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Kliendikogemuse
juhtimise meistriklass.

1 õppepäev
 



 



 Nimi ja ettevõte

Positsioon ja kaua selles
ettevõttes

MIKS sa seda tööd teed

Vali neist meelepärane
küsimus:

Mis oleks /on su supervõime- miks

see?

Teleportatsioon või lendamine?

Mis on su lemmik loom/lind (k.a

maagiline või mütoloogiline)?

?
 



Algus 9.00
Paus 10.45 (15.min)
Lõuna 12.30 (45. min)
Paus 14.45 (15.min)
Lõpp 17.00 



Sissejuhatus 
Kliendikesksus, kliendikogemus, kliendikogemuse juhtimine
Juhtimine kliendikogemuse juhtimises 
Klienditeekond ja selle kaardistus
Inspiratsiooninurgake- üllatuskülaline 



Tervikvisiooni kujundamine (näited, praktilised tööriistad).

Kuulata kogemuslugusid (ei pea olema edulugu), saada soovitusi, kuidas töötajatel aidata

kasvatada teadmist, et "igaüks meist loob kliendikesksust".

Meistriklassis loodan saada mõtteid ja häid näiteid, kuidas kliendkogemuse teemat meie

organisatsioonis arendada, millised võiksid olla eesmärgid ning praktilised tegevused

eesmärkide täitmiseks.

Midagi uut põnevat mida varasemalt kuulnud pole :)

Ühest küljest kuulda teiste kogemusi ja toimivaid süsteeme ning teisalt saada praktilisi

tööriistu millega asuda oma kliendikogemust parendama.

Mind huvitaksid eelkõige nii koolitaja kui teiste osalejate praktilised kogemused

kliendikogemuse juhtimise alal.

Täiendada teadmisi parima kliendikogemuse loomisel - mida on selle ala eksperdid teinud

või plaanivad teha.

Soovin saada raamistiku, mille abil kliendi kogemust kaardistada ja juhtida. Erinevaid

aspekte, mille peale peaks mõtlema, kui kliendikogemuse juhtimisest rääkida (erialane

haridus puudub ja varasem kogemus on praegusest mitmeid kordi väiksemas ettevõttes).

Infot, millised tegevused lisaks põhiteenuse osutamisele annaksid kliendile lisandväärtust.

Erinevate kliendiga tehtavate tegevuste sagedus ja näited tegevuste kohta (üritused,

kohtumised, emailid, uudiskirjad jm). Eesti päritolu ja välismaiste klientide suhtluse

eripärad.

Kogemusi, teooriat ja kui saab siis ka praktikat! Uusi tuttavaid oma valdkonnas.



Winbacki süsteemi edasi arendamine: nii esimesel etapil kus klient ei ole veel loobumise

peale mõelnud ning järelteenindus, sobiva lahenduse leidmine. Järgmine samm on hea

kliendikogemuse tõttu soovitamine "sõbrale".

Protsesside, reeglite paindlikumaks ja lihtsamaks muutmine. Töötajate "kasvatamine"

rohkem kliendikeskseks, iganenud mõttemallide muutmine kliendi suunal.

Kliendikeskse lähenemise prioriteetide ja eesmärkide seadmine.

Ühtsus, et kõik saaksid ühtemoodi aru kliendikogemuse juhtimisest.

Tööjõuvoolavusest tingitud vajadust kiirelt ja efektiivselt uued teenindajad välja õpetada ning

luua tugevad süsteemid mis toetaks ka ajutist renditööjõudu kliendile sobivate lahenduste

leidmisel ja järelteeninduses.

Minu lähiaja väljakutsed on seotud pikendamisprotsessi parendamisega, samuti asume

peatselt looma uut iseteeninduskeskkonda.

Olenemata millise kanali kaudu (kõne/ otse teenindus / veebipõhised rakendused) klient

meiega kokku puutub, arvestaksime kliendikogemuse loomisel, kas:

 Rahuldab kliendi vajadusi (klient saavutas eesmärgi)

 Nauditav (klient tunneb ennast hästi)

 Lihtne (klient ei pea palju vaeva nägema)

Kaardistada murekohad ja need parandada ka Lätis ja Soomes.

Töötada efektiivselt, aga samas pakkuda kliendile väärtust, mida ta konkurentidelt ei saa.

Kogu protsessi kirjeldamise, käivitamise, mõõdikute seadistamise, töövahendi leidmise ja

meeskondadega koostöö tegemises, et kliendikogemust arendada.









Miks kliendikesksuse teema on oluline?

Areng ja põhifookused ajas:
1900-1960 oli ettevõtete fookus tootmisel ja protsessidel

1960-1990 oli fookus kanalite arendusel
1990-2010 oli suurema tähelepanu all informatsioon ja turundus 

2010- ... on saabunud klientide ajastu
 

On saadud aru, et kliendist tuleb lähtuda ning tooteid, teenuseid, kanaleid jne
disainida ja arendada lähtuvalt kliendist ning koos klientidega. 



Miks kliendikesksuse teema on oluline?

Roger Martin (professor, äriraamatute kirjutada, mõtleja. Kanada pärituolu) ütleb  asja
selgelt välja: 

Kapitalismi tulevik sõltub sellest, kas ettevõtted suudavad uuesti klientidele
keskenduda. 

Kliendi heameel on võimsam eesmärk kui aktsiaväärtus…kui hoolitsed kliendi eest,
tuleb aktsionäride heaolu iseenesest. Vastupidine ei pea lihtsalt paika- kui püüad
hoolitseda aktsionäride eest, ei saa kliendid sellest kasu, ja irooniline on see, et ka

aktsionäridel ei ole siis pikka pidu."
 



Miks kliendikesksuse teema on oluline?

Kliendid on rohkem informeeritud kui kunagi varem
Tooted ja teenused on kättesaadavamad ning võrreldavamad kui kunagi varem
Ettevõtted peavad leidma teisi eristuvuse võimalusi kui varem- ei aita ainult ägeda
toote või teenuse loomisest, tuleb puudutada ka kliendi emotsioone ja meeli muul
moel
Kliendid ootavad: personaalsust, kiirust, lihtsust.
Järjest enam saab oluliseks ka see, millistest väärtustest teenust/toodet pakkuv
ettevõte lähtub. Keskkonnateadlikkus ja vastutustundlik toimimine on olulised. 



Miks kliendikesksuse teema on oluline?

Inimesekesksus tõuseb hinda, mis tähendab, et mitte ainult klientidest hoolimine on
oluline. On mõistetud, et oma töötajad on oluline tegur tervikpildis ja
kliendikesksuse valemis. Oma töötajaid tuleb samuti hoida ja nende kogemusele
tähelepanu pöörata. 

Need arengud on head, sest see aitab meil tunda endid väärtustatumalt, toimetame
mõtestatult ning seeläbi suudame pakkuda ka teistele väärtust.
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Mis on hästi? 
Tehakse sisukaid pöördumise põhjuste analüüse
Süsteemid klientide vajadustele vastamiseks ja kliendisuhte hoidmiseks
Meeskondade müügi- ja teeninduskoolitused

Mis võiks olla paremini?
Jäigad regulatsioonid ja protsessid
Kõik ei toimeta kliendikeskselt k.a tugistruktuuride tegevus, enda rolli
mõistmine jne
Tagasiside kogumise süsteemide arendus
Ebaühtlane teenuse/teeninduse tase
Lisandväärtuse pakkumine kliendile
Tagasiside analüüs ja klienditeekonna kaardistus, sõnumiloome ettevõtte
sees ja kliendile jne. 



Maya Angelou





Väärtustes

Strateegias

Kliendilubaduses

Strateegilistes eesmärkides (kliendi emotsiooni/rahulolu

kohane eesmärk)

Iga üksuse eesmärkides (kui ei ole kontakt väliskliendiga,

on igal ühel olemas sisemine klient)

Igaühe rolli mõistmine kliendikogemuse loomise tervikus

Kliendikeskne juhtimine- (tipp)juhid on kliendile suunatud

ja tegutsevad kliendikeskselt. 



Why?

https://www.bing.com/videos/search?q=simon+sinek+why&&view=detail&mid=E85F78F99E1BD9437F33E85F78F99E1BD9437F33&&FORM=VDRVRV


Kliendikeskse
(personali)juhtimise
rakendamine
Kliendile suunatud inimeste
värbamine
Sisse elamine- rolli
selgitamine, välisklientide
teenindamise, ootuste,
vajadustega tutvumine
Motivatsiooni- ja
mõõtmissüsteemide
sidumine kliendi vaatega

Arendustegevused- vastu
kliendikesksuse
kompetentse
Töötajate rahulolu
mõõtmine
Töötajate tagasisidest
tulenevate
arendustegevuste tegemine
Kommunikatsioon-
ettevõtte sisene



Klienditeekonna mõistmine. Kust algab, kus lõpeb
(näit. Ostetud riided loovad väärtust edasi kapis.
Teekond ei lõpe poest lahkumisega)
Kliendikogemuse mõõtmine – strateegiline ja
operatiivne tasand 
Klienditeeninduse kvaliteedi mõõtmine
Kliendikaebuste käsitlemine- k.a kui lihtsaks on tehtud
kliendile tagasiside andmine
Kliendi tagasiside käsitlemise protsess ja vastutajad
Kliendi tagasiside analüüs
Parandustegevuste tegemine
Kommunikatsioon- ettevõtte sisene ja välja
Klientide kaasamine kliendikogemuse disainimisse. 







kõigi ettevõttega seotud kogemuste summa, mis kliendile kliendisuhte kestel
osaks saavad
kliendi sisemine subjektiivne peegeldus nii otsesele kui mitteotsesel
kontaktile ettevõttega 

KLIENDIKOGEMUS ON: 

KLIENDIKOGEMUSE LOOMISES ON IGAL TÖÖTAJAL OMA ROLL



loomiseks
mõistmiseks, 
täiustamiseks 

KLIENDIKOGEMUSE JUHTIMINE HÕLMAB TEGEVUSI, MIDA 
KASUTATAKSE KLIENDITE JA PAKUTUD KLIENDIKOGEMUSE: 

eesmärgiga ehitada üles tugev kliendisuhe.

KLIENDIKOGEMUSE JUHTIMISE EEST VASTUTAVAD KÕIK ETTEVÕTTE JUHID. 













KlienditeekonnaKlienditeekonna
kaardistaminekaardistamine



Klienditeekond - koosneb paljudest kokkupuudetest ettevõttega
ning seda võib vaadelda kui kokkupuutepunktide seeriat.

Ehk- kokkupuudete seeria eesmärgiga täita mingit teatud
kliendi eesmärki ja vajadust.

Klienditeekond



Klienditeekonna
näidis 1



Klienditeekonna
näidis 2



1. Terviklik – hõlmab kõiki olulisemaid samme, mida klient läbib suhtluses

ettevõttega

2. Detailne – võimaldab tuua välja võimalused kogemuse parandamiseks

igas sammus

3. Kliendikeskne – lähtub kliendi vaatenurgast   

Kliendi teekonna kaart on visuaalne
lähenemine kliendikogemuse
kirjeldamiseks ajas



Kliendi teekond uue mobiiltelefoni ostul







Kliendi tegevused ja kokkupuuted 

Kliendi vajadused, mõtted, oodatud tulem

Kliendi emotsioonid

kokkupuutepunktides

Kliendi kontekst (keskkond, objektid,

inimesed)

Ettevõtte protsessid/kanalid, mis

mõjutavad kliendikogemust

Hinnang, kui hästi on kokkupuutepunktis

klientide vajadused täidetud

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Klienditeekonna kaardi osad





Uute töötajate kiirem sisseelamine, kõigi töötajate täpsem arusaam kliendi vajadustest ja

planeeritud kogemusest 

Kliendikeskne kultuur, tõhusam koostöö osakondade vahel, kõrgem motivatsioon

Atraktiivsem uus teenus, toode. Olemasoleva protsessi kliendikesksemaks muutmine

Kliendikeskne kliendiküsitlus

Edukas värbamine, kliendikesksem teenindusstandard ja KPI-d

Asjakohasem arendustegevuste plaan

Edukas pikaajaline strateegia või re-branding

Miks kasutada klienditeekonna kaardistamist?



Eeldusted edukaks klienditeekonna kaardistamiseks:

Erinevate funktsioonide/osakondade kaasatus (60%)

Päris klientide kaasamine protsessis (53%)

Õige teekonna (lõigu) valimine kaardistuseks (43%)

Tippjuhtkonna toetus (40%)

Kliendi persoona kasutamine (25%)

Graafiliselt/visuaalselt kujundatud teekond (8%)

Projekti kiire läbiviimine (0%)

 Allikas: Allikad: MyCustomer, Forrester, Customer Strategist jt.



Teekonna kaardistamisel on mõistlik aluseks võtta
konkreetne sihtklient – persoona

Demograafia (sugu, vanus, elukoht)
Perekond (partner, lapsed)
Kodu (elamine, auto, telekanalid, sotsiaalmeedia)
Haridus (koolid, täiendus)
Karjäär ja töö (amet, oskused, sissetulek, suhted töökaaslastega, plaan)
Vaba aeg (kuidas ja kus veedab, hobid, sõbrad)
Väärtused ja hoiakud
Eesmärgid ja motivatsiooni allikad
Takistused, probleemid ja hirmud
Tüüpiline päev (tegevused)
Kuidas ja miks kasutab toodet/teenust (mis kogemust ootab)?



Klienditeekonna kaardistamise on enamasti mitme etapiline
protsess



Kokkupuudete kaardistamisel lähtu kliendikogemuse
kolmest E-st:

Effect. Tulemuslikkus - kas klient saavutas selle eesmärgi, mida
soovis saada (millisel määral)?

Ease. Lihtsus - kui lihtsalt jõudis klient lõpptulemuseni? Kui palju
pidi pingutama?   (Customer Effort)

Emotion. Emotsioon - milline on kliendi emotsioon?



Emotsioon tekib üksikute tajutud märkide põhjal

Mis emotsioon tekib 
sellises 

teenindussaalis?



… täpselt sama teenindussaal pärast remonti

Mis emotsioon tekib nüüd?
 



Juhtum: kliendid tajusid panka liiga formaalse, kauge ja mitte-

personaalsena. Tundes seetõttu natuke hirmu. 

Kliendikogemuse strateegia - panka kliendile lähemale viia!

Arendustegevused: 

iga teenindaja laual on kliendile nähtavad kaks fotot: hobist ja perest

filiaali juht peab leidma aega teenindajate selja tagant möödumiseks,

seejuures teenindaja tutvustab klienti ja juhti paari lausega.

Emotsioone tekitavad “märgid” on suures osas
organisatsiooni poolt kavandatavad - nagu teatris



Klienditeekonna planeerimisel tuleb kasuks inimese
psühholoogia eripärade teadmine

Esmamulje jääb meelde pikaks ajaks ja mõjutab edasise kogemuse
kulgu
Kõrgel noodil lõpetatud kogemus jääb pikemalt ja positiivsemalt
meelde
Seostamise efekt, tükeldamise efekt, tehtud otsuse ratsionaliseerimise
efekt jm.
Inimese universaalsed vajadused: turvalisus, õiglus,enesehinnang,
kontrolli/valikute omamine, vahelduse otsimine 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_cognitive_biases


Meeldejääva kliendikogemuse kulgemine ajas



Näited positiivsetest emotsioonidest:

Sõbralik, armastav, hell, kaastundlik, soe
Puhanud, kosutust saanud, taastunud
Rahulik, tüüne, mugav, vaikne, lõõgastunud, usaldav
Tänulik, liigutatud
Lootusrikas, julgustatud, optimistlik
Kütkestatud, kaasa haaratud, seotud, lummatud
Enesekindel, uhke, võimustatud, turvaline
Inspireeritud, aukartust tundev
Põnevil, hämmeldunud, imestunud, entusiastlik, kirglik
Rõõmus, lõbus, juubeldav, õnnelik
Õnnis, ekstaasis, ülevoolav, kiirgav



Näited negatiivsetest emotsioonidest:

Haavatav, habras, kaitsetu ebakindel, tundlik
Võõrandunud, apaatne, eemalolev, igavlev, huvitu, tuim
Kurnatud, läbi põlenud, unine, väsinud
Puudust tundev, kade, armukade, igatsev, nostalgiline
Kurb, masendunud, lootusetu, pettunud, sünge, melanhoolne
Hirmul, halba aimav, kahtlustav, paanikas, muretsev
Piinlikust tundev, häbistatud, süüdlaslik, liiga eneseteadlik
Rahutu, ärev, segaduses, jahmunud, šokeeritud, vaevatud, kohmetu
Pinges, mures, närviline, ärrituv, rahutu
Valutav, haavatud, murtud südamega, üksildane, kahetsev
Vastumeelne, ebameeldiv, põlgav, eemaletõukav
Pahane, pettunud, kannatamatu
Vihane, raevunud, nördinud



Vana hea excel
Kirjeldatud teekondadest pildid
Smaply | Online tool for journey maps, personas
and more - Katri on kasutanud. Lihtne ja mugav. 
25 Tools to Create Stunning Customer Journey
Maps (Templates Included) (userinterviews.com)

Võimalikud töövahendid klienditeekonna info
talletamiseks: 

https://www.smaply.com/
https://www.userinterviews.com/blog/tools-for-customer-journey-mapping














Andruse teekond



Katri teekond







Kliendikogemuse juhtimine
Eesmärgistamine
Mõõdikud ja KPId





 


















