
42516     Klienditeenindus ja kvaliteet logistikas

16.1. Klienditeenindus kui logistika oluline protsess 

 Kliendid on kõik füüsilised ja juriidilised isikud (ettevõtted ja organisatsioonid), kes osta-
vad kaupu, teenuseid või mõlemaid samal ajal. Tarneahelas kaasnevad kaupade ostu-müügiga üld-
juhul logistikatoimingud või -teenused. Ettevõtted ostavad suurema osa valmistoodetest ja mater-
jalidest eesmärgiga kaupu edasi müüa või valmistada materjalidest uusi tooteid. Oma tegevuse 
tarbeks kasutavad nad (tegutsemise võimaldamiseks) üldjuhul väikese osa valmistoodetest ja põhi-
osa toodetud materjalidest ning komponentidest. Füüsilised isikud ja kodumajapidamised tarbivad 
aga suurema osa valmistoodetest ega soeta neid üldjuhul edasimüümise eesmärgil. Väärtuslike ja 
pika kasutusajaga püsikaupade (autod, kodumasinad, tarbeelektroonika) edasimüük võib toimuda 
aastate järel pärast nende soetamist. Kodutarbijal puudub toodete ostmisel tavaliselt kavatsus neid 
edasi müüa, vaid saada kasu nende tarbimisest.  
 Olenevalt sellest, kas kaubad soetatakse edasimüügiks või tarbimiseks, kasutatakse kliendi 
mõistet kahes tähenduses. Edasimüüja on oma tarnija jaoks klient (äriklient), kes ostab kaupu ees-
märgil teenida neid edasi müües või tooteid valmistades äritulu, tarbija aga eraisik või ettevõte, 
kes soetab tooteid selleks, et rahuldada nende kasutamisega oma soove ja/või vajadusi. Ühel või 
teisel juhul on klient see, kes otsustab, milliseid kaupu või teenuseid ostetakse edasimüügiks või 
tarbimiseks. 
 Klienditeeninduse protsess kaubanduses ja logistikas võib olla suunatud klientide vajaduste 
rahuldamisele toodete järele (ostmine jae- või hulgikaubandusest, edasimüüjalt jne), teenuste järele 
(logistikateenuste ostmine) või toote järele, mille kättetoimetamisega kliendile osutatakse logis-
tikateenust. Jaekaubanduses on ostetav kaup kliendi jaoks riiulil käeulatuses ja ostja tähelepanu 
kaupluses on suunatud peaasjalikult pakutavatele toodetele. Kauplusele osutatud logistikateenused 
ja kaupluse enda logistikatoimingud ostjat tavaliselt ei huvita. 
 Vastupidi ostjaga huvitab kaupluse kui edasimüüja personali lisaks hulgimüüjatelt hangita-
vatele kaupadele tellimuse täitmise protsessi lihtsus ja sujuvus ning nende endi või teenusepakkuja 
osutatav lao- ja veoteenus. Ei ole palju kasu hästimüüdavast kaubast, kui selle kättesaamisega on 
pidevalt raskusi, tellimuste täitmise protsess on kohmakas ja jaotusveod ei toimu usaldusväärselt. 
Edasimüüja jaoks saab kauba kõrval oluliseks ka teenus, mida osutatakse selleks, et kaubad jõuak-
sid soovitud ajal tellitud kogustes kauplusesse. Kui hulgimüüjal ei ole ladu ja autoparki, vaid ostab 
lao- ja veoteenust, on temale kõige tähtsam logistikapartneri osutatavate logistikateenuste tase ja 
teenindamise usaldusväärsus.

 Klientidest rääkides peetakse silmas erinevaid kliente:
•	 ärikliendid, kes esindavad ettevõtte ärikeskkonda ja töötavad selle nimel, et tarbija   

soovid saaksid rahuldatud
•	 lõppkliendid – tarbijad, kelleks on füüsilised isikud või ettevõtted, kes tarbivad erinevaid  

tooteid ja teenuseid
 Klienditeeninduse all mõeldakse kõikide toimingute koosmõju, mille abil teeb ettevõte 
kliendile toote, teenuse või mõlemad kättesaadavaks. Klienditeenindus on protsess, mis leiab aset 
müüja, ostja ja/või logistikateenuse tarnija vahel. Üldjuhul hõlmab see protsess selliseid tegevusi, 
nagu tellimuste töötlemine, laotoimingud, veokorraldus, arveldamine, reklamatsioonide käsitle-
mine jne. Üha sagedamini osaleb protsessis ka kolmas osaline, kelleks on enamasti logistika- 
teenuste tarnija. 
 Klienditeeninduses on teenindamise objektideks materjalivoo vahendajad (tootmisettevõt-
ted, jaotuskeskused, jaemüügiettevõtted) ja tarbijad. Kliente võivad kaubanduslikult ja logistiliselt 
teenindada nii tootmisettevõte ise kui ka tarneahela vahendajad. Klienditeenindus ei tohi olla suu-
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natud ainult tarbijaile, vaid ka nendele vahelülidele (distribuutorid ja diilerid), kes asuvad tarnea-
helas materjalitarnija ja tootja ning tarbijate vahel. 
 Klienditeenindus on ühtlasi protsess, mille käigus suunatakse ettevõtte valmistatavad tooted 
või osutatavad teenused klientide/tarbijate kätte. Selle protsessi lõppedes omandavad tooted suure-
ma väärtuse. Klienditeenindus on tootele/teenusele oluliste väärtuste lisamise protsess efektiivsel 
viisil kliendile täiendava kasu loomiseks.
 Teenindusprotsessi tulemusel saab klient selle, mida vajab ehk toote, teenuse või mõlemad, 
teenindaja aga müüdud kauba ja/või osutatud teenuse eest hüvituse. Kui klient tunnetab, et vastas-
pool on tõepoolest huvitatud kliendi probleemi lahendamisest või vajaduste rahuldamisest ja see-
juures parima võimaliku lahenduse leidmisest, on ta nõus partnerlussuhet ka edaspidi jätkama. Kui 
kliendiga suudetakse selles kokkuleppele jõuda, on mõlemad osalised rahul. 
 Äri-	 ja	 logistikajuhtimises	peetakse	ettevõtte	klienditeeninduse	protsessi	 enamasti	firma	
üheks põhiprotsessiks. Iga organisatsioon peaks püüdma selle poole, et tagada kliendi vajaduste 
ja soovide väljaselgitamine ja nende rahuldamine. Klienti enamasti ei huvita, mis organisatsioonis 
toimub ning kes ühe või teise probleemi on põhjustanud. Klient tahab saada tulemust. 
 Klienditeenindus kui äritegevuse funktsioon
Klienditeenindus on äritegevuse funktsioon, et saavutada kliendi rahulolu müügitellimuste täit-
mise või teenuste osutamise kaudu. Klienditeenindust käsitletakse sageli kui teatud standardit logis-
tikatoimingute soovitud kvaliteeditaseme saavutamiseks.
 Klienditeenindust käsitletakse kui:
•	 kogumit tegevustest, mis on suunatud klientidele
•	 protsessi, toiminguid ettevõttes või funktsiooni, mida juhitakse ettevõtte sees 
•	 klientide teenindamiseks vajalike tegevuste väljundit  
•	 kliendiga seotud eesmärki, mis viib kliendi rahuloluni 
•	 vahendit tarneahela juhtimisel 
•	 ärijuhtimise	filosoofiat
 Klienditeenindus on komplekt erinevatest tegevustest tellimuste täitmisel ja klientide rahul-
olu hoidmisel. Ettevõtete soov on panna oma kliendid tajuma, et nendega on hea ja kerge koostööd 
teha. Klienditeenindus on protsess, mis varustab vähemalt üht tarneahela liiget olulise lisaväärtusega 
kuluefektiivsel viisil. Selles kontekstis mõeldakse lisaväärtuse all teatud lisateenust või eriti hästi 
sujuvat koguteenust, mis muudab ühe ettevõtte toote ja teenuse palju paremaks konkurentide omast. 

 Klienditeenindus kui logistikasüsteemi toimimise väljund
Klienditeenindust peetakse logistikasüsteemide üheks olulisemaks komponendiks. Kõik logistika-
toimingud peaksid olema korraldatud toetamaks klienditeeninduse eesmärke. Kuna logistilise teenin-
damise põhimõtted seavad prioriteediks tarbija, siis on logistikas juhtivaiks kriteeriumeiks kliendi-
teeninduse sisu ja pakutav teenindustase. Klienditeenindus on logistika ja tarneahela juhtimise 
olulisemaid funktsioone, mis peaks olema suures osas ettevõtte logistikakontseptsiooni sisuks. 
 Klienditeenindus kujutab endast ettevõtte logistikasüsteemi toimimise väljundit. Kliendi-
teenindus on väljundiks ettevõtte jõupingutustele logistikatoimingute tegemisel ja on ettevõtte 
logistikasüsteemi toimimise efektiivsuse näitaja. Väljundi erinevaid parameetreid on võimalik 
mõõta suurustega nagu tellimuse täitmise aeg, tellimustsükli aeg, tarnekindlus, tarne täpsus jne.

 Klienditeenindus kui funktsioon kliendi rahulolu saavutamiseks
Klienditeenindus on funktsioon või tulemus, mis toetab lõppeesmärki – kliendi positiivset hin-
nangut ja rahulolu. Seega ei saa klienditeenindus ise olla lõppeesmärgiks, vaid on vahend selle 
saavutamisel. Kui teenuse osutamise käigus klient tajub, et pakutav väärtus on temale tähtis ja 
oluline, saavutatakse kliendi rahulolu ja teenuse positiivne väärtustamine. Tasemel klienditeenin-
dus on oivaline relv konkurentsivõistluses ja kujutab endast täiendavat eelist hinnakonkurentsis. 
Klienditeenindus ei tähenda üksnes olemasolevate klientide vajaduste rahuldamist nende jäämiseks 
ettevõttesse, vaid ka kliendibaasi laiendamist uute klientide lisandumise kaudu. 
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 Klienditeenindus kui vahend tarneahela juhtimisel
Tarneahela kontekstis on klienditeenindusel äärmiselt tähtis roll. Klienditeenindust peetakse üheks 
olulisemaks vahendiks tarneahela juhtimisel. Kui klienditeenindusega suudetakse luua klientidele 
lisaväärtust, võib see muuta nende käitumist tarneahelas sedavõrd, et paraneb kogu ahela või selle 
mingi osa funktsioneerimine. Selle eesmärgi saavutamiseks peaksid logistika- ja tarneahela juhid 
juhtima klienditeenindust strateegiliselt ja pakkuma selliseid teenuseid, mis on klientide jaoks olulised.
 Tarneahela juhtimine eeldab ühtlasi nii kliendisuhete kui ka klienditeeninduse juhtimist. 
Selles kontekstis vaadeldakse klienditeenindust kolmes vaates:
•	 klienditeenindus kui juhtimistegevus
•	 klienditeenindus kui tegevuste resultaat
•	 klienditeenindus kui kliendi ja oma ettevõtte toimingute ühilduvuse juhtimine
 Klienditeenindus on juhtimistegevus selles mõttes, et sellega seotud tegevused peaksid 
olema eesmärgistatud ja planeeritud ning kontrolli all. Pidevalt esineb operatiivtöös uusi ja kordu-
matuid situatsioone, kus tuleb võtta vastu otsuseid ja teha kompromisse, püüdes valida parimat 
võimalikku alternatiivi paljude hulgast. Klienditeeninduse protsessi tulemuseks on tellitud kauba 
jõudmine kliendi (tarbija) valdusesse või teenuse osutamisega saadud kasu tajumine kliendi poolt. 
 Tarnija ja kliendi ettevõtete äri- ja töökultuur võivad olla vägagi erinevad. Kasutusel on 
sarnased, kuid enamasti veidi erinevad äriprotsessid, eri juhtimisviisid ning erinevate võimalus-
tega infosüsteemid. Klienditeeninduse käigus toimuva koostöö võimalikuks saamiseks ja aren-
damiseks tuleb mõlemal ettevõttel teatud määral kohandada oma tegevust ühistes huvides. See 
võib tähendada kompromisside tegemist oma ärilistes taotlustes, toimingute kooskõlastamist ja 
informatsiooni edastamise viiside ning infokanalite tehnilist liidestamist jms. 
 Klienditeenindus kui ärijuhtimise filosoofia
Klienditeenindust	peetakse	ka	ärijuhtimise	filosoofiaks.	Ettevõtted	on	hakanud	viimastel	aastatel	
käsitlema	klienditeenindust	ka	kui	teatud	ühendavat	filosoofiat,	mis	määrab	ära	tee	ja	viisid,	kuidas	
äritegevust juhtida. Tähelepanu keskpunktis on klient oma soovide ja vajadustega, mitte protsess 
ise. Logistikasüsteemi tuleb juhtida nii, et kliendid saaksid just sellise teenindustaseme, mida nad 
vajavad. Kokkuvõttes viib see klientide rahuloluni, kindlustab ettevõttele äritegevuse jätkumise 
ja kasumi. Klientidele rahulolu pakkumisel tuleks jõuda sellise tasemeni, et neil ei teki vajadust 
otsida muude tarnijate kontakte ja edastada päringuid alternatiivsetele tarnijatele. 
 Klienditeeninduse väljundid
Klienditeenindust käsitletakse ka kui ettevõtte tarnesüsteemi väljundit. Logistikajuht peaks küsi-
ma endalt: „Kas me teeme oma klientide tarvis õigeid asju, või püüame hoopis ise kohanduda ja 
muganduda klientide teenindamise protsessis?” Klienditeenindusega seotud toimingud on olulised 
komponendid tarneahela juhtimises, mis peaksid olema suunatud kulude alandamisele teenin-
dustaset langetamata või teenindustaseme tõstmisele, seejuures kulusid suurendamata täiendava 
kasu loomiseks klientidele. 
 Klienditeeninduse väljundites on üldjuhul neli tasandit:
1. põhiteenuste tarnimine põhjendatud hinna ja muutumatu kvaliteediga
2. tarnijate ja klientide koostöö informatsiooni jaotamisel koostöötoimingute viimistlemiseks
3. osutatavate teenuste valikuline parendamine ja uute teenuste kasutuselevõtmine koostöösuhete 
tugevdamiseks ning laiendamiseks
4. innovaatiliste võimaluste otsimine klientide rahulolu suurendamiseks ja konkurentsivõime 
parandamiseks
 Lühenenud tellimustsükli aeg ja paindlikkus reageerimisel klientide muutuvatele vajadus-
tele võivad parandada kliendi toimingute efektiivsust ja vähendada tema varude hoidmisega seo-
tud kulusid, mis lõppkokkuvõttes võib tähendada madalamat hinda tarbijale. Paranenud efektiiv-
sus, madalam kulude tase, lühenenud tellimustsükli aeg ja suurenenud paindlikkus võimaldavad 
kliendil reageerida kiiremini turunõudlusele. 
 Klienditeeninduse tähtsus konkurentsivõistluse taustal
Inimesed ei osta mitte kaupu ja teenuseid, vaid hüvesid, mida nad kaupade tarbimisest ja teenuste 
osutamisest saavad. Võrreldes 20. sajandi keskpaiga tarbijatega on nüüdisaja tarbijad haritumad, 
jõukamad	ja	teadlikumad.	Osatakse	teadvustada	paremini	oma	spetsiifilisi	soove	ja	vajadusi	ning	
valida erinevate alternatiivsete toodete vahel. 
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 Toodetelt oodatakse kõrget kvaliteeti, kuid samal tasemel kvaliteeti nõutakse ka teenin-
damiselt, mis on seotud nende toodete turustamise ja müügijärgse teenindamisega. 
 Tehnoloogia arenedes ja konkurentsi tihenedes on tekkinud olukord, kus konkureerivate too-
dete omadused on üha rohkem sarnased, erinevused on kõigest marginaalsed. Tarbijal on üha raskem 
tajuda toodete erinevusi ja teha valikuid sarnaste toodete vahel. Sellises olukorras muutub ostuotsuste 
tegemisel üha määravamaks tarbijale või äripartnerile koos ostu ja toote kasutamisega pakutavate 
teenuste ulatus ja kvaliteet. Ettevõtted, kel puudub võime hinnata klienditeeninduse olulisust ja 
rakendada vajalikke meetmeid olukorra parandamiseks, võivad kaotada olulise turuosa. 
 Klienditeenindus on tänapäeval võtmetegur kliendi otsuste tegemisel. See on sageli põhjus, 
miks ostetakse rohkem ühe kaubamärgi ja vähem teise kaubamärgi tooteid. Hea klienditeenindus võib 
olla	mingile	ettevõttele	oluliseks	konkurentsieeliseks	võistlevate	firmade	ees.	Klienditeenindusel	on	
otsene mõju ettevõtte turuosale, logistikakulude tasemele, kasumlikkusele ja rentaablusele. Mitmed 
rahvusvahelised uuringud on näidanud, et ettevõtted, kes pakuvad klientidele keskmisest kõrgemat 
teenindustaset, usaldusväärset ja kvaliteetset teenindamist, on ka rentaablimad ja kasumlikumad.
 Turundus (marketing)	on	filosoofia,	mis	lõimib	kõik	tegevused	ja	funktsioonid	ettevõtetest	
kujunenud võrgustikus. Rahuldatud klienti nähakse kui ainsat võimalust saavutada kasumit, 
läbimüügi kasvu ja püsima jäämist pika perioodi jooksul. Praktikas kujutab turundus endast kuvan-
deid,	plaane	ja	otsuseid	selle	kohta,	kuidas	seda	filosoofiat	äritegevuses	rakendada.	
 Logistika roll turunduse kõrval on korraldada materjalide ja kaupade liikumine tarne-
ahelates kooskõlas turundus- ja müügistrateegia ning müügiplaanidega kvaliteetsel ja efektiivsel 
viisil. Logistikasüsteemid ja tarneahelad peaksid olema planeeritud toetamaks ettevõtete turun-
dustegevust. Logistika mõju kaupade turustamisele on väljapoole raskesti märgatav. See mõju 
on kaudne, kuid samas äärmiselt oluline. Mitterahuldav ja ebausaldatav klienditeenindus võib 
muuta kliendi eelistusi ja vähendada läbimüüki. Seega määrab peamiselt klienditeeninduse tase, 
kas ettevõtte kliendid jäävad selle klientideks ka tulevikus.
 Klienditeenindust võib käsitleda kui lõimitud tegevusi nii ettevõtte sees kui ka ettevõtete va-
hel tarneahelas. Enne seda, kui toode jõuab tarneahela lõpus oleva tarbijani ehk lõppkliendini, on see 
mitmete äri- ehk vaheklientide omanduses ja/või nende logistikapartnerite halduses. Seega, enne kui 
toode läheb lõplikult tarbija omandusse, läbitakse mitmeid ostu-müügiprotsesse, mis kõik hõlmavad 
kliendi teenindamist. Tarneahelas on ettevõtete turundustegevus ja kaupade liikumise füüsilised prot-
sessid üksteisega funktsionaalselt seotud ja tihedalt põimunud. On jõutud ühtsele arusaamisele, et 
efektiivset ühendust turunduse ja logistika vahel pakubki klienditeenindus. Klienditeenindust on hea 
õppida tundma, uurides ühendusi turunduse ja logistika vahel ning nende koostoimimist.
 Turunduse seisukohalt vaadeldakse klienditeenindust veidi erinevalt, kui seda käsitleb logis-
tika. Klienditeenindus tervikuna hõlmab selliseid valdkondi, nagu toodete disainimine, hooldus, 
koolitus, müügipersonali hoiak ja vastutus, tootegarantii ja hind ning logistiline teenindamine.  
Logistiline teenindamine on sageli kõige mahukam ja olulisem osa terviklikust klienditeenindusest. 

 Küsimused
 1. Mille poolest erineb klient „edasimüüja“ kliendist „tarbija“?
 2. Missugune kliendi kategooria on tarnijale üldjuhul olulisem, kas klient „edasimüüja“  
     või klient „tarbija“?
	 3.	Millised	peaksid	olema	tootmisettevõtte,	hulgifirma	ja	jaekaubandusettevõtte		 	
     klienditeeninduse peamised eesmärgid?
 4. Millistest alltegevustest koosneb klienditeeninduse protsess tootmisettevõttes, 
     millistest hulgimüügiettevõttes ja millistest kaupluses?
 5. Milliseid eesmärke ja ülesandeid täidab ettevõttes turundus ja milliseid logistika? 
     Kuidas on need valdkonnad omavahel seotud?
 6. Miks on klienditeeninduse protsess osaliselt turundus- ja osaliselt logistikaprotsess?
 7. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa tarneahela toimimisele?
 8. Kuidas aitab tasemel klienditeenindus kaasa ettevõtte edu saavutamisele?
 9. Miks käsitletakse klienditeenindust kui vahendit tarneahela juhtimisel?
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16.2. Tellimuste täitmise protsess 

 Klientide teenindamiseks tuleb ettevõttel sooritada mitmesuguseid toiminguid. Kõik need 
on seotud üldjuhul tellimustsükliga, mis algab kliendi juurest ja ka lõpeb seal. Tellimustsükkel on 
suhteline mõiste, millel on erinevaid tähendusi alustamise ja lõpetamise osas olenevalt sellest, kelle 
poolt toimingutele vaadata. Ostja silmis algab tellimustsükkel hetkest, mil ta on saatnud tellimuse 
ning lõpeb siis, kui kaup on võetud tema valdusesse. Müüja arvab sageli, et tellimustsükkel algab 
hetkest, kui ta on saanud tellimuse ja lõpeb siis, mil saadetis on antud üle vedaja valdusesse.
 Tavapärane tellimustsükkel koosneb järgmistest etappidest:
1. tellimuse kavandamine ja koostamine
2. tellimuse edastamine
3. tellimuse töötlemine/käsitlemine
4. tellimuse käsitsemine laos või täitmine tootmises
5. saadetise tarnimine
 Tellimustsükkel algab pärast kauba või teenuse ostuvajaduse tuvastamist tellimuse vormis-
tamisega. Tellimuse edastamine võib koosneda sündmustest, mis mahuvad tellimuse saatmise 
alustamise ja selle kättesaamise vahele. Elektroonilise andmevahetuse (EDI – Electronical Data 
Interchange) kasutamisel, mil tellimus lähetatakse kliendi arvutist tarnija arvutisse, lihtsustatakse 
radikaalselt tellimuste edastamise protsessi ja viiakse ühtlasi tellimuste edastamiseks kuluv aeg 
miinimumini. 
 Tellimuste töötlemise all mõeldakse ettevõttes tehtavaid toiminguid alates hetkest, mil 
tellimus saabus, kuni selle hetkeni, mil laole on antud üle korraldus saadetise komplekteerimiseks.
 Tellimuse töötlemine koosneb tavaliselt järgmistest toimingutest:
1. kontrollitakse, kas tellimuse sisu on täpne ja täielik
2. kontrollitakse, kas on võimalik müüa makseajaga ja kas pole maksetähtaega või krediidipiiri 
    ületavaid tasumata arveid
3. tellimus sisestatakse arvutisüsteemi müügimoodulisse
4. müügipersonali töötaja jälgib tellimuse täitmise kulgemist
5. arvutiprogrammi raamatupidamismoodulis registreeritakse müügitoiming, ettemaksu korral  
    genereeritakse kohe ka arve 
6. ladu saab korralduse saadetise komplekteerimiseks ja pakkimiseks
7. veokorraldaja planeerib saadetise kohaletoimetamise kliendile
 Tellimuse käsitsemine laos algab tellimuse komplekteerimisega ja lõpeb pakitud ning etiketi-
ga varustatud saadetise paigutamisega lao väljastamisalale. Tellimuse tarnimine on tellimustsükli 
viimane faas, mille jooksul vedaja toimetab tellimuse kliendile. Tellimustsükkel loetakse lõpetatuks, 
kui vedaja loovutab saadetise saajale selle lao vastuvõtualal või mujal kokkulepitud kohas.
 Kui tellimustsükli kõigi viie faasi toimingud on korralikult planeeritud ja koordineeritud 
ning nende täitmist jälgitakse, on saadud ettevõttele mõjuvõimas tööriist, mida on võimalik kasu-
tada kui potentsiaalset turunduse ja müügi instrumenti.
 Tellimuste töötlemisel, käsitlemisel ja täitmisel on peamine probleem tellimuste kuhjumine. 
Kuhjumine on põhjustatud enamasti sellest, et enamik kliente esitab oma tellimused enam-vähem 
kindlatel perioodidel. Näiteks on tavapärane, et ennelõunane tellimuste „laine“ langeb ajavahemi-
kule 9.30–12.00, pärastlõunane aga 13.30–15.30. Selline tellimuste käsitlemise süsteemide „üle-
laadimine” põhjustab viivitusi tellimuste koostamisel, edastamisel, töötlemisel ja täitmisel laos 
ning jaotusveol. Tagajärjeks on, et kogu tellimustsükli aeg pikeneb ja klientide teenindamise kiirus 
aeglustub. Kuhjumisprobleemide lahendamiseks oleks vaja uurida, millal kliendid oma tellimused 
esitavad. Kui tellimuste esitamise aegu on võimalik muuta, saab sellega vähendada kuhjumisi 
ja muuta töökoormust ühtlasemaks kogu tellimustsükli protsessis. Kui väidetakse, et tellimuste 
kuhjumist pole võimalik vältida ega leevendada, on sageli selle põhjuseks väljakujunenud töökor-
raldus ja -tavad. Takistused olukorra muutmiseks on niisugusel juhul pigem subjektiivset laadi ja 
põhjustatud väljakujunenud tööharjumustest.  
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 Küsimused
 1. Mida mõeldakse tellimustsükli all ja millistest etappidest see koosneb?
 2. Millistest osategevustest koosneb tellimuste töötlemise protsess?
 3. Kuidas oleks võimalik vähendada tellimuste kuhjumist?
 4. Milliste meetoditega oleks võimalik tagada, et ladu ja jaotusvedu suudaksid 
     täita klientidele antud lubadusi ka tellimuste kuhjumise perioodidel?

16.3. Klientide teenindamise logistikasüsteem 

 Klienditeeninduse sisuks on üldjuhul müügitöötajate poolt klientidele antud lubaduste täit-
mine. Müügimehe või müügisekretäri töö peaks lõppema (katkema) seal, kus algab nende antud 
lubaduste elluviimine. Tavaliselt on selleks üleminekupunktiks müügiprotsessi osaliste aktseptee-
ritud müügitellimus, mille täitmiseks tehtavad toimingud – ostmine, tootmise planeerimine, lao-
toimingud, veo planeerimine ja korraldamine – on logistikatoimingud ja peaksid jääma logistika-
personali korraldada. Ka vead, mis seejuures tehakse, on enamasti logistikute tehtud vead ja nende 
heastamisega peaks tegelema eelkõige logistik, mitte müügisekretär. Tootmis-, kaubandus- ja logis-
tikaettevõtete klienditeeninduses sooritatavad toimingud on suuremas osas logistikatoimingud, 
mistõttu peaksid klienditeeninduse planeerimise, korraldamise ja juhtimisega tegelema senisest 
rohkem logistikud, mitte niivõrd müügipersonal.   
 Klientide logistilise teenindamise süsteem hõlmab kliendile antud lubaduste täideviimise 
integreeritud toiminguid ja protsesse, millest põhiosa moodustavad logistikatoimingud ja -prot-
sessid. Selles võtmes peaks olema logistikapersonal vastutav müügitöötajate antud tarnelubaduste 
õigeaegse ja korrektse täitmise eest.  
 Klientide logistilise teenindamise süsteem peaks olema organiseeritud nii, et tekiks 
adekvaatne ja stabiilne mõju kõikidele tegevustele, mis mõjutavad klienditeeninduse taset. 
Põhiküsimuseks pole mitte see, kuidas on klienditeeninduses organiseeritud erinevate funktsioo-
nide täitmine, vaid see, kuidas juhtida paremini tellimuste täitmise protsessi. Logistilise teenin-
damise integreeritud süsteem võimaldab koordineerida ostude, tootmise ja jaotuse planeerimist. 
 „Tarbijate töötlemisega” tegelevad ettevõttes müügi-, turundus- ja turustusosakond. Kuna 
need teenistused on klientidele ja tarbijatele kõige lähemal, saavad nad kõige paremini kontrol-
lida tellimuste täitmist ja klienditeeninduse kvaliteeti. Logistikaosakond organiseerib tellimuste 
täitmist ja lahendab klienditeenindusega seotud küsimusi. Klientide teenindamine on olulisemaid 
funktsioone, mille eest peaks vastutama ettevõtete logistikajuhid. Klienditeeninduse juhtimine 
peaks rajanema loogikal, et logistikatoiminguid ettevõttes teostatakse koordineeritult ja funkt-
sionaalsete allüksuste juhid toetavad nende sooritamist. Selleks, et saavutada logistikatoimingute 
efektiivsus, on vaja juhtida tellimuste täitmise protsesse tsentraliseeritult. 
 Ettevõtte logistikasüsteem töötab tarbija jaoks tõhusalt ainult juhul, kui süsteemi peamised 
komponendid (ostud, tootmine, ladustamine, transport ja jaotus) funktsioneerivad koos nagu üht-
ne mehhanism. Seda pole võimalik saavutada, kui funktsionaalsete allüksuste juhid kindlustavad 
tellimuste täitmise toimingud oma allüksuste piires küll professionaalselt, kuid ei vastuta tervi-
kuna klientide teenindamise eest. Klientide logistilise teenindamise kvaliteedi tagamiseks peavad 
funktsionaalsete allüksuste töötajad tegutsema koostöös ja koordineeritult. Koordineeritud ja hästi 
juhitud tegutsemine omakorda võimaldab ettevõttel kasutada paremini ressursse ja vähendada ku-
lusid. Kui ühe allüksuse juht ei suuda kindlustada oma allüksuse toimingute kvaliteetset soorita-
mist, on muude allüksuste juhtide jõupingutused sageli asjatud.  
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 Joonis 16.1   Klientide teenindamise müügi- ja logistikasüsteem

 Joonisel 16.1. on kujutatud olukorda, kus kliendilt saabunud tellimus võidakse saata täit-
miseks lattu, edastada tootmisele või kauba puudumisel laos ostuosakonnale tellimuse tegemiseks 
tarnijale. Eriti oluline on, et müügipersonali töötajad saaksid kõikide hälvete ja tarnevigade korral 
kliendilt tagasisidet. Kui vead on põhjustatud logistikute poolt, tuleb neid vigadest kindlasti teavitada.
 Müügi- ja logistikapersonali koostöö üks võtmeküsimusi on see, kuidas tuua logistikud 
lähemale klientidele. Ettevõtetes, kus see on õnnestunud, on vähenenud müügipersonali koormus 
ja kulud, samal ajal paranenud meeskonnatöö. Mida rohkem tegelevad logistikud klienditeenin-
dusega, seda kiiremini kaob eraldatus ja personali jaotus töötajaiks, kes tegelevad klientidega ning 
töötajaiks, kes organiseerivad tellimuste täitmist. Et see võimalikuks saaks, peavad eelkõige müügi- 
ja logistikajuht tegema pidevat koostööd. Ollakse seisukohal, et suuremat initsiatiivi koostöö aren-
damisel ja logistikute lõimimisel müügiprotsessi peaks näitama üles logistikajuht.
 Logistilise teenindamise süsteemi rajamiseks on vajalikud järgmised tegevused:
1. Turu segmentimine ehk jaotamine konkreetseteks eri vajadustega klientide gruppideks.  
    Klientidel on iseärasused ja eri klientide grupid vajavad teatud määral erinevaid teenuseid.
2. Selliste teenuste kindlaks tegemine, mida kliendid kõige enam vajavad.
3. Tähelepanu keskendamine olulisematele teenustele ja nende teenuste väljaarendamine.
4. Teenusestandardite määratlemine turu erinevate segmentide tarvis.
5. Osutatavate teenuste hindamine, seose leidmine teenuse kvaliteeditaseme ja hinna vahel,  
    kompromissi leidmine teenuse kvaliteeditaseme ja selle hinna vahel ja optimaalse teenindus- 
    taseme tuvastamine.
6. Tagasiside saamine klientidelt tagamaks, et nad saavad just sellist teenust, nagu vajavad.  
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 Klienditeeninduse logistilise süsteemi ülesehitamisel või muutmisel orienteerumine ainult 
ettevõtte majandustegevuse tõhususega seotud eesmärkidele (enamasti kulude kokkuhoid) on igal 
juhul ohtlik tee.
 Väga tähtis on klienditeeninduse eesmärke ja ülesandeid pidevalt jälgida ning teenindus-
protsessi juhtida. Kui mõõtmistulemused näitavad, et klienditeeninduse eesmärke pole saavutatud, 
tuleb rakendada korrigeerivaid tegevusi. Mõõtmisele kulutatud aeg on raisatud aeg ja jõupingu-
tused on mõttetud juhul, kui tagasiside tulemusena ei rakendata meetmeid teenindamise paranda-
miseks. Kui pärast mõõtmisi rakendatakse korrigeerivaid toiminguid, kõneleb see üldjuhul tugevast 
ja efektiivsest klienditeeninduse programmist ettevõttes.
 Kui kliendid ostavad logistikapartnerilt logistikateenuseid, on osa ostuprotsessi ja teenuste 
osutamisega seotud tegureid nende jaoks eriti tähtsad.
 Olulised tegurid logistika klienditeeninduses:
•	 suur sihtkohtade arv ja tegutsemine rahvusvahelises ulatuses 
•	 sagedased veod ja lühike veoaeg 
•	 lisateenuste osutamine – lisaks veoteenusele pakutakse ka terminaliteenust, laoteenust,  

tolliagendi teenust, veose kindlustamist, saatedokumentide vormistamist jne 
•	 teenindava personali suhtumine klientidesse – kuidas päringutele vastatakse ja pakkumisi  

vormistatakse, tellimusi vastu võetakse ja täidetakse, kuidas kliendiga telefoni ja elektronposti 
teel suheldakse. Kui hoolikalt uuritakse kliendi vajadusi enne pakkumiste tegemist, kas paku-
takse standardseid teenuste pakette või koostatakse kliendi vajadustest lähtuv pakkumine

•	 suhtlemise ja asjaajamise lihtsus ning usaldusväärsus. See, kui suure osa tööst partner kliendi 
eest ära teeb. Usaldusväärne partner muudab logistikateenuste tellimise kliendile võimalikult 
mugavaks ning samas võib klient kindel olla, et teenus täidetakse õigel ajal ja kvaliteetselt

•	 informatsiooni liikumine – enamasti soovib klient võimalust saada veoprotsessi igas faasis 
informatsiooni	saadetise	staatuse	kohta.	Juhtivad	logistikafirmad	pakuvad	saadetiste	jälgimise	
võimalust oma kodulehekülgedel (Track and Trace), kuid loomulikult annab partner vajadusel 
ka ise saadetise liikumise kohta soovitud infot ning hoiab klienti toimuvaga kursis

•	 teenuse kvaliteet – kõrget teenuse kvaliteeti saab mõõta problemaatiliste saadetiste,   
nt hilinenud, kahjustatud, kadunud kaubad, korrektse dokumentatsiooniga vormistatud saade-
tiste suhtarvuga

•	 kättesaadavus – kui kliendil tekib küsimus, siis peab tal olema võimalus logistikapartneriga 
ühendust võtta. Hinnata tuleb seda, kas logistikapartnerile on võimalik helistada ka väljaspool 
harilikke töötunde ning olla kindel, et kliendi küsimus saab vastuse ning klientide kaupade eest 
kantakse hoolt

•	 probleemide lahendamine – kui teenuse osutamisel tekib probleem, on äärmiselt tähtis, et see 
ka operatiivselt ja kliendi jaoks võimalikult soodsas suunas lahendatakse. Seega võiks posi-
tiivselt lahendatud reklamatsiooni problemaatiliste saadetiste hulgas lausa eraldi vaadata ehk 
siis kvaliteedi hindamisel arvestada positiivselt lahendatud juhtumite osakaalu.

 Küsimused
 1. Miks on klienditeeninduse protsess kaubanduses rohkem logistika- kui müügiprotsess?
 2. Milliseid ülesandeid täidab klientide teenindamise logistiline süsteem?
 3. Nimetada tegevused, mille läbiviimine on vajalik klientide logistilise teenindamise  
     süsteemi ülesehitamiseks?
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16.4. Kliendi rahulolu ja kliendisuhted

 Klientide teenindamise peamine eesmärk peaks olema saavutada klientide rahulolu. 
Rahulolu on suunatud toote/teenuse omandamisele ja/või tarbimisele kliendi poolt. Kliendirahul-
olu võib käsitleda kui klienti esindava isiku (isikute) tajumist, et tema vajadustele, soovidele ning 
ootustele on toote soetamisel ja/või teenuse osutamisel vastatud ootuspäraselt või on neid isegi 
ületatud. Kui toote/teenuse kvaliteet vastab tarbija ootustele, saavutatakse tarbija rahulolu. Kui 
aga toode/teenus ostja ootustele ei vasta, on klient rahulolematu. Kliendirahuloluga kaasnevad 
üldjuhul	toodete	korduvostud	ja	teenuste	järjepidevad	tellimised,	samuti	ka	firma	toodete	ja	/või	
teenuste soovitamine teistele isikutele ja ettevõtetele.
 Vahel ollakse eksiarvamusel, et kui kaebusi ei esine, on kliendid järelikult rahulolevad.
Kui aga korraldatakse klientide rahulolu-uuring, võib selguda hoopiski vastupidine – enamik 
kliente	 ei	 ole	kaugeltki	firma	pakutavaga	 rahul.	Eri	 riikides	 tehtud	uuringutest	 on	 selgunud,	 et	
ainult väike osa rahulolematutest klientidest esitab kaebuse. Tavaliselt annab vaid neli protsenti 
rahulolematutest klientidest seda ka ettevõttele teada. Ülejäänud 96% ei ütle midagi, sest nende 
arvates	 ei	 paranda	pretensioon	olukorda	 ja	 nad	 lihtsalt	 lahkuvad.	 Järelikult	 võib	firma	kaotada	
kliente, ilma et töötajad nende lahkumise põhjusi teaksid. 
 Kliendi rahulolematus võib olla ühekordne või püsiva iseloomuga. Ühekordselt tekkiv rahul-
olematus on põhjustatud tavaliselt ühe või mõne tellimuse ebaõnnestunud täitmisest. Üldjuhul piisab 
sel juhul kliendi meelepaha summutamiseks vabandamisest ja olukorra selgitamisest, kuidas säärane 
viga võimalikuks sai. Tegemist on juhuslike vigadega, mille taastekkimine lähiajal on vähetõenäo-
line. Piisab klienditeenindaja tähelepanust, vea heastamisest ja vea põhjustajatega suhtlemisest.
 Püsiva iseloomuga klientide rahulolematuse põhjuseks on enamasti järjepidev teenin-
damine allpool kvaliteeditasemest, mis oli eelnevalt kokku lepitud, või millisel tasemel teenin-
damist klient eeldas. Kui kliendi ja teenusepakkuja vahel on sisse seatud teenuste kvaliteedi mõõt-
mine ja regulaarne kvaliteediaruandlus, peaks olema rahulolematuse põhjused väljaloetavad ka 
kuu kvaliteediaruandest. 
 On teada, et mida tähtsusetum on rahulolematuse põhjus ja kiirem selle lahendus, seda 
väiksemaks kujuneb lahkunud klientide osakaal. Kaebus laheneb edukalt, kui sellega tegeletakse 
vaid üks kord ja lahendusest saavad kasu nii klient kui ka ettevõte. Keegi ei võida pikaleveninud 
kirjavahetusest, kus vaidlejad takerduvad oma seisukohtadesse või ettevõte venitab vastuse and-
misega. 
 Uuringud tõestavad, et tuleb olla tänulik pettunud kliendile, kes tagasi tuleb ja ütleb, millega 
ta rahul pole. Teenindajal tekib võimalus olukorda parandada ning halb info ettevõtte kohta ei levi. 
Klientide hoidmine rahulolevatena sõltub palju ettevõtte võimekusest rahulolematuse põhjus kiires-
ti tuvastada ning kiiresti sellele reageerida. Et rahulolematud kliendid oma kaebused välja ütleksid, 
on vaja, et arvamuse avaldamiseks oleks loodud lihtsad ja mugavad võimalused, klienditeeninda-
jad oleksid õppinud teenindamise protsessis tekkivaid probleeme tuvastama ja mitte pelgama vea-
teateid, leppetrahve ning kahjunõudeid. Rahulolematu klient mitte ainuüksi ei võta lahkumisega 
firmalt	pikaajalise	kasu	(tulu)	saamise	võimalust,	vaid	võib	tekitada	ettevõttele	kahju	veel	mitmel	
viisil. 
 Kliendikeskse teenindamise puhul asub teenindusprotsessi keskmes klient/tarbija oma soo-
vide ja vajadustega. Kliendikeskne klienditeenindus saab alguse klientide vajaduste arvestamisest. 
Teenindustase tuleks määrata klientide kogetud ja aktsepteeritud tasemena, mitte teenusepakkuja 
vaatenurgast lähtuva tasemena.
 Kliendikeskse	 teenindusfilosoofia	 tugevus	 tuleneb	sellest,	 et	kogu	organisatsioon	 ja	 selle	
keskendumisjõud pühendatakse klientidele. Kogu teenindamise protsess ehitatakse üles lähtudes 
sellest, kuidas neid soove ja vajadusi paremini rahuldada ehk kuidas saavutada kliendi rahulolu.  
Niisugune lähenemine on primaarne, müügikatted, müügimarginaalid ja kliendi kasumlikkus 
peaksid olema märksa väiksema tähelepanu all. Kui pikaajalise töö tulemusel on suudetud luua 
suur kliendibaas ja on võidetud klintide usaldus, tulevad ka tulusus ja kasum. Praktika on näida-
nud, et kui tähtsamaks peetakse mitte kliendi rahulolu saavutamist, vaid klientide pealt teenimist, 
ei saavutata suurt müügiedu ega laiaulatuslikku kliendibaasi. 
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 Kliendikesksus eeldab, et müüja ja ostja suhe muutub formaalsest isiklikuks. Klientide 
käitumise ja otsuste vastu tuntakse huvi, nende käitumismustrit püütakse tabada ja võimalikku 
käitumist erinevates olukordades ennustada.
 Klienditeeninduses peaks toimima püsiv tagasiside kindlustamaks, et puudused teeninda-
misel tuvastatakse, vead operatiivselt parandatakse ja heastatakse ning tehtud vigadest järeldused 
tehakse. Rahulolu-uuringute tulemuste põhjal suudab ettevõte selgitada välja probleemsed kohad 
teenindusprotsessis. Rahulolu-uuring aitab jõuda selgusele, kas on vaja tegelda juhuslike vigade 
kõrvaldamisega või muuta teenindamise protsessi, teenindamise poliitikat või isegi strateegiat.
 Olulisel kohal klienditeeninduses on kliendisuhete juhtimine (Customer Reliationship 
Management,	CRM).	Tähtsam	osa	on	siinjuures	integreeritud	infosüsteem,	mida	kasutatakse	firma	
müügieelse ja müügijärgse tegevuse planeerimiseks ning juhtimiseks.
 Üldjuhul	ei	hõlma	kliendisuhete	juhtimine	turunduse	poolt	ning	seda	võib	käsitleda	ka	firma	
ja klientide vaheliste suhete haldamisena ilma turunduskomponendita. Kliendisuhete juhtimine kas-
vas välja müügi automatiseerimisest seoses elektroonilise andmevahetuse kasutuselevõtmise ja elekt-
roonilise kaubanduse arenguga. Kliendisuhete juhtimise üks eesmärke on anda kliendile võimalus 
suhelda ettevõttega kõigi võimalike suhtlemiskanalite kaudu (telefon, veeb, elektronpost, EDI, on-
line ühendused jne), saada garanteeritud kvaliteediga teenust ning hoida samal ajal kokku kulusid. 
 Sedamööda, kuidas areneb ja täiustub infokommunikatsioonitehnoloogia, jäävad taga-
plaanile kliendi ja tarnija vahelised personaalsed suhted. Igapäevane suhtlemine toimub üha enam 
elektroonilise andmevahetuse teel. Isiklikud kontaktid kipuvad jääma harvadeks ja põgusaiks. 
Kliendi seisukohalt võib olukord seetõttu tekitada koguni masendust ja olla ebatäiuslik. Siinkohal 
tuleb appi suhteturunduse põhimõtete rakendamine, mis põhineb koostöö arendamisel just usal-
duslike isiklike kontaktide kaudu. Ettevõtted, kes suudavad pakkuda kõrge tasemega klienditee-
nindust eelkõige personaalsete suhete pinnal, omandavad turul olulise konkurentsieelise. 
 Tänapäeval täheldatakse klienditeeninduse arengus mitmeid trende:
•	 ettevõtete lähenemine klienditeenindusele muutub senisest proaktiivsemaks, sest klientidele 

püütakse luua rohkem lisaväärtust juba enne toote tarnimist, tarnimise ajal ja pärast seda, kui 
tarneprotsess on lõppenud

•	 rõhuasetus klienditeenindusele suureneb sedamööda, kuidas kasvavad klientide nõudmised 
teenindustaseme suhtes

•	 juhtimiseks vajalikku informatsiooni nähakse võtmetegurina teenindustaseme tõstmisel
•	 väheneb lühiajaliste suhete osatähtsus paljude tarnijatega ja suureneb pikaajaliste suhete  

osatähtsus väheste tarnijatega

 Küsimused
 1. Mida tähendab kliendi rahulolu?
 2. Miks on vaja hoida ettevõtte kliente rahulolevatena?
 3. Kuidas on võimalik saada informatsiooni kliendi rahulolu või rahulolematuse kohta?
 4. Millised märgid kliendi käitumises viitavad sellele, et ta pole rahul ettevõtte 
     klienditeenindusega?
 5. Mida tähendab kliendikesksus klientide teenindamisel?
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16.5. Klienditeeninduse strateegia ja -poliitika 

 Logistikasüsteeme on võimatu kavandada klienditeeninduse eesmärke püstitamata. Ei ole 
võimalik võtta vastu otsuseid transpordi, ladustamise, kaubavarude, tootmise või tellimuste käsit-
lemise kohta, tundmata seejuures klienditeeninduse eesmärke. 
 Klienditeeninduse eesmärgid ja ülesanded määratakse ettevõttes klienditeeninduse stratee-
giaga. Enamikul ettevõtetel kahjuks puudub väljatöötatud ja eesmärgistatud klienditeenindusstra-
teegia. Sageli ei suuda ka kõige paremini juhitud ettevõtted vabaneda puudustest klientide teenin-
damisel ja tegelda teenindusstrateegia arendamisega. Ettevõtted, kelle teenindamisstrateegia on 
asetanud peatähelepanu klienditeeninduse parandamisele, on üldjuhul edukad, sest nad saavutavad 
aja jooksul kandva konkurentsieelise. Sobiva klienditeeninduse strateegia väljatöötamine ja aren-
damine on muutunud ettevõttes klienditeeninduse juhtimisel väga oluliseks aspektiks.
 Keskne tegur klienditeeninduse eesmärkide ja ülesannete püstitamisel on nende määrat-
lemine lähtuvalt kliendi vaatenurgast. See tähendab, et kliente tuleb selles osas küsitleda ja viia 
läbi rahulolu-uuringuid. Kõigepealt on vaja selgitada, mis on klientidele nende teenindamisel 
kõige olulisem. Neid prioriteete selgitatakse üldjuhul välja kolmes küsimuste grupis:
•	 kliendile kõige tähtsamad elemendid teenindusprotsessis
•	 teenindusprotsessi täiendavad elemendid (täiendavad teenused jne)
•	 konkurentide teenindustase
 Olulised on seejuures sellised küsimused nagu:
•	 kas tellimuste edastamist on võimalik kuidagi parandada?
•	 kas tarneaeg (läbimisaeg, tellimustsükkel) rahuldab klienti?
•	 kuidas klient hindab teenindustaset võrreldes konkurentide teenindustasemetega?
 Klienditeeninduse strateegia väljatöötamine eeldab eelnevalt prioriteetide tuvastamist. 
Klienditeeninduse prioriteetide kindlakstegemine eeldab aga omakorda toimingute sooritamist 
iseloomustavate tegevusnäitajate kasutuselevõtmist. Tegevusnäitajate kasutamine peaks kindlus-
tama, et organisatsiooni tähelepanu keskpunktis oleksid tegurid, mis on klientidele olulised ning 
igaüks, kes tegutseb tarneahelas, võib veenduda, kas ja kuidas logistikasüsteem toetab või ei toeta 
tegureid, mis on klientidele olulised.
 Prioriteetide määramiseks tuleb mõista klientide vajadusi. Need vajadused on tavaliselt eri 
klientidel erinevad. On suur viga jätta need arvesse võtmata ja pakkuda kõikidele klientidele ühe-
sugust teenindust. Selle asemel tuleks teha analüüs ja tuvastada klientide grupp, kellel on sarnased 
vajadused ja kellele võib pakkuda enam-vähem ühesugust teenindust. Need vajadused määravad 
klientide grupi ja annavad sellele erilise identiteedi. Kliente segmenteeritakse sel juhul sarnaste 
tunnuste põhjal.
 Logistikastrateegiate  ja -süsteemide väljatöötamine peaks toimuma kirjeldatud järjestuses:
1. tarbijate teenindamise vajaduste tuvastamine
2. tarbijate teenindamise eesmärkide tuvastamine
3. ettevõtte logistikasüsteemi väljatöötamine
4. tarneahela juhtimise mudeli väljatöötamine koostöös tarneahela muude liikmetega
 Kui vajalik informatsioon on kogutud ja analüüsitud, võib ettevõtte juhtkond asuda  kliendi-
teeninduse eesmärkide ja strateegia väljatöötamisele. 
 Traditsioonilised klienditeeninduse strateegia eesmärgid on järgmised:
•	 suurendada ettevõtte kasumit optimaalse teenindustaseme juures
•	 viia ettevõtte sisemine potentsiaal vastavusse klientide vajadustega
•	 fokuseerida jõupingutused selliste teenuste pakkumisele, mis annavad ettevõttele  

konkurentide ees täiendavaid eeliseid
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Ettevõtete klienditeeninduse strateegiad on ehitatud üles enamasti viie võtmeteguri baasil:
 Usaldusväärsus
Kliendi poolt vaadatuna on usaldusväärsus kõige olulisem, sest see on seotud ostu-müügiprotsessi 
baaselementidega. Usaldusväärsus võib tähendada kaupade saadavust, kokkulepitud tarneaegadest 
kinnipidamist, tellimuste korrektset täitmist jne. Usaldusväärsus põhineb kliendi arvestusel ja ootu-
sel, et ettevõte teeb korrektselt seda, milleks ta on ellu kutsutud ja mida on klientidele lubatud.
 Aeg
Aeg on seotud tellimistsükliga. Klienti huvitab, kuipalju kulub aega hetkest, mil võeti vastu telli-
mus kuni hetkeni, mil see täidetakse. Paljudel arenenud turgudel on peatähelepanu suunatud eel-
kõige tarnimise kiirusele – mida kiiremini on tellimus täidetud ja saadetis tarnitud, seda parem.
 Käepärasus ja mugavus
Käepärasus ja mugavus on seotud selliste elementidega, nagu tellimuste esitamise lihtsus, läbimis-
aeg, tehniline abi ja müügijärgne teenindus. Klientide sooviks on, et koostöö oleks nende jaoks 
mugav ja tegevused käepärased, sobival ning lihtsal viisil teostatavad.
 Teabe edastamine
Teabe edastamine hõlmab selliseid tegevusi nagu saadetiste jälgimine, vastamine kliendi pärin-
gutele, arvete esitamine ja informatsiooni juhtimine. Kliendi soov on üldjuhul saada võimalikult 
kiiresti adekvaatset informatsiooni tarnija ja/või teenusepakkuja tehtud toimingutest. 
 Kinnipidamine antud lubadustest
Ohtlik on lubada klientidele rohkem, kui tegelikult suudetakse tarnida. Seetõttu peab olema 
ettevaatlik lubaduste andmisega, eriti siis, kui kliendid osutavad selleks tugevat survet.
 Strateegia arendamisel peaks silmas pidama kolme lähenemisviisi, mis abistavad ettevõtet 
sobiva klienditeeninduspoliitika väljatöötamisel:
•	 klientide reageeringu mõistmine toote või teenuse puuduste suhtes
•	 kompromissi leidmine klienditeenindusega seotud kulu ja tulu vahel 
•	 kasumlike/kahjumlike klientide tuvastamine tegevuspõhise kuluarvestuse ja -analüüsi abil
 Mis takistab ettevõttel välja töötamast tõhusat klienditeeninduse strateegiat? 
Levinumad on järgmised takistused:
•	 ei määratleta klienditeenindust
•	 ei pöörata tähelepanu klientide kasumlikkusele
•	 kasutatakse ebarealistlikku klienditeeninduse poliitikat
•	 ei tegelda klienditeeninduse uurimisega
•	 peidetakse klienditeeninduse kulusid
•	 klienditeenindust ei kasutata kui müügistiimulit
•	 klienditeeninduses töötavate inimeste volituste piirid on ähmased
•	 personal on välja koolitamata ja pole piisavalt tasustatud ega stimuleeritud
 Üks levinumaid põhjusi on informatsiooni puudumine klienditeenindusega seotud kulu-
de kohta. Sageli on tegemist klienditeeninduse „peidetud” kuludega. Kuna enamik ettevõtteid 
ei mõõda erineva teenindustasemega kaasnevaid kulusid, puudub neil ka võimalus kõrvutada ja 
analüüsida erinevaid teenindustasemeid koos nende puhul tekkivate kuludega. 
 Kui klienditeeninduse eesmärgid ja ülesanded on määratletud ja strateegia formuleeritud, 
võib asuda klienditeeninduspoliitika väljatöötamisele. 
 Klienditeeninduspoliitika peamised nõuded ja formaat on järgmised:
•	 teadmine, et eksisteerivad eri turusegmendid erinevate vajadustega
•	 arusaamine klientide erinevatest vajadustest või klientide tajumisest eri turusegmentides
•	 kvantitatiivsete	standardite	määratlemine	ja	defineerimine	eri	turusegmentides
•	 kompromissi vajaduse mõistmine klienditeeninduse taseme ja selle saavutamiseks tehtavate 

kulutuste vahel
•	 arusaamine jälgimise ja mõõtmise vajalikkusest klienditeeninduses
•	 side klientidega kindlustamaks, et mõlemad pooled mõistavad ja hindavad seda teenindustaset, 

mida pakutakse
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 Klienditeeninduse poliitika väljatöötamine peaks toimuma kuues etapis:
1. Määratleda võtmeteenuse komponendid.
2. Teha kindlaks võtmeteenuse komponentide suhteline tähtsus kliendi jaoks. 
3. Tuvastada oma ettevõtte valmidus ja suutlikkus konkureerida turul nende toodete ja/või  
    teenustega. 
4. Teha kindlaks eri vajadustega kliendigrupid (segmendid) lähtuvalt nende erinevatest   
     nõudmistest toodete ja teenuste kvaliteedi ja hinna suhtes.
5. Töötada välja erinevad teeninduspaketid ja -kontseptsioonid (alternatiivsed klienditeeninduse 
    poliitikad erinevatele turusegmentidele).
6. Tuvastada sobivad teenindustaseme näitajad ja nende mõõtühikud ning töötada välja kontrolli  
    ja jälgimise toimingud, samuti teenindamise kvaliteedi mõõtmise süsteem.
 Klienditeeninduspoliitika väljatöötamisel tuleb võtta arvesse klientide miinimumnõudmisi 
teenindustasemetele. Kui tarnija selliseid miinimumnõudeid ei arvesta, võib öelda, et tegemist 
pole teostusvõimelise tarnijaga. Kui neid nõudeid arvestatakse, saavutatakse toodete/teenuste tarni-
misel tõenäoliselt kliendi rahulolu. 

 Joonis 16.2  Klienditeeninduse strateegia, poliitika ja teenindusstandardi ning teenindusmudelite välja-
töötamine ettevõttes
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16.6. Klienditeeninduse elemendid 

 Klienditeenindus on olemuselt keerukas protsess, mida on hõlpsam uurida, analüüsida, 
juhtida ja arendada pärast seda, kui komplekssed ja läbipõiminud toimingud ja tegutsemistingi-
mused on üksteisest mõtteliselt eraldatud. Klienditeeninduse juhtimise parandamiseks uuritakse 
nende tegevuste seotust ja sooritamise tingimusi, kirjeldatakse süsteemi omadusi ning mõõdetakse 
erinevate tegevuste parameetreid. Klienditeeninduse protsessiga seotud toiminguid, tegutsemis-
tingimusi, erinevaid juhtimistegevusi, süsteemi omadusi kirjeldavaid parameetreid ja suurusi on 
hakatud nimetama klienditeeninduse elementideks. Klienditeeninduse terviklikku protsessi on hea 
uurida, analüüsida, planeerida, juhtida ja mõõta just nende üksikelementide kaudu. Klienditeenin-
duse elementide kaudu on võimalik kirjeldada kogu klienditeeninduse sisu.
 Klienditeeninduse elemendid jaotatakse kolme faasi selle järgi, millises järjestuses 
toiminguid ajaliselt sooritatakse:
•	 müügi- või teenindusprotsessile eelnevate protsesside elemendid
•	 müügi- või teenindusprotsessi elemendid
•	 müügi- või teenindusprotsessile järgnevate protsesside elemendid
 Teenindusprotsessile eelnevate protsesside klienditeeninduse elemendid:
•	 Klienditeeninduse poliitika 
Klienditeeninduse poliitika põhineb klientide vajadustel ja määratleb klienditeenindusstandardid. 
Otsustatakse, kes kellele raporteerib, missugustest näitajatest teavitatakse ja kui sageli seda tehakse. 
Väljatöötatud klienditeeninduspoliitika ei tohiks jääda pelgalt paberile, seda peab olema võimalik ka 
ellu rakendada. Kas kliendid on teadlikud klienditeeninduse poliitika olemasolust ja kas nad oska-
vad	seda	kasutada?	Kas	klienditeeninduspoliitika	sisaldab	spetsiifilisi	näitajaid?	Klientidele	tuleb	
edastada teeninduspoliitika põhimõtted ja eesmärgid kirjalikus vormis. Sellisel juhul ei teki neil 
teenindustaseme suhtes ebarealistlikke ootusi. Klienditeeninduse poliitika peaks andma kliendile 
informatsiooni selle kohta, mida võtta ette juhul, kui teenindamisel ei saavutata toimingute soori-
tamise kokkulepitud kvaliteeditaset.
•	 Äriprotsesside korraldatus
Äritegevuse korraldatuse lihtsus ja läbipaistvus on väga oluline element, sest kliendid soovivad 
saada informatsiooni ja edastada oma tellimused kiiresti lihtsaid vahendeid ja meetodeid kasuta-
des. Tarnija tegutsemise läbipaistvus ja selgus on olulised, sest aitavad kliendil paremini protsesse 
ja motiive mõista ning tarnijaga koostööd teha. 
•	 Süsteemi paindlikkus
Süsteemi paindlikkus tähendab eelkõige adekvaatseid ja kliendile soodsaid reageeringuid soovi-
matute sündmuste puhul, nagu ebasoodsad loodusmõjud, streigid, elektrienergia puudumine, in-
fosüsteemide töö lakkamine jne. Kui paindlik on tarnija logistikasüsteem tulemaks vastu klientide 
muutuvatele vajadustele ja arvestades nende erinevaid nõudmisi?
•	 Tellimuspartii suuruse piirangud
Tellimus võib olla piiratud nii arvuliselt, mahuliselt kui ka kaaluliselt. Enamasti kehtestatakse 
minimaalse tellimuse suuruse piirangud (hulgipakend, kaubaalus, veoühik jne). Tellimuse maksi-
maalse	suuruse	piirangute	põhjusteks	võivad	olla	soovimatus	võtta	liialt	suuri	finantsriske	makse-
ajaga müües, piiratud tootmisvõimsused või laovarud. 
•	 Tellimise meetodid
Milliseid meetodeid ja viise kasutatakse tellimuse edastamiseks? Vältida tuleks tellimist telefoni 
teel, sest sel puhul ei jää tellijale tellimusest kirjalikku jälge. Telefonitsi tellimisega kaasneb tava-
päraselt hulgaliselt vääriti mõistmist nii tellimuse koosseisu kui ka tellitud koguste osas.
•	 Organisatsiooni struktuur
Kas keegi on määratud vastutama klienditeeninduse eest? Kas vastutavatele töötajatele on antud 
õigus teha muudatusi ja erandeid klientide teenindamise protsessis? 
•	 Kontaktisikud
Enne koostöö alustamist tuleks teha selgeks, kes on kontaktisikud operatiivtöö tasandil, kes juhi-
vad ja planeerivad klienditeeninduse protsessi ja kes on klientide teenindamise eest vastutav 
ettevõtte juhtkonnas.
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 Teenindusprotsessi elemendid on alljärgnevad:
•	 Informatsioon tellimuse kohta 
Kliendil peab olema võimalik saada teavet laosaldode, tellimuse staatuse, saadetise lähetamise aja, 
tarneaja, järeltellimuse jms kohta
 – tellimustsükli faasid
 – tellimustsükli aeg 
Millised on erinevused lühima ja pikima tellimustsükli aja vahel? 
•	 Tellimuse täitmise ettevalmistamine
 – tarneaeg, tarne tähtaeg, tarne tähtpäev
 – tarne usaldusväärsus, tarnekindlus
 – perfektsete tarnete osakaal
 – „kiired“ saadetised 
„Kiired“ saadetised on üldjuhul kallimad kui standardsaadetised. Millistel tingimustel käsitletakse 
kiireid saadetisi?
•	 Tellimuste täitmise kvaliteedi jälgimine ja hälvete registreerimine 
Vead tuleb registreerida, arvutada välja näitajate väärtused, raporteerida juhtkonnale ja kliendile.
•	 Tellimise lihtsus ja mugavus
Kliendid soovivad, et kogu tellimise protsess oleks neile lihtne, poleks kohmakas, aeganõudev ja 
ebamugav.  
•	 Toodete asendamine
Kas toodete asendamine analoogtoodetega on aktsepteeritav? Kas seda võib otsustada tarnija?
•	 Kaupade seisukord saadetises
Milline kaupade füüsiline seisukord on aktsepteeritav ja milline mitte? 
•	 Kauba puudumine laos
Kuidas toimida toodete puudumisel? Kas toimub asendamine analoogtootega või tehakse järel-
tellimus?
 Kliendid vajavad sageli tarnijailt teenuseid ka pärast kaupade/teenuste ostmist. On vaja 
aidata ületada probleeme, mis võivad tekkida toote kasutamise ajal. Osa neist osutatavaist teenus-
test võimaldab suurendada ettevõtte tulu (paigaldamine, hooldus jne). Sel põhjusel vaadeldakse ka 
teenindusprotsessile järgnevate protsesside elemente.
 Teenindusprotsessile järgnevate protsesside elemendid:
•	 arveldamine
•	 paigaldamine 
•	 garantii 
•	 remont ja hooldus 
•	 varuosade saadavus ja tarneaeg
•	 veateated, kaebused ja reklamatsioonid
•	 Klientidelt saadetud veateated, kaebused ja reklamatsioonid annavad võimaluse saada teada, 

kus on logistikasüsteemis nõrgad kohad
•	 kaupade tagastamised
•	 toote ajutine asendamine remondi ajaks jne

16.7. Klienditeenindusstandardid 

 Klienditeeninduse üks prioriteete on klienditeeninduse standard, mis kujutab endast telli-
jalt saabunud tellimuse täitmise korra kirjeldust. Samuti võib standard sisaldada eesmärke, mis on 
püstitatud konkreetse kliendi teenindamisel. Paljud ettevõtted analüüsivad oma klienditeenindus-
standardeid tellimistsükli eri etappidest lähtudes. 
 Kui ettevõtte juhtkond on kindlaks määranud kõige olulisemad klienditeeninduse elemen-
did, tuleb juurutada toimingute teostamise standardid. Klienditeeninduse eest vastutavad töötajad 
peaksid raporteerima juhtkonnale regulaarselt klienditeeninduse kulgemisest.
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 Ettevõtted peaksid klienditeeninduse standardite väljatöötamisel määrama kindlaks teenin-
damise	eesmärgid.	Eesmärgid	peaksid	olema	spetsiifilised,	mõõdetavad	ja	saavutatavad.
 Järgnevalt mõningaid näiteid eesmärkidest:
•	 tellimustsükli aeg või läbimisaeg ei tohi ületada 3 tundi ja 30 min
•	 tarnevõime ei tohi olla madalam kui 96,5%
•	 komplekteerimisvigade hulk tuhande väljastusrea kohta ei tohi ületada 2 viga
•	 tarnekindlus ei tohi olla väiksem kui 97,5%
 Ainuke standard, mille poole tasub püüelda, on klientide ootuste sajaprotsendiline rahul-
damine. Selleks, et ideaalvarianti saavutada, peab täielikult kokku langema see, mida ootab klient 
ja see, mida on võimeline pakkuma ettevõte. 
 Klienditeeninduse standardid peaksid sisaldama järgmisi komponente:
•	 tellimuse täitmise aeg (tarneaeg, läbimisaeg)
•	 toodete saadavus
•	 tellimuspartii suuruse piirang
•	 tellimuse esitamise lihtsus (mugavus)
•	 tarnete sagedus
•	 tarnekindlus
•	 dokumentatsiooni kvaliteet
•	 pretensioonide esitamise kord
•	 teenindustaseme määratlemine
•	 klienditeeninduse tehniline tugi
•	 informatsioon tellimuse täitmise käigu kohta
 Mõnes ettevõttes võib klienditeenindusstandard sisaldada näiteks järgmist eesmärki:  
„97% kõikidest tellimustest peavad olema täidetud täielikult ja täpselt ning toimetatud kliendile  
24 h jooksul”.
 Ettevõtte turundusosakond on tihti väga mõjuvõimas klienditeenindusstandardite kehtes-
tamisel. Turundusosakonna töötajad püüavad sageli maksimeerida müüki ja kasumit arvestamata, 
milliseid täiendavaid kulusid selline ülearu kõrge teenindustase endaga kaasa toob. Suhteliselt 
väike klienditeeninduse eesmärkide ja teenindustaseme tõstmine võib tuua ettevõttes kaasa 
arvestatavaid lisakulusid. Näiteks selleks, et suurendada tarnevõimet 80%-lt 95%-le, on vaja suu-
rendada laoväärtust ligikaudu 80%.

 Küsimused
 1. Milleks on vaja ettevõtetel klienditeeninduse standardit?
 2. Millisel kujul peaks olema klienditeeninduse standard üles ehitatud ja millisel kujul  
     esitatud?
 3. Loetleda oluline informatsioon ja valdkonnad, mida peaks sisaldama ettevõtte   
     klienditeeninduse standard.

16.8. Teenindustase 
 Teenindamist tajutakse subjektiivselt ja kliendid kirjeldavad seda oma isiklikku kogemust, 
ootuste täitumist ja rahulolu või rahulolematust väljendavate sõnadega. Klienditeeninduse kirjel-
damine pole klientidel lihtne, sest teenindamise hindamisel lähtutakse enamasti kriteeriumidest, 
mis on seotud nende ootuste, kogemuste, rahulolutunde saavutamise või mittesaavutamisega. Kuna 
seda kõike on sõnades täpselt väljendada raske, piirdutakse tavaliselt kas positiivse või negatiivse 
hinnangu andmisega ettevõtte klienditeenindusele tervikuna. Kliendi teenindamise protsessile ja 
teenindamise tasemele hinnangu andmise muudab veelgi subjektiivsemaks see, et iga teenindatav 
isik võtab hindamisel aluseks oma isikliku kogemuste, ootuste, väärtushinnangute jms tausta ja 
lähtub personaalsest hinnanguskaalast. 
 Teenindustase on ühtaegu nii kvalitatiivne, kvantitatiivne kui ka kompleksne tegevusnäi-
taja. Teenindustaseme all mõeldakse klienditeenindusega seotud erinevate toimingute väljundite 
kvalitatiivseid ning kvantitatiivseid kirjeldusi. Kompleksset klienditeenindust on võimalik jaotada 
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elementideks, mille taset saab jälgida ja anda kvalitatiivseid hinnanguid või teatud suurusi täpselt 
mõõta. Jälgimiseks ja klienditeeninduse taseme hindamiseks on vaja need elemendid määratleda 
kvantitatiivsete eesmärkide kaudu ja mõõta teostatud teenindamist.
 Selleks, et klienditeeninduse taset oleks võimalik objektiivselt määrata, tuleks mõistega 
seostada teatud kindlad klienditeeninduse kvantitatiivsed elemendid ehk suurused, mida on või-
malik mõõta. Suurusele omakorda tuleks määrata kindel tase (väärtus) ehk kontrollarv, millega 
oleks võimalik võrrelda pakutavat teenindustaset taotletavaga. Klienditeeninduse tase seondub 
üksikute mõõdetavate elementide tasemetega ja sellist seotust tuleks kasutada klienditeeninduse 
planeerimisel ning juhtimisel. 
 Kui terviklikku klienditeenindust hakatakse jaotama mõõdetavaiks elementideks, leidub 
selliseid üksikuid elemente kümneid. Seetõttu on kasulik liigitada neid elemente kategooriatesse 
teatud põhimõtete järgi. 
 Üks võimalikest jaotustest on alljärgnev:
•	 turundusega seotud elemendid (müügikülastuste arv, müügihinnad, maksetingimused,  

müügijärgse teenindamise elemendid jne) 
•	 logistilise teenindamise elemendid (tellimustsükli aeg, tarneaeg, tarne täpsus, tarnekindlus jne)
•	 info- ja kommunikatsioonisüsteemidega seotud elemendid (tellimise mugavus, info tellimuse 

kohta, süsteemi töö täpsus jne)

 Tähtsaimad teenindustaset iseloomustavad elemendid on tarnevõime, tarneaeg, tarne täpsus 
ja tarnekindlus. Juhul kui teenusepakkuja on kasvõi ühe võtmeelemendi unarusse jätnud ja see pole 
tasemel, võib see klienditeeninduse taseme tervikuna alla viia.
 Teenindustaset tuleb vaadelda kahest vaatenurgast – kuidas tajub teenindustaset tarnija ja 
kuidas tajub seda klient. Peab arvestama asjaoluga, et kaupade ja teenuste ostjate jaoks on olemas 
ainult kaks teenindustaset – sajaprotsendiline või null. Tarnija hinnangud viitavad üldjuhul sellele, 
et tarnija poolt vaadatuna on teenindustase kõrgem kui kliendi poolt vaadatuna. Kui klient kaldub 
temale pakutavale teenindustasemele hinnangut andes olema ülemäära kriitiline ja lähtub pigem 
hilistest emotsioonidest kui tegelikust pikema perioodi kvaliteedistatistikast, siis arvab tarnija sageli, 
et klient on põhjendamatult kriitiline ja teenindustasemel pole viga midagi. Selguse saamiseks 
abistab siin loobumine hinnangute andmisest klienditeeninduse üksikutele näitajatele, tegelikkust 
objektiivselt kajastava mõõtmissüsteemi käivitamine ja kvaliteedistatistika pidamine. Igasugust 
emotsioonide ajel antud hinnangut on objektiivsetel alustel, arvudega kirjeldatud kvaliteedikokku-
võtte olemasolul kerge ümber lükata. Tegelikult saavutatud kvaliteeditaset kirjeldavate arvude 
võrdlemine taotletavatega annab üldjuhul parima võimaliku tulemuse. 
 Eristada tuleks ka ettevõtte keskmist klienditeenindustaset ja konkreetsetele klientide paku-
tavaid teenindustasemeid.  Klient võib tajuda temale pakutavat teenindustaset palju madalama või 
kõrgemana, kui on ettevõtte keskmine tegelik klientidele osutatavate teenuste sooritamise tase. 

 Teenindustase sõltub paljudest teguritest, näiteks:
•	 tellimuse täitmise ja saadetise tarnimise kiirusest
•	 ostjale osutatavate logistikateenuste struktuurist
•	 kaubasaadetiste kvalitatiivsete ja kvantitatiivsete parameetrite vastavusest tellija nõudmistele 
•	 optimaalse suurusega saadetiste koostamisest
•	 optimaalse suuruse ja struktuuriga varude loomisest ja hoidmisest
•	 transpordiliigi ja transpordivahendite ratsionaalsest valikust
•	 logistikateenuste	hindade	ja	tariifide	kooskõlastatud	tasemete	hoidmisest	pika	perioodi	kestel
 Üks kriteeriume, mida kliendid peavad ülioluliseks ja mille järgi nad hindavad teenindus-
taset, on paindlikkus. Paindlikkuse all mõistetakse ettevõtte võimet tulla vastu klientide soovidele, 
mis on erinevad varem kokku lepitud tegutsemismudelitest. Seega võib mõista paindlikkuse all tee-
nusepakkuja kiiret positiivset reageerimist klientide muutuvatele nõudmistele. Logistilise teenin-
damise paindlikkus peab olema seda suurem, mida väiksem on õige müügiprognoosi tõenäosus ja 
tarnekindlus ahelas. Paindlikkus logistilisel teenindamisel on osaliselt nende riskide kompenseeri-
jaks, mis avalduvad kaupade realiseerimisel.
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 Peab arvestama, et klientide oodatud teenindustase sõltub oluliselt ärivaldkonnast või toot-
misharust, kus tegutsetakse. Nii näiteks vajatakse jaekaubanduses esmatarbekaupade puhul palju 
kõrgemat teenindustaset kui tehniliste kaupade ja seadmete hulgi- ja projektmüügil. 
 Klienditeeninduse tase määrab ära, kui palju kliente jääb alles ja kui paljudest potent-
siaalsetest klientidest saavad tulevikus püsikliendid. Nii on ettevõtte klienditeeninduse tasemel 
otsene mõju selle turuosale, logistika kogukuludele, lõppkokkuvõttes ka ettevõtte kasumlikkusele 
ja rentaablusele. Sel põhjusel kuulub klienditeenindus lahutamatu osana igasuguste logistiliste 
süsteemide planeerimise ja toimimise juurde.
 Kui teenindustase peegeldab rohkem kooskõlastatud ja kokkulepitud tingimusi ja luba-
duste taset, mida klient ootab ja mille täitmiseks on tarnijal potentsiaali, siis teenindamise kvaliteet 
iseloomustab tarnija antud lubaduste tegelikku täitmist. Teenindamise kvaliteeti käsitletakse kui 
kliendi tõsist otsust või hoiakut, mis sarnaneb rahuloluga ja pärineb kliendi võrdlusest selle vahel, 
mida ettevõte on võimeline pakkuma sellega, mida ta tajub ettevõtte toimingute kohta tegelikult. 
Teenuse kvaliteeti käsitletakse kui erinevust ootuste ja tegelikkuse tajumise vahel. Mida väiksem 
on see erinevus, seda kõrgem on osutatavate teenuste kvaliteet.
 Kvaliteedil on kaks tasandit – objektiivne ja subjektiivne. Nii nagu teenindustaset on või-
malik kirjeldada ühtaegu arvudega ja iseloomustavaid hinnanguid andes, saab ka teenuste kvaliteeti 
käsitleda kvantitatiivsel ja kvalitatiivsel tasandil. Nende tasandite vahel võib eksisteerida kliendi 
nägemuses sageli tõsine vastuolu. Vaatamata sellele, et objektiivsed kvaliteedikriteeriumid on ol-
nud mingil perioodil kokkulepitud tasemel ehk tarnija seisukohalt on osutatud kvaliteetset teenust, 
võib klient tajuda teenust mittekvaliteetsena.   
 Kvantitatiivselt iseloomustavad suurused, mida kasutatakse enne koostöö alustamist teenin-
dustaseme kirjeldamiseks, sobivad enamasti ka koostöö käigus teenindamise kvaliteedi mõõt-
miseks. Eelistada tuleks kvantitatiivseid näitajaid, sest nende kasutamisel on tagatud objektiivsus 
– klienditeeninduse protsessi osalistel on raske tõlgendada kokkulepitud suuruste, nende ühikute 
ja arvuliste näitajatega esitatavat kvaliteediaruannet erinevalt.
 Teenindustaseme kriteeriumid sisaldavad nii materiaalseid kui ka mittemateriaalseid kom-
ponente. Materiaalseteks komponentideks on näiteks teenindava personali ja ruumide, autojuhi 
rõivaste ning auto väljanägemine jne. 
 Mittemateriaalsed komponendid sisaldavad omakorda selliseid teenindusprotsessi elemente 
nagu:
•	 võimekus teostada kokkulepitud teenused täpselt ja usaldusväärselt
•	 valmisolek aidata klienti ja pakkuda kiiret teenust
•	 personali teadmised, oskused, professionaalsus ja viisakus
•	 tähelepanu pühendamine klientidele

 Hinnangu andmisel teenindustasemele ja teenindamise kvaliteedile lähtuvad kliendid üld-
juhul järgmistest kriteeriumitest:
•	 teenindusprotsessi tehniline teostus
•	 keskkond – kord ja puhtus kontori-, tootmis- ja laoruumides, töötajate riietus, tehnika puhtus 

ja korrasolek jms
•	 teenindava personali professionaalsete oskuste, teadmiste ja kogemuste tase
•	 teenindava personali suhtumine kliendi esindajasse ja teenindusprotsessi
•	 teenuste osutamise järjepidevus ja usaldusväärsus
•	 kontakteerumise ja info vahetamise lihtsus ja mugavus
•	 keeleoskus – teenindava personali suutlikkus kõnelda keeles, mida eelistab klient
•	 kliendi vajaduste ja soovide mõistmine ning tajumine – teenindava personali võime asetada 

end kliendi rolli, tunda kliendi vajadusi ning mõista tema käitumist
•	 teenindaja võime arvestada klienti esindava isiku isikuomaduste, ühiskondlike, poliitiliste, 

rahvuslike ja religioossete vaadetega
•	 arvestamine konkreetse kliendi teenindamise traditsioonide ja eripäraga
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 Peamised kriteeriumid kliendipoolse hinnangu andmisel tema teenindamisele on järgmised:
•	 milline oli teenindusprotsessi tehniline teostus?
•	 milline oli teenindava personali suhtumine temasse kui klienti? 
•	 kas tema vajadused toodete ja/või teenuste järele said teenindamise käigus rahuldatud 

 Eriti tähtis aspekt klientide jaoks on teenindava personali suhtumine klienti. Tihti andesta-
takse väike segadus töökorralduses, puudused info edastamises ja selle kasutamises, kuid kindlasti 
ei unustata ükskõikset, hoolimatut ja üleolevat suhtumist. Kui ettevõtte klienditeeninduse protsess 
on sujuv ja kulgeb probleemideta, kuid klient ei taju kohapeal teenindava personali positiivset suh-
tumist ja tema kui kliendi tähtsustamist, võib lõppkokkuvõttes olla kliendi hinnang teenindamisele 
ikkagi negatiivne. 

 Joonis 16.3   Teenindustaset iseloomustavad kvantitatiivsed ja kvalitatiivsed näitajad

 Kliendi suhtumine ettevõttesse on mõjutatud  klienditeeninduse eri tasemetest. Tasemel 
klienditeenindus võib olla samavõrd tugev reklaamielement kui allahindlus, personaalne müük 
või soodsad maksetingimused. Kõrge tarnevõime, soodne veohind, lühike tellimustsükkel ja suur 
tarnekindlus avaldavad kliendile üldjuhul positiivset mõju ning stimuleerivad läbimüüki.

 Küsimused
 1. Mida mõeldakse teenindustaseme all?
 2. Mida mõeldakse teenindamise kvaliteedi all?
 3. Milles seisneb teenindustaseme kui tegevusnäitaja subjektiivsus?
 4. Kuidas on võimalik hinnata pakutavat teenindustaset ja teenuste kvaliteeti objektiivselt?
 5. Miks tajuvad klient ja teenindaja teenindustaset veidi erinevalt?
 6. Millised on olulisemad teenindustaset iseloomustavad tegevusnäitajad?

16.9. Teenindustaseme jälgimine ja mõõtmine 

 Oluline osa klienditeeninduse korraldamisest ja juhtimisest peaks olema pühendatud tee-
nindamise jälgimise ja mõõtmisega seotud tegevustele. Kuidas ja mida registreeritakse? Kes ja 
kuidas midagi mõõdab? Kus mõõtmistulemused registreeritakse? Kus ja mil viisil registreeritakse? 
Kes teostab tulemuste analüüsi ja teeb kokkuvõtted? Kellele tulemustest raporteeritakse? Kes teeb 
ja kuidas tehakse otsused teenindamise kvaliteedi parandamiseks?
 Tekivad probleemid, kui klienditeeninduse taseme mõõtmine viitab ise sellele, milliseid 
suurusi mõõta. Paljud ettevõtted on läinud kergema vastupanu teed ja mõõdavad neid suurusi, 
mida on kergem mõõta. Need ei pruugi aga kliendi seisukohast lähtuvalt olla kõige tähtsamad 
parameetrid. Selle asemel, et mõõta kogu tellimustsükli aega, mõõdetakse näiteks tellimuste käsit-
semise aega laos, sest selle kohta on arvutiprogrammist lihtne andmeid saada.
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 Näitaja väärtust on hea võrrelda mingi kontrollarvuga või aegreas toodud eelmiste perioo-
dide vastavate väärtustega. Nii on võimalik võrrelda teenindustaset mõne teise sarnase ettevõtte 
(konkurendi) omaga, riigi või rahvusvahelise keskmise tasemega, samuti jälgida ettevõtte teenin-
dustaseme muutumist ajas.
 Teenindustaseme näitajate kasutuselevõtmisel tuleks arvestada, et ükskõik milliseid suu-
rusi ka ei kasutataks, peaksid need vastama konkreetse kliendi olulisematele nõudmistele.
 Klienditeeninduse teostust on vaja mõõta ning jälgida:
•	 määratledes kvantitatiivsed standardid kõikidele teeninduse elementidele (kui on võimalik)
•	 mõõtes iga elemendi tegelikku taset
•	 analüüsides erinevusi tegeliku teenindamise ja standardi vahel
•	 võttes ette korrigeerivaid tegevusi, et viia tegelikkus vastavusse standarditega
 Klienditeeninduse taset võib mõõta ka ajalise parameetri järgi. Sel juhul mõõdetakse 
näiteks:
•	 tellimustsükli aega
•	 tellimuse töötlemise aega
•	 läbimisaega laos
•	 veoaega
 Tellimustsükli faasidest on võimalik mõõta ajavahemikku:
•	 tellimuse vastuvõtmisest kuni selle sisestamiseni
•	 tellimuse sisestamisest kuni komplekteerimise ja pakkimise lõpetamiseni
•	 saadetise pakkimisest kuni väljastamise või lähetamiseni
•	 lähetamisest kuni kliendini toimetamiseni
 Selleks, et oleks lihtsam ja arusaadavam rääkida tellimustest, mis on kliendi silmis igati 
korrektselt täidetud ja tellimustest, mille täitmisel on tekkinud mingid kõrvalekalded, on võetud 
kasutusele perfektselt täidetud tellimuse ehk perfektse tarne mõiste (OTIF – On Time In Full). 
Klient ei pruugi alati kõiki tarnetega seotud vigu märgata, mistõttu peaks perfektsete tarnete 
määra kindlakstegemisel lähtuma mitte kliendi, vaid tarnija vigade statistikast. Perfektsete tarnete 
osakaalu tõstmiseks on loodud head eeldused, kui tarnija registreerib kõik tarneprotsessis esinenud 
kõrvalekalded, teeb kindlaks nende põhjused ning rakendab parendusmeetmeid.
 Perfektse tarne võtmekomponendid on järgmised:
•	 tarnitud täielikult kõik mis telliti
•	 tarnitud täpselt kliendi soovitud kuupäeval ja kellaajal
•	 puuduvad tarneprobleemid (pakkeüksuste puudumine, vigastused, vastuvõtmisest keeldumine 

jms)
•	 täielikud ja õigesti vormistatud kaubasaatedokumendid, veokirjad ja arved
 Perfektsete tarnete osa kõikide tarnete arvust:

 Et saada adekvaatset pilti tegelikust teenindustasemest, on vaja hinnata kõiki kõrvalekal-
deid kumulatiivselt. Teisiti öeldes, on vaja mingi vaadeldava perioodi üksikud keskmised teenin-
dustaseme näitajate väärtused omavahel korrutada.
 Õigeaegselt kohale toimetatud saadetised   96,9%
 Täielikult komplekteeritud saadetised  99,5%
 Vigastusteta kohale toimetatud saadetised  99,3%
 Puudumisteta kohale toimetatud kaup  98,8%
 Tellimuste alusel õigesti koostatud arved  99,7%
Järelikult on perfektsete tarnete osakaal: (96,9 x 99,5 x 99,3 x 98,8 x 99,7) = 94,3%
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 Teatud toimingute registreerimiseks on vaja teha aktiivset koostööd klientidega, kauba 
saajatega või logistikapartneritega. Nii näiteks on võimalik saada informatsiooni saadetise tervik-
likkuse, vigastuste puudumise ja üleandmise aja osas ainult kauba saajalt ja/või logistikapartnerilt. 
Kliendid aitavad kaasa andmete saamisele ja registreerimisele juhul, kui nad näevad, et monitoo-
ring aitab tõsta nende teenindamise taset tulevikus.
 Kultuuriteguritel	on	sügav	mõju	sellele,	kuidas	defineeritakse	klienditeenindust.	Kuna	firma	
logistikasüsteem peab suutma rahuldada lõpptarbija vajadusi, peab ettevõtte juhtkond esmajärje-
korras välja töötama sobiva klienditeeninduse elementide kombinatsiooni iga turu tarvis. Samal 
ajal peavad ettevõtte logistilised ressursid olema korrastatud ja suutma pakkuda vajalikku teenin-
dustaset konkreetsel turul.

 Näide 1 – Logistilise teenindamise tase
Ekspedeerimisettevõte toimetab aasta jooksul kliendile 50 saadetist. Nendest 40 jõuavad kohale 
õigeaegselt, õiges koguses ja vigastamatult. Ülejäänud 10 saadetist on hilinenud 1–5 päeva või pa-
kendid osaliselt vigastatud. Ettevõte on andnud kliendile lubaduse toimetada õigeaegselt ja vigas-
tamata kohale kõik tema saadetised. Ettevõttel on olemas ka potentsiaal lubaduse täitmiseks, kuid 
osa neist lubadustest jääb täitmata erinevate partnerite ja oma töötajate hooletuse ning eksimuste 
tõttu. Milline on selle ekspedeerimisettevõtte logistilise teenindamise tase?
 40 / 50 x 100% = 80%
 Sellist teenindustaset ei saa pidada kliente rahuldavaks tasemeks.

 Näide 2 – Perfektse tarne tõenäosus
Aasta jooksul jälgiti ja mõõdeti tarnija tegevust ning saadi järgmised tulemused:
 Õigeaegseid tarneid    90%
 Täies mahus tehtud tarneid   92%
 Ilma vigade ja vigastusteta tarneid  97%
 Perfektse tarne tõenäosus on sel juhul kõigest: 90% x 92% x 97% = 80,3%

 Näide 3 –Tarnevõime
Kui laos on kümme erinevat toodet, iga toote puhul on tarnevõime 95% ja klient tellib neid kõiki, 
siis tõenäosus, et talle need kõik ühekorraga tarnitakse, on (0,95)10 = 59,9%.
 Teenindustaset iseloomustavad olulisemad näitajad on selged ja lihtsad, osa aga tuletatud 
või abstraktsed. Teenindustaset ja teenindamise kvaliteeti suudavad enam-vähem täielikult kirjel-
dada järgmised näitajad:
•	 tarnevõime
•	 tarneaeg
•	 tarne täpsus
•	 tarneaja paindlikkus
•	 tarnepoliitika
•	 tarnepartii piirangud

 Tarnevõime
Tarnevõime on üks kesksetest teenindustaseme näitajatest. Tarnevõime on kaubandus- või töös-
tusettevõtte võime rahuldada nõudlust mingi kindla toote järele teatud perioodi jooksul. Nõudlust 
saab rahuldada tellimuse alusel valmistatavate toodete osas kokkulepitud tarneaja raames, laost 
tarnitavate toodete osas aga vahetult laost tarnimisega. Kliendi vaatenurgast võib kasutada termini 
“tarnevõime” asemel mõistet “saadavus”.  
 Tarnevõimet mõõdetakse  ettevõtte tarnitud ja kliendi tellitud artikliridade või tellimuste arvu 
suhtena. Tarnevõime arvuline väärtus sõltub palju sellest, kas arvutamisel võetakse aluseks artik-
liridade, tarnitud tooteühikute või tellimuste arv. Kliendi poolt vaadatuna mõjutab tarnevõimet ka 
tegemata müük, mil klient saab tellimuse tegemisel teada, et soovitud kaubaartiklit pole võimalik 
saada. Tellimusel selline artiklirida ei esine, üherealise tellimuse korral aga tellimust ei teki. Nendel 
põhjustel võib tarnevõime olla kliendi poolt vaadatuna alati madalam kui tarnija registreeritud tase. 
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 Tarnevõimet arvutatakse täidetud ja täitmata tellimuste alusel alljärgnevalt:

 Tooteartikliridade alusel arvutatakse tarnevõimet järgmiselt:

 Tarnitud tooteühikute alusel arvutatakse tarnevõimet järgmiselt:

 Tarne täpsus
Tarne täpsuse all mõeldakse lubatud tarneajast kinnipidamist ja kokku lepitud tarnehetke usaldus-
väärsust. Tarne täpsust võidakse mõõta tõenäosusega, millega kliendile teatatud tarneaeg ei muutu. 
Mõõtmisel tuleks arvestada ka lubatud tarneajast kõrvalekallete esinemissagedust.
 Tarne täpsuse määramisel ei tehta üldjuhul järeldusi ühe tarne täpsuse järgi, vaid mõõ-
detakse erinevate tarnete täpsust pikema perioodi jooksul (kuu, kvartal, aasta) ning arvutatakse 
kõikide vaadeldavate tarnetäpsuste aritmeetiline keskmine.

 Tarnekindlus
Tarnekindluse all mõeldakse tõenäosust, et klient saab õige koguse õiget toodet laitmatus seisukorras. 
Kaupade füüsilist seisukorda mõjutavad materjalide käsitsemise ja vedude ajal tekkida võivad 
vigastused. Üks võimalus tarnete kvaliteedi jälgimiseks on mõõta reklamatsioonide arvu ja neid 
liigitada. Tarnekindlust võib mõõta täielikult (perfektselt) tarnitud artikliridade ja tellitud artikli-
ridade suhtena või täielikult tarnitud tellimuste ja esitatud tellimuste arvu suhtena. Tarnekindluse 
leidmisel tuleb arvestada alljärgnevat viit kriteeriumi:
•	 õige aeg
•	 õige kaup
•	 õige kogus
•	 vigastuste puudumine
•	 õige tarneviis.
 Kui kasvõi üks loetletud kriteeriumidest ei vasta konkreetse tarne puhul kliendi ootustele, 
võib lugeda tarne ebaõnnestunuks. 

 kus
 T – tõenäosus, et tarne tehakse kokkulepitud ajal
 P – tõenäosus, et tarnitakse õige toode (ted)
 Q – tõenäosus, et tarnitakse õige kogus (sed)
 D – tõenäosus, et saadetis tarnitakse ilma kauba või pakendi kahjustusteta
 M – tõenäosus, et tarne sooritatakse kokkulepitud tarneviisil
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 Tarnekindluse arvutamiseks leitakse kõigepealt iga kriteeriumi tõenäosus, misjärel korru-
tatakse need omavahel. Tarnekindlust arvutatakse tavaliselt pikema perioodi (kuu, kvartal, aasta) 
kohta, et hinnata tarnija suutlikkust pikema perioodi jooksul.
 Tarneaeg
Tarneaeg on ajavahemik, mis kulub tellimuse vastuvõtmise hetkest (tellimuse kinnituse saatmise 
hetkest) kuni hetkeni, mil kaup antakse üle kliendi valdusesse. Üleandmine võib toimuda tarnija 
laos, kliendi laos või mõnes muus kokkulepitud kohas. Keskmine tarneaeg sõltub oluliselt ettevõtte 
tegutsemisvaldkonnast. Tarneaeg sõltub palju ka veoviisist. Lühemad tarneajad räägivad üldjuhul 
paremast klienditeeninduse tasemest. Tarneaeg on hinnanguline tegevusnäitaja. Lühike tarneaeg 
on üldjuhul parem tegevusnäitaja kui pikk tarneaeg.
 Tarnepoliitika
Tarnesagedus, järel- ja kiirtarnete arv ning keskmine tarnepartii suurus sõltuvad ettevõtte määra-
tud tarnepoliitikast. Keskmise tarnepartii suuruse arvutamisel võib võtta aluseks tellimuse artik-
liridade arvu, artiklirea väärtuse või tellimuse väärtuse. 
 Tarnepoliitika peab sisaldama tarnetingimusi ja alternatiivseid tarnimisviise. Tarnetingi-
muse (INCOTERMS) määravad müüja ja klient ühiselt. Erilisteks tarneviisideks on näiteks tarned 
kindlate ajavahemike järel ehk kindel tarnerütm, rutiinsed tarned, eeltarned, kiirtarned, järeltarned 
ja spetsiaalsed tarned. Sellesse rühma kuuluvad ka tarned, mis on seotud tarnitava partii koguselise 
piiranguga. Tarnepoliitika on hinnanguline tegevusnäitaja.
 Tarne paindlikkus
Tarne paindlikkuse all mõeldakse tarnija võimalust tulla vastu kliendi soovile, muutes eelnevalt 
kokku lepitud tarneaega, tarnitavat kogust või tarne koosseisu. Olulisim neist on võimalus muuta 
varem kokku lepitud tarneaega. Kokkulepitud ajast varem tarnimine võib osutuda tihti keeruliseks 
(kui mitte võimatuks), tarnehetke edasilükkamine võib suurendada tarnija laokulusid ja hoida pla-
neeritust kauem kinni tema käibevahendeid. Tarne paindlikkus on ühtaegu nii hinnanguline kui ka 
arvuline tegevusnäitaja. 
 Muud tegevusnäitajad
Muudest teenindustaset iseloomustavatest tegevusnäitajatest võib nimetada läbimisaega, arvete 
koostamise täpsust ja õigeaegsust ning kõrvalekalletest ja hälvetest teavitamise kindlust. Kliendi 
informeerimist kõrvalekalletest teenuse osutamise kokkulepitud tingimustest peetakse tähtsaks 
näitajaks, sest see annab kliendile võimaluse reageerida tekkinud (tekkivale) olukorrale õigel ajal. 
Kliendi õigeaegsele teavitamisele kõrvalekalletest tuleks pöörata senisest suuremat tähelepanu.

 Küsimused
 1. Mida tähendab „perfektne tarne“?
 2. Miks on soovitatav kasutada teenindamise kvaliteedi hindamisel olulise tegevus- 
     näitajana perfektsete tarnete osakaalu?
 3. Mille poolest erinevad teineteisest perfektse tarne ja tarnekindluse mõisted?
 4. Kuidas arvutatakse perfektsete tarnete osakaalu?
 5. Kuidas arvutatakse tarnekindlust?
 6. Mida tähendab tarnevõime ja millised on võimalused selle arvutamiseks?
 7. Mida tähendab mõiste „tarne paindlikkus“?
 

16.10. Kompromiss teenindustaseme ja kulude vahel 

 Klientidele kesist teenindust pakkudes riskitakse sellega, et kliendid muutuvad rahulole-
matuks ja võivad siirduda mujale. Sageli aga pakutakse klientidele hoopis paremat teenindust, kui 
nad tegelikult vajavad. Selline praktika suurendab asjatult kulusid ning kliendid ei ole enamasti 
valmis liiga kõrge teenindustaseme eest maksma. 
 Millist teenindustaset on vaja klientidele pakkuda? Nüüdisaegse tehnika ja tehnoloogia abil 
on põhimõtteliselt võimalik saavutada mistahes soovitud teenindustaset. Peamiseks võimaluseks 
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klientidele kõrge teenindustaseme pakkumisel on siiski suurte laovarude ja/või logistilise teenin-
damise täiendava ressursi hoidmine reservis. Täiendav ressurss võib tähendada laos vaba laopinna/
laoruumi reservi, lisatõstukeid, täiendavaid laotöötajaid, lao tavapärasest pikemat tööaega jne. 
Transpordis on võimalik tõsta teenindustaset üldjuhul täiendavate veovahendite kaasamisega, 
täiendava koormaruumi varuks hoidmisega jne. 
 Andes kliendile lubaduse toimetada alati kokkulepitud ajaks kohale ükskõik kui suur 
kaubakogus,	võib	see	tähendada	ekspedeerimisfirmale,	et	rahvusvahelisel	terminalidevahelisel	veol	
saadetakse lisaks põhitreilerile teele ka täiendav poolhaagis, milles on kõigest kaks kaubaalust. 
Niisugune teenusepakkuja igakülgne vastutulek kliendi soovidele võib muuta sama kliendi tema jaoks 
lõppkokkuvõttes kahjumlikuks. Seetõttu on logistikapartneril enne teenindustaseme pakkumist ot-
starbekas kaaluda kõiki aspekte ja hinnata kõiki võimalikke sellega kaasnevaid kulusid.   
 Kõrge teenindustase on kallis ja kliendid, soovides enamasti küll kõrget teenindustaset, 
ei ole valmis üldjuhul selle eest maksma. Tähtis on leida iga kliendi jaoks sobiv teenindustase  
mõõduka kulude tasemega. Teenindustase tuleks määrata seega kliendi või klientide rühma järgi. 
Teenindustase tuleks määrata ka klientide kogetud ja aktsepteeritud tasemena, mitte lähtuvalt tee-
nusepakkuja vaatenurgast. Ettevõte soovib üldjuhul pakkuda sellist teenindustaset, mis vastaks 
klientide nõudmistele. Juhtkond peab olema võimeline ühendama  klienditeenindusega seotud kulud 
teenindustasemega. Sellised analüüsid on üldjuhul keerulised ja töömahukad ning neid ollakse 
suuteline viima läbi ainult vähestes ettevõtetes. 
 Firma töötajatelt nõuab oskust ja ettevalmistust klienditeeninduse elementide kombinee-
rimine selliselt, et klientide vajadused rahuldatakse väikseima võimaliku kuluga. Klienditeenin-
duse	elementide	kombinatsioon	konkreetsel	juhul	sõltub	firma	klienditeeninduse	strateegiast.	See	
kombinatsioon mõjutab kõige otsesemalt ettevõtte logistikakulusid, mistõttu peab ettevõttes olema 
selge pilt, kuidas see mõjutamine toimub ja kas vastavate kulude tekkimine on üldse põhjendatud. 
 Harva on võimalik töötada välja sellist teenindustaset, mille puhul on teenindustaseme 
ja kulude suhe tasakaalus. Osa ettevõtteid on võtnud omaks lähenemise, millega minimeeritakse 
kulud igal juhul ja viiakse koos sellega alla ka teenindustase. Logistilise teenindamise süsteemi 
ülesehitamisel või muutmisel orienteerumine ainult ettevõtte oma eesmärkidele (enamasti kulude 
kokkuhoid) on igal juhul ohtlik tee. Teised seevastu on valinud lähenemistee, millega maksimee-
ritakse teenindustase kogu kulueelarve piires, pakkudes teatud juhtudel „parimat” teenindustaset 
ilma kulupiiranguteta. Kõige sobivamaks lähenemisteeks peetakse sellise põhimõtte omaksvõt-
mist, mille puhul määratakse teenindustase igal konkreetsel juhul, arvestades nii tooteid, äritege-
vusvaldkonda kui ka turusituatsiooni.
 Kui teenuste tarnimisel ei suudeta siduda tehtavaid kulutusi pakutava teenindustasemega, ei 
tajuta ka seost teenindustaseme ja kulude vahel. Samuti ei arvestata, et kliendid tihti üldse ei oota 
väga kõrget teenindustaset. Logistikateenuseid tarniv ettevõte peaks püüdma tõsta pidevalt teenin-
dustaset, mõõtes samal ajal kulude muutumist teenuste osutamisel. Mingil juhul ei tohiks ületada 
läve, millest edasi naudib klient suurepärast teenuste kvaliteedi taset, teenuse osutajal tekib aga 
kahjum, mis hakkab suurenema. Seda kulude taset nimetatakse klientide vajaduste rahuldamise 
piirläveks. Logistikateenuse hind peab katma kõik konkreetse teenuse osutamise põhjustatud ku-
lud ja andma võimaluse täiustada logistilise teenindamise süsteemi. Teisiti öeldes peab teenuse 
hind olema selline, mis võimaldab teenusepakkujal teenida kasumit.
 Teenuste hinnastruktuuri loomisel tuleks arvestada põhimõtet, et kasutama peaks või-
maluste piires rohkem üksikteenuste hindu, mitte komplekshindu. Teenusepakkujal on tavaliselt 
raskem põhjendada teenuste komplekshinda kui eraldi nende toimingute hindu, millest konkreetne 
teenuste kompleks koosneb.
 Hästi korraldatud logistikateenus annab sünergeetilist efekti nii teenuse ostjale kui ka 
teenuse osutajale. Teenuse osutaja eesmärk on seejuures soov teenida tänu ressursside efektiiv-
sele kasutamisele täiendavat kasumit. Lõppkokkuvõttes võidavad mõlemad pooled, eelkõige aga 
klient.
 Alates teatud teenindustasemest hakkavad logistilise teenindamise kulud kasvama üld-
juhul eksponentsiaalselt. Kui seada eesmärgiks suurendada teenindustaset 95%-lt 97%-le, võib 
majanduslik efekt suureneda 2%, kulud aga kasvada näiteks 14%.
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 Joonis 16.4   Teenindamise kulu sõltuvus teenindustasemest

 Graafikult	on	näha,	et	sõltuvus	teenindustaseme	ja	selle	saavutamiseks	tehtud	kulude	vahel	
ei ole lineaarne. On selge, et tihti ei ole teenindustaseme tõstmine seotud proportsionaalselt vas-
tavate rahaliste kulutustega. Taseme tõstmiseks kulutatakse arvestatavalt, tase tõuseb aga veidi. 
Enamasti kehtib igal turul mingi nõudmiste piirang, mis määrab ära maksimaalse vajaliku teenin-
dustaseme.    
 Optimaalne teenindustase on tase, mille puhul jäävad kliendid alles madalaimate võima-
like kuludega. Peab arvestama, et optimaalne teenindustase ei pruugi olla teostatav väikseimate ku-
ludega. Seejuures peab olema ühtlasi tagatud ettevõttele võimalus kasvada ja laiendada kliendibaasi. 
 Logistilise teenindamise ülesande lahendamisel on kaks etappi:
1. Erinevate klientide tegeliku kasumlikkuse kindlakstegemine.
2. Selliste teenindusstrateegiate väljatöötamine, mis suurendaks kasumit igalt kliendilt.
 Kui klientide teenindamisel õnnestub leida alternatiivseid strateegiaid, mis suurendavad 
teenindamise kiirust ja samal ajal vähendavad kulusid, on võimalik nende ühismõjuna nihutada 
teenindustaseme ja kulude sõltuvuse kõverat paremale. Need abinõud on näiteks info liikumise ja 
jaotusprotsessi kiirendamine, mille tulemusena võib saada võimalikuks opereerimine väiksemate 
varudega.
 Teenindustaseme muutmine kutsub tavaliselt esile mingisuguse klientide reaktsiooni. Selle 
reaktsiooni tuvastamine ei ole kerge ülesanne. Asi on nimelt selles, et pakutava teenindustaseme 
muutmisest põhjustatud reaktsioon tuleneb paljudest väliskeskkonna muutujatest (nt konkurentide 
vastav tegevus turunduses ja logistikas).
 Absoluutse teenindustaseme kindlaksmääramine kindla ettevõtte jaoks on võimalik, kuid 
eelnevalt on vaja leida kulude ja tulude sõltuvused erinevatest teenindustasemetest. Sellel abso-
luutsel teenindustasemel on võimalik maksimeerida ettevõtte kasum. Sellest punktist edasine tee-
nindustaseme tõstmine toob kaasa kulude suurenemise ja kasumi vähenemise. 
 Logistika teenindustaseme määrab ettevõte pikemas perspektiivis kulude ja teeninduse 
taseme vahelise kompromissina. Juhtkond peab mõistma, et optimaalne teenindustase pole ena-
masti võimalik kõige väiksemate kulude juures. Optimaalse teenindustaseme hoidmine aitab tava-
liselt suurendada pikema perioodi jooksul ettevõtte kasumlikkust.
 Ettevõtete juhid on üldjuhul suurtes raskustes, kui arvutatakse või kaalutakse tulude ja 
kulude vahekorda klienditeeninduses. Juhid peavad otsustama, kas klienditeeninduse kavandatav 
parandamine on väärtuslik investeering. Äriettevõtetes on vaja enne lisakuludega seotud kliendi-
teeninduse taseme parandamist hoolikalt kaaluda parema klienditeeninduse tulemusel lisandunud 
tulu ja kulu vahekorda. Kui tulu kasv jääb palju maha kulude kasvust, on vaja otsustada, kas tee-
nindustaset tasub üleüldse tõsta.
 Teenindustaseme tõstmine ei ole üldjuhul õigustatud, kui logistikakulude suhteline kasv 
ületab läbimüügi suhtelise kasvu sama hinnataseme juures. Sellisel juhul hakkab suurenema logis-
tikakulu osa ühe müüdud tooteühiku hinnast. Juhul kui teenindustaseme tõstmine koos logistika-
kulude suurenemisega ei too endaga kaasa oodatud (arvutatud) läbimüügi kasvu, pole teenindus-
taseme	tõstmisel	finantsmajanduslikku	õigustust.		
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 Samas pole õige ka minna vastupidist teed ja lasta teenindustaset olemasolevast madala-
male. Tänu kvaliteedi halvenemisele kaasnevad sellega omakorda kaod. Optimaalne teenindustase 
on	võimalik	leida,	leides	kahelt	graafikult	summaarse	kõvera.

 Joonis 16.5   Tulu, kulu ja kasumi sõltuvus teenindustasemest

 Näide
Firma logistikakulud moodustavad 10,0 miljonit eurot kuuläbimüügi juures 1,0 miljonit eurot ehk 
10% läbimüügist (ilma km-ta). Brutokasum on seejuures läbimüügist 20% ehk 2,0 miljonit eurot. 
Otsustati tõsta teenindustaset, mille tulemusena suurenesid logistikakulud 1,2 miljoni euroni ehk 
20%. Turunduskulud ja toodete hinnad jäid seejuures muutumatuks. Selle tulemusena suurenes 
läbimüük 13,0 miljoni euroni ehk 30%. Kas teenindustaseme tõstmine oli praegusel juhul majan-
duslikult õigustatud? 
 Kui varem moodustasid logistikakulud läbimüügist 10%, siis pärast teenindustaseme tõst-
mist 9,23% (1,2 / 13 x 100% = 9,23%). Logistikakulu suurenes 0,2 miljonit eurot, brutokasum aga 
samal ajal 0,6 miljonit eurot (3,0 x 0,20 = 0,60). Selline teenindustaseme tõstmine on õigustatud, 
sest brutokasum suurenes 0,40 miljonit eurot.

 Küsimused
 1. Miks oleks vaja ettevõtetes siduda omavahel klientidele pakutav teenindustase ja  
     selleks tehtavad kulud?
 2. Millistel põhjustel pole pakutava teenindustaseme ja selleks tehtavate kulude   
     ühendamine kerge ülesanne?
 3. Mida on vaja teha teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtavate kulude     
     analüüsimiseks ja järelduste tegemiseks?
 4. Miks ei ole teenindustaseme ja selle saavutamiseks tehtavate kulude seos lineaarne?

16.11. Klientide segmenteerimine 

 Levinud on praktika, mille kohaselt pakutakse kõikidele klientidele ühesugust teenindustaset 
sõltumata ostumahtudest, kasumlikkusest ja klientide tegelikest vajadustest teenindustaseme osas. Nii 
saavad vajalikust veidi madalama taseme A-rühma kliendid ja ülearu kõrge taseme C-rühma kuulujad.  
 Logistiline teenindamine ei tohiks ettevõttes olla ühetaoline kõikidele klientidele, vaid 
seda tuleks segmenteerida ehk liigitada. Klientide segmenteerimisega püütakse eraldada suure 
käibega tähtsad kliendid vähem tähtsatest. Kõigepealt on vaja ettevõttele kõige tähtsamad kliendid 
tuvastada. Seda on hea teha ABC analüüsi abil. A-rühma kliendid annavad ettevõttele põhiosa 
käibest ja/või kasumist. Selleks, et saada ABC analüüsi abil adekvaatsed tulemused, on sageli vaja 
teha kliendipõhised omahinnaarvutused. ABC analüüsi tulemused näitavad üldjuhul seda, et eri 
kliendisegmentidele tuleb pakkuda erinevat teenindustaset. Klientide segmenteerimine ja erineva 
tasemega individualiseeritud teenuste pakkumine eri kliendisegmentidele võimaldab tarneahela 
partneritel	fokuseerida	ressursid	efektiivsemalt	spetsiifiliste	eesmärkide	saavutamisel	tarneahelas.
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 Segmenteerimise protsess peaks toimuma kolmes etapis:
1. Tarbijate teenindamise võtmeelementide tuvastamine.
2. Võtmeelementide suhtelise tähtsuse määratlemine.
3. Tarbijate eri gruppide tuvastamine nende vajaduste alusel.
 Igapäevase tegevuse käigus võib arvestada klientide segmenteerimise tulemusi näiteks 
alljärgnevalt:
•	 A-rühma klientide tarvis varutakse ressursse, mida ei anta teistele.
•	 B- ja C-rühma klientidele lubatakse pikemaid tarneaegu, et A-rühma kliente oleks võimalik 

vajaduse korral teenindada kiiremini, hoides tootmise koormatuse samal ajal ühtlasena.
•	 A-rühma klientide ostetavatele toodetele määratakse keskmisest kõrgem tarnevõime   

(nt neid tooteid ladustatakse).
•	 A-rühma klientidele tarnimisel kasutatakse vajaduse korral rohkem individualiseeritud  

lähenemist, nn rätsepatööd.
•	 Organisatsiooni töö ja tegevused tehakse A-rühma klientide vajadustest lähtudes, et oleks  

võimalik neile pakkuda individuaalset, nende vajadusi arvestavat teenindust.
 Kõige kasumlikumatele klientidele tuleb pakkuda sellist teenindustaset, mis kindlustab 
äritegevuse jätkumise. Tarneahela kontekstis tuleb sama lähenemist laiendada ka strateegilistele 
partneritele tarneahelas. 
 Teenuste tarne protsessi kavandamine ja probleemidele lahenduse leidmine kliendikohaste 
lahendustega muutuvad üha tähtsamateks komponentideks klienditeeninduse juhtimisel. Problee-
mid kerkivad enamasti siis, kui kliendid soovivad saada teenindatud paljudel erinevatel teenindus-

tasemetel, mille haldamine võib osutuda liiga kulukaks ja üle jõu käivaks.

 Küsimused
 1. Miks on klientide liigitamine ja neile eri taseme (sisuga) teenuste pakkumine oluline?
 2. Millist eesmärki püütakse saavutada klientide segmenteerimisega?
 3. Miks on oluline pakkuda ettevõtte võtmeklientidele üldjuhul kõrgemat 
     teenindustaset kui muudele klientidele?

16.12. Teenindava personali roll klientide teenindamisel

 Ettevõtte  äriedu tagab suures osas personal. Klienditeeninduse taseme ja kliendi rahulolu 
tagavad suurel määral oma tegutsemise ja käitumisega kliente teenindavad töötajad. Kui need 
töötajad on ettevõttele lojaalsed ja motiveeritud, on sellega loodud eeldused kõrge tasemega tee-
nindamiseks ja klientide rahuloluks. Kui töötajad ei soovi teha oma tööd korralikult ja pühen-
dunult	ning	ei	samasta	isiklikke	eesmärke	firma	eesmärkidega,	pole	kasu	juhtkonna	välja	töötatud	
tegevuskavadest, poliitikatest ja strateegiatest. Teenindav personal peaks olema motiveeritud ja 
allutama isiklikud taotlused ja eesmärgid ettevõtte omadele. Kõrge teenindustasemega ettevõtetes 
selgitatakse	töötajaile	firma	eesmärke,	strateegiaid	ja	poliitikaid	ning	vajadusel	kirjutatakse	need	
„lahti“ iga ametikoha tarvis, lähtudes eesmärkidest ja ülesannetest, mida konkreetne töötaja peab 
klientide teenindamise protsessis täitma. 
 Motivatsioon on isikuomaduste ja nende kasutamise koostoime keerukas kombinatsioon, 
mis vallandab tegutsemiseks energia ning annab isiku tegevusele eesmärgi ja suuna. Hea motivat-
sioonisüsteem suudab käivitada isiku tahte ja pühendumise. Töötajate motivatsiooni kujundamisega 
peab tegelema kõikides ettevõtetes sõltumata organisatsiooni suurusest, tegutsemisvaldkonnast või 
arengustaadiumist.	Kui	firmal	läheb	hästi,	on	ettevõtte	töötajatel	ka	rohkem	selliseid	loomulikke	mo-
tivaatoreid nagu edutunne, positiivsed tulemused, nähtav panustamise ja isikliku arengu võimalus. 
 Motiveeritud töötaja tunneb ära tavaliselt selle järgi, et ta teeb sageli veidi enam kui temalt 
on oodatud, pingutab töötades ja naudib nii tööprotsessi, isiklikke pingutusi kui ka lõpptulemust. 
Motiveeritus algab eelkõige mõtlemisest ja soovist teha igapäevatööd paremini ja enam, kui temalt 
ametijuhendi järgi oodatakse. 
 Motivatsioonitegureid	on	mitmeid	ja	need	sõltuvad	erialast,	 töötaja	vanusest,	kvalifikat-
sioonist, isiklikest vajadustest ja ka isiksuse omadustest. Motivatsioonisüsteemi soovitatakse üle 
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vaadata nii tihti kui vajalik ja nii harva kui võimalik. Informatsiooni vajaduse kohta motivaatoreid 
muuta annab töötajate rahulolu-uuring. Motivatsioonisüsteemi loomisel tuleks arvestada ettevõtte 
strateegia, tegevusala, töö iseloomu, tööturul toimuva, organisatsioonikultuuri, palgasüsteemi, 
ettevõtte	finantsolukorra,	majandusliku	edukuse,	töötajate	haridustaseme	ja	töötajaid	esindava	orga-
nisatsiooni (ametiühingu) olemasolu või selle puudumisega. Tõsisest ja kiirest vajadusest muuda-
tuste järele kõneleb lojaalsete ja motiveeritud töötajate lahkumine ettevõttest. 
 On tehtud kindlaks, et inimesi saab ergutada senisest paremini töötama järgmiste 
vahenditega:
•	 Välised motiveerimisvahendid ehk stiimulid võivad olla nii majanduslikud (palk, preemia, 

kindlustused, töövahendid jms) kui ka sotsiaalsed (edutamine, karjäär, töö rikastamine, töö 
sisu muutmine, töökeskkond jt).

•	 Sisemised motivatsioonivahendid ehk motivaatorid on seotud nn vaimses sfääris tasuga: 
inimene rakendab oma teadmisi, oskusi ja kogemusi ning areneb tunnustuse ja tähelepanu 
saamise kaudu.

•	 Tahe ehk pühendumine on sisemise motivatsiooni edasiarendus: sihikindel, kõigutamatu ja 
otsustav tahtepingutus, mille on tinginud isiklik valik ja otsus.

 Motivatsiooniga on seotud ka suhtumine ettevõtte töötajatesse ja allüksustesse, kes on 
muude allüksuste jaoks nn siseklientideks. Siseklientideks võivad olla ühelt poolt ettevõtte tööta-
jad	(allüksused),	kes	tellivad	tooteid/teenuseid	firma	tarvis	ettevõtte	muude	allüksuste	töötajailt.	
Teiselt poolt on siseklientideks töötajad/allüksused, kes vahendavad näiteks integreeritud logis-
tikateenuste tellimuste täitmist, millest ühe osa korraldavad muude allüksuste töötajad. Ei tohi 
unustada, et siseklient on enamasti väliskliendi esindaja oma ettevõttes. Nii näiteks on lao- ja 
veoteenuseid	pakkuvas	logistikafirmas	üldjuhul	laoklienti	teenindav	töötaja	sisekliendiks	veokor-
raldajale. Kuna klient soovib suhelda tavaliselt ühes ettevõttes ühe töötajaga, vahendab laokliendi 
teenindaja ettevõttesiseselt ka neid teenuseid, mida laos ei osutata.
 Siseklientide vajaduste arvestamine on samavõrd oluline nagu arvestamine välisklientide 
vajadustega. Täiendava väärtuse loomine ettevõtte sees parandab kogu süsteemi ja loob sünergiat, 
mis kokkuvõttes muudab lihtsamaks kasu loomise välistele klientidele. Sise- ja välisklientide eris-
tamine ei tohiks tuua kaasa mingisuguseid erinevusi pakutavate teenuste kvaliteedis.
 Organisatsiooni suhtumine siseklientidesse on paratamatult nähtav ka välisklientidele. Valit-
seb otsene seos siseklientidesse suhtumise ja nende kohtlemise ning selle vahel, kuidas väliskliendid 
hindavad ettevõtte teenuste kvaliteeti. Praktiliselt võimatu on pakkuda head teenust väljapoole, kui 
firmas	ei	osutata	tasemel	teenust	siseklientidele.	Kui	alahinnatakse	sisekliente	ja	ei	keskenduta	saja-
protsendiliselt nende vajaduste rahuldamisele, kannatab üldjuhul ka väliskliendi teenindamine.      
 Oluline on, et juhtkond väärtustaks ja tunnustaks tööd ning klienditeenindusega seotud 
töötajaid, kellest sõltub suurel määral klientide hinnang ettevõttele ja selle osutatavale teenusele. 
Selleks tuleb nendega regulaarselt vestelda saamaks adekvaatset ülevaadet sellest, mis kliendi-
teeninduses tegelikult toimub. Ühest küljest tuleb juhtidel ilmutada nõudlikkust, teisest küljest 
kuulata ära töötajate mured ja probleemid ning püüda neid võimalusel lahendada.
 Uuringud edukates ettevõtetes näitavad, et pikaajalist edu ei ole võimalik saavutada oma 
töötajatele piisavat tähelepanu pööramata ja nende tööd hindamata. Järelikult ei saa ettevõtte suh-
tumist oma töötajatesse käsitleda lahus ettevõtte suhtumisest klientidesse. Soovitud tulemuseni, 
milleks on rahulolevad kliendid ja motiveeritud töötajad, viib ainult kõrge hoolivuse tase nii klien-
tide kui ka oma töötajate suhtes. 

 Küsimused
 1. Miks on teenindava personali roll klientide teenindamisel oluline?
 2. Mida tähendab mõiste „motiveeritud töötaja“?
 3. Mida tähendab ettevõtte motivatsioonisüsteem ja kes peaks tegelema selle 
     „üleval hoidmise“ ja arendamisega?
 4. Mille poolest erinevad välised ja sisemised motivatsioonitegurid?
 5. Kes on ettevõtte sisekliendid?
 6. Miks on siseklientide tasemel teenindamine oluline?
 7. Millistel põhjustel tehakse paljudes ettevõtetes vahet sise- ja välisklientidel ning  
	 				pakutakse	siseklientidele	kehvemat	teenindust	kui	firma	välisklientidele?
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16.13. Puuduliku klienditeeninduse tunnused ja tagajärjed 
 Klientidega tegelev logistikapersonal peab arvestama, et sageli tuleb tegeleda probleemidega, 
mis on põhjustatud vigadest tootmises või tarneahelas. Probleemid on paratamatud ja nende hõlp-
samaks ja kiiremaks lahendamiseks tuleb kehtestada kindlad protseduurid. Kehtib reegel, et iga 
tellimus, mida pole võimalik (vajalik) täita kohe pärast selle saabumist, võib jääda täitmata telli-
museks. Ebaõnnestunud teenus võib hävitada ettevõtte maine partnerite ja klientide silmis. Selle 
taastamiseks on vaja teha tööd pikka aega. Enamasti toob see töö endaga kaasa täiendavad kulud.
 Põhjused, mis tavaliselt tekitavad kõige enam klientide rahulolematust, on seotud teenin-
dustaseme ja teenindamise kvaliteedi oluliste tegevusnäitajatega:
 Puudulik tarnevõime
Toodete saadavus (tarnevõime) on väga oluline teenindustaseme näitaja. Ostjatel on tõenäoliselt 
olnud mitmeid valikuvõimalusi enne seda, kui peatuti kaupluses tühja riiuli ees. Kahjuks peab 
tõdema, et olukorda, kus mingi toode puudub, ei ole võimalik täielikult vältida. Kindlasti saab 
aga tarnevõimet parandada. Kuna kliendi rahulolematusel on kalduvus süveneda, peavad tarnijad 
püüdma erilise hoolega selle poole, et toote puudumisi ei tekiks. 
 Tarnevõime, mida kliendid aktsepteerivad, sõltub suurel määral tegutsemisvaldkonnast. 
Tarnevõime tase, mis ühes valdkonnas on aktsepteeritav, võib teises valdkonnas olla täiesti luba-
matu. Üldiselt loeb enamik kliente piisavaks 97%-list tarnevõimet.
 Ebapiisav tarne täpsus
Tarne täpsus on oluline teenindustaseme näitaja. Kauba tellimisel eeldatakse üldjuhul alati, et 
lubadus tarne täpsuse osas peab paika. Suurele osale klientidest piisab tavaliselt 95%-lisest tarne 
täpsusest.
 Puudulik tarnekindlus
Kui ettevõtte tarnevõime on igati eeskujulikul tasemel, ei tähenda see veel, et automaatselt on taga-
tud ka kõrgetasemeline tarnekindlus. Laost võidakse väljastada tellitud tooted õigeaegselt soovitud 
kogustes, kuid kliendini võivad need jõuda hilinenult, kahjustatuna, osa saadetisest võib puududa 
või jääb tarne koguni tegemata. Kaubandus-, tootmis-  ja logistikaettevõtted peavad tarnekindlust 
kõige olulisemaks teenindustaseme näitajaks, mis on kõige otsesemalt seotud kliendi rahuloluga. 
Sel põhjusel tehakse ettevõtetes jõupingutusi, et pakkuda klientidele tarnekindlust, mis nende vaja-
dusi rahuldab. Kui mõned hulgimüüjad peavad rahuldavaks 95%-list tarnekindlust, siis teised ei 
pruugi leppida madalama kui 98%-lise tarnekindlusega.
 Ebapiisav paindlikkus
Paindlikkus ei tähenda ilmtingimata vastutulemist kliendi kõikide erisoovide täitmisele. Osa soo-
videst võivad olla põhjendatud, osa aga lausa ebamõistlikud. Paindliku tegutsemisega kaasnevad 
sageli täiendavad kulud, mis peaksid jääma selle poole kanda, kes tavapärasest erinevat tegut-
semist soovis. Logistikapartneri pidev vastutulek kliendi erisoovidele ilma täiendavat kompen-
satsiooni nõudmata võib tähendada talle lõppkokkuvõttes pikal perioodil ebatulusat tegutsemist. 
Paindlikkust tarnimisel tuleks ilmutada põhjendatud juhtudel alati, kui see ei põhjusta täiendavate 
kulude tekkimist (või on need kulud ühekordsed ja marginaalsed). Kui need kulud aga tekivad, 
peaks need hüvitama klient. 
 Paindlikkust logistilisel teenindamisel enamasti ei mõõdeta, vaid sellele antakse hinnang. 
Kui tarnija on arvamusel, et on näidanud üles suurt paindlikkust, ei pruugi klient olla kaugeltki 
sama meelt. Tegeliku olukorra tuvastamiseks tuleks kõik erikäsitlemist vajanud tellimused regist-
reerida ja võrrelda nende hulka tellimuste koguarvuga. Nii on võimalik minna üle sageli arusaama-
tusi põhjustavatelt hinnangutelt paindlikkuse taseme mõõtmisele.
 Tarnevigade mitteoperatiivne heastamine
Kui vead tarnimisel on aset leidnud, tuleb nendest teavitada klienti varem, kui informatsioon muid 
kanaleid kaudu temani jõuab. Tarnevigade parandamise ja nende tagajärgede heastamisega tuleks 
hakata tegelema kohe pärast vastava informatsiooni saamist. Tavaliselt on kliendid vigade suhtes 
leplikumad juhul, kui saavad informatsiooni nende kohta varakult ja veenduvad, et tarnija või 
logistikapartner on alustanud kliendi sekkumiseta vigade heastamist. Loomulikult tuleks heastada 
tarnevead selle tarneahela liikme kulul, kes põhjustas vigade tekke. Enamasti on selleks osaliseks 
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tarnija ja/või tema logistikapartner, kuid vahel võib saada mööda tarneahelat edasi kanduv viga 
alguse hoopiski kliendi juurest. Suur tarnevigade arv, initsiatiivi ja operatiivsuse mitteilmutamine 
nende heastamisel kõnelevad puudulikust klienditeenindusest. 
 Eristada tuleks puuduliku klienditeeninduse tunnuseid ja tagajärgi. Tunnused avalduvad 
üldjuhul klientidega suhtlemisel ja tellimuste käsitlemisel mitmel viisil. Tavaliselt on nendeks 
tunnusteks tellimuste arvu vähenemine, tellitavate koguste vähenemine, tooteridade arvu vähe-
nemine tellimustel, kliendi huvi raugemine koostöö arendamiseks, koostöö alustamine alternatiiv-
sete tarnijatega ja koostöölepingu pikendamisest keeldumine. Tagajärgedeks on tavaliselt kahanev 
läbimüük, jahenenud kliendisuhted ja ettevõttest lahkuvad kliendid.
 Klientide võõrandumine ja lahkumine
Kui klient hakkab ettevõtte vastu huvi kaotama ja alustama koostööd alternatiivse toodete või 
teenuste	tarnijaga,	peaks	see	tegema	firma	töötajad	murelikuks.	Kui	lahkumist	kavatseva	kliendi	
konkurendi juurde siirdumise põhjusi uurida ja üritada need kiiresti kõrvaldada, võib vahel õnnes-
tuda olukorda päästa. Isegi juhul, kui klient ei peaks lahkuma, on edasine koostöö veel pikka aega 
varjutatud teatud usalduse kaotuse ja suhete jahenemisega.
 Et saada uus klient, on vaja teha sageli pika aja jooksul suuri jõupingutusi ja kanda arvesta-
tavaid kulusid. Ettevõte võib tunda jõupingutuste vilja ainult sel juhul, kui ta suudab juurde saadud 
kliendi säilitada. Üldiseks põhimõtteks kliendisuhete loomisel ja säilitamisel on see, et olemasole-
vate klientidega tuleb tegelda niisama innukalt kui uute kliente juurdesaamisega.
 On leitud, et uue kliendi juurdesaamise kulud on viis korda suuremad kui kulud olemasole-
vate klientide säilitamiseks. Mida kauemaks on klient ettevõttesse jäänud, seda väärtuslikumad on 
temaga	suhted.	Püsikliendid	ostavad	rohkem	ja	tekitavad	iga	järjekordse	müügiga	firmale	vähem	
kulu. Seitsme aasta vanuse kliendisuhte kaotamine on ettevõttele palju valulisem kui aasta aega 
kestnud kliendisuhtest ilmajäämine. 

 Küsimused
 1. Miks peaksid olema ettevõtetes klienditeeninduses tekkivate probleemide 
     lahendamiseks ja tarnevigade menetlemiseks/heastamiseks välja töötatud protseduurid?
 2. Loetleda tegurid, millest võib olla põhjustatud ettevõtete ebapiisav tarnevõime?
 3. Loetleda tegurid, millest võib olla põhjustatud ettevõtete ebapiisav tarne täpsus?
 4. Loetleda tegurid, mis võivad põhjustada puuduliku tasemega tarnekindlust?
 5. Milline on klientide soovitud paindlikkuse ülesnäitamise mõistlik piir?
 6. Miks toob paindlikkuse ülesnäitamine endaga sageli kaasa täiendavaid kulusid?

16.14. Klienditeeninduse taseme parandamine 

 Konkurentsitihedal turul peab pakutav toode või teenus olema kliendi jaoks võimalikult 
atraktiivne, kvaliteetne, konkurentsivõimelise hinnaga. Kui klient tunneb end ettevõttes oodatud 
külalise ja olulise persoonina ning tajub, et talle suudetakse pakkuda järjepidevalt ja usaldus-
väärselt piisava teenindustasemega teenust, on ta huvitatud üldjuhul pikaajalisest koostöösuhtest 
ning on ettevõttele sellisena ülimalt oluline ja väärtuslik.
 Klienditeeninduse taseme parandamine võib olla raske, kulukas ja aeganõudev. Samal ajal 
on ka konkurentidel raske ettevõtte head klienditeenindusmudelit kopeerida. Tuleb püüelda selle 
poole, et teha igast tellimusest „perfektne tarne”. Teenindustaseme parandamine on tänapäeval 
väljakutseks enamikule ettevõtetele. Millised tegurid on juhtinud nende muutusteni? 
 Peamised tegurid:
•	 kasvanud on klientide ootused – tellimuste perfektne täitmine on muutunud prioriteediks  
•	 suurenenud on ostjate professionaalsus – paljud ostjad on hakanud toote hinna kõrval pidama 

oluliseks ka teenindamist
•	 turud on muutunud teenusetundlikeks – kui tooted on sarnaste omaduste ja hindadega,  

võib muutuda otsustavaks teguriks teenindustase
•	 vähenenud on lojaalsus kaubamärgile – erineva kaubamärgiga toodete kvaliteeditase on  

tihti ühesugune ja otsustavaks võib osutuda tarnevõime 
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•	 uued ideed, näiteks suhteturunduse arendamine – suhteturunduse põhimõtete järgi on   
kliendi ootuste täitumisele rõhumine võtmeteguriks klientide säilitamisel

 Tarnijal on mitmeid võimalusi, et parandada klienditeeninduse taset:

 Kliendi vajaduste tundmaõppimine
Klienditeeninduse juhtimiseks on vaja tarneahela kontekstis püüda selgitada välja klientide vaja-
dused. Igapäevase suhtlemisega ning kliendi ja tarnija vahelise tehnilise liidese kaudu võib tee-
nindav personal omada sageli juurdepääsu tähtsale informatsioonile. Selleks teabeks võivad olla 
kliendi probleemid, teenindustase, mis klienti rahuldab või isegi konkurentsi puudutav info. Teenin-
dava	personali	ülesandeks	on	seda	informatsiooni	firma	sees	levitada	ning	sellest	järeldusi	teha.
 On	vaja,	et	ettevõtte	juhid	saaksid	aru,	millist	teenindamist	firma	kliendid	rohkem	hinda-
vad ja kui palju on nad valmis selle eest maksma. Sedalaadi uurimuste tulemused näitavad tava-
liselt, et kõik kliendid ei väärtusta ühte ja sama. Klientide teenindamise strateegiad ja klientide 
kohased teenindusstandardid tuleks töötada välja lähtuvalt ABC-analüüsi tulemustest. Juhtkond 
peaks suutma organiseerida klientide teenindamist viisil, et klientidele pakutakse täpselt sellist 
teenust, mida nad soovivad/vajavad, kulutamata klienditeenindusele rohkem ressursse kui vajalik.  

 Tellimuste töötlemise automatiseerimine
Enamikus ettevõtetes on jõutud arusaamisele, et tellimuste töötlemise automatiseerimine on hea 
võimalus parandamaks klienditeeninduse taset. Esmaseks kasuks on seejuures tellimustsükli aja 
oluline lühenemine.    

 Teenindusprotsessi jälgimine
Kuna teatud tegurid, mida klienditeenindaja ei suuda kontrollida, võivad rikkuda ka kõige paremad 
kavatsused, on vaja leida klienditeeninduses püsiv tagasiside kindlustamaks, et puudused saaksid 
kiiresti tuvastatud ja kõrvaldatud. Kliendi rahulolu-uuringud ja intervjuud võivad anda kasulikku 
infot. Ka personali suhtlemisest klientidega saadakse tihti vajalikku ja huvitavat infot. Ettevõtte 
juhid peaksid leidma aega küsitleda klientidega pidevalt kokkupuutuvaid töötajaid saamaks olulist 
informatsiooni klientide kohta.
 Kaubanduses ja logistikas on võimalik, et ettevõtte juht asetab ennast kliendi seisusesse ja 
tegutseb nagu klient nende oma organisatsioonis. Juht võib sooritada ostusid enda juhitava ettevõtte 
kauplustes	või	jälgida	saadetiste	liikumist	firma	logistikasüsteemi	kaudu.	Omades	sedalaadi	infor-
matsiooni on hea hinnata klienditeeninduse strateegia paikapidavust ja ettevõtte töötajate profes-
sionaalsust. Ka alluvatel on kasulik asetada end vahel kliendi rolli oma ettevõttes. Niisugune rolli-
vahetus	annab	enamasti	selge	pildi	sellest,	milline	mulje	jääb	klientidele	firma	teenindustasemest	
ja kuivõrd on end õigustanud jõupingutused klienditeeninduse parandamiseks.

 Personali koolitamine
Töötajatele peab olema tehtud selgeks ettevõtte klienditeeninduse strateegia ja töötajate roll selle 
elluviimisel. Sageli puutub kliendiga igapäevatöös kokku ainult eesliini töötaja: autojuht, tellimuste 
vastuvõtja, klienditeenindaja, laotööline jne. Seetõttu on ettevõte esindatud paljude klientide jaoks 
ainult kõige madalamal astmel töötajate kaudu. On tähtis, et need inimesed saaksid aru oma täht-
sast rollist kliendi rahulolu saavutamisel. Töötajad peaksid saama väljaõppe just eelkõige selle 
kohta, kuidas neid olulisi funktsioone korralikult täita. 
 Juhtkond peaks andma nendele töötajatele voli ja vabaduse tegutseda oma äranägemise järgi 
nii, et kliendid oleksid rahul. See ei tähenda, et klientide põhjendamata soovid ja nõudmised saaksid 
pidevalt rahuldatud. Töötajad teavad enamasti ise tekkinud olukorras parimat lahendust ja neile 
peab olema antud võimalus käsitleda ettearvamatuid olukordi nii, nagu nad seda õigeks peavad.
 Võimalik on kasutada olemasolevat vigade registreerimise ja teenindamise kvaliteedi statis-
tikat ning kirjeldada nende alusel tüüpsed vigade ja kõrvalekallete põhjused. Selle abil on võimalik 
luua teenindava personali tarvis adekvaatne ning kliendi huvisid arvestav tegutsemismudel.    

 Ettevõte võib parandada klienditeenindust järgmiste abinõudega:
•	 klientide vajaduste põhjalik uurimine
•	 selliste teenindustasemete kehtestamine, mis võimaldavad kompromissi tulude ja kulude vahel
•	 nüüdisaegse tehnoloogia kasutamine tellimuste töötlemise süsteemides
•	 üksikute logistikatoimingute mõõtmine ja hindamine
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 Eduka klienditeeninduse üheks oluliseks eelduseks on informatsiooni liikumine ettevõttes 
ühel tasandil ja eri tasandite vahel
•	 Vertikaalne, alla suunatud teave
 Töötajad soovivad teada ja peavad teadma, kuhu nende organisatsioon läheb, millised on  
 organisatsiooni tegevusnäitajad, mis on kõigile oluline ning peavad olema kursis ettevõtte  
 igapäevaküsimustega.
•	 Vertikaalne, üles suunatud teave
 Juhid peavad teadma, mis on alluvatele oluline, kas nende toetus altpoolt on stabiilne,  
 samuti välja selgitama kõik altpoolt tulevad head ideed.
•	 Horisontaalne teave
 Kõikidel ettevõtte struktuuritasanditel tuleb suhelda sama tasandi kolleegidega   
 suurendamaks vastastikust mõistmist ja lugupidamist nii osakondade sees kui ka nende  
 vahel ning vältida infotõkete tekkimist.
 Informatsiooni liikumist ettevõtte sees saab parandada järgmiste vahenditega:
•	 Meeskonna koosolekud
 Kommunikatsioon peab olema kahesuunaline. Alluvaid julgustatakse kaasa rääkima  
 arutlusel olevatel teemadel ning lisama teemasid, mida nemad peavad vajalikuks. 
•	 Eri allüksuste töötajate koosolekud
 Töötajatel on võimalus kohtuda teiste osakondade kolleegidega. See aitab parandada  
 vastastikust mõistmist ja avardada töötajate teadmisi organisatsiooni muude osade kohta.
•	 Intranet (asutuse sisevõrk)
 Enamik ettevõtteid kasutab elektroonset siselehte ehk intranetti, kus esitatakse ettevõtte  
 töötajatele vajalik info võimalikult operatiivselt. See on hea abivahend „meie“ tunde 
 tekitamisel.
•	 Ettepanekute tegemise süsteem
 Ettepanekute süsteem julgustab töötajaid avaldama oma ideid töökorralduse muutmiseks,  
 täiustamiseks jne (klienditeeninduse parendamine, kulude vähendamine, protsesside  
 nüüdisajastamine). Süsteem võib tuua esile palju kasulikku ning aitab töötajatel tunda end  
 muudatustesse kaasatuna. 
•	 Lahendamata küsimused ja probleemid
 Sageli võib olla tegemist juhtkonna jaoks väikese, kuid klienditeenindaja puhul tema  
 pädevust ületava kitsaskohaga. Operatiivtöötajad ei taha alati „tülitada“ ülemust igapäeva- 
 tööd segavate ja takistavate probleemide esiletoomisega. Lahendamata küsimused ja  
 probleemid mõjutavad negatiivselt klientide teenindamist ja tekitavad töötajatel asjatut pinget.

 Joonis 16.6   Klienditeenindusprotsessi tajumis-parendusmudel
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16.15. Toote ja teenuse kvaliteet

 Toote kvaliteet
Kvaliteet on viimastel aastakümnetel äritegevuses üha suurema tähelepanu osaliseks saanud. Toote 
kvaliteet on üldjuhul selle teatud omaduste (tehnilised näitajad, disain, ergonoomia jne) summa, 
mida on võimalik suurel määral objektiivselt erinevate näitajatega kirjeldada. Toote kvaliteet ei 
muutu ajas lühiperioodil ega tohiks sõltuda sellele hinnangut andva tarbija hetkemeeleolust. 
 Toote peamisteks kvaliteedikriteeriumideks on selle kestvus, kasutatavus, turvalisus, disain 
ja keskkonnasõbralikkus. Logistikatoimingute käigus lisatakse tootele teenuseid, mille puhul on 
nendeks kriteeriumideks tarnevõime, tarnekindlus, tarne täpsus jms. Nagu näha, on füüsiliste too-
dete ja teenuste kvaliteedikriteeriumid täiesti erinevad. 
 Kvaliteeti	on	aja	jooksul	defineeritud	erinevalt	olenevalt	defineerija	enda	vaatenurgast	ja	
väärtushinnangutest. Kvaliteeti määratletakse ka mitmel viisil lähtuvalt selle uurimise aspektidest. 
Kvaliteedisüsteem ISO 9000 määratleb kvaliteeti alljärgnevalt: „Kvaliteet on toote omaduste 
võime vastata klientide teadvustatud ja teadvustamata ootustele ning vajadustele. Kvaliteedi all 
mõeldakse toote kõiki selliseid ühiseid omadusi, mille abil võidakse rahuldada klientide selgesti 
väljendatud soove ja ootusi“. Kõige üldisemalt tähendab kvaliteet kliendi teadvustatud ja teadvus-
tamata vajaduste rahuldamist ettevõtte vaatenurgast võimalikult efektiivsel ja tasuval viisil. 
 Kvaliteet ei tähenda luksust, vaid vastavust nõuetele ehk ostes kaupa või teenust peab see 
vastama sellele, mida müügi käigus tarbijale lubati. Kvaliteedist rääkides peetakse silmas eelkõige 
võimet rahuldada kliendi vajadusi ja soove. Kvaliteeti mõõdetakse ja võrreldakse klientide vaja-
duste, nõudmiste ja ootustega. 
 Kvaliteet ei koosne ainult kauba või teenuse tehnilistest ja kasutamisega seotud omadus-
test, vaid käsitleb toote kõiki väärtusi. Klient otsustab, millised omadused peavad tootel olema. 
Ettevõte peab tegema endale selgeks ka klientide võimalikud teadvustamata soovid toote oma-
duste osas.
 Kvaliteeti võib määratleda ka mõnel muul viisil. Ühine on siiski see, et kõikide määratluste 
järgi otsustab klient toote või teenuse õige kvaliteedi üle. Õige kvaliteeditaseme saavutamiseks on 
vaja kliendilt pidevalt uurida, mida ta ootab ja soovib.
 Aja jooksul on olnud kasutusel neli kvaliteedikäsitlust:
•	 tootekeskne
•	 tegevuskeskne
•	 kliendikeskne
•	 väärtuskeskne
 Tootekeskne käsitlus lähtub põhimõttest, et kvaliteet on toote erinevate omaduste summa 
ja	seda	saab	defineerida	mõõdetava	suurusena.	Toote	erinevused	kajastuvad	kvaliteedis	puuduste	
või lisadena. Tootekesksus eeldab suuremaid kulutusi tootele.
 Tegevuskeskne käsitlus tähendab eelkõige tootmise vastavusse viimist ja kohandamist 
tootele esitatud nõuetega. Kui toode ei vasta esitatud nõuetele ega tarbija ootustele, on tegemist 
hälvetega, mille kõrvaldamine nõuab lisakulutusi. Tegevuskeskse kvaliteedikäsitluse eesmärk on 
probleemide ennetamine ja kulude minimeerimine.
 Kliendikeskne käsitlus lähtub kasutamiskõlblikkusest ning kliendi ootuste ja nõudmiste täit-
mise vajadusest. Kliendikeskne kvaliteedikujutlus hõlmab toote kõrval ka hooldus- ja teenindus-
protsessi.
 Väärtuskeskne kvaliteedikäsitlus arvestab eelkõige toote või teenuse kvaliteedi ja selle 
hinna suhet. Selle käsitluse järgi ei ole mis tahes heade omadustega kallis toode kvaliteettoode.
 Toote konkurentsivõime saavutamise peamine tegur on kvaliteet. Sellele järgnevad toote 
hind, tarbimiskulud kasutamisaja jooksul ja teeninduskulud. Konkurentsivõime strateegia kujun-
damisel tuleb pidada esmatähtsaks toote kvaliteeti, seejärel toote hinda, siis kulude vähendamist 
toote tarbimisaja jooksul ning viimasena teeninduskulusid.
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 Teenuse kvaliteet
Teenust käsitletakse kui tegevust, mis on seotud väärtuste vahendamisega ja suunatud vajaduste ra-
huldamisele ning millega ei kaasne materjalide ja kaupade omandiõiguse üleminek. Teenuseid pole 
võimalik toota ette, neid ei saa säilitada ega ladustada. Teenuseid toodetakse ja tarbitakse ühel ajal. 
Teenuse osutamise kasulikku efekti võib tarbida/tajuda vaid selle tootmise käigus või vahetult pärast 
teenuse osutamist. Sellest lähtuvalt ei ole teenuste kvaliteeti võimalik määratleda nii lihtsalt kui toote 
kvaliteeti. Selle asemel muutub oluliseks arusaamine toimingute kriitilistest teguritest ja info ope-
ratiivsest vahendamisest, samuti ka usalduslike suhete sisseseadmisest teenuste ostja ja tarnija vahel. 
 Teenuste kvaliteeti võidakse määratleda mitmel erineval viisil. Teenuste (tegevuste) 
kvaliteedi all mõeldakse enamasti nende osutamise järjepidevust, tarnekindlust ja/või usaldus-
väärsust. Mõnele kliendile võib tähendada kvaliteetne teenindus toodete saadavust, teine võib aga 
tajuda selle all pigem lubatud tarneajast kinnipidamist. Enamasti mõeldakse kvaliteedi all üldis-
tatud kujul toimingute teostamist viisil, millega rahuldatakse klientide/tarbijate olemasolevad ja 
tulevikuvajadused.
 Teenuse kvaliteet on paljuski subjektiivne, sageli selle tarbijast sõltuv näitaja, kuna ini-
mese meeleolu, ootused, ettekujutused jms võivad ajas suuresti muutuda. Kuigi teenust osutatakse 
ühtmoodi ja ühesuguse tulemusega, võidakse selle osutamisega olla ühel hetkel rahul, teisel aga 
mitte. Ühe ja sama teenusega võib olla rahul üks klient, teine aga mitte. Teenuse kvaliteeti võib 
määratleda kui selle tarbija ootuste ja ettekujutuste täitumise ulatust teenuse osutamise protsessis 
ja/või pärast seda.
 Teenuse kvaliteet koosneb kolmest osast:
•	 teenuse tehniline kvaliteedikomponent
•	 teenuse funktsionaalne kvaliteedikomponent
•	 ettevõtte maine
 Kliendi poolt tajutaval teenuse kvaliteedil on nii tehniline kui ka funktsionaalne komponent. 
Tehnilise kvaliteedi all mõeldakse eelkõige seda, milliste vahendite ja töökorraldusega suudetakse 
nõutav kvaliteet tagada. Teenuse tehnilist kvaliteeti mõjutavad osutatavate teenuste hulk, teenuse osu-
tamiseks kasutatavate seadmete ja süsteemide tehniline tase ja teenindava personali professionaal-
sus. On teada, et mida rohkem osutab ettevõte teenuseid, seda kõrgem on selle teeninduskvaliteet. 
 Kvaliteedi funktsionaalne komponent aga hõlmab seda poolt, kuidas klient saab teenin-
datud. Toimimise komponent iseloomustab teenuse tarnimise protsessi. See sisaldab teenuse osu-
tamise kiirust ja operatiivsust, paindlikkust, personali teenindusvalmidust ja võimet arvestada 
teenuse osutamisel kliendi eripära (kliendikohane tegutsemismudel, rätsepatöö). Tehniline ja funkt-
sionaalne kvaliteedikomponent moodustavad üheskoos tervikliku käsitluse teenuse kvaliteedist. 
 Klientide ettekujutused teenuse kvaliteedist põhinevad varasemal kogemusel teenuste tarbi-
misest,	tuttavate	ja	töökaaslaste	hinnangutel	ja	arvamustel,	firma	mainel	ja	reklaamil.	
 Teenuse kvaliteedi hindamise aluseks on üldjuhul kliendi ootused ja kogemused. Seejuures 
esineb kolm võimalust:
•	 kliendi kogemused teenuse kvaliteedi osas ületavad tema ootused
•	 kliendi kogemused vastavad ootustele ja ta on teenustega rahul
•	 kliendi	ootused	ei	täitu	ja	ta	pettub	firma	teenuste	kvaliteedis
 Kui klient saab aru, et tal on võimalik saada ootustest kõrgemal tasemel teenust väljakuju-
nenud hinnataseme juures, hakkab ta esitama teenusele kõrgemaid nõudmisi. Teenindav ettevõte 
peab jälgima, kas suudetakse rahuldada kliendi kiiresti kasvavaid nõudmisi, sest mingil hetkel 
kasvavad kulud lisaväärtuse loomisel liialt suureks. Samal ajal võib kliendil puududa valmidus 
selle eest maksta. Firma eesmärk peaks olema kliendi ootuste ja kogemuste tasakaalustamine ning 
ootuste mõõdukas arendamine, et hoida kulusid mõistlikul tasemel.
 Kvaliteedi määratlemise oluline kriteerium on toimingute teostamine õigesti kohe esi-
mesel korral. Kui lõpptulemus on küll ootuspärane, kuid selle saamiseks on tegevusi korratud ja 
kulutatud tarbetult ressursse, pole tegemist kvaliteetse teenindamisega. Kvaliteetne teenindamine 
ei hõlma üksnes toimingute õigeaegset ja vigadeta tegemist. Üha enam tehakse jõupingutusi tege-
vuste kvaliteedi jätkuvaks parandamiseks ja tegevuste arendamiseks. Halvemal juhul võidakse 
hakata tegelema teenindamise kvaliteediga alles siis, kui ilmnevad probleemid. Säärase panusta-
misega kvaliteeti ollakse jäädud lootusetult hiljaks. 
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 Kvaliteeti hindavad ettevõtte konkurendid, rahastajad ja personal. Sellel on positiivne mõju 
ettevõtte mainele. Tuleb rõhutada, et kvaliteetne teenindus ei pruugi tähendada teenuste pakkumist 
kõrgeimal võimalikul teenindustasemel, vaid piisaval tasemel. Kvaliteet on üldjuhul piisav siis, 
kui kliendi rahulolu on tagatud ja tegevused tema teenindamisel on efektiivsed.
 Kvaliteetset teenindamist tähtsustav ettevõte:
•	 on kliendikeskne
•	 on pühendunud kvaliteeditööle
•	 on ettepoole vaatav ja arenguid prognoosiv
•	 hindab personali osa klientide teenindamisel
•	 panustab tootearendusse
•	 seab sihiks selged tegevusnäitajad ja jälgib neid
•	 soovib töötada võrgustikus ja on selleks suuteline
•	 kannab sotsiaalset vastutust

 Küsimused
 1. Mida mõeldakse toote kvaliteedi all?
 2. Kuidas on võimalik hinnata teenuste kvaliteeditaset?
 3. Mida on üldjuhul lihtsam hinnata – toodete või teenuste kvaliteeti? Miks?

16.16. Kvaliteet logistikas 

 Logistikat ei saa analüüsida, võtmata logistikaprotsessides arvesse kvaliteedi osa. Logistikas 
võib kvaliteeti määratleda kui klientide vajaduste, nõudmiste ja ootuste ettenägemist ja võimet 
neid täita. Kvaliteeti logistikas hinnatakse üha rohkem sellest vaatenurgast, kui efektiivselt saavu-
tatakse tulemus. Samuti on kinnistumas kvaliteedi ühe olulise kriteeriumina tarneahelas tegut-
semine selliselt, et partnerid saaksid teha oma toimingud vastavalt klientidele antud ja tarneahela 
liikmetega kooskõlastatud lubadustele õigeaegselt. 
 Seega on logistikas kvaliteedi määratlemiseks kolm peamist kriteeriumi:
•	 klientide vajaduste rahuldamine
•	 toimingute teostamine efektiivsel viisil
•	 tegutsemine tarneahelas või võrgustikus selliselt, et ka ülejäänud lülidele on loodud eeldused 

toimida kvaliteetselt
 Logistikat efektiivsemaks muutes paraneb tihti ka tegevuste kvaliteet. Sama kehtib ka 
vastupidi: toimingute kvaliteeti tõstes on muutunud logistika efektiivsemaks.
 Logistikaettevõttel peab olema oma kvaliteedipoliitika, mis peaks suures osas langema 
kokku klienditeeninduspoliitikaga. 
 Ettevõtetes põhjustavad kvaliteediprobleeme näiteks:
•	 vigadega tooted
•	 vigadega tarned
•	 enneaegsed tarned või hilinenud tarned
•	 negatiivne tagasiside kliendilt 
•	 tagastatud tooted
•	 vead dokumentides
•	 asjatu töö ja kaks korda tehtud sama töö
•	 maine kaotus
 Kaotatud maine on märk toodete/teenuste ebarahuldavast kvaliteedist. Kvaliteeti aitavad 
tõsta üldjuhul koostöö tarnijate ja klientide vahel, kvaliteediinstrumentide ja sobivate logistika-
tehnoloogiate kasutamine ning töötajate professionaalsed oskused. Kvaliteedi arendamisel võivad olla 
takistuseks ajapuudus, tööde puudulik organiseerimine, probleemid tarnijatega, vajalike tööoskuste 
puudumine ning negatiivsed hoiakud. 
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 Ei piisa sellest, kui tegeldakse kvaliteediküsimustega ainult oma ettevõttes. Pidevalt on vaja 
tegelda kvaliteediga ka tarnijate juures. Kvaliteediprobleeme saab oluliselt vähendada, kui kasuta-
takse	firmasid,	mis	on	saanud	kliendi	rahulolu-uuringutes	hea	tagasiside.	Tähtis	on	teada,	et	toodete	
või	teenuste	tarnija	kinnitus	kvaliteedisertifikaadi	olemasolust	ei	ole	piisav	kvaliteedi	tagamiseks.	
 Ettevõtetes juurutatakse üha enam kvaliteedijuhtimise protsesse. Logistikajuhid peavad 
seepärast tegema selgeks, kuidas järgnevad valdkonnad avalduvad ja toimivad logistikas:
•	 kliendile lisaväärtuse loomise protsess
•	 ettevõtte formaalne kvaliteediprotsess
•	 logistika kvaliteediprotsess
•	 pidev parendamine läbi kvaliteedianalüüsi
•	 strateegiate elluviimine
 Tuleb teha selgeks, kes peab viima ellu kvaliteedialgatusi oma ettevõttes, kes tarnijate seas. 
Kvaliteedialane lõppeesmärk peab olema selge kõigil sellega seotud töötajatel ja seda tuleb entu-
siastlikult toetada. 
 Ettevõtte kvaliteediprogramm peaks olema vundamendiks kliendi rahulolu ja lisaväärtuse 
loomise protsessile. Kvaliteediprogramm peab kindlustama, et kliendi vajadusi mõistetakse ja neid 
rahuldatakse. Kui logistikajuhtidel puudub kvaliteediprogrammi elluviimise alustamisel selge orien-
tatsioon, võib kasulik algatus lõppeda osalise või täieliku läbikukkumisega. Kvaliteediprotsessi 
pole mõtet enne kavandada, kui pole jõutud selgusele, mil viisil püütakse toota kliendile kasu. 
 Uuringud välismaal on näidanud, et ettevõtetel, kes pakuvad kõrge kvaliteediga kaupu ja 
teenuseid ning omavad suurt turuosa, on kuni viis korda suurem kasumimarginaal kui väikese turu-
osa ja tagasihoidliku kvaliteeditasemega ettevõtetel.
 On saanud selgeks, et kõrge kvaliteeditaseme saavutamisega kaasneb üldjuhul kaks tendentsi:
1. Kvaliteedi saavutamise madalad kulud viitavad ettevõtte madalamatele üldkuludele, kui need  
    on konkurentidel.
2. Tarnijate valikul on kvaliteet üha sagedamini võtmeatribuut.
 Logistika kvaliteediprotsess sisaldab järgmisi elemente:
•	 rõhuasetus kliendi nõudmistele ja ootustele
•	 jätkuv tähelepanu tarneprotsessil
•	 jätkuv parendamine
•	 mõttetu töö, raiskamise ja ümbertegemise elimineerimine
•	 mõõtmised ja huvitumine mitmekülgsusest
•	 organisatsiooni terviklik kohustumus
•	 pühendumine formaalsele kvaliteediprotsessile

 Logistika formaalne kvaliteediprotsess on kuueastmeline:
 1. Organisatsiooni kohustumus
Logistikuil peaksid olema tähendusrikkad ja selged sõnastused logistika missioonist ja ees-
märkidest. Kvaliteediprotsess peab ühtima ettevõtte muude äriprotsessidega ja olema kooskõlas 
selle äri- ja logistikastrateegiaga. Kuna kvaliteediprotsess on logistika juhtimise fookuses ja logis-
tikuil on sagedased kontaktid nii tarnijate kui ka klientidega, peaks just logistikud olema ettevõtte 
kvaliteediprogrammi teostamisel liidriteks. 
 2. Klientide nõudmised ja vajadused
Rõhuasetus peab olema klientide nõudmiste ja vajaduste mõistmisel. Logistikud peavad mõistma 
ka	siseklientide	–	tootmine,	turundus,	finantsjuhtimine	jms	–	vajadusi.	Tuleb	jälgida	turu	muutu-
vaid prioriteete. Hea on kasutada väliste konsultantide abi, sest nendelt saab üldjuhul hinnalist 
objektiivset informatsiooni. Ettevõtted, kes soovivad töötada välja edu tagavat kvaliteediprotsessi, 
peaksid hakkama mõtlema tarnijatest ja muudest partneritest tarneahelas kui klientidest.
 3. Toimingute teostamise hetketase
Pärast	 seda,	kui	klientide	spetsiifilised	nõudmised	on	selgeks	 tehtud,	 tuleb	mõõtmiste	abil	 teha	
kindlaks, millisel tasemel viiakse ellu erinevaid toiminguid. Et informatsioon oleks adekvaatne, 
tuleb seda koguda eesmärgipäraselt ja süsteemselt. Eriti oluline on see juhul, kui toimingute teos-
tamise tase on vilets ja vajatakse olulisi ümberkorraldusi. Kui toimingute läbiviimise hetketase 
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on tuvastatud, tuleks otsekohe kavandada ja ellu viia algatused logistikasüsteemi ümberkorralda-
miseks. Mõned puudused on kõrvaldatavad kerge vaevaga, mõned aga sedavõrd olulised, et need 
ei tohi tähelepanu alt välja jääda.
 4. Kvaliteedistrateegia
Uue valitud strateegia abil peab olema võimalik parandada tegevuste hetketaset. Edukas kvali-
teediprotsessis kasutatakse hulga erinevaid tehnikaid ja instrumente mõõtmaks muutusi toimingutes. 
Suhteliselt palju on erinevaid instrumente, mida on kerge luua ja lihtne kasutada: diagrammid, 
ABC analüüsid jne. Logistikas kasutatakse üha rohkem selliseid kvaliteedi võrdlemise tehnikaid 
nagu parima tegutsemispraktika tuvastamine (benchmarking), kliendi uuring jne. Sellised töö-
riistad ja võrdlemise tehnikad aitavad tuvastada ja välja selgitada logistika kvaliteediküsimusi ja 
kõrvaldada puuduliku kvaliteedi põhjusi. 
 5. Täideviimine
Edu aluseks on sujuv ja efektiivne muudatuste sisseviimine. Ettevõte peab suunama tähelepanu 
sellise üldise kvaliteedistrateegia kujundamisele, mis lõppkokkuvõttes toimib produktiivselt ja 
efektiivselt. Otsustav roll on muudatuste sisseviimisel logistikapersonalil. Eelkõige nende suh-
tumisest sõltub, kas ja kui kiiresti ollakse võimelised parandama kvaliteedi nimel erinevaid toi-
minguid. Nemad on klientidega pidevalt kontaktis, mistõttu on töötajad võimelised mõjutama 
protsesse kõige vahetumalt. Muudatuste sisseviimise efektiivne plaan peaks sisaldama kindlasti 
teostamise ajakava ka loetelu muudatuste sisseviimiseks vajalikest ressurssidest. 
 6. Jätkuv parendamine
Kvaliteediprotsess peab olema pidev. Tuleb pidada meeles, et efektiivsel ja tähendusrikkal 
kvaliteediprotsessil pole algust ega lõppu. Jätkuv parendamine eeldab pidevat toimingute ja prot-
sesside jälgimist, mõõtmist ja täiustamist. Muudatused tuleb teha nii, et need oleksid tehtud ala-
tiseks. Põhjendatud eesmärgid olgu seatud pigem kõrgemale kui madalamale. 
 Jätkuv parendamine nõuab tasakaalu. Eesmärgid, mis on ülearu ambitsioonikad või milles 
puudub üldse väljakutse, pole produktiivsed. Jätkuv parendamine eeldab asjakohase, adekvaatse 
ja värske informatsiooni olemasolu.
 Kvaliteedijuhtimise põhimõtted on kasutusel enamikus organisatsioonides. Mõõdetakse, 
jälgitakse ja analüüsitakse tulemusi ja tehakse plaane järgmiseks perioodiks. Tegevuse pidevaks 
parendamiseks on vaja lisaks tulemuste jälgimisele ka tagasisidet klientidelt, töötajatelt, koostöö-
partneritelt, omanikelt – neil kõigil on oma osa logistikute igapäevatöös, kes peavad arvestama 
erinevate huvirühmade arvamustega. 
 Selleks, et pakkuda klientidele nende ootustele vastavat ehk kvaliteetset teenust, ei pea 
ettevõte	tingimata	omama	kvaliteedisertifikaati.	Oluline	on	teada	ja	kasutada	kvaliteedijuhtimise	
põhimõtteid, sest need aitavad paremini mõista ettevõtte toimimist ning loovad süsteemse raamis-
tiku pidevaks parendamiseks. Kvaliteedijuhtimine on ettevõttesisene terviklik protsess, mille 
väljundiks on kliendi rahulolu. Kvaliteedijuhtimise eesmärk on säilitada ja võimaluse korral suu-
rendada kliendi rahulolu. 
 Näide 4
Logistikateenuseid pakkuva ettevõtte kvaliteedi eesmärgid
 Logistikaettevõtte töö- ja juhtimiskvaliteedi eesmärgid tulenevad sageli järgmistest 
põhimõtetest:
•	 kliendile antud lubadused täidetakse
•	 tööprotsessid toimuvad kindlate, kokkulepitud ja asjaomastele töötajatele teatavaks tehtud 

reeglite järgi
•	 iga töötaja teab oma vastutust ja volitusi ning on vajalikul määral informeeritud
•	 töötajad on töökohustuste täitmiseks vajalikul määral väljaõpetatud ja kompetentsed
•	 töö kvaliteeti jälgitakse, mõõdetakse ja hinnatakse
•	 vead parandatakse ja puudused kõrvaldatakse esimesel võimalusel
 Logistikaettevõtte kvaliteedi eesmärgid võiksid olla näiteks järgmised:
•	 täita kliendile antud ajalubadus (kokkulepitud tähtaegadest ja ajapiiridest kinnipidamine  

teenuseahela kõikides etappides)
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•	 tagada kliendi saadetise komplektsus, terviklikkus ja puutumatus (kauba käsitsemise kvaliteet 
komplekteerimis- ja laadimistöödel ning veol)

•	 tagada müügiarvete vormistamise õigsus ja tähtajaline saatmine kliendile 
•	 tagada saadetise kohta piisav ja operatiivne infovahetus teenuseahela kõikides etappides 
•	 tagada saadetisekohase informatsiooni registreerimine kokkulepitud mahus ja korras 
•	 tagada kõrvalekallete käsitlemise ja vigade heastamise operatiivsus 
•	 teostada süstemaatiliselt töökvaliteedi jälgimist, mõõtmist ja hindamist 
•	 analüüsida järjepidevalt mõõtmistulemusi ja võtta kasutusele meetmed kvaliteedi   

parandamiseks 
•	 korraldada töö ümber süsteemsete vigade ilmnemisel 
•	 kohustuda hoidma ja arendama ametialast kompetentsi (iga üksiku töötaja isiklik panus  

eelmainitud kvaliteedieesmärkide saavutamiseks olenevalt töökohustustest).

 Küsimused
 1. Kuidas määratletakse teenuste kvaliteeti logistikas?
 2. Kes vastutab ettevõttes üldjuhul logistikatoimingute kvaliteedi eest?
 3. Kes peaks olema ettevõttes logistika valdkonna kvaliteedialaste algatuste initsiaatoriks? 

16.17. Kvaliteedi haldamine logistikas

 Kvaliteedi haldamine ja juhtimine ettevõttes 
Kvaliteedi haldamise all mõeldakse toodete või teenuste kokkulepitud kvaliteedinõuete täitmise 
jälgimist ja kvaliteedi tagamise protsessi juhtimist. Terviklikku kvaliteedijuhtimisse panustavad 
organisatsioonid parandavad toodete ja teenuste kvaliteeti, suurendavad oma turuosa, tõhustavad 
tegevusi, parandavad tootlikkuse ja klienditeeninduse taset. Tasemel teostatud kvaliteedijuhimise 
tulemuseks on lisaks klientide rahulolule ja majandusliku edu saavutamisele enamasti vigade arvu 
vähenemine, varude vähenemine, paindlikkuse lisandumine, samuti ka töötajate rahulolu.
 Kvaliteedijuhtimine kujutab endast tegevust, mille abil püüeldakse organisatsioonis seni-
sest kõrgema kvaliteeditaseme saavutamise ja selle hoidmise poole. Kvaliteedijuhtimisel on aren-
damise rõhupunktid peamiselt väikestel, jätkuvatel parendustel. Kvaliteedijuhtimise eesmärgiks 
on viimistleda protsesse nii, et kvaliteet oleks põhiosas tagatud juba toimingute ja protsesside teos-
tamisega ettenähtud viisil. Samuti on eesmärgiks eemaldada tegevustest vead, kaod ja puudused. 
Kvaliteedijuhtimisel püüeldakse ka läbimisaegade vähendamise poole, kuna sel viisil vähendada-
takse kulusid ja seotud kapitali määra. Kvaliteedi tagamisel püütakse saavutada kvaliteedinõuete 
pidevat täitmist. 
 Kvaliteedi juhtimise süsteem on osa organisatsiooni juhtimissüsteemist, mille abil suuna-
takse ja ohjatakse kvaliteeti. Kvaliteedijuhtimissüsteemi asemel räägitakse üha enam kvaliteetsest 
juhtimissüsteemist. Selle eesmärk on tagada kliendi rahulolu, parandada tootlikkust ning doku-
menteerida ja turvata toodete ja teenuste kvaliteeti ning arendada uusi kvaliteeditaseme hoidmise 
meetmeid. Kvaliteedi juhtimise süsteemi osadeks on kvaliteedikäsiraamat, kirjalikud juhendid ja 
vastavasisuline andmebaas.
 Kvaliteeti hinnatakse auditeerimisega. Kvaliteediauditi all mõeldakse süstemaatilist ja sõltu-
matut uurimist, mille käigus selgitatakse välja, kas tegevused ja nende tulemused vastavad kavan-
datule, kas eesmärke saavutatakse efektiivselt ning kas tegevused on kooskõlas eesmärkidega.
 Kvaliteeti võidakse mõõta järgmiste tegevusnäitajate põhjal:
•	 tarnekindlus ja tarne täpsus 
•	 lao ringlussagedus
•	 vigade ja reklamatsioonide arv, tarnevigade lahendamise kiirus, reklamatsioonide käsitlemise 

professionaalsus ja operatiivsus 
•	 tagastuslogistika kulude tase
•	 protsesside tõhusus ostmisel, ladustamisel, tootmises, transpordis ja jaotuses
•	 prognoosimise täpsus
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 Eesmärkide püstitamine
Logistikatoimingute/logistikateenuste kvaliteedi mõõtmine peaks algama eesmärkide seadmisest. 
Enne eesmärkide kindlaks tegemist pole mõtet alustada kvaliteedi mõõtmise süsteemi rajamisega. 
Eesmärgid peaksid olema suunatud kõige olulisemate tegevusnäitajate esiletoomisele, nende 
mõõtmisele, registreerimisele ja analüüsimisele.
 Tootmis-, kaubandus- ja logistikaettevõtetes on tavaliselt olulisteks tegevusnäitajateks 
tarnevõime, tarnekindlus ja tarne täpsus. Paljud peavad oluliseks ka perfektsete tarnete määra 
kindlakstegemist, mis hõlmab lisaks tarne enda sajaprotsendilisele sooritamisele ka veo- ja kauba-
dokumentide ning arvete õigeaegset ja kokkulepitud tingimustele vastavat vormistamist ning õige-
aegset edastamist. Kõik nimetatud suurused on ka mõõdetavad, kvantitatiivselt kirjeldatavad ning 
analüüsitavad.
 Kvaliteedi mõõtmise kaks tasandit
Kvaliteeti võib mõõta kahel tasandil. Esimene on kvaliteedi mõõtmise tasand ettevõttes, mis toi-
mub väljastpoolt (klientidelt ja koostööpartneritelt) informatsiooni saamata. Selle kvaliteeditasan-
di tuvastamine eeldab ettevõtte töötajate märgatud puuduste ja vigade registreerimist, mõõtmist ja 
analüüsimist. Paljudel juhtudel ei ole kliendid tekkinud vigadest teadlikud, sest need parandatakse 
tellimustsükli käigus nii, et klient ei saa nende tekkimise kohta infot. Laotööline võib märgata lao 
klienditeenindaja tehtud viga ja vastupidi. Veokorraldaja võib märgata lao klienditeenindaja või 
laotöötaja vigu ning neid teavitada. Saadetist kohaletoimetav autojuht võib täheldada saadetise 
pealelaadimisel, et pakkeüksused on valesti markeeritud või saadetise sisu ei vasta kauba saatedoku-
mentidele. Ühes teenindusahela lülis tehtud viga võidakse parandada mõnes järgmises lülis ettevõtte 
sees. Ettevõttesiseselt vigadele reageerides ning neid kõrvaldades ei saa kliendid ja koostööpartnerid 
infot mitmetest tarnevigadest, kuna vead kõrvaldatakse enne saadetise nendeni jõudmist. 
 Kahjuks pole ka ettevõttesiseselt võimalik teha kindlaks kõiki vigu, sest need ilmnevad 
alles siis, kui saadetis on jõudnud saajani. Säärasteks vigadeks on tavaliselt hilinemine jaotusveol, 
eksimine komplekteerimisel tootega või kogusega, saadetise vigastamine transpordi käigus, eksi-
mused dokumentide vormistamisel jne. Teisel kvaliteeditasandil reageeritakse klientidelt saadud 
tagasisidele tarnevigade ja -hälvete kohta ning registreeritakse kõik tarnevead. 
 Kliendilt saadakse tavaliselt informatsiooni hilinenud või toimumata tarnete, komplektee-
rimis- ja pakkimisvigade, vigastuste ja kahjustuste ning valesti koostatud kauba- ja veodokumen-
tide ning arvete kohta. Tegemist on tarnevigadega, mida oma ettevõttes ei märgatud, registreeritud 
ega parandatud ning mis seetõttu on jõudnud kliendini. Klient ei pruugi aga märgata kõiki hiline-
nud tarneid või ei pea ta nendest teatamist alati oluliseks. Ka ei pööra kliendid alati tähelepanu 
ega edasta tarnijale/logistikapartnerile teavet puuduliku pakkimise ja pakendite kahjustuste kohta. 
Vahel võidakse aga lihtsalt unustada vastav märgukiri saata. Nimetatud põhjustel pole logistika-
teenuse osutajal võimalik peaaegu kunagi saada sajaprotsendilist ülevaadet oma tegelikult pakuta-
vast kvaliteeditasemest. Kui tarnevigade ilmnemine on sagedane, võib esineda olukord, kus klient 
on kaotanud lootuse kvaliteeditaseme paranemisele ja loobunud vigadest teatamisest. 
 Maksimaalset informatsiooni vigade kohta on võimalik saada juhul, kui liidetakse nii 
ettevõttes tekkinud ja kliendini mitte jõudnud vead ja klientidelt tagasiside põhjal saadud tarne-
vead. Adekvaatne ja tulemuslikult töötav kvaliteedi mõõtmise süsteem eeldab kõikide teeninda-
mise käigus märgatud vigade, kõrvalekallete ja hälvete tuvastamist, registreerimist, analüüsimist, 
järelduste tegemist ja olukorra parandamist. Tuleb arvestada, et mitmetel põhjustel pole nagunii 
võimalik saada kogu informatsiooni kõikidest puudustest ja vigadest tarnimisel.
 Koostöös klientidega nendelt saadud info põhjal mõõdetud kvaliteeditase on palju kõrgem 
ettevõttesiseselt tuvastatud terviklikust tasemest, mille puhul registreeritakse kõik tellimuste täit-
mise käigus tehtud ja ettevõttes märgatud ning klientidelt saadud informatsiooni alusel registreeri-
tud vead.
 Kahjuks ei õnnestu mitmetel põhjustel registreerida kõiki ettevõtte tarnevigu. Nii ei kanta 
vigade statistika tabelisse alati nii teenindaja enda kui ka lähemate töökaaslaste tehtud vigu. Selle 
asemel parandatakse märgatud vead ja informatsioon selle kohta logistikajuhtideni ei jõua. Kui 
boonustasu sõltub klienditeenindaja, veokorraldaja, laotöötaja või autojuhi töö kvaliteedist, ei soo-
vita vigade vabatahtliku esiletoomisega vähendada lisatasu suurust.
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 Kui	ettevõttes	soovitakse	teada,	milline	on	firma	tegelik,	mitte	klientidele	näiv	logistikatee-
nuste	kvaliteeditase,	on	vaja	firmasiseselt	tuvastada	ja	registreerida	kõik	kõrvalekalded	kokkulepitud	
teenindusmudelitest, neid analüüsida ja rakendada parendusmeetmeid. Ainult selline lähenemine 
võimaldab saavutada edu kvaliteedijuhtimisel.
 Vead logistika klienditeeninduses
Logistikas tuvastatakse logistikatoimingute kvaliteeti sündmuste registreerimisega ning nende liigi-
tamisega vigadeta sündmusteks ja sündmusteks, kus esinevad tarnevead. Sündmusteks võivad 
olla näiteks saadetise vastuvõtmine laos, tellimuse komplekteerimine ja saadetise väljastamine 
laost, saadetiste sorteerimine ja/või konsolideerimine, põhivedu, jaotusvedu jne. Sündmuseks võib 
olla ka erinevate logistikatoimingute jada, mis algab tellimuse vastuvõtmisega ja lõpeb valmis 
saadetiste toimetamisega kliendile.
 Logistikatoimingute kvaliteedi seisukohalt pakub huvi, kas klienditeenindusprotsessi käi-
gus peeti kinni kliendile antud teeninduslubadustest ja saavutati tellimuse täitmisega kliendi rahul-
olu või jäid kliendi ootused ühel või teisel viisil täitmata. Põhjusi, miks kliendi ootused võivad 
jääda täitmata, on mitmeid:
•	 kaldutakse kõrvale kokkulepitud teenindusmudelist, mis pole kooskõlas kliendi ootustega
•	 hilinetakse tellimuse täitmisega
•	 jäetakse tellimus täitmata
•	 tellimus täidetakse vigadega (komplekteerimis- ja pakkimisvead laos, kahjustatakse pakendeid 

ja/või kaupu jms)
•	 dokumentatsioon täidetakse vigadega või edastatakse hilinenult
•	 informatsioon edastatakse elektrooniliselt vigadega või hilinenult
 Saadetise puhul võidakse teha kas üks viga või järjestikku mitu, tulemus seetõttu kliendi 
seisukohast üldjuhul ei erine. Kui saadetise korral ilmneb kasvõi üks viga, on tegemist vigase 
saadetisega. Enamasti ongi tegemist ühe veaga, kuid võib juhtuda, et eksitakse mitmes tellimus-
tsükli etapis. Nii näiteks võib teha vea klienditeenindaja tellimuse töötlemisel, laotöötaja komplek-
teerib vale koguse või vale toote, autojuht aga hilineb saadetise kättetoimetamisel. Vigane saadetis 
(tarne) jääb selleks ikkagi, olenemata sellest, mitu viga tehti. 
 Kvaliteedi mõõtmiseks ja kvaliteedikokkuvõtete tegemiseks tuleb registreerida kõik toimu-
nud sündmused, eraldi registreerida aga tarnevigadega sündmused. Kõik vead ja nende tagajärjed 
tuleb registreerida ning liigitada nende tekkimiskoha või vea olemuse järgi. Näiteks võib jaotada 
vead tekkimiskoha järgi vigadeks klienditeeninduses, laos, terminalis, veokorralduses, tollivormis-
tustoimingute teostamisel, jaotus- või põhiveol. 
 Vea iseloomu põhjal võib need jaotada järgmiselt:
•	 tarne tegemata jätmine või valetarne
•	 saadetise kättetoimetamine varem või hilinemisega
•	 vead saadetise koosseisus ja/või väärad kaubakogused
•	 saadetise vigastused/kahjustused
•	 saadetise kättetoimetamine kokkulepitust erineva veoviisiga vms
•	 vead dokumentatsiooni koostamisel ja info edastamisel saadetise kohta
 Olenevalt sellest, kas tarneviga on ühekordse, juhusliku iseloomuga või võib edaspidi 
korduda, liigitatakse vead logistikas juhuslikeks ja süsteemseteks. Juhuslikud vead tekivad ena-
masti inimlikust eksimusest. Õige tegutsemisviis on teada, kuid teatud põhjustel pole seda järgi-
tud. Tööjuhendid ja protseduurireeglid kirjeldavad tegutsemist õigesti ja juhusliku vea ilmnemisel 
pole vaja neid korrigeerida. Samuti teavad töötajad, kuidas on vaja tegutseda ning neid pole vaja 
vea avastamisel ümber õpetada. Tavaliselt piisab tähelepanu juhtimisest tekkinud veale. Juhusliku 
vea esinemine on enamasti kaootiline ja juhitamatu. Samas ei pruugi olla nende mõju väikese esi-
nemissageduse tõttu kvaliteeditulemusele suur.
 Süsteemsed vead on põhjustatud üldjuhul sellest, et puuduvad konkreetsed tegutsemis-
reeglid, need on puudulikud, vigadega või mitmeti tõlgendatavad. Samuti võib olla põhjuseks 
asjaolu, et protseduurireeglid on olemas, kuid mingil põhjusel neid ei järgita. Süsteemsed vead 
võivad saada alguse ka protseduurireeglite väärast tõlgendamisest või ebaprofessionaalsest tegut-
semisest. Erilist tähelepanu on vaja pöörata klienditeeninduses süsteemsetele vigadele, kuna need 
kipuvad korduma. 
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 Juhul, kui süsteemse vea tekkimise põhjust välja ei selgitata ja seda ei kõrvaldata, võivad 
need korduda kuust kuusse ja aastast aastasse. Süsteemselt esinevate vigade mõju terviklikule 
kvaliteedile võib olla suur, mistõttu tuleb nende põhjuste väljaselgitamise ja kõrvaldamisega opera-
tiivselt ja järjekindlalt tegelda. Tüüpiliseks süsteemseks veaks võib olla näiteks sagedane hilinemine 
laosaadetiste väljastamisel põhjusel, et läbimisaeg laos on planeeritud liialt lühike. Autojuht võib 
hilineda sagedasti klientide juurde seetõttu, et veoringi läbimiseks antud aeg on ülemäära lühike 
või ollakse sunnitud klientide juures ootama mahalaadimise võimalust.
 Vigade olemus, liigitamine ja tagajärjed
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 Kvaliteedi kulud
Kvaliteedi kindlustamiseks tehtavad kulud moodustavad ettevõtetes kogukuludest enamasti 6–7%. 
Mõnedel ettevõtetel võivad need ulatuda isegi 20–25%-ni kogukuludest. Kvaliteedi tagamiseks 
tehtavaid kulusid on palju. Neid kulukomponente sageli ei teadvustata ja ei arvutata. Kergemini 
tuvastatavateks  kvaliteedikuludeks on tagastuste, reklamatsioonide, kadude ja kontrollimise ning 
lisatöödega seotud kulud. Samal ajal võivad jääda märkamata klientide maksete hilinemised, järel-
tarnete kulud, samuti ka arveldusvead.
 Kvaliteedikulude määr võib olla väga erinev ka samas valdkonnas tegutsevatel ettevõtetel. 
Üheks	põhjuseks	on	siinkohal	eri	firmades	kasutatavad	erinevad	kvaliteedikulude	arvutamise	ja	
hindamise alused ning põhimõtted. Ettevõtetes peetakse enamasti arvestust klientidega seotud 
kulude	 üle.	Osa	firmadest	 aga	 pöörab	 tähelepanu	ka	 vigade	 ennetamiseks	 tehtavatele	 ja	 nende	
heastamisest põhjustatud kuludele. Kvaliteedikuludeks võib lugeda tinglikult ka halva teeninda-
mise või viletsa teeninduskvaliteedi tõttu tekkinud kliendi kaotamise kulud. Ennetavate tegevuste 
kuludeks on tarnijate auditeerimise, kvaliteedisüsteemi haldamise ja arendamise ning kvaliteedi-
alase koolituse kulud.
 Kvaliteedikulude vähendamiseks on vaja toota ja osutada teenuseid kohe esimesel korral 
vigadeta. Alati on kallim parandada ja heastada vigu kui teha asju kohe esimesel korral õigesti. 
Kvaliteedikulude tekkimist pole võimalik täielikult vältida, kuid õigesti kavandatud abinõude abil 
on võimalik nende suurust ja struktuuri oluliselt mõjutada.
 Kvaliteedi mõõtmise süsteem ettevõttes
Logistika kvaliteedisüsteemi rajamine ettevõttes on vastutusrikas tegevus, millega peaksid tegelema 
tippjuhid. Kui ettevõttes on tarneahela juht või logistikajuht, peaks logistika kvaliteedisüsteemi loo-
mine ja toimimine toimuma eelkõige tema vastutusel. Lõplik mõõtmissüsteem peaks valmima ostu-
töötajate, logistikute ja müügipersonali funktsiooniüleses koostöös. Logistika kvaliteedi mõõtmise süs-
teem peaks kujutama endast teatud kompromissi, rahuldades kõikide logistika ja klienditeenindusega 
seotud allüksuste vajadusi. Logistika kvaliteedi mõõtmise süsteem peaks olema oluline osa ettevõtte 
kvaliteedi juhtimise süsteemist ja hõlmama kõigi koostööd tegevate allüksuste kvaliteedi mõõtmist. Nii 
on hea saada ülevaade ühest kvaliteediraportist ettevõttest tervikuna ja eraldi selle allüksustest. 
 Kvaliteeditaseme mõõtmine ja jälgimine peaks saama alguse toimingute kvaliteedi regist-
reerimise ja analüüsimise süsteemi rajamisest ettevõttes. Pole õige mõõta ja registreerida ainult 
probleemide ilmnemisel üksikuid lihtsalt tuvastatavaid kvaliteedinäitajaid. Kvaliteedisüsteemi toi-
mimine tähendab eelkõige seda, et mõõdetavad olulised tegevusnäitajad on määratletud, on kavan-
datud ja rakendatud meetodid, kuidas sündmusi registreeritakse ja analüüsitakse. On teada, kes 
tulemusi registreerib, analüüsib ja parendusmeetmeid kavandab ning kuidas seda kõike tehakse.
 Kvaliteedi mõõtmise süsteem peaks olema kasutatav pikal perioodil, võimaldades võr-
relda ettevõtte ja selle allüksuste kvaliteeditulemust kuude ja aastate lõikes. Kõrvutades erine-
vate perioodide tulemusi peaks olema võimalik märgata suundumusi ja trende teenindustasemes 
ja kvaliteedijuhtimise arengus. Trendide seostamine rakendatud parendusmeetmete ja saadud tule-
mustega omakorda võimaldab veenduda, kas jõupingutused kvaliteedi parandamisel on kandnud 
vilja või on vaja töötada välja muud, efektiivsemad tegutsemisalternatiivid.
 Vajalikke andmeid on võimalik saada üldjuhul arvutiprogrammidest, kus on näha, millal 
sisestati väljastustellimus, millal alustati selle komplekteerimist, millal lõpetati pakkimine, mil-
lal anti saadetis üle veokorraldusele jne kuni kellaajani, mil autojuht andis saadetise üle kliendi 
valdusesse. Lisaks peab olema võimalik infosüsteemist tuvastada, kes mingid toimingud teostas ja 
kes infot edastas.
 Teisalt tuleb registreerida ühes kohas (soovitatavalt ettevõtte majandus- või logistikatark-
varas) kõik vead, hälbed ja kõrvalekalded, mis on klientide ja klienditeeninduse seisukohalt olulised. 
Kui mõõtmisperiood (nt kalendrikuu) on möödunud, tuleks konverteerida vastavad andmed tabel-
arvutuse formaati (nt Excel), kus on neid võimalik töödelda ja diagrammide kujul esitada.
 Registreerimistulemuste analüüsimisel tuleks pöörata tähelepanu sellele, kas kajastatud on 
kõik sündmused ja vead. Kuna vigu kirjeldavad erinevad töötajad, kellel võib olla veidi erinev 
arusaamine tarnevigadest, tuleks kontrollida üle, kas registreeritud pole sündmusi, kus kõrvale-
kaldeid ei esine või pole need seotud logistikaga. Kui kogutud informatsioon vastab tegelikkusele, 
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tuleks vaadata üle, kas vead on õigesti liigitatud. Seejärel on tarvis alustada vigade tegelike põhjuste 
ja põhjustajate väljaselgitamist. Tuleb arvestada, et pealiskaudsel analüüsimisel võidakse jõuda  
vigade näiliste, mitte tegelike põhjusteni. Näiline põhjus võib osutuda hoopis tegeliku põhjuse 
tagajärjeks. Kui jaotusauto juht teatud klientide juurde pidevalt hilineb, võib tunduda, et ta on vali-
nud vale marsruudi või mahalaadimiste järjekorra vms. Tegelik põhjus võib peituda aga hoopiski 
veokorraldaja töös, liialt suures saadetiste arvus, ülemäära pikas veoringis või liialt lühikeses veo-
ringi läbimise ajas. 
 Kui analüüsi etapp on läbitud, vead eri kriteeriumide alusel liigitatud ja nende põhjused  
ja tagajärjed selged, tuleks asuda parendusmeetmete kavandamisele. Juhuslikest vigadest tuleks 
informeerida kõiki asjaosalisi. Lisaks peaks otsene ülemus püüdma selgitada välja, miks esineb 
mõne töötaja puhul palju, mõne töötaja puhul vähe ja mõne puhul üldse mitte juhuslikke vigu.
 Süsteemsete vigade põhjusi on vaja otsida puudulikest, vigastest või puuduvatest protse-
duurireeglitest, tööjuhenditest ja tegevusdiagrammidest. Vahel võib põhjustada süsteemseid vigu 
tööjuhendite väär tõlgendamine või lihtsalt mõne töötaja puhul vajalike oskuste puudumine ja 
küündimatus töötada professionaalselt ning vastutustundlikult. Süsteemsete vigade põhjusi on hea 
analüüsida ja meetmeid kavandada meeskonnatööna.    
 Kui vea põhjused puudutavad koostööpartnerite (nt allhankijad) tööd, tuleb vajalik infor-
matsioon neile edastada ja ilmutada nõudlikkust edasise koostöö käigus. Vahel võivad vead saada 
alguse hoopiski klientide juurest. Nii näiteks võivad põhjustada tarnevigu nii vead tellimustel, 
puudulikud tegutsemisjuhised kui ka vastutulek kliendile olemaks paindlik. Peab arvestama, et 
igasugused kõrvalekalded tavapärastest tegutsemismudelitest võivad tuua kergesti kaasa tarne-
vigu. Kui tellimuse täitmine on pooleli ja klient hakkab samal ajal muutma näiteks tarneaadressi, 
tarnitavaid koguseid või tarne tähtpäeva/kellaaega, on vead kerged tulema. 

  Joonis 16.7   Ettevõttes ja/või kliendi poolt avastatud vead. 

 Vigadest, mis on saanud alguse klientide juurest, tuleb neid kindlasti teavitada. Kui kordu-
vatest meeldetuletustest hoolimata ei muuda klient oma vigu genereerivat tegutsemist, ei ole õige 
arvestada neid teenusepakkuja vigadena.    
 Kvaliteeditaseme mõõtmine võib hakata mõjutama ettevõtte majandustulemust, kui kliendi 
tungival nõudmisel võetakse kasutusele leppetrahvide (penaltite) süsteem. Leppetrahv kujutab 
endast teatud viisi kompenseerida teenindaja poolt teenindatavale rahalise hüvituse kujul min-
gil perioodil (nt kalendrikuu) kokkulepitust madalamaks jäänud teenindustaset. Teenindaja peab 
olema sellisel juhul ettevaatlik, kuna talle kliendi poolt täitmiseks antud ja temaga kooskõlastatud 
teenindusgraafik	võib	olla	sedavõrd	pingeline,	et	selle	 täitmiseks	puuduvad	vajalikud	eeldused.	
Vaatamata tõsistele pingutustele ja sisuliselt heale tulemusele (kuigi mitte kliendi arvates), võivad 
leppetrahvid muuta mõne kliendi teenindamise kahjumlikuks.
 Leppetrahvide süsteemi äärmuslikuks rakendusviisiks on vedaja ja kliendi vahel sõlmitav 
„raha tagasi“ (money back) süsteem. Vedajad peaksid olema ettevaatlikud, sest veoprotsessis on 
olemas palju väliseid ja vedaja poolt juhitamatuid tegureid. Klient hindab aga olukorda üldjuhul 
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lõpptulemuse põhjal (vedu peab lõppema täpselt kokkulepitud ajal) ja teda ei huvita tavaliselt üld-
se vedaja põhjendused. Väiksema riski toob vedajale nimetatud süsteemi rakendamine lühikesel 
distantsil toimuvatel väiksemahulistel jaotusvedudel.
 Kui kliendi soov on panna teenusepakkuja igal juhul majanduslikult vastutama oma viga-
de eest, oleks soovitav kasutada üheaegselt leppetrahvisüsteemiga ka boonussüsteemi. See 
annab teenusepakkujale võimaluse saada kokkulepitust kõrgema kvaliteeditaseme saavutamisel 
boonustasusid. Kuna lepingupooled on juriidilises mõttes võrdsed ja hinnata tuleks ka positiivseid 
tulemusi,	ollakse	arvamusel,	et	firmadevaheline	kompensatsioonsüsteem	peaks	toimima	„kahesuu-
naliselt“. 
 Osa klientidest peab nii enda kui ka logistikapartneri tegevuse kvaliteeditaseme arvestust. 
Sel juhul soovitakse, et logistikateenuste osutaja saadaks regulaarselt ka oma kvaliteedikokku-
võtteid. See tähendab, et teenindaval ettevõttel tuleb teha nii terviklikke kui ka kliendikohaseid 
kvaliteedikokkuvõtteid. Selleks, et tööde maht kvaliteedikokkuvõtete koostamisel ei kasvaks üle-
määra suureks, peaksid kokkuvõtete formaadid olema ühesugused või sarnased.   
 Kvaliteedi mõõtmise tulemustest tuleb teavitada klienditeeninduses osalevaid kaastöötajaid, 
ettevõtte juhtkonda ja valikuliselt ka kliente. Suurte (A-rühma) klientidega on soovitav viia läbi regu-
laarseid, kord kvartalis toimuvaid koosolekuid, kus käsitletakse muude koostööküsimuste kõrval ka 
kvaliteediküsimusi. Muude klientidega võiks korraldada kvaliteedikoosolekuid vajaduse kohaselt.
 Teenuste kvaliteedi haldamisel peaksid olema töövahendeiks teenuste üksikasjalik kirjel-
dus, kvaliteedileping ja tegevusnäitajad. Teenuste kirjeldus ja kvaliteedileping on tavaliselt koos-
töölepingu lisadeks, mille ülesandeks on kirjeldada kliendi ootusi teenindamise suhtes, kvaliteedi 
miinimumtaset ja kvaliteedinõudeid, samuti ka eesmärke ja kliendi ning teenusepakkuja vahelisi 
koostöö viise ja meetodeid.

 
 Küsimused
 1. Miks „püütakse kinni“ teenusepakkuja ettevõttes üldjuhul ainult väike osa 
     tarnevigadest?
 2. Millistel põhjustel teavitavad kliendid teenusepakkujaid tarnevigadest?
 3. Kuidas võivad kliendid ise osaleda tarnevigade tekkimises?
 4. Missugustel põhjustel ei saa teenusepakkuja tagasisidet kõikidest kliendini välja  
     jõudnud tarnevigadest?
 5. Missuguste põhimõtete järgi liigitatakse tarnevigu?
 6. Mille poolest erinevad süsteemsed vead juhuslikest vigadest?
 7. Loetleda süsteemsete vigade tekkimise peamised põhjused.
 8. Millistel põhjustel tekivad enamasti juhuslikud vead?
 9. Milliste tarnevigade kordumise tõenäosus on suurem – süsteemsetel või juhuslikel  
     vigadel? Miks?
 10. Kirjeldada lühidalt logistika kvaliteedisüsteemi toimimist ettevõttes.


