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Teenuse väärtus ei tulene ainult saavutatud eesmärgist või täidetud ülesandest, suurt 
rolli mängib see, kuidas ja milliste vahenditega eesmärgini jõutakse. 42% klientidest 
on nõus maksma teenuse eest rohkem, kui teenindus on sõbralik ja südamlik.* 

Meeldiva teeninduskogemuse pakkujad saavutavad 80% paremaid tulemusi kui need 
konkurendid, kes kliendikogemusega enda pead ei vaeva.*
Inimesed hindavad teenindust suuresti selle järgi, mis tunde see neile jättis. Tunnet 
mõjutab töötajate käitumine, töövahendid ja -ruumid, teenusepakkuja teadmised ja 

oskused, teeninduse sujuvus, arusaadavus ning muidugi teenuse sisu. Kõigi nende 
detailide mõjul kujuneb kogemus, mille klient seostab tulevikus sinu ettevõttega. 
Negatiivsest teenusest räägitakse reeglina keskmiselt viieteistkümnele inimesele, 
samas kui positiivset teeninduskogemust kiidetakse ainult üheksale.

Mida parema emotsiooni suudad tekitada, seda tõenäolisem on, et klient tuleb 
tagasi ja räägib sinust teistele head. Milline emotsioon on hea, sõltub muidugi 
kontekstist. Klienti võib hirmutada või ajada naerma, samas võib talle pakkuda ka 
täielikku emotsioonide puudumist, rahu ja isegi igavust, kui see on teenuse idee. 

Mitte iga ettevõtte ülesanne ei ole pakkuda läbinisti positiivseid emotsioone. Parim 
kliendikogemus luuakse alati kontekstis, mille loob ettevõtte bränd ja üldine olukord 
maailmas. 
Kuigi Tallinna Kaubamaja ja Louis Vuitton tegelevad mõlemad kottide müügiga, 

siis Louis Vuittoni kaupluse kliendikogemus erineb Kaubamajast nagu öö ja päev. 
Kogemuse kujundamine algab juba avalikust ruumist, sest Louis Vuittoni juures 
võtab kliendi vastu uksehoidja, kellest mööda pääsedes ohkab keskmine kodanik 
tahtmatult kergendatult. Iga teenuse detaili kasutatakse näitamaks, et see kauplus 

on vaid väljavalitutele. Sisekujundus meenutab rohkem kunstigaleriid kui poodi. 
Seal on vaatamiseks maitsekalt välja pandud nii puhast kunsti, müüdavaid tooteid 
kui ka huvitavaid detaile ettevõtte ajaloost. Erilist rõhku on pandud valgustusele ja 
ruumikasutusele. Erinevalt teistest kaubanduspindadest ei ole püütud iga millimeet-

rit toodetega täita. Töötajad käituvad väärikalt ega ole sõbramehelikud.
Intrigeeriv teeninduskogemus, mis paneb kliendi ennast erilisena tundma, ja 
teadmine, et ta on ostnud pika ajalooga toote, mida valmistatakse ainult valitutele, 

* PwC. A. Experience is everything: Here’s how to get it right, 2018
* Blake Morgan, 50 Stats That Prove The Value Of Customer Experience, Forbes, 24.09. 2019
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on üks olulistest põhjustest, mis võimaldab müüa PVC plastikust – millele on antud 
kena nimi monogram canvas – kotte tuhande euro eest. Enamik kliente ei pane isegi 
tähele, et kott on plastikust, kuna ollakse nii keskendunud kliendikogemusele ja 

brändi väärtusele.

Muuda tootekeskne mõtlemine 
kliendikeskseks

Ettevõtjana on väga lihtne triivida olukorda, kust vaatad kogu maailma läbi oma 

teenuse ja toote. Nagu öeldakse, kui hoiad haamrit, näed igal pool naelu. Klient 
näeb sinu projekti teisest perspektiivist. Tema elus juhtub iga päev sadu asju, milles 
sinu ettevõte ja teenus mingit rolli ei mängi. Eriti alustavatele ettevõtjatele tuleb tihti 
üllatusena, et potentsiaalne klient pole probleemi isegi märganud või ta lahendab 

selle teisiti, kui oldi arvatud. Kusjuures kliendi lahendus võib olla ettevõtja meelest 
ebaloogiline ja isegi absurdne. 
Ülekaaluline klient võib vaadata Youtube’ist kolm kehapositiivsuse videot, marssida 
lähimasse poodi, osta suuremad riided ning broneerida rannapuhkuse soojale 

maale, selle asemel et hakata guugeldama jõusaale või registreeruda sinu väga hea 
dieediprogrammi kasutajaks. Ettevõtja jaoks on pehme keha probleem, kliendi jaoks 
ei ole. Seetõttu on tootekeskne mõtlemine ohtlik.
Klientide soovid võivad ka muutuda. Ühel päeval võivad turule tulla uued tooted 

ning varem toiminud lahendused ei pruugi enam kliendi ootustele vastata. Kui 
ettevõtjal puuduvad sellisel hetkel teadmised kliendi eelistustest ja ajakohastest 
trendidest, võidakse sattuda väga raskesse olukorda. Kliendikeskne mõtlemine 
pakub ka palju võimalusi uuenduslike äriideede leidmiseks. Näiteks e-kauplus Stitch 

Fix sõelub tehisintellekti ja stilistide abiga välja riided, mis sobivad just sinule, ja 
teeb rõivaste ostmise kliendile palju lihtsamaks.  
Ehk mõnevõrra ootamatult pärsib puhtalt tootele keskendumine märkimisväärselt 
ka traditsioonilist tootearendust, kuna isolatsioonis sünnib kergesti tarbetuid ideid ja 

innovatsioone, mis klienti ei kõneta ja mille eest ta ei ole nõus maksma. 

Võidab parim kliendikogemus
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Tootearendus on kergem ja odavam, kui energia ja loovus suunatakse kliendi 
vajadustele vastava toote või teenuse disainimiseks. Lisaks olemasolevatele 
vajadustele peab mõtlema ka kliendil tulevikus tekkivatele vajadustele, pimesi 

soovide täitmisest ei piisa. 
Tootekeskne mõtlemine vaevab nii suuri kui ka väikeseid ettevõtteid. Väikeses 
ettevõttes on fookuse lülitamine kliendile kiire ja kerge, suures organisatsioonis 
nõuab see palju tööd ja muutust mõtteviisis ning töökultuuris. 

Tihti viib tootekeskne mõtlemine selleni, et ravitakse haiguse asemel sümptomeid. 
Kliendi jaoks pole organisatsioonikaardil kohta, aga projekte ja tegevusi disainitakse 
organisatsiooni ülesehituse järgi. Sellest tulenevalt sõidavad organisatsiooni 
vajadused tihti kliendi vajadustest üle, ükskõik mis hinnaga. Kliendikeskne 

mõtlemine aitab jõuda tegeliku probleemini, mis on valusa ja silmatorkava 
sümptomi taga peidus.

Empaatia on ammendamatu 
loodusvara

„Läksin oma aastase lapsega ühte suurde poodi. Šoppamine läks 
natuke liiga pikale ja tütar sai täiesti massiivse jonnihoo. Püüdsin asju 
kähku kassast läbi piiksutada, samal ajal kui laps rabeles ostukärus 
nagu põrgutules. Tundsin ise ka, et paanikahoog läheneb, kuna nägin 
inimeste hukkamõistvaid pilke. Kassasid valvav tädi märkas seda ja 
tuli mulle appi. Alguses ta proovis lapsele laulda, aga see muidugi ei 
töötanud, sest laps oli jõudnud juba raevunud udusireeni faasi. Ta küsis, 
kas ta võib lapse sülle võtta, ja ma lubasin. Tädi hakkas lapsega mööda 
poodi ringi jalutama ja inimestele tere ütlema. Kõik andsid lahkelt oma 
panuse. Mina sain samal ajal ostud makstud ja lahkusime juba täiesti 
professionaalse perekonnana, nagu poleks midagi juhtunud.“
Piret, klient
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Suurem tüdruk aitab väiksemat söögilauas. Elanto töötajate laste suvelaager Sompasaares.
Eino Heinonen, 1950, Helsingi, Helsingi Linnamuuseum, CC BY 4.0
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* freakonomics.com/podcast/compassionomics
* Stephen Trzeciak, Anthony Mazzarelli, Compassionomics (The Revolutionary Scientific  
    Evidence that Caring Makes a Difference), Studer Group, 2019
* Jane E. Brody, The Cost of Not Taking Your Medicine, The New York Times, 17.04.2017

Üks teenusedisaini peamistest ülesannetest on empaatia loomine. Tundub uskumatu, 
et me oleme valmis investeerima suuri summasid tehnoloogiasse, aga ainult idee 
empaatiast kõlab liiga kuluka ja ohtliku investeeringuna.

Stephen J. Dubner räägib empaatiast „Freakonomicsi“ podcast’is* Stephen 
Trzeciaki ja Anthony Mazzarelliga, kes on uurinud Ameerika meditsiinisüsteemi 
ning väidavad, et empaatia võib olla 21. sajandi imerohi. Trzeciak ja Mazzarelli 
on kirjutanud oma uurimuste põhjal ka raamatu „Compassionomics“, mis räägib 

empaatia rollist majanduses.*
Tuleb välja, et kui kohelda patsienti empaatiliselt, võtab temaga tegelemine ainult 
nelikümmend sekundit rohkem aega, kuid sellest tulenev kasu on uskumatult 
suur nii patsientidele isiklikult kui ka kogu tervishoiusüsteemile majanduslikust 

perspektiivist.
Trzeciak ja Mazzarelli leidsid, et empaatilise arsti väljakirjutatud ravimeid võetakse 
palju hoolikamalt. Statistika järgi jäetakse keskmiselt umbes 25% retseptiravimitest 
välja ostmata ja lausa 50% krooniliste haiguste ravimitest manustatakse arsti 

juhendit järgimata, näiteks võetakse ainult pool doosi.* See on ühiskonnale väga 
kulukas, sest koguni 10% haiglaravi vajavatest patsientidest on need kroonilised 
haiged, kes ei võta ravimeid korrektselt.
Kui juba meditsiinivaldkond, mis teoorias peaks toetuma teadusele ja 

innovatsioonile, käitub uskumuspõhiselt ja on jätnud patsiendi emotsionaalsed 
vajadused täiesti tähelepanuta, siis mida oodata teistelt valdkondadelt?

 „Kuna meil on väga head õmblejad, aga puudub lõigete tegemise oskus, 
tahtsin teha lepingu lõigete konstrueerijaga, et meie kliendid saaksid 
kogu teenuse paketina. Leidsin ühe koostööpartneri, aga ta osutus 
väga põikpäiseks. Kõige hämmastavam oli, et tal puudus igasugune 
soov kliendi vajadustega arvestada. Meie kliendile oli tekstiilitoodete 
kategooria uus ja ta ei teadnud veel kõiki vajalikke etappe, aga samas 
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Ootuste mõistmine on terve 
kliendisuhte alus

Positiivne kliendikogemus on tagatud juhul, kui klient saab veidi rohkem, kui ta 
ootas. Ootuste ületamiseks on vaja mõista nende tagamaid. Võib muidugi usaldada 
enda intuitsiooni ja loota, et on valitud kliendile parim lahendus, aga see on siiski 
täiesti erinev olukorrast, kus sa tead täpselt, mida klient ootab ja miks.

Praktilisest perspektiivist on ootuste ületamiseks kasulik teada, milline detail 
toob sära kliendi silmadesse kõige väiksema investeeringuga, aga kliendi ootuste 

oli tema bränd tuntud. Meile oleks olnud väga kasulik teda õpetada, 
kuna kliendi väärtus oleks tulevikus olnud sadu tuhandeid eurosid.
Koostööpartner eelistas ennem anda kliendile õppetunni mitme halva 
prototüübi ja oodatust kolm kuud pikema tootearenduse protsessi 
näol, kui teha telefonikõne ja selgitada välja, miks lõiked kokku ei lähe. 
Selle asemel ütles ta, et oma viga, kui läheb valesti. Andsin talle mitu 
võimalust, aga kommunikatsioon muutus pigem halvemaks kui paremaks.
Loobusin koostööst ja leidsin uue partneri, kes sai paari minutiga aru, et 
klient oli kogemata lõikele esipoole valesti märkinud. Kaotasime kolm 
kuud, tegime kasutuid prototüüpe, pidasime viis tarbetut koosolekut ja 
peaaegu kaotasime kliendi. Eks see oli mulle endale ka õppetund, 
järgmine kord ma ei proovi töötada sellise inimesega, kes kliendi 
olukorda ja tema väärtust ei mõista.“
Raido, ettevõtja

Kui seada teenust disainides sihiks empaatia, on uus teenus tulusam ja seda 

on kergem toota kui puhtale efektiivsusele orienteeritud teenust. Ka töötajatel 
on lihtsam, kui fookus on seatud kliendi aitamisele, siis on ka üldine meeleolu 
positiivsem. Enda distantseerimine klientidest ja nende probleemidest ning pidev 
kaitsemüüri ülal hoidmine nõuab väga palju energiat.

Võidab parim kliendikogemus
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* Danny Meyer, Setting the Table: The Transforming Power of Hospitality in Business. Marshall 
Cavendish Trade, 2010

mõistmine laiemas plaanis on ettevõttele abiks iga tegevuse planeerimisel. 
Meeskonnad, kus saadakse ühtemoodi aru empaatiast, soojusest ja külalislahkusest, 
on eelistatuimad töökohad, kuna hoolimine on kahesuunaline tee. Kliendi ootuste 

ületamine premeerib ja motiveerib töötajat ehk isegi rohkem kui klienti. 
Danny Meyer räägib oma raamatus „Setting the Table“* loo paarist, kes tuli tema 
restorani pulma-aastapäeva tähistama. Teenindajaga suheldes tuli välja, et nad 
olid jätnud šampanja sügavkülma jahtuma, et seda hiljem koos nautida, ja nad ei 

teadnud, et pudel tõenäoliselt plahvatab selleks ajaks, kui nad koju jõuavad. Mees 
tahtis kohe koju kiirustada, et päästa väärtuslik jook, mida oli hoitud just selle 
pidupäeva tähistamiseks. Selle asemel saatis restoraniteenindaja vanapaari lauda, 
et nad saaksid rahulikult õhtusöögile keskenduda, võttis ühisel kokkuleppel nende 

korteri võtmed ning käis šampanja päästeoperatsioonil. Lisaks jättis ta külmkappi 
üllatuseks kaks joogiga sobivat magustoitu. Abielupaar oli muidugi vaimustuses 
ja sellest loost sai perekonna reliikvia, mida räägitakse alati, kui võimalik. Kindlasti 
ei ole võimalik kliendi ootusi iga kord sellisel kujul ületada, aga suuremeelsus tasub 

ennast tihti ära ka väiksemas mõõtkavas.
Kaasaegse kliendi kõige suuremad ootused puudutavad ausust ja läbipaistvust 
ning klientide ootused arenevad kiiresti. Näiteks eetilisuse, võrdsuse ja 
keskkonnasõbralikkuse ootused tõusevad iga päevaga. Kui varem tegid paljud 

digiteenuste pakkujad teenuse lõpetamise võimalikult raskeks, siis nüüd on aru 
saadud, et klientide piinamine ei ole otstarbekas, sest mida lihtsam on tulla ja 
minna, seda tõenäolisem on teenuse uuesti ostmine.

„Üldiselt oleme kasutanud kauba postitamiseks tavateenust, sellega läks 
paki kohale jõudmiseks veidi üle nädala, aga kliendil oli väga kiire ja 
tahtsime olla vastutulelikud, nii et tellisime kulleri. Helistasin veel igaks 
juhuks üle, et kaua läheb. 
Pakk jõudis kohale sama aeglaselt kui tavateenusega. Andsin 
tagasisidet, millele vastati, et see on lubatud piirides ja et nad ju ütlesid, 


