivad ja vajavad, millega 
nad on ja millega pole rahul

• Töötajate kurssiviimine kliendirahulolu uuringute 
tulemustega ning neile rahulolu kujunemise ja tähtsuse 
selgitamine



Kliendi rahulolematus

• Niisama oluline kui teave klientide rahulolust, on teave 
sellest, miks kliendid rahul ei ole ja kuidas nad sel 
juhul käituvad

• Rahulolu ei seisne selles, et kaebusi ei esine 
(eksiarvamus)

• Uuringud on näidanud, et sajast rahulolematust kliendist • Uuringud on näidanud, et sajast rahulolematust kliendist 
esitab kaebuse keskeltläbi neli, ülejäänud ei väljenda 
oma rahulolematust (arvates, et see ei paranda 
olukorda, ei soovi aega raisata, endale tüli teha, tuju 
rikkuda jne)



ARUTELU
Ühe hotelli direktor väitis, et neil on sel aastal läinud hästi ning kliendid 
on hotelliga väga rahule jäänud. Aasta jooksul on esitatud vaid 2 
kirjalikku kaebust. Samas on hotelli keskmine täitumus võrreldes 
eelmise aastaga sama perioodiga vähenenud ca 10%, vahetunud on 
ligi kolmandik töötajatest. 

Direktor leiab, et peamiseks põhjuseks on konkurentsi kasv, uute 
hotellide turuletulek, töötajate üleostmine, st nö hotelli välised tegurid. hotellide turuletulek, töötajate üleostmine, st nö hotelli välised tegurid. 
Hotellis on juba aastaid kasutusel kliendi tagasiside ankeet. See on 
kättesaadav kõigis hotellitubades ja ankeetidest tehakse regulaarselt 
kokkuvõtteid. Kliendid annavad sellel 5-palli skaalat kasutades 
omapoolse hinnangu hotelli teenuste erinevatele aspektidele. Eelmisel 
aastal tuli (arvesse võttes kõikide vastuste tulemusi) klientide 
keskmiseks hinnanguks 4,3, sel aastal on vastav näitaja praktiliselt 
samasugune (4,3). Direktori arvates võib sellise tulemusega rahule 
jääda. 



Turismiettevõtte 
edupüramiid

???
(...eelis)

Soovide 

täitmine
(konkurentsieelis)

Vajaduste 

rahuldamine
(konkurentsivõime)

Ootustele vastamine
(konkurentsivõime)



Rühmatöö 1          (20 min)

Kuidas mõistate?

Mis on:

• kliendi ootus?

• kliendi vajadus?• kliendi vajadus?

• kliendi soov?

Kust me seda teada saame? 

Mis on selle juures eriti tähtis?

Mis loob turismiettevõtte konkurentsieelise?



Mis on kvaliteet?

Kvaliteet on suhe nõudmiste ja tegelike saavutuste 
vahel, erinevus selle vahel, mida me ootame ja 
mida me saame. Kvaliteet aitab meil eristada mida me saame. Kvaliteet aitab meil eristada 

head halvast, vastuvõetavat vastuvõetamatust 
mahajääjaid tegutsejatest. Kvaliteet rajaneb 
väärtustel ja seda väljendatakse valikutega.

(Euroopa kvaliteedivisiooni poole – Tee edasi)



Tegelik kvaliteet
• Kvaliteedi piiramisel vahetatava toote nähtavate ja 

mõõdetavate omadustega, muutub see vaid 
majandusteaduse ja kaubanduse immanentseks 
ehk siinpoolse maailma osaks.

• Aga on olemas ka teine rakendusala, mida võib • Aga on olemas ka teine rakendusala, mida võib 
nimetada transtsedentaalseks kvaliteediks. Võiks 
öelda, et kvaliteet ei ole vaim (ootused) ega ka 
mateeria (toode, mis täitis ootused), vaid kolmas, 
sõltumatu olek – mida ei ole võimalik defineerida, 
aga sa tead, kui seda näed või koged.

(Euroopa kvaliteedivisiooni poole – Tee edasi)



Kliendi tagasiside
süsteem

Ma ei oska defineerida kvaliteeti, aga ma tunnen 
seda, kui kogen seda (kliendi definitsioon 
kvaliteedile)
– Kui olete oma kliendid kindlaks teinud, küsige– Kui olete oma kliendid kindlaks teinud, küsige

neilt, millega nad teie poolt osutatud teenuse
puhul rahul on ja millega mitte. Kasutage
tagasisidet oma kvaliteedi parandamiseks

• Kvaliteet on see, mida kliendid kvaliteediks
peavad. Teenuse kvaliteedile annavad lõpphinnangu
kliendid. Kliendid tajuvad kvaliteeti väga erinevalt
ning see võib erinevatele klientidele tähendada
erinevaid asju. (C. Grönroos).



Kuidas mõista turismi
kvaliteeti?

• Turismikvaliteet on keerukas ja paljutahuline fenomen, 
mida kliendid tunnetavad ja hindavad läbi väga paljude 
erinevate mõjutegurite, sh:
– sihtkoha kvaliteet (väga lai mõiste – sihtmaa, regioon, 

linn, maakond jne + palju mõjutegureid)
– majutuse, transpordi, toidu, teenuste jne kvaliteet
– vastavus külastaja ootustele, vajadustele, soovidele
– eripära, unikaalsus, üllatused
– teeninduskvaliteet kogu klienditeekonna jooksul
– tunne, mis jääb külastuselamusest ja palju muud

Kvaliteetne on see, mida peavad kvaliteetseks 
külastajad – ja igaühel neil võib kvaliteedist olla oma 
arusaam



Millest koosneb 
teenuste kvaliteet?

Põhjamaade koolkond: Grönroos-Gummessoni 
integreeritud kvaliteedimudel (1987):

– Teenuse disaini, tootmise, jaotamise kvaliteet

– Tehniline kvaliteet. Mida klient saab? 

– Funktsionaalne kvaliteet. Kuidas ta saab? 
Teenindusprotsessi ja suhete kvaliteet.

– Imago, ootused, kogemused

Need elemendid kujundavad kliendi poolt 
tajutavat kvaliteeti ehk tema rahulolu



Kvaliteet – kliendi ootuste 
ja kogemuste vahe

Põhja-Ameerika koolkond:
Zeithaml, Parasuraman ja Berry (1980ndate 
keskpaigast alates) – teenuste kvaliteet on kliendi 
ootuste ja kogemuste vahe

• Tuntum teenuste kvaliteedi mõõtmise ja hindamise 
mudel SERVQUAL (1988, viimane versioon aastast mudel SERVQUAL (1988, viimane versioon aastast 
1995)

• Turismis on seda kohandatud: HISTOQUAL (1996, 
sihtkohaspetsiifiline), LODGSERV (1991, 
majutusettevõtted), HOLSAT (1998, kuurordid, 
puhkekohad), DINESERV (2001, toitlustusettevõtted)



Mis on turismitoode ja Mis on turismitoode ja Mis on turismitoode ja Mis on turismitoode ja 
mis turismiteenus?mis turismiteenus?mis turismiteenus?mis turismiteenus?

• Turismitoode on terviklik külastuselamus, mis 
koosneb mitmesugustest erinevatest teenustest, 
füüsilisest keskkonnast, atmosfäärist, protsessidest, füüsilisest keskkonnast, atmosfäärist, protsessidest, 
töötajate ja kohalike elanike külalislahkusest ja 
paljudest muudest teguritest.
– Kõik peab olema kvaliteetne. Kõige selle kohta 

tuleb saada ka tagasisidet.
• Turismiteenused on majutus-, toitlustus, -

transpordi-reisikorralduse-,  giiditeenused.



Tagasiside süsteem kui 
protsess

• Terviklik tagasiside protsess hõlmab palju enamat 
kui vaid tavapärane kliendiküsitlusleht

• Tagasiside süsteem kui protsess hõlmab tagasiside 
planeerimist, tegevuste kavandamist ja elluviimist, 
mitmesuguste tagasiside meetodite kasutamist, 
kontrolli, tulemuste hindamist ja kasutamist, kontrolli, tulemuste hindamist ja kasutamist, 
parendustegevuste kavandamist ja parenduste 
elluviimist, järjepidevust jne

• Organisatsioon tuleb ette valmistada tagasiside 
süsteemi rakendamiseks

• Töötajaid tuleb motiveerida tagasiside andmiseks ja
saamiseks



Rühmatöö 2 (20 min)

Tagasiside andmise ja saamise 
viisid

• Loetlege tagasiside andmise ja saamise viise, mida  • Loetlege tagasiside andmise ja saamise viise, mida  
olete kliendi või ettevõtjana kogenud / kasutanud?

• Kirjeldage nende plusse ja miinuseid 



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (1)

• Kliendi andmebaas (ilmselt kõikjal juba elektrooniline) 

– Broneerimisinfo (kaardid või elektrooniline registreerimine)

– Külastusinfo

– Eriandmed, -soovid, -vajadused, sünnipäev, pere andmed 
jne

– Kaebused– Kaebused

– Kiitused

Küsimus: Miks tuleb pidada kliendi andmebaasi?

• Registreerimiskaardid (on nii ja naasuguseid, selle alusel 
saab täiendada kliendi andmebaasi, saada muud vajalikku 
teavet jne)

Väike diskussioon: Mis on  meie kliendi registreerimiskaardil ja miks? 
Millist tagasisidet neilt saab? Kuidas seda teavet saab kasutada?



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (2)

• Müügiaruanded
– Millist tagasisidet neilt saab? Kuidas seda teavet 

saab kasutada?
• Statistika (UNWTO, Eesti Statistikaamet, muu 

statistika)
– Millist tagasisidet neilt saab? Kuidas seda teavet – Millist tagasisidet neilt saab? Kuidas seda teavet 

saab kasutada?
• Turismiuuringud (UNWTO, EAS 

Turismiarenduskeskus, muu)
– Millist tagasisidet neilt saab? Kuidas seda teavet 

saab kasutada?



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (3)

• Ankeetküsitlus (annab peamiselt kvantitatiivseid 
tulemusi – arvud, näitajad, protsendid), kõige 
laialdasemalt kasutatav tagasiside hankimise 
meetod. Kellelt?
– Kliendid
– Töötajad– Töötajad
– Vahendajad
– Partnerid
– Kellelt veel?

• Suuline küsitlus (annab peamiselt kvalitatiivseid 
tulemusi). Suuliselt küsitakse palju, aga enamasti ei 
ole see küsitlus, millel on konkreetne eesmärk ja 
mille tulemused kusagil ka fikseeritakse



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (4)

• Intervjuu (ka see on sisuliselt küsitlus, mis võib 
toimuda suuliselt (vajalik lindistamine või 
üleskirjutamine) või kirjalikult
– Struktureeritud intervjuu (küsimused on ette 

valmistatud ning kõik intervjueeritavad vastavad valmistatud ning kõik intervjueeritavad vastavad 
neile, vajadusel võib ka lisaküsimusi esitada)

– Struktureerimata intervjuu (vabalt arenev 
teemakohane intervjuu)

Küsimus: Millal ja keda oleks turismiettevõtetel 
vajalik intervjueerida? Millist tagasisidet ja teavet 
annavad intervjuud? Kuidas intervjueerida?



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (5)

Neljasilma-intervjuu

Fookusrühma intervjuu

– Annab vajalikku tagasisidet teatud rühmadelt 
(näiteks teatud sihtrühmade esindajatega, 
teenuste vahendajatega, organisatsioonide teenuste vahendajatega, organisatsioonide 
esindajatega jne)

– Fookusrühma intervjuu tuleb hästi ette valmistada 
(eesmärgid, teema, küsimused jne), soovitav on 
lindistada



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (6)

Vaatlus. Sobib väga hästi juhtidele ja alljuhtidele, kes korraldavad 
ja jälgivad igapäevatööd, töötajate ja klientide käitumist jne

– Tegelike teenindussituatsioonide vaatlus ja kaardistamine

– Kohese tagasiside andmine (eriti ka – hea tagasiside!!!)

– Vaatlusel peavad samuti olema oma eesmärgid ja – Vaatlusel peavad samuti olema oma eesmärgid ja 
mõõdikud, mida jälgida

– Vaatlus peaks toimuma pikema ajaperioodi jooksul 
järjepidevalt

– Vaatluse tulemused tuleks üles märkida

– Vaatluse tulemusi tuleb analüüsida

– Vaatluse tulemused näitavad kitsaskohti ja 
parendusvõimalusi



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (7)

Kaebused, kiitused, tänuavaldused
– Tihtipeale ei registreerita ega analüüsita 

süsteemselt
– Nii kaebused kui kiitused annavad olulist 

tagasisidet ning nendele tuleks pöörata väga tagasisidet ning nendele tuleks pöörata väga 
suurt tähelepanu

Küsimus: Millist tagasisidet annavad kaebused ja 
kiitused? Kuidas saab neid kasutada 
parendustegevustes?



Teeninduse proovimine   
Mystery shopping

• Proovi- ehk kontrollostud on maailmas väga 
laialt levinud ning neid tehakse pea igas sektoris. 

• Seda meetodit kasutatakse edukalt näiteks 
pankades, jaekaubanduses, teenindusettevõtetes, 
telekommunikatsiooni ettevõtetes, 
restoranikettides, transpordiettevõtetes, restoranikettides, transpordiettevõtetes, 
bensiinijaamades, hotellides, reisibüroodes jne. 

• See loetelu ei ole kaugeltki lõplik, sest proovioste /
teenindamist saab kasutada kõikjal, kus ettevõtte 
töötajatel tuleb klientidega suhelda. 



Teeninduse proovimine

• Eesmärgiks on:
– Anda objektiivne hinnang ettevõtte teenindus- ja 

müügitegevusele läbi kliendi silmade
– Anda soovitused teenindus- ja müügitegevuse 

tõhustamiseks
– Vajadusel analüüsida klienditeenindusega – Vajadusel analüüsida klienditeenindusega 

seotud dokumentide (ettevõttes kehtestatud 
teenindusstandardid, saadud koolitus, tööjuhised, 
uuringud jmt)

– Hinnata teenindajate vastavust ettevõttes 
kehtestatud standarditele

– Võrrelda ettevõtte teenindustaset tema otseste 
konkurentide omaga



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (8) 

Külastajate kirjad
Kuidas nendega ümber käia? Kuidas toimub   vastamine? 
Kuidas toimub kirjades toodud arvamuste ja ettepanekutega 
toimetamine?

Külalisteraamat
– Milline peaks olema? Kus peaks asuma? Kuidas seda – Milline peaks olema? Kus peaks asuma? Kuidas seda 

kasutada tagasiside seisukohast?
Kodulehekülje kommentaarid

– Tuleb võtta tõsiselt, kliendil on aega olnud järele mõelda, ei 
ole enamasti vaid hetke-emotsioonidele põhinev

– Igale tuleks püüda ka vastata (on näiteid, kui 
turismiettevõte likvideeris kommentaaride esitamise 
võimaluse, liiga palju tööd tuli juurde, sh vastamine klientide 
küsimustele)



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (9)

Töötajate tagasiside (andmine ja saamine)
– Igapäevane tagasiside 
– Koosolekud
– Meeskonnatöö
– Arenguvestlused– Arenguvestlused
– Neljasilma tagasiside
– Motivatsiooniuuring
– Sisekliendi teenindamise ja rahulolu-uuring



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (10)

Teenindusstandardite täitmine

– Kas töötajad järgivad teenindusstandardeid?

– Kui ei järgi, siis miks? (ei ole arusaadavad, on 
rumalad reeglid, on kehtestatud töötajaid 
kaasamata, ei ole olnud piisavalt koolitust jne)

– Millised on vead? Mida tuleks ette võtta?

– Kuidas seostada standardite järgmine 
motivatsioonisüsteemiga?



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid (11)

Meedia tagasiside

– Mida meist kirjutatakse? Räägitakse?

– Mida kirjutatakse ja räägitakse konkurentidest?

– Kuidas sellele reageerida?– Kuidas sellele reageerida?

Kuidas ise anda meediale positiivset teavet?



Tagasiside andmise ja 
saamise viisid

Teised tagasiside võimalused?

– Millest veel ei ole räägitud?

– Kuulajate kogemused, täiendused!



Rühmatöö 3        (20 min)

Kuidas saada kliendilt tagasisidet?

Kuidas tõhustada tagasiside kogumist ehk kuidas 
muuta tagasiside andmine kliendile atraktiivseks?muuta tagasiside andmine kliendile atraktiivseks?

Missuguseid viise olete kliendi või ettevõtjana 
kogenud / kasutanud? Analüüsige neid tuues 
välja plussid ja miinused.



Tagasiside süsteemi 
korraldus (1)

Tagasiside planeerimine
– Millised eesmärgid seada?
– Millised tagasiside elemendid hõlmata ettevõtte 

tagasisidesüsteemi?
– Kuidas neid tagasisidesüsteemi elemente 

rakendada? Igaühe kohta:
• Arusaadav kirjeldus, miks ja mida?
• Ajaline planeering (pidev, regulaarne, kord 

aastas vms)
• Kes vastutab? Korraldab? Viib ellu?



Tagasiside süsteemi 
korraldus (2)

Tagasiside süsteemi toimimise jälgimine,  kontroll 
ja kokkuvõtete tegemine

– Kes jälgib ja vastutab tagasiside süsteemi 
toimimise eest?toimimise eest?

– Kuidas seda kontrollitakse?

– Millise ajavahemiku järel tehakse 
vahekokkuvõtteid, kokkuvõtteid?



Tagasiside süsteemi 
korraldus (3)

Tagasiside andmete töötlemine, analüüs, 
hindamine

• Kvantitatiivsed andmed – kas saab 
kasutada mõnd arvutiprogrammi? Kes teeb 
kokkuvõtted?kokkuvõtted?

• Kvalitatiivsed andmed (intervjuud, vaatlus, 
kommentaarid, kirjad) – töömahukas, kes 
töötleb, kuidas töötleb, millal töötleb? Kes 
annab hinnangu?



Tagasiside süsteemi 
korraldus (4)

Tagasiside tulemuste tutvustamine

• Kellele tutvustatakse?

• Millal tutvustatakse?

• Kus tutvustatakse?• Kus tutvustatakse?

• Kuidas tutvustatakse?

• Kuidas küsida tagasisidet tagasiside 
tulemuste kohta?



Tagasiside süsteemi 
korraldus (5)

Tagasiside kasutamine
• Kohene kiire ja paindlik kasutamine (teeme 

asjad kohe korda!)
• Parendusvaldkondade kavandamine ja vastava 

tegevuskava koostaminetegevuskava koostamine

NB! Töötajad (aga ka kliendid) löövad käega, kui 
nad antud tagasisidele vastuseid ei saa. Pole 
mingit mõtet, nagunii midagi ette ei võeta! 



Tagasiside süsteemi 
korraldus (6)

Tüüpilisemad vead
• Tagasisidet (ei kliendi ega ka töötaja oma) ei 

peeta oluliseks (teame niigi!!!)
• Tagasiside süsteemi loomist ei peeta vajalikuks 

või puudub vastav teadmine
• Tagasisidet ei planeerita• Tagasisidet ei planeerita
• Tagasiside saamiseks kasutatakse vaid 

traditsioonilisi lihtmeetodeid (kliendiküsitlus)
• Tagasiside saamist ja andmist ei toetata ja 

julgustata
• Tagasiside andmine on süüdistav
• Personaalset negatiivset tagasisidet töötajale 

antakse teiste juuresolekul



Mis aitab teeninduse ja 
teenindaja arendamisele kaasa?

• Juhtide eeskuju, et juhid ise ei teeks vigu
• Tegelike teenindussituatsioonide kaardistamine ja arutelu 

kolleegidega
• Teenindajas enesekindluse tekitamine (näiteks: juht märkab 

head ja annab koheselt tagasisidet, töötajate edu 
tunnustamine, huvi tundmine iga mõtte vastu, tunnustamine, huvi tundmine iga mõtte vastu, 
koolitusvõimalused, info jagamine, motiveerimine, 
kaasamine jms)

• Teeninduse regulaarne mõõtmine ja hindamine, tagasiside 
analüüs ja parendusvõimaluste leidmine

• Teenindusstandardite lahtimõtestamine, teenindajatele 
suurema iseseisva otsustusõiguse andmine ja personaalse 
vastutuse tõhustamine



Mis aitab teeninduse ja 
teenindaja arendamisele kaasa?

• Töötajate poolt konkurentide külastamine ja vastavate 
tähelepanekute analüüsimine

• Valdkonna uuendustega kursis olemine

• Kogemuste, mõtete jagamine kolleegide hulgas• Kogemuste, mõtete jagamine kolleegide hulgas

• Selgete ootuste väljendamine (mida töötajalt 
oodatakse!)

• Ühise eesmärgi tunnetamine

• Saavutada see, et teenindajad teenindaksid nii 
nagu nad soovivad, et neid teenindataks



Mis on teeninduskultuur?

• C. Grönroos:

– See, mida vajame, on selline organisatsioonikultuur, 
mis on märgistatud teeninduskultuuriga, “kultuuriga, 
milles tunnustatakse head teenindamist ja kus nii 
sisemiste kui välimiste klientide maksimaalselt head sisemiste kui välimiste klientide maksimaalselt head 
teenindamist peetakse loomulikuks eluviisiks ja 
igaühe üheks kõige tähtsamaks väärtuseks” 
(2000:244)

– 1990 a. väljaandes oli selle definitsiooni viimaseks 
sõnaks “normiks”. Mis on vahepeal muutunud?



Rühmatöö 4          (20 minutit)

Tagasiside süsteemi korraldamine

• Millest sõltub edukalt toimiv tagasiside süsteem?

• Kuidas süsteemi ettevõttes rakendada?• Kuidas süsteemi ettevõttes rakendada?

• Milliseid ettevõtte tulemusi mõjutab tagasiside 
süsteem? Kuidas? 



Kuidas edasi?

• Kvaliteediplaan? Hiljemalt ?????

• Kliendi teekonna analüüsi seminar 2010 KUS   ???

• Kliendi teekonna analüüsi esitamine ?????? 2010• Kliendi teekonna analüüsi esitamine ?????? 2010

• Võrdlusanalüüsi seminar – ?????? 2010

• Lõppraporti kirjutamise seminar – ?????? 2010

• www.visitestonia.com/kvaliteet



TÄNAME KUULAMAST JA KAASA 
MÕTLEMAST -TÖÖTAMAST!

Pealehakkamist oma organisatsiooni 
tagasisidesüsteemi loomisel, juurutamisel 

ja arendamisel!


