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-Teenindaja: “Eino mida te siit sellise raha eest saada tahate!? Ei 
siin ei ole mingit vahet, kõik on samad.  Ja paremad on 
kallid! “
-Klient: “...”
-Teenindaja: “A.. Mis te teete mulle seda testimist vä?”

Ei meil ei müüdagi nii suuri numbreid üldse! Teate 
meil on SPORDIpood!

Tere!!! ☺
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Mystery Shopping ja eesti keel

• Testost

• Ostutest

• Pimeost

• Prooviost

• Kontrollost

TESTKÜLASTUS

• Müstiline 
ostlemine

• Müstiline ost

• Ostumüsteerium
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Defineerime

Testkülastust saab defineerida kui 
koolitatud/juhendatud isikute rakendamist, kes

1) peavad kogema ja mõõtma teatud kliendi teenuste 
protsessi, käitudes seejuures potentsiaalse 
kliendina / tegeliku kliendina ja 

2) andma mingil viisil aruandluse vormis kogemuse 
kohta üksikasjalikku ja objektiivset tagasisidet.

MSPA Europa - Mystery Shopping Providers Association Europe –
testkülastuse juhistest
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Ajaloost

Alustasid USA pangad ja jaemüüjad – põhjuseks töötajate 
ebaausus

1940 – jaemüügikett Willmark alustas klienditeeninduse 
mõõtmisega, eesmärgiks teeninduse kvaliteedi (loe: 
läbimüügi) parandamine

1970 – alustati USA-s mystery shopping´u teenuse 
pakkumist

1990 – teenuse plahvatuslik levik – internet 

1997 – luuakse MSPA North America. 70 ettevõtet, luuakse 
alused testkülastuste kvaliteedimõõdikutele ja eetikale

2000 – tarkvaralahendused muudavad teenust oluliselt

2001 – MSPA Europe (Dive Estonia (DIVE Group) ja TNT 
Emor)
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Testkülastust kasutatakse...

kõikjal, kus ettevõtte töötajatel tuleb klientidega suhelda, 
et saada reaalset infot teeninduskontaktide kohta:
• pankades, 
• jaekaubanduses, 
• toitlustus-, majutus- ja muudes turismiettevõtetes, 
• transpordiettevõtetes, 
• bensiinijaamades, 
• ametiasutustes,
• teatris,
• koolides,
• tervishoiuasutustes 
• jne

Fookuses on kogemus, tegelik kogemus.
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Milleks?

Olete kindlasti investeerinud hulga 
vahendeid klientide ettevõttesse 
meelitamiseks. Kas teate, mis juhtub 
siis, kui nad kohale jõuavad?

Testkülastuse abil saab erinevad 
klienditeekonna etapid ja “tõehetked”

muuta mõõdetavaks ja seega 
analüüsitavaks, luues ühtlasi 

võimaluse võrdlusanalüüsiks nii teiste 
ettevõtetega kui ka oma ettevõtte 

erinevate osakondadega.
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Meetodeid lahterdatakse mitmeti

• Vahetu teeninduse testimine
• Telefoniteeninduse testimine – vajadusel salvestatav
• Meilivahetuse testimine
• Veebisaitide testimine
• B2B suhtluse testimine
• Edasimüüjate testimine
• Püsiklientide testimine
• Ergutustestimine – nt töötajate motivatsioonisüsteemi osana
• Võrdlusanalüüsiv test 
• Video- või audiosalvestatav test
• Nn aususe test – levinud peamiselt USA-s, töötajate 

lojaalsuse vms selgitamiseks. Võib olla provokatiivne 

Erinevaid meetodeid kombineeritakse vajadusel sise- ja/või 
välisauditiga

Võimalused: testostu abil saab...

• anda objektiivse hinnangu ettevõtte teenindus- ja 
müügitegevusele läbi kliendi silmade

• anda soovitusi teenindus- ja müügitegevuse 
tõhustamiseks

• nätavaks vajaduse klienditeenindusega seotud 
dokumentide analüüsiks (ettevõttes kehtestatud 
teenindusstandardid, läbitud koolitused, erinevad juhised, 
uuringud jmt)

• hinnata teenindajate vastavust ettevõttes kehtestatud 
standarditele

• võrrelda ettevõtte teenindust, selle taset ja erinevaid 
protsesse nt otseste konkurentide omaga (võrdlusanalüüs).
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Motiveerimise vahend

• Tulemused saab siduda motivatsioonisüsteemiga

• Teenindusvõistlused toovad “hea teeninduse” andmisse 
“seikluse”

• Pidev tagasiside paneb mõtlema standardile ja 
teenindusele

• Sisekampaaniad aitavad juhtida tähelepanu olulisele

• Saab kutsuda esile konkreetset soovitud käitumist (n 
lisamüügi tegemist)

Jätkusuutliku arengu tööriist

• Hindamine ja arendus on teineteist toetavad tegevused

• Testkülastus annab objektiivse info otsustamiseks, mida 
tuleks personali arenduses ette võtta (kuhu energia 
suunata)

• Personali arendus keskendub tegelikele kitsaskohtadele

• Korduv testkülastus mõõdab arenduse kvaliteeti ning 
näitab kätte uued suunad

• Plaanide seadmine – filiaalid ja keskus
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Eesti vahetu teeninduse 
tüüpjooned 2005

• Paljudel teenindajatel on probleeme nimesiltidega, veidi vähem 
vormiga

• Kontakti algus on parem, kui lõpetamine (reeglina)
• Reeglina on teenindajad abivalmid ja viisakad
• Naeratust kohtab harva
• Lisamüüki reeglina ei tehta 
• Positiivset hüvastijättu kohtab harva
• Kõige negatiivsemad muljed jäävad teenindusest siis, kui 

klienti ignoreeritakse

Allikas: Kaspar Jänes, 
Dive Service Quality Development, kokkuvõtteid 2005

Eesti turismiettevõtete 
teeninduskvaliteedi pilootuuring 2009

• EAS tellis uuringu eesmärgiga saada ülevaade 
turismiettevõtete teeninduskvaliteedi üldisest tasemest, mille 
tulemusena saab EAS planeerida täiendavaid turismi 
teeninduskvaliteedi koolitusi. 

• Tulemusi analüüsiti üldistatult, tuues esile teeninduse tugevad 
ja nõrgad aspektid nii erinevate teeninduskeelte kui ka 
teeninduskanalite lõikes. 

• Uuringusse kaasatud ettevõtteid oli kokku 72 

• Testimine toimus 3 viisil – eestikeelse silmast-silma visiidi, 
venekeelse telefonikõne ja ingliskeelse e-kirja näol. 
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Eesti turismiettevõtete 
teeninduskvaliteedi pilootuuring

• Kõikide testimisviiside puhul võis kõige enam rahule 
jääda teenindajate üldise käitumiskultuuriga – viisaka ja 
kena suhtlemislaadiga, tervitustega ja hüvastijätuga. 

• Kõige vähem võis rahule jääda kõigi testimisviiside puhul 
teenindajate aktiivsusega erinevate lahendusvariantide, 
lisateenuste ja soodustuste pakkumisel, isegi siis, kui 
firma kodulehel oli info sooduspakkumiste kohta. 

Eesti turismiettevõtete 
teeninduskvaliteedi pilootuuring

• Venekeelsele telefonipäringule ei suutnud ebapiisava vene 
keele oskuse tõttu vastata viiendik 62 testitud ettevõttest, 
kelle kodulehel on venekeelne info. 

• E-posti päringute puhul oli peamiseks probleemiks see, et 
esimesele päringule ei vastanud koguni veerand 
ettevõtetest. 

• Parim üldmulje majutus- ja turismiettevõtetest ja nende 
teenustest kujunes kokkuvõttes silmast-silma visiidi põhjal.
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Eesti turismiettevõtete 
teeninduskvaliteedi pilootuuring

Võrreldes test- ja võrdlusgruppi võib antud uuringu põhjal 
enam-vähem julgelt väita, et EAS koolitust saanud 
testrühmas oli parem olukord:

• kõne vastuvõtja esitlusega – nimetati nii firma kui vastaja 
nime

• partnerite lisateenuste soovitamisega

• kõne suunamisega keeleoskajale, kui ise ei suutnud 
vestelda vene keeles

• teenindaja veenvama esinemisega helistamisel

• kirjale vastamise kiirusega

http://public.visitestonia.com/files/statistika/Mystery-shopping2009.pdf

Eesti turismiettevõtetes on 
levinuim testkülastaja

• sõber 

• pereliige

• tuttav

• tuttava tuttav

Probleem: tulemus on üldine, emotsionaalne, 
süstematiseerimata.

• Ettevõtte teise allüksuse töötaja

Probleem: pimenägemine ehk “silmaklapid peas”
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Testkülastajatena leiavad 
rakendust veel  

• Erinevate turismivaldkondade töötajad, 
eksperdid, koolitajad.

Probleem: vähem kogenud turismitöötaja ei 
suuda jälgida ja hiljem kirjeldada kiiresti 
üksteisel järgnevate protsesside kõiki etappe; 
koolitajad-eksperdid suudavad protsesse 
jälgida ja anda head tagasisidet, kuid võivad 
olla tuntud ka ettevõtte töötajate hulgas.

Suhteliselt harva kasutatakse (eriti 
väikeettevõtete hulgas) sisseostetavat teenust, 
nt Dive Eesti, Turu-uuringute AS

Hinnad

Sõbrad tuttavad – teenuse maksumus ☺

Turismikonsultantidel (minu mitteametlikel 
andmetel) väiksemas ettevõttes ca 10 000+

Teenusepakkujate omad? 
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Asjatuid hirme ja kahtlusi ☺

Testkülastaja/välishindaja on sama mis inspektor või audiitor? 

Eesmärk on vigade otsimine ja leidmine?

Testkülastuse ajal provotseeritakse töötajaid?

Töötajad võivad töö kaotada?

Testkülastus ei sobi minu turismiettevõttele?

Testkülastajad on hirmsad inimesed?

Minu töötajad kardavad igasuguseid kontrolle ja 
pingelisel ajal teevad seda rohkem vigu?

Rääkides meeskonna edukusest

Testkülastus ei mõõda töötajate edukust 
või läbikukkumist.

See mõõdab kuivõrd edukas juhtkond oma 
töös on olnud.
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Eesti turismiettevõtete 
kvaliteediprogrammis – mis? Kes? Millal? 

Kuidas?

• Testkülastus on I osa ettevõtte välishindamisest

• Assessorid on programmi koolituse läbinud ja kogenud
• Olulised oskused ja omadused: põhjalikud teadmised turismi 

ja/või kvaliteedivaldkonnast, objektiivsus, suhtlemisoskus, 
tähelepanelikkus, kirja- ja eneseväjendusoskus, ausus, 
diskreetsus.

• Juulis-augustis

• Välishindaja kui kliendi ametlik teekond algab interneti 
otsingumootorist ettevõtte nimest lähtuvalt

• Vaatluspõhimõtted on kõigi programmis osalevate ettevõtete 
jaoks sarnased.
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Testkülastusel hinnatav (1)

• Leitavus (nii virtuaalne kui reaalne), kodulehe 
informatiivsus, sihtrühmadega arvestamine jms

• Telefoniteenindus

– kontakti loomine

– keelekasutus

– suhtlemine ja käitumine

– kliendi vajaduste mõistmine

– kontakti lõpetamine

• E-posti teenindus

– vastamise kiirus

– vastuse korrektsus ja viisakus

– vastuse sisu
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• Müügi kinnitamine, tasumisvõimalused
• Toote/teenuse vahetu kogemus

– teekond
– teenindaja välimus
– kontakti loomine
– suhtlemine, käitumine
– kliendi vajaduste mõistmine
– lisamüük
– kontakti lõpetamine

Järeltegevused

Testkülastusel hinnatav (2)

Lisanduvad assessori 
tähelepanekud ja kommentaarid

• Kokkuvõte:
Jäin väga rahule majutuse ja söögiga ning kogu kompleksiga. Kuna see oli mu 
esimene Kompleksi külastus, siis olin väga meeldivalt üllatunud hotelli ja toidu 
taseme suhtes. Teeninduse osas jäi minu hinnangul väga heast siiski pisut 
puudu teenindajate omapoolse aktiivsuse puudumise tõttu. Kompleks oli 
huvitav ja täiendas hästi hotelliteenust. Mõnevõrra põnevamaks tegi olemise 
asjaolu, et saabumise õhtul toimus Kompleksis suurem pidu. Hotellielu need ei 
häirinud, kui välja arvata ootamatu ja väga vali saluut, mis toimus siseõues k 
23.00.  Tulevärk oli vägev ja ilus vaadata, aga toimus liiga lähedal tubadele, nii 
et nõrganärvilised ja magavad imikud võisid ootamatusest korraliku ehmatuse 
saada, kui paugutamine algas.

See on nö emotsionaalne osa, kus assessorid saavad lahti 
kirjutada testkülastuse käigus tekkinud muljed: mis meeldis,  
mis mitte; miks meeldis või ei jne.
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Testkülastuse tulemused

vormistatakse korrektselt ja edastatakse 
peale hindamiskomisjoni otsust 

ettevõttele. 

31

Kasulik on arvesse võtta, et

1) assessorid, nagu ka mistahes teised kliendid ei alusta 
teekonda teie ettevõttesse päris puhta lehena.

Võimalikud eelteadmised – sõprade-tuttavate muljed, 
meediakajastus, messikülastused ja reklaammaterjalid, 
kommentaarid erinevatest blogidest, facebook, twitter jms

Kliendikogemused sarnast tüüpi ettevõtetest

2) koduleht – klienditeekonnal tõenäoliselt esimesi ja võimalik, 
et ainus teie ettevõtte kohta konkreetset, eeldatavasti 
faktipõhist infot pakkuv kanal. 

Esmamulje!
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Absoluutselt “täisviieline”
testkülastus

• Üldiselt näitab praktika ja väidavad teoreetikud, 
et läbinisti positiivne testkülastuse aruanne on 
siiski selline ettevõtte ja tema 
teeninduskvaliteedi täiuslikkuse näitaja, mille 
poole tuleb kogu aeg püüelda, kuid milleni 
jõutakse väga harva ☺

• Tavaliselt selgub tulemuste hulgast ikka 
vähemalt paar toredat (p)arendusvõimalust.
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Testkülastus...

... pole kontrollimehhanism, vaid abimees ettevõtte kvaliteedi 
edasiarendamisel;

...võimaldab avastada vastuolusid ootuspärase ja pakutava teenuse 
vahel

... on vaatlus, kus jälgitakse abstraktseid oskusi loomuliku teeninduse 
käigus

(Tiia Tammaru, assessorite koolitus 2009)
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Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (1)

• Mõlemad assessorid olid kompetentsed kvaliteedi juhtimise küsimustes. 
Nende suhtumine oli meeldivalt toetav, tehtud märkused olid 
konstruktiivsed. 

• Saab hinnata alles pärast vastuste saamist ja raportite lugemist – kas 
hinnati õiglaselt ja olulisi asju. Meeldis väga nende suhtumine ja 
suhtlemine, ka professionaalsus.

• Hindamine oli põhjalikult ette valmistatud. Liigagi põhjalikult.

• Sõltub lõppraportist!? Asjatundlikud oma valdkonnas. Meie firma  esmast 
kogemuse arvestades oli assessorite tõstatatud teemad ja puudused igati 
põhjendatud ja kahjuks tuleb viimaste tööga rahule jääda. Väga 
põhjalikud, uurisid teenust erineva kliendi (era, äri) vaatevinklist.

Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (2)

• Kohtumine assessoritega oli väga meeldiv, arutelu 
nendega konstruktiivne. Assessorid andsid kasulikke 
nõuandeid, kuidas üht või teist protsessi paremini 
teostada ning tegid asjalikke tähelepanekuid puuduste 
kohta kliendi seisukohalt. 

• Klientidena olid tavalised, kenad inimesed.

• Meie ettevõtte assessorid olid väga konstruktiivsed ja 
väga head kuulajad. 



17

Ettevõtjate hinnangud assessorite tööle (3)

• Meie olime pinges, et tulevad „kurjad kontrollid“, kuid tegelikkuses mõjusid 
assessorid hoopis rahustavalt! Arutasime koos aruande läbi ja selle 
käigus tekkis meeskonnatunne, mitte kontrollijate ja kontrollitavate tunne. 
Aitäh neile! 

• Erinevast valdkonnast; objektiivne; konstruktiivset kriitikat jagati; võtsid 
asja hingega. 

• Meie ettevõtet hinnanud assessoritest oli üks tugeva kvaliteedijuhtimise 
taustaga ja teine turismis tegev. Neil oli väga suurepärane 
meeskonnatöö ja põhjalik teemasse süvenemise oskus. Assessorid viisid 
ettevõtte külastust ja meeskonna intervjueerimist läbi väga professionaalselt 
ja tunnustasid vestluste käigus töötajaid pühendumise eest. Tänu 
assessorite positiivsele ja tunnustavale suhtumisele tundsime peale 
nende lahkumist ääretult suurt uhkust, et saame töötada sellises 
ettevõttes ja sellises meeskonnas ☺☺☺☺

Tänan!

Edu ja õnne testkülastusel!


