
Kl
ie

nd
ik

es
ks

us
e 

ar
en

du
s 

M
aa

rit
 V

ab
rit

- R
aa

dl
a

Ka
tr

i R
oh

es
al

u
 2

02
2

Kliendikogemuse
juhtimise meistriklass

3 õppepäev
 



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



Tagasivaade II õppepäevale
Kodutöö arutelu
Parandustegevused ja tegevuskava ABC
Muudatuste juhtimine
Muudatuste kommunikatsioon
Kliendikeskne personalijuhtimine ja koostöö
Inspiratsiooninurgake
Kokkuvõtted ja mis saab edasi





too välja üks- kaks asja, mis Sind kõige enam mõtlema

pani

mille kindlasti kaasa võtsid sellest päevast

Palun mõtle tagasi teisele õppepäevale ja







0 1 2 3 4

Strateegiline kliendikesksus 

Kliendikogemus 

Kliendikeskne töötajakogemus 

 
3,27

 
 

2,95
 
 

2,80
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Kliendikesksuse termini mõistmine 

Brändilubadus 

Klient ja väärtused 

Töötaja ja väärtused 

Klient ja strateegia 

Töötaja ja strateegia 

Klient ja strateegiline eesmärk 

Töötaja ja strateegiline eesmärk 

Klient ja Sinu eesmärk 

Töötaja ja Sinu eesmärk 

Finantseesmärk ja klient(kliendi väärtus või väärtus kliendile) 

Töötajad ja teadlikkus oma rollist 

Sina ja teadlikkus oma roillist 

Inimese olemasolu, kes räägib kliendi nimel 

KOKKU 3,27



0 1 2 3 4

Klienditeekondade kaardistus 

Kogu kliendibaasi uuringud (strat) 

Kontaktipõhine tagasiside (op) 

Kliendi tagasiside omal soovil 

Tagasiside käsitlemise protsess 

Head tavad - olemasolu 

Teeninduse vastavuse hindamine 

Ostukäitumise hindamine/analüüs 

Töötajate ettepanekutega arvestamine 

Klientide kaasamine disainiprotsessi 

CRM 

Analüüs 

Parandustegevuste süsteemsus 

Sina ja parandustegevused 

Kliendi vaade ja sisekommunikatsioon 

Kliendi vaade ja väliskommunikatsioon 

KOKKU 2,95
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Parandustegevuste süsteemsus 

Sina ja parandustegevused 

 
3,63

 
 
 
 
 

3,50
 



Ettevõtte  ja valdkonna strateegia
1

Ettevõtte eesmärgid
1

Tulemused
1

Protsesside toimimine
1

Töötajate tagasiside
1

Klientide käitumine
1

Klienditeekonna kaardistus
1

Klientide tagasiside
1

Erinevad uuringud
1

?
1



analüüs
prioriteedid
tegevuskava

1.
2.
3.

Ettevõtte  ja valdkonna strateegia
1

Ettevõtte eesmärgid
1

Tulemused
1

Protsesside toimimine
1

Töötajate tagasiside
1

Klientide käitumine
1

Klienditeekonna kaardistus
1

Klientide tagasiside
1

Erinevad uuringud
1

?
1





KOOLITUSKOOLITUSKOOLITUS















aitab muuta ideed/unistused reaalsuseks, 
teeb visiooni konkreetseks (ja mõõdetavaks),
annab võimaluse asjad läbi mõelda ning tervikuks sõlmida,
on parem kui MITTEPLAAN  

Tegevuskava ehk plaan…





Millist muutust soovitakse saavutada
Kes on selle muutuse /tegevuse eest vastutav
Millal, millisel perioodil antud tegevus leiab aset
Millised on mõõdikud
Millist ressurssi see nõuab (näit. raha, tööjõud)
Kommunikatsioon (kes peaks sellest tegevusest teadma või olema sellesse
kaasatud) – seotud osapooled



Tagama peab sisuka „sisendi“ ja
kindlustama „väljundi“

Kaasama peaks organisatsiooni laiemalt:
Juhtkond
Seotud juhid
Töötajad
Kliendid

Luua võiks omale „projekti meeskonna“
Näit. juhid kellest sõltub rakendus või tulem
jätkuv seotus
mõtete paljusus

Oluline on kasutada muudatuste juhtimise
praktikad! 

NB! Kaasama peaks meeskonda kindlasti:
need, kellelt võib oodata vastasseisu
mõni ettevõtte sisene arvamusliider

Kommunikatsioon
Regulaarne follow up



Hea tegevuskava kriteeriumid: 

Tegevuskava on “terviklik”:
Tasakaalus
Toetab valdkonna ja ettevõtte eesmärke
Tegevuskava osad on omavahel loogilises ühenduses

Selge:
Sõnastuses 
Eesmärkides
Vastutuses

Kooskõlastatud juhtkonna ning seotud osapooltega





Tegevuskava on elav dokument

Tee regulaarseid ülevaateid tegevuskava meeskonnaga

Andke hinnang olukorrale ning täiendage/parandage tegevuskava

Ärge unustage regulaarset kommunikatsiooni  





0 1 2 3 4

Kliendikesksus ja kompetentsid 

Värbamine ja klientidele orienteeritus 

Baaskoolitus ja klient 

Motivatsiooni ja tasusüsteemid ja klient 

Hindamissüsteem ja kliendikesksus 

Juhtide arenguprogrammide olemasolu 

Arenguporamm ja kliendikesksus 

Sina ja eneseareng valdkonnas 

Töötajad ja kliendi teemadel areng 

Töötajate rahulolu uuring 

Siseklientide rahulolu süsteemi olemasolu 

Töötajate tagasiside ja analüüs 

Sina ja kursisolek töötajate muredega 

Ettevõte ja parendustegevused 

Sinu soetus parendustegevustega 

Sisemine kommunikatsioon (töötajate rahulolu) 

Seos EX ja CX vahel 

KOKKU 2,80
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KOKKU 

Eesliini töötajad 

Toetavate üksuste töötajad 

Eesliini juhid 

Toetusüksuste juhid 

3,13

3,50

2,75

3,13

3,13



0 1 2 3 4

KOKKU 

Eesliini töötajad 

Toetavate üksuste töötajad 

Eesliini juhid 

Toetusüksuste juhid 

2,56

3,25

2,50

2,25

2,25



0 0.5 1 1.5 2 2.5

KOKKU 

Eesliini töötajad 

Toetavate üksuste töötajad 

Eesliini juhid 

Toetusüksuste juhid 

2,00

2,25

1,88

2,00

1,88





0 1 2 3

KOKKU 

Eesliini töötajad 

Toetavate üksuste töötajad 

Eesliini juhid 

Toetusüksuste juhid 

2,53

2,63

2,50

2,50

2,50



0 1 2 3 4

KOKKU 

Eesliini töötajad 

Toetavate üksuste töötajad 

2,94

 

3,38

 

2,50
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Juhtide arenguprogrammide olemasolu 

Arenguporamm ja kliendikesksus 

2,88

 

 

 

2,40





Värbamine (kriteeriumid, kompetentsid, ootused)

Sisse-elamine (mis on iga töötaja/üksuse roll kliendikogemuse loomises?

“Vaatluspäevad” eesliinil)

Töötajate arendustegevused

Juhtide arenguprogramm peab sisaldama kliendikesksuse vaadet  

Motivatsiooni/tasu süsteemid – arusaamine, et kliendikesksus on ootus, mis on

põhipalga sees; kliendi vaade on esindatud igas loodavas süsteemis

Eesmärgid- hindamine- arendamine – kliendikeskne performance management

Töötajate rahulolu –uuring (juhtide kliendikesksus, meeskonna klientidele suunatus,

sisekliendi rahulolu)

Aita viia igasse (personali)juhtimise praktika ossa sisse kliendi vaade:



https://puzzel.org/en/crossword/play?p=-MvyKYMjmRA8Qa6lW7NC

https://puzzel.org/en/crossword/play?p=-MvyKYMjmRA8Qa6lW7NC


Mida soovid oma ettevõttes teha/algatada/muuta peale meie kohtumisi?





Mis edasi`?
Laen materjalid üles "pessa"
Saadan teile tagasiside küsimustiku
Lepime kokku jätkukohtumise aja
Mina teen teie ettevõttekohase raporti- saadan teile enne
kohtumist
Kohtumisel arutame läbi teie kliendikesksuse vaate ja arutame
teie poolt valitud teemal täiendavalt



 


