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SISSEJUHATUS 
Tänapäeval on turul palju sarnaseid kaupu ja teenuseid, mis on muutnud tarbijad 

valivamaks, kuid samal ajal ka teadlikumaks kui kunagi varem. Jälgitakse hoolikalt, 

millist kaubandusketti külastades saaks toidukorvi kõige soodsamalt kätte. Ettevõtete 

jaoks tähendab see võitlust klientide ligimeelitamiseks ja nende hoidmiseks. Selleks 

puhuks on paljud ettevõtted vastavalt oma ootustele välja töötanud 

lojaalsusprogrammid. Nende programmide loomisel on oluline arvestada klientide 

käitumist mõistmaks nende seisukohti ning mõtlemaks, kas ja kuidas on pakkumine 

piisavalt atraktiivne.  

Bakalaureuse töö autori eesmärgiks on välja selgitada, kuidas klient neid programme 

näeb ja neile reageerib. Käesoleva bakalaureusetöö põhiteemaga sarnast lähenemist 

varasemalt Eestis uuritud ei ole, kuigi viimasel ajal on kaubanduskettide 

lojaalsusprogrammid ja kliendikäitumine aina aktuaalsem.  

Töös on kasutatud analüüsiks teiseseid andmeid ehk lojaalsusprogrammide kirjeldusi 

ning teemakohaseid materjale. Kliendi seisukoha uurimiseks on kasutatud  esmaseid 

andmeid, mis saadi autori poolt läbi viidud küsitluse teel tarbijatega, kellel on 

konkreetsete, käesoleva töö koostamiseks väljavalitud kaubanduskettide kliendikaarte. 

Kogutud informatsiooni põhjal on tehtud üldised järeldused.  

Töö eesmärgi täitmiseks püstitas autor järgmised uurimisülesanded: 

1. anda ülevaade lojaalsusprogrammi olemusest ja tarbija ostukäitumisest 
2. uurida Rimi, ETK ja Selveri lojaalsusprogramme 
3. viia läbi küsitlus tarbijatega 
4. analüüsida küsitluse tulemusi 
 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida lojaalsusprogrammide mõju kliendi 

ostukäitumisele. Töö koosneb kahest osast. Esimeses, teoreetilises osas, annab autor 

ülevaate lojaalsusprogrammi olemusest ja erinevate tarbijatüüpide ostukäitumisest. 

Teises osas annab autor ülevaate küsitluse tulemustest, millest selgusid 

lojaalsusprogrammide mõjud tarbijate ostukäitumisele. Ühtlasi anna töö teine osa 

ülevaate ka põhjustest, miks inimene kaubandusketi püsikliendiprogrammiga liitub. 
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1. KLIENDI LOJAALSUS, PÜSIKLIENDIPROGRAMMID 
JA TARBIJA OSTUKÄITUMINE  

1.1 Lojaalsuse olemus  
 

Üha enam jälgitakse poodi minnes erinevaid sooduspakkumisi, kogutakse boonuspunkte 

ning kasutatakse kaubandusettevõtete poolt pakutavaid võimalusi ja programme 

allahindluse saamiseks. Enamjaolt kujuneb igal indiviidil välja teatud kauplus või 

kauplused, mida ta külastab nädala jooksul kõige enam. Tavaliselt saavad sellise 

harjumuse kujunemisel määravaks kaubandusettevõtte poolt pakutavad kliendikaardi 

soodustused, boonuspunktide süsteemid, auhinnamängud ja muud hüved. Taoline 

ostukäitumine (sooduspakkumised, püsikliendikaardi pakkumised, kliendi 

meelespidamine tähtpäevadel jne) muudab kliendi ettevõtte suhtes lojaalseks. Klient 

võib olla ühtviisi lojaalne konkreetsele ettevõttele kui ka ettevõtte poolt pakutavatele 

toodetele ja teenustele. 

Majandusvaldkonna spetsialistid on lojaalsust defineerinud mitmeti. Valdavalt on 

spetsialistid sidunud lojaalsuse definitsiooni bränditoodete ja analoogbrändidega. 

„Lojaalsus väljendub selles, kui mitmel juhul kogu ostukordade arvust valib tarbija 

antud brändi analoogbrändide hulgast“ (W.Neal). Lisaks leidub mitmeid definitsioone 

nii rahulolule kui lojaalsusele. Nende hoolikas lugemine näitab, et need tähendavad 

protsessi. Teisisõnu need määratlevad, mida tarbijad teevad, et olla rahulolevad ja/või 

lojaalsed. [Oliver L.Richardson 1999] 

I.Soone selgitab oma raamatus „Kliendilojaalsuse kuldraamat“, et lojaalsust võib 

käsitleda kui truudust mingile kindlale objektile, mida tarbija pidevalt kasutab. Selleks 

võib olla mõni ostukoht, ettevõte või toode, mis on kujunenud kliendi lemmikuks ning 

on talle meelepärane. (Soone 2010, lk 17) 

Alates sellest hetkest, kui klient kasutab teistkordselt ühe ja sama ettevõtte teenust või 

toodet, saab temast lojaalne tarbija. Mis kutsub inimest sama ettevõtte teenust või toodet 

uuesti ostma, sõltub mitmetest erinevatest teguritest. Esmane on kindlasti 

kliendikontakti saavutamine – kas see on meeldiv või valmistab rahulolematust. 

Lojaalsus võib välja kujuneda lühikese ajaperioodi vältel kui ka pikema perioodi 
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jooksul. Enamjaolt suudavad ettevõtted aga tavalisest poekülastajast väga lühikese ajaga 

püsikliendi teha. Piisab ettevõtte püsikliendiks registreerumisest või mõnes 

auhinnamängus osalemisest, mille tagajärel saab klient kaupa soetada või teenust 

tarbida soodsamalt, ning esimene samm positiivsete kliendisuhete loomiseks on tehtud. 

Üldjoontes võib lojaaluse all mõista seda, kui palju klient ettevõttelt kaupa ostab (Soone 

2010, lk 17). Lojaalsus seostub pigem kliendi enda, mitte ettevõttega, sest lojaalsus on 

oma olemuselt keeruline konstruktsioon – osaliselt psühholoogiline, osaliselt sotsiaalne 

ja majanduslik konstruktsioon. Isegi kui ettevõte loob eelduse lojaalsuse tekkeks 

toodete, lojaalsusprogrammide, kommunikatsiooni ja hinnakujunduse kaudu, ei saa ta 

klienti muuta lojaalseks vastu tema tahtmist (Sealsamas, lk 24). 

Lojaalsete klientide kujunemise kohta on majandusteoreetikud loonud ka 

mitmesuguseid mudeleid ja ilmestavaid abivahendeid. M. ja N. Raphael on välja 

töötanud lojaalsusredeli, mis on kujutatud joonisel 1.  

 

 

 

 

Allikas: [Vihalem 2003]  

Joonis 1. Lojaalsusredel 

Lojaalsusredelil on välja toodud 6 kliendigruppi, mida kõrgem aste, seda lojaalsem on 

ostjate grupp. Viimasel kahel astmel on kliendid, keda saab nimetada täiesti 

lojaalseteks. Kui redeli esimesel astmel on võimalike klientide grupp, siis kuuendal 

astmel on arvamusliidrid. Viimase astme klientuur teeb ettevõttele reklaami soovitades 

tooteid ja teenuseid oma ringkonnale. 

Lojaalsust kvalifitseeritakse mitmesuguste tunnuste alusel, kuid siiski pole lojaalsuse 

käsitlus ühtmoodi mõistetav. Liigitamisel võetakse arvesse tarbija maitseelistused, 

hoiakud, teadmised brändidest ja vastuvõtlikkus alternatiivkaupadele. Kõige täpsem 

Potentsiaalsed ostjad 

 
Prooviostjad 

Korduvostjad 

Ostukandidaadid 

Kliendid 
Arvamusliidrid 
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lojaalsuse liigitus pärineb R. L. Oliverilt ja F. W. Bliemelilt, mis on välja toodud 

kirjandusallikas „Turunduse alused“ (Vihalem 2003):  

1) mitme brändi lojaalsus; 
2) protsentuaalne lojaalsus; 
3) passiivne lojaalsus; 
4) pseudolojaalsus; 
5) alistumislojaalsus. 

 
Mitme brändi lojaalsuse korral ei eelista tarbija ühte kindlat brändi. Pigem otsitakse 

mitmesuguste brändide seast endale meelepärast toodet ja tahetakse sellega muuta oma 

ostukäitumist mitmekülgsemaks. Alistumislojaalsusega klient ei soovi välja vahetada 

eelistatud brändi, sest see tekitab asjatut ressursside kulutamist. Kui tarbija on kokku 

puutunud negatiivse või positiivse kogemusega ning otsustab seetõttu vahetada brändi, 

siis on tegemist pseudolojaalsusega. Passiivse lojaalsuse korral pole tarbijal survet osta 

ühte toodet mitu korda järjest. Protsentuaalse lojaalsusega klient on mingi protsendi 

ulatuses lojaalne ühele kindlale brändile. (Vihalem, 2003, lk 110) 

Ülalkirjeldatust lähtub, et tarbijatel võivad tekkida brändide eelistustest nii negatiivsed 

kui positiivsed kogemused, üliharva on kogemused neutraalsed. Ent, kas tarbija vahetab 

brändi või teeb negatiivse kokkupuute järgselt kordusostu, sõltub juba sellest, kas ta 

võtab riski ja arvestab brändi vahetamisele kuluva aja- ja rahakuluga. Suuresti on see 

risk ja selle võtmine seotud ka tarbija enda hoiakute ja iseloomuomadustega. 

Brändivahetus tuleb rohkem päevakorda siis, kui selle tingimused on tarbija jaoks kõige 

soodsamad ja tulemuslikumad.  

1.2 Lojaalsusel põhinevad tarbijatüübid 
Lojaalsus tekib tarbijal positiivse ja rahulolu tekitava ostukäitumise tagajärjel. Mõnel 

tarbijagrupil võib lojaalsus tekkida sunniviisiliselt, kuid sellisel juhul ei jää see püsima 

ning tarbija otsib pidevalt võimalusi, kuidas sundolukorrast vabaneda. Lojaalsussuhe 

ettevõttega katkeb sel hetkel, kui tarbijal tekib vajadus esitada ettevõttele kaebus või kui 

ettevõte muudab mingil ajahetkel kardinaalselt enda tegevuspõhimõtteid ja 

teeninduskvaliteeti, tekitades sellega kliendile ebameeldivust ja ebausaldusväärset 

tunnet.  



 

 

8 

 

 

G. Henry ja P. Douglase tarbijatüüpide kvalifitseerimisest saab teada, miks ollakse 

tõeliselt või sunnitult lojaalne (Vihalem 2003, lk 112). 

a) rahuolev– ülimalt rahul, väljendades suhtumist korduvostuga, teadlik 
eelistustest, millega konkureerivad analoogid; 

b) sangarlik– vähese sissetuleku tõttu peab taluma halba brändi, võlatunde või 
võrdlusgrupi (krediit) toode; 

c) väldib uusi– uus on alati halvem, miski pole parem; 
d) kalkuleeriv–brändist loobuda pole õige aeg, muutumisel vahetab keskkonna või 

konkureeriva brändi; 
e) leppiv– teisi pakkujaid ei ole, midagi ei ole teha. 

 

J. P. Peteri ja J. Olsoni rühmituse järgi on brändil nii lojaalseid kui ebalojaalseid 

tarbijaid (Sealsamas, lk 112): 

1) lojaalne brändile–  peab brändi parimaks, omab tugevat sidet ja positiivset 
kogemust ja ostab edaspidigi; 

2) ostja, kes eelistab rutiinnselt ühte brändi – parim ost pole oluline, piisavalt hea 
rahuldab, aga ei viitsi kulutada energiat mitmesuguste brändide tugevuste, 
nõrkuste lahkamisele; 

3) infootsija– ükski pole parim, info töötlemiseks kulutab palju aega leidmaks 
tõeliselt head, ühest sarjast ostab erinevaid tooteid (toidu-ja esmatarbekaubad); 

4) brändivahetaja– parima ostmisest ei huvitu, info kogumist ei pea tähtsaks, 
valikul on olulised keskkonnategurid: allahindlus, müügisoodustus; 

5) ristostja– ühtset kriteeriumi ostmisel ei kasuta, hinda ja kvaliteeti kohtleb 
erinevalt, väärtus on valiku võtmeteguriks, parima hinnaga soovitud kvaliteet. 

 

Lojaalne tarbija omab tugevat sidet oma brändiga, pidades selle toodet parimaks 

sooritab tarbija oma oste korduvalt. Lojaalsel tarbijal ei teki soovi vahetada oma kindel 

toode millegi muu vastu. On tarbijaid, kes ei huvitu toote või teenuste põhjalikust 

analüüsist. Klient valib ostu korral kõige paremini sobiva toote, kulutades selleks 

minimaalset energiat.  

S. Knox on välja toonud tarbijatüüpide maatriksi ostukorvi ja seotuse alusel. 

Tarbijavaliku  ostukorv esindab ulatust (paljudelt pakkujatelt lai, vähestelt kitsas), 

tarbija kinnistumise määra iseloomustab seotus (tugev, nõrk), tarbija väärtust pakkujale 

näitab kasumlikkus (kõrge, madal). Järgneval joonisel 2 on välja toodud klientide seotus 

ja kasumlikkuse suhe. (Vilhalem 2003, lk 112) 
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Ostukorv 

 Kitsas Lai 

Tugev Lojaalne Vahelduseotsija 

Nõrk Harjumusostja Ümberlülituja 

 Kõrge Madal 

Kasumlikkus 

Allikas: [Vihalem 2003] 

Joonis 2. Tarbija kvalifitseerimine ostuportfelli ja seotuse alusel 

Ülaltoodud maatriksit kasutades saab turundaja koguda vajalikku infot tarbijate 

paremaks tunnetamiseks ning seotuse ja kasumlikkuse määra hindamiseks (Vihalem 

2003, lk 113). Lojaalse kliendi puhul on kasumlikkus kõrgel tasemel ja ostukorv pigem 

kitsas, tarbija jaoks on oluline rahuldada ka emotsionaalsed vajadused. Vahelduseotsijal 

on tugev seotus ja madal kasumlikkus ning valikute mitmekesisus ja eripärad sellist 

tarbijat ei huvita. Harjumusostja teeb ostuvalikuid pigem allahindluste ja 

sooduskampaaniate ajal, mistõttu on tal nõrk seotus ja kõrge kasumlikkus. 

Ümberlülituja on ebalojaalne ning igal enda jaoks soodsal ajahetkel leiab võimaluse 

vahetada teenuspakkujat.  

Üldjuhul on kliendi lojaalsuse saavutamine pikaajaline protsess, kuid ka siis on tegemist 

vaid teatud ajaperioodil püsiva nähtusega. See kõik on mõjutatud konkurentide 

tegevuse, turundusaktsioonide, sotsiaalsete suhete ja muude tegurite poolt olenemata 

kliendi eripärast ja lojaalsuse tugevusest.[Lojaalsus...] Lojaalne klient sooritab ostu 

edasipidigi ning soovitab ka teistele. Kui klient ostab üha vähem tooteid või üldse enam 

mitte ning ei ütle teistele, et nad ei ostaksid, on tegemist mahategeva kliendiga. 

[Lojaalsus...] 

Kliendid jagunevad esma–, korduv– ja püsiklientideks. Esmaklient on tarbija, kellel on 

teatud ootused juba enne kauba ostu ning tal on mingi vajadus osta kaupa, mida on hästi 

reklaamitud. Kõige tähtsam on esmakliendile rahulolu, sest ostu sooritamine oleneb 

sellest, kas ta külastab antud kauplust veel või mitte. Esmaklient võib pärast ostu olla 

väga rahul, rahul, ükskõikne, rahulolematu või väga rahulolematu. Suure tõenäosusega 

Seotus 
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ei saa kliendist korduv– või püsiklienti kui ta on rahulolematu. Esmakliendist, kes on 

rahul või väga rahul, saab suure tõenäosusega korduv– või parimal juhul püsiklient.  

Pikaajaline ostja on püsiklient, kelle hoidmine on kauplusele kasulik, sest rahuolev 

püsiklient sooritab aja jooksul üha rohkem oste. Ostmine muutub püsikliendi jaoks 

rutiiniks. Väga rahulolevad püsikliendid soovitavad kauplust ka teistele tulevastele 

klientiele. Püsikliendid ei ole nii tundlikud hinna tõusu suhtes kui juhuslikud ostjad.   

Potentsiaalsest ostjast püsikliendiks muutmine on töömahukas protsess. 

Esmaostujärgsest rahulolust sõltub, kas kliendist saab korduv– või püsiklient. 

Rahulolematu klient võib rääkida oma pettumusest kõigile ja korduvalt niikaua, kuni ta 

saab lahti oma negatiivsest emotsioonist. Positiivse mulje puhul räägib ta sellest paarile 

inimesele. [Klient...] 

Kliendi lojaalsuse tekitamisel on suur roll inimfaktoril ehk kui kliendi ja firma töötaja 

kontakt jääb kliendi ootustele alla, siis ei pruugi ka uhkest lojaalsusprogrammist abi 

olla. Selleks, et luua kliendi lojaalsust on põhirõhk inimsuhetel. Klient peab tundma, et 

teda koheldakse eriliselt, mitte nagu tavalist külastajat, ning selle jaoks peaks ettevõtte 

juht valima hoolikalt personali ning koostöö partnereid.[Karnen...] Kliendi lojaaluse 

suurendamiseks ja hoidmiseks on kolm põhimõtet: kliendiga tuleb luua positiivne suhe, 

kliendi probleemi lahendamise eesmärk, tuleb uurida milline on kliendi ootus ja ületada 

see. [Kliendi..] 

Enamik tarbijaid omab rahakoti vahel mitmeid kliendikaarte. Ettevõtte jaoks tähendab 

kliendikaart püsikliendi kinnistamist. Kliendikaart annab infot ka tarbija ostuharjumuste 

ja eelistuste kohta. Tarbijale pakub kliendikaart iga ostukorral võimalust allahindluseks 

ning boonusraha korjamiseks. 

Kliendikaart on üks kindlamaid püsikliendi leidmise ja kinnistamise vahendeid, mis 

idendib kliendi kaupluse jaoks. Rakendamaks püsiklientidele orienteeritud infosüsteeme 

korraldatakse kaupade müük kliendikaardi  alusel. Majanduslikult otstarbekas on rajada 

püsikliendisüsteem jaekaubandusettevõtetel või suurematel kauplustel (kaubahallis, 

kaubamajas), kel on rohkem kui üks müügiüksus. Jaekaubandusettevõtte seisukohalt on 

püsikliendisüsteemil kaks eesmärki, mis teineteist ei välista: 
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1) olemasolevate klientide kinnistamine; 
2) ostuharjumuste ja –eelistuste kohta info hankimine, et ostjaid juurde võita 
müügikampaaniate kaudu, eelkõige lähikonkurentide arvelt.  
 
Püsikliendiprogrammi eesmärk on juurde tuua võimalikult palju lojaalseid kliente. 

Rakendamiseks kasutatakse erinevaid põhimõtteid. Siinkohal on toodud levinumad 

põhimõtted:  

1. Erinevate kaupade soodushindade pakkumine 
2. Kõigilt ostetult kaupadele allahindluse pakkumine 
3. Boonuste kogumine ostudelt, mida võib rahas välja võtta 
4. Suunatud reklaam otsepostituse teel täieliku kliendibaasi puhul 
5. Sünnipäeva või juubeli puhul püsikliendile suurem hinnasooduspakkumine  
 

Tulemuste analüüs ja süsteemne kliendikaardi kasutamine võimaldab mõista klientide 

soove. Ostes sagedamini ja kallemaid tooteid on võimalik võita klientide käitumuslik 

ehk näiline lojaalsus. Hoiakulist ehk sisulist lojaalsust on võimalik võita teenindamisega 

ehk suhtumisega. 

Kliendikaarte, mida kasutatakse püsikliendisüsteemis on kolme liiki: kiipkaardid, 

magnetribakaardid ja ribakaardid. [Püsikliendisüsteem...] 

 

1.3 Tarbijate ostukäitumine 

1.3.1 Ostukäitumise mõiste ja olemus 
Kõikide terminite defineerimisel on mitmesuguseid võimalusi seletamaks määratluse 

sisu. Ka ostukäitumise kohta on mitmeid erinevaid definitsioone. Andres Kuusik jt on 

oma raamatus „Teadlik turundus“ (Sealsamas, lk 84) ostukäitumise kohta öelnud, et 

tarbija ostukäitumine on kliendi mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline tegevus, mida ta 

teeb tooteid ja teenuseid otsides, ostes, kasutades ja likvideerides, et rahuldada oma 

soove ja vajadusi. Seega on tarbijal mitmesugused soovid ja vajadused, mille 

rahuldamiseks ta soetab endale tooteid või tarbib meelepäraseid või vajalikke teenuseid. 

Ühelt poolt paistab, et ostukäitumine on pelgalt enda soovi või vajadusega tegelemine 

läbi ostmisprotsessi, kuid sügavamal uurimisel selgub, et sel käitumisel on mitmeid 
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tegevusi – ostu ette planeerimine ja sobivate toodete/teenuste otsimine, ostmine ja 

seejärel toote/teenuse kasutamine.(Kuusik 2010, lk 84) 

Tarbijad on turul igapäevaseid teenuseid ja kaupu ostes aina teadlikumaks muutunud. 

Kodutehnikat, uut autot või ka kodu soetades ei piirdu ostja pinnapealse informatsiooni 

ja ostu–müügihinnaga. Tänapäeva tarbija tahab teada soetatava toote kohta kõike, 

alustades tema päritolu ja lõpetades ülalpidamiskulude ja hilisemate 

realiseerimisvõimalustega. Tarbijate ostukäitumisel on mitmesuguseid iseloomulikke 

jooni, mida saab pea kõikidele tarbijatüüpidele kirjeldamiseks kasutada.  

Ostukäitumise iseloomustamiseks võib kasutada järgmisi märksõnu (Kuusik, A., jt I 

2010, lk 84): 

1. Tarbija ostukäitumine on motiveeritud. Kui inimesel tekib mingi vajadus, tekib 
ka motivatsioon selle vajaduse rahuldamiseks.  

2. Tarbija ostukäitumine varieerub aja ja sügavuse poolest. Ei ole võimalik 
kirjeldada ühte kindlat skeemi, kuidas ostukäitumine toimub. See sõltub väga 
palju inimeste omadustest ning toote ja situatsiooni iseloomust.  

3. Tarbija ostukäitumine kätkeb erinevaid rolle. Ostja ja tarbija ei pruugi alati olla 
üks ja sama isik.  

4. Tarbija ostukäitumine on mõjutatud välistegurite poolt. 
5. Erinevate inimeste tarbijakäitumine on erisugune. Isegi kui kaks inimest teevad 

oste samades tingimustes, samal ajal ja samas kohas, võib nende ostukäitumine 
erineda. Põhjuseks on asjaolu, et nende vajadused, tuju ja motivatsiooni tase 
võivad erineda, nad on erinevad isiksused, tajuvad asju ja valitsevad tingimusi 
eri moodi, neile meenuvad samade sümbolite puhul erinevad assotsiatsioonid 
jne. 

6. Tarbija ostukäitumine on dünaamiline. Tegemist on pidevalt muutuva 
protsessiga, sest muutuvad nii keskkond, inimesed (sissetulek, elustiil, 
väärtused, vajadused jmt) kui ka tooted.  

Indiviididel on erinevad elustiilid, mis kujunevad välja inimeste iseloomuomaduste, 

majanduslike ja etniliste tegurite ning väliskeskkonna mõjutuste põhjal. Vastavalt 

väljakujunenud hoiakutele ja elustiilile teab inimene, mida ta tarbib, kus ja millal ta seda 

teeb ja kui suures ulatuses. Iga positiivse toote või teenuse ostu järgselt soovitakse sama 

tegevust korrata, vastupidiselt iga negatiivse kogemuse järgselt püütakse leida sellele 

alternatiivi.  

Joonis 3 selgitab, missugused tegurid täpsemalt ostuprotsessi mõjutavad. Kõik tegurid 

on otseselt või kaudselt omavahel seotud. Tarbija hoiakud ja vajadused võivad mõjutada 

turundusmeetmete valikuid ning ostujärgset käitumist. Info otsimine ostetava toote või 
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teenuse kohta sõltub sellest, millisesse sotsiaalsesse klassi tarbija kuulub või 

missugused on tema hetkelised ajalised ja rahalised ressursid.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allikas: [Hawkins et al 1989 ja Dubois 2000 alusel] 

Joonis 3. Tarbija ostukäitumise mudel 

Tarbija käitumine ja ostuprotsess sõltub väga paljude faktorite koosmõjust. Lisaks 

turunduskompleksile etendavad olulist rolli ka ümbritsev majanduslik keskkond, tarbija 

sotsiaalne taust, ostmisel kujunev situatsioon ja ostja isiklikud ning psühholoogilised 

karakteristikud. Kõikide tegurite koosmõjul kas sooritatakse ost või loobutakse sellest. 

Esimesel juhul valitakse konkreetne mark, kaubakogus, ostukoht, ostuaeg jms (Mauring 

2001, lk 99).  

1.3.2 Tarbija ostuprotsess 
Enne ostu sooritamist tuleb läbi mõelda ja ette planeerida mitmesugused tegevused, mis 

viivad tulemusliku tehinguni. Ostuprotsessides ei pruugi tegevused alati kindlas 

järjestuses toimida ja iga ostu sooritamisel ühepalju aega võtta. Teatud kaupade ja 

Individuaalsed tegurid 
 

Ressursid 
Vajadused 

Motivatsioon 
Isiksus 
Elustiil 

Hoiakud 
 

Välised tegurid 
 

Kultuur 
Sotsiaalne klass 

Grupimõjud 
Arvamusliidrid 

Perekond 
Turundusmeetmed 

Situatsioon 
 

Psühholoogilised tegurid 
Tajumine, mälu, õppimine 

Otsustusprotsess 
Probleemi tuvastamine 

Info otsimine 
Otsustamine 

Ostujärgne käitumine 
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teenuste ostmise protsess võib kujuneda ajas väga pikaks, mõne toote ost võib aega 

võtta 5 minutit.  

Andres Kuusik kirjutab raamatus „Teadlik turundus“ (2010, lk 113), et ostuprotsess 

hõlmab mitut otsust, näiteks: 

1) eelarve planeerimine; 
2) toote valimine; 
3) kaupluse valimine; 
4) brändi ja stiili valimine; 
5) maksmisviisi valimine. 

Üldiselt võib ostuprotsess olla sõltuvalt keerukusest ja infovajadusest rutiinne, 

limiteeritud või ulatuslik probleemilahendus. Visuaalselt on neid kujutatud joonisel 4 

(Kuusik 2010, lk 113). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allikas: [Kuusik, A., jt 2010, lk 113] 
 
Joonis 4. Ostuprotsessid sõltuvalt osalusmäärast 
 

Rutiinne käitumine ostuprotsessis eeldab, et kogu tegevuste kogum on lihtsa iseloomuga 

ja lühike. Igal tarbijal on omad eelistused varem välja kujunenud ja millegi juurde 

õppimine või lisainformatsiooni hankimise vajadus on väike või puudub. Rutiinne ost 

iseloomustab kõige paremini esmatarbe kaupade soetamist. Lihtsustatud 

probleemilahenduse korral soetatakse kaupa või teenust uute tootevalikute või 

teenusgruppide seast ning tarbijal tuleb end kurssi viia kaupa puudutava 

Sagedane ost 
Odav 

Väike risk 
Väike infovajadus 

Osalusemäär 
Õppimine 

Harv (uus) ost 
Kallis 

Suur risk 
Suur infovajadus 

Rutiinne käitumine Lihtsustatud 
probleemilahendus 

Keeruline 
probleemilahendus 

Madal osalusmäär       Kõrge osalusmäär 
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lisainformatsiooniga. Keerulise probleemlahenduse korral püsib risk, et ostuprotsessis 

tehakse valesid valikuid ning informatsiooni puudulikkuse tõttu tekitab tarbija endale 

majanduslikku kahju. Kõige paremini ilmestab antud probleemlahendust näiteks 

kinnisvara ost. 

Osalusmäär on energia hulk, mida inimene paneb tarbimisele suunatud tegevustesse ehk 

tarbija poolt tootele suunatud isiklik huvi ja tähtsus. Osalusmäär võib olla kõrge (toode 

on tarbijale tähtis) või madal (toode ei ole tähtis). Osalusmäär sõltub tarbija omadustest, 

toote omadustest, tajutavast riskist ja sotsiaalsest nähtavusest. (Kuusik 2010, lk 114) 

Tulenevalt osalusmäära iseloomust on nimetatud faktor seda suurem, mida kallim ja 

harva ostetavam on toode või teenus.  

1.3.3 Tarbija rahulolu 
Iga ostu sooritamise järel analüüsib tarbija, kas soetatud toode või teenus pakkus talle 

maksimaalset rahulolu, pigem jäädi tulemusega rahule või tekitas ost suurt 

rahulolematust. Rahulolust või selle puudumisest sõltub see, kas klient teeb oma 

järgmise ostu sama teenuspakkuja või toote edasimüüja juures või mitte. Mida 

suuremad on erinevused enne ostuprotsessi paika pandud ootuste ja ostujärgse protsessi 

tulemusel tekkivate kogemuste vahel, seda suurem on rahulolematus.  

Ostujärgsest rahulolu tekkest või selle puudumisest sõltuvalt jagatakse tarbijaid 

gruppidesse. Kui ettevõte pakub kvaliteetset teenust või toodet, suurendab ta enda 

klientide rahulolu ja garanteerib klientide püsivuse, tekitades samaaegselt endale 

lojaalseid kliente. Mida rohkem on ettevõttel püsikliente, seda edukam on ka ettevõte 

ise. Järgneval joonisel (joonis 5) on kujutatud üht võimalikku tarbimiskonna 

kvalifitseerimist.  
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Allikas: [Mudie 1997, lk 13] 

Joonis 5. Tarbijaskonna lojaalsuse struktuur 

„Lojaalne tarbija on ettevõttele kõige odavam tarbija (püsikliendi teenindamise kulud on 

keskmiselt 5 korda väiksemad uue tarbija värbamise kuludest ja 25 korda väiksemad 

konkurendi juurde üleläinud tarbija tagasimeelitamise kuludest“ (Mauring 2001, lk 

145). Lojaalne tarbija võtab riski ja tarbib ka neid tooteid, mis on keskmisest 

hinnaklassist kallimad ning soetab üht ja sama tootegruppi regulaarselt. Ühtlasi on 

lojaalne klient ettevõtte nime ja maine heaks kujundajaks, jagades enda häid ja 

positiivseid kogemusi sõpruskonna ja perekonnaga.  

Turunduses hinnatakse lojaalsusnäitaja (customer retention rate) abil ettevõttesse 

kiindunud klientide osakaalu kõikide tarbijate seast. Tõnu Mauring on enda 

kirjandusteoses „Turunduse alused I“ välja toonud, et lojaalsuse suurendamise tähtsust 

näitab asjaolu, et iga keskmine ettevõte kaotab aastas ligikaudu 10% oma 

tarbijaskonnast. Klientide hoidmiseks on oluline pakkuda kõrge kvaliteediga kaupa ja 

olla konkurentidest parem. Lojaalsus kui kliendikäitumine on omane vaid neile 

klientidele, kes on ülimalt rahul ettevõtte poolt pakutavaga ning hindavad kõrgelt 

ettevõtte suhtumist klientidesse ja nende rahulolu saavutamisse. 
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1.2 Püsikliendiprogramm  
Klientide usalduse võitmiseks ja nende tarbimisharjumuste süvendamiseks on ettevõtted 

loonud püsikliendiprogrammid, mis kliendi jaoks on pelgalt kaupade ja teenuste 

pakkumine tavahindadest soodsamalt, kuid ettevõtte jaoks annab programmide 

rakendamine oluliselt rohkem võimalusi. Ettevõtete püsikliendiprogrammide raames 

kogutakse kliendi kohta laialdast ja mitmekülgset taustinformatsiooni, jälgitakse tema 

tarbimisharjumisi ja käitumist ostukeskkonnas. 

Olemasolevatele ja potentsiaalsete klientide grupile on loodud püsikliendiprogramm. 

Gruppi kuuluvad isikud saavad neile ettenähtud kasusid. Ettevõtte peamine eesmärk 

püsikliendiprogrammi väljatöötamisel on kliendibaasi suurendamine ja seeläbi tekitada 

suurem kasumiosa. Alameesmärgid ehk ülejäänud eesmärgid, näiteks tarbija koguostu 

osakaalu suurendamine ettevõttele või kliendi ostukoguse ja –sageduse suurendamine 

johtuvad sellest. Püsikliendiprogramm on üks lisavahenditest, mida ettevõtted 

kasutavad brändi, klienditeeninduse, hinna, toote edustuse ja asukoha kõrval ning nende 

parandamiseks. Mida kauem püsikliendiprogramm töötab seda suuremat väärtust ja 

kasumit suudab ta luua, kuna ajapikku suureneb arusaamine kliendist ja vähenevad 

õppimiskulud. Klientide lojaalsusväljendus korduvostu käitumisena on teoreetikute ja 

praktikute ühisel seisukohal ettevõttele kasulik. (Värno, K. 2006) 

Püsikliendiprogrammi tuumaks on klientide andmebaas ning selle põhjal tehtavad 

analüüsid ja järeldused. Ettevõttel on võimalik kogutud andmete ja nende analüüsi 

põhjal teha järeldusi klientide ostukäitumise ja eelistuse kohta. Kasutades kogutud 

informatsiooni ja saadud tulemusi oma tegevuse parandamiseks on see ettevõttele 

väärtus. Oluline on, et programmist tulenevat infot kasutataks ära ettevõtte erinevates 

valdkondades, näiteks kujundamaks klientidele meelepärasemaid tooteid või teenuseid 

ja korraldamaks kampaaniaid. Ühtne valem eduka püsikliendiprogrammi loomiseks 

puudub, kuid programmi edukust mõjutab kaudselt ettevõtte tegutsemisvaldkond. 

Otseselt mõjutavad seda preemiad, andmete analüüs, tehtavad järeldused ja nendele 

vastav tegutsemine. Valdkonnad, kus tooted/teenused on kallid ja neid ostetakse harva 

või esineb vähe võimalusi turu diferentseerimiseks, on vähem sobilikud 

püsikliendiprogrammi pidamiseks. (Pärnoja, T. 2013)  
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3.4.1 Püsikliendiprogrammi mõjutavad tegurid 
Klientide lojaalsust mõjutavad püsikliendiprogrammid siis, kui nad koosnevad 

erinevatest programmiosadest või detailidest. Kuna ühekordsetel tasuta kingitustel pole 

tugevat mõju klientide lojaalsusele, tuleb programmi peale nende lisada veel teisi 

võtteid. Kõik püsikliendiprogrammide osad, nagu tasuta kingitused, protsentuaalsed 

allahindlused ja kliendikaardid, omavad positiivset mõju klientide lojaalsusele. 

Püsikliendiprogrammid on just toidukaupade jaemüüjate jaoks oluline reklaamvõte 

mille abil suurendada klientide lojaalsust.[Impact of...2011] 

Kindel on, et mitmekesised püsikliendiprogrammid mõjutavad ja suurendavad ettevõtte 

kasumeid. Näiteks, kui asukoht pole enam piisav klientide meelitamiseks, siis ettevõtete 

lojaalsusprogrammide preemiad on seda kindlasti. [Six myths...2014] 

Nõrga püsikliendiprogrammi põhjuseks võib olla, et mitmekesiste huvide, väärtuse ja 

hoiakutega kliendirühmade motiveerimine ühe ja sama püsikliendiprogrammi abil on 

keeruline ning sageli kallis tegevus. Samuti võivad põhjusteks olla muutuv turu– ja 

konkurentsiolukord, devalveeruvad väärtuspakkumised ning tarbijapsühholoogia. 

Püsikliendiprogramm on finantsiliselt investeering, mille suhtes ei saa algusest peale 

kindel olla selle ära tasumises või et pole alternatiive, mis saavutaksid samu eesmärke 

kiiremini. (Soone 2010, lk 147) 
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2. SELVERI, ETK JA RIMI LOJAALSUSPROGRAMMIDE 
MÕJUD KLIENDI OSTUKÄITUMISELE 

2.1 Uuritavate kaubanduskettide olemus ja nende 
kliendiprogrammid 
Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk oli uurida kliendi lojaalsusprogrammide mõju 

klientide ostukäitumisele. Põhjalikuma uurimise all olid Selver, ETK ja Rimi 

kaubandusketid. Kõik kaubandusketid, olenemata enda suurusest, mainest ja asukohast, 

konkureerivad omavahel klientide pärast. Samal ajal üritavad kaubandusketid saavutada 

suurimat turuosa, kasvatada ettevõtte käivet ja mainet, sageli klientide rahakottide sisu 

teadlikult tühjendades. Allahinnatud, kollaste siltidega märgistatud tooted annavad 

kliendile võimaluse vähendada enda igapäevase toidukorvi maksumust. Vahest võib 

esineda olukordi, kus kollase sildiga toote hind on tegelikult sama mis esialgne hindki.  

Aastate jooksul on Selverist kujundatud ühtse identiteedi, arengueesmärgi ja väärtusega 

kaubanduskett. Hetkel kuulub Selveri ketti 43 kauplust ning iga pood on saanud oma 

nime asukoha ehk linnaosa või piirkonna järgi. [Selver...2014] ETK ehk Eesti 

Tarbijateühistute Keskühistu on Eesti suurim ja vanim tegutsev grupp jaekaubanduses. 

Eesti Tarbijateühistute  Keskühistu sai alguse aastal 1917 ning hetkel omab 290 toidu- 

ja esmatarbekaupade kauplust, 245 ketikauplust, milleks on Maksimarket, Konsum, A 

ja O, ning 20 ehituskauplust (E-Ehituskeskus). [ETK...2014] Rimi kuulub Baltimaade 

juhtiva jaekauabandusettevõtte Rimi Baltic AB kaupluste hulka. Ettevõtte ärinimeks 

Eestis on Rimi Eesti Food AS. Eestis on kokku 84 kauplust. Rimi odavmüügikauplus 

Eestis kannab nime Säästumarket. Ettevõtte pakub tööd 2700 inimesele. [Rimi...2014] 

ETK, Selver ja Rimi pakub püsiklientidele lojaalsusprogrammis osalemist kliendikaardi 

näol. Tarbijad eelistavad üha rohkem sisseoste teha suuremates jaekauplustes, kuna sealt 

saab korraga osta nii esmatarbe– kui ka toidukaupu. Lisaks eelnevale asuvad tavaliselt 

Selveri, ETK või Rimi kauplused suures ärikeskuses, kus pakutakse erinevaid teenuseid 

(juuksuriteenus, kindlustus, jne). Seega on võimalik igapäeva oste tehes ühes ja samas 

kohas realiseerida nädala kohustused või plaanid. Suuremad kauplusketid korraldavad 
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erinevaid kampaaniaid, pakkudes tarbijatele soodsa hinnaga tooteid. ETK korraldab 

kampaaniat Väikese Taksi Päevad, milles saavad osaleda ka ilma kliendikaardita isikud.  

Vastavalt Kaupmeeste Liidu kodulehel avaldatud artiklile „Turuliider ETK on teist 

aastat kahjumis. Jaeketid võitlevad turuosa pärast“ on välja toodud faktid suuremate 

kaubanduskettide käivete ja kahjumite kohta. 2012. aasta turuliider Eesti jaekettide seas 

oli ETK, mis hõivas turust 22% suuruse osa. Ettevõtte kolmest kaupluseketist – 

Maksimarketid, Konsumid ning A ja O lähikauplused – oli kõige edukam Konsum. 

ETK konsolideeritud netokäibest (420,3 miljonit eurot) andis Konsum koguni 208,9 

miljonit. Turuosa suuruse poolest järgnes ETK-le Rimi 19 protsendiga, käive 359 

miljonit eurot. [Vogelberg 2013] Joonisel 6 on välja toodud käesolevas 

bakalaureusetöös uuritavate kaubanduskettide jaemüügi turuosad ja käibed 2012.aastal.  

 

Allikas: Turuliider ETK on teist aastat kahjumis. Jaeketid võitlevad turuosa pärast. Autori koostatud 

Joonis 6. Jaemüügi turuosad ja kasum 2012. aasta andmetel.  

Autor koostas Rimi, ETK ja Selveri lojaalsusprogrammide võrdluse, tuues välja 

liitumistingimused, soodustused, koostööpartnerid ja nendega kaasnevad allahindlused 

ning tarbijamängud. Kõige enam koostööpartnereid omab Selveri kliendikaart, 

Partnerkaart. Lisaks tabelis 1 toodud koostööpartneritele, pakub Selver ka enda 

kaupluses klientidele püsisoodustusi. Iga ettevõte korraldab tarbijamänge, mis reeglina 

on hooajalised. Uurimistöö kirjutamise hetkel käib Selveri kaubandusketis tarbijamäng 

„Päikesemäng“, mida korraldatakse igal aastal maikuu algusest jaanipäevani. Iga kindla 

ostusumma eest saab koguda kleebiseid, millede kokkukogumisel saab soetada 

kodutehnikat, toidunõusid ja muud soodsama hinnaga.  
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ETK, Selveri ja Rimi kliendikaartide taotlemine on tarbija jaoks lihtne. Erinevuseks on 

isikute liitumisel nõutud vanus. Selveris saab liituda vähemalt 7-aastane isik, ETK jaoks 

tuleb olla vähemalt 18-aastane ja Rimis 16-aastane. Võrdluses toodud kauplusketid 

omavad mitmekülgseid kliendikaarte, mistõttu on tarbijal lai valik püsikliendikaarte. 

Lisaks on näha, et püsikliendikaaridega kaasneb hulgaliselt soodustusi.  

Tabel 1. Ülevaade kaubanduskettide kliendikaartidest, koostööpartneritest ja soodustustest 

Ettevõte Kliendikaardi 
nimetus 

Liitumine, kaardi 
maksumus, 
kehtivus 

Soodustused Koostööpartnerid ja 
kaasnevad 
soodustused  

Tarbijamäng 

Selver Partnerkaart, 
Partner 
Pangakaart,  
LHV Partner 
Krediitkaart 

Liituda saab isik, kes 
on vähemalt 7-
aastane.  
 
5 eurot  ja kehtib 3 
aastat. 

Kulutatud euro 
üks 
boonuspunkt; 
Partner 
Pangakaardi ja 
LHV Partner 
Krediit-
kaardiga 2 
punkti 
ostuboonust. 

Kaubamaja 
Nero jalatsi- ja 
aksessuaari-pood  
I.L.U -5% 

ü SHU -20% 
ü Viking Motors- 

10%  
ü ABC King 

 

ü Päikesemäng 
annab iga 
ostu eest 
kliendile iga 
ostu eest 
tasutud 5 
euro eest ühe 
kleebise. 

ü Värska 
Originaali 
kampaania 

Rimi 
(Säästu-
market) 

Sinu Rimi 
kliendikaart 

Liitumiseks peab 
olema vähemalt 16-
aastane füüsiline isik. 
Kaart maksab 1 euro 
ja see väljastatakse 
üheks aastaks. 
 

Igalt 
ostusummalt 
1%  raha, 
kusjuures 
ostusumma 
peab olema 
vähemalt 0,5 
euro. 

ü Apteek Benu-  
ü Rimi koostöö 

Neste (tankides 
igalt liitrilt sent 
Rimi raha ja 
kütuse hinnast 
allahindlus) 

ü Kampaania 

koostöös 

Värska 

Originaaliga  

 

ETK 
(Maksi-
market, 
Konsum, 
A ja O)  

Säästukaart,  
Säästukaart 
Pluss  

Vähemalt 18-aastane 
füüsiline isik 
 
Kaart maksab 3 eurot 
ja  väljastatakse 4 
aastaks. 

1 euro eest 
saab 5 punkti 
boonust. 
Säästukaart 
Plussiga saab 1 
euro eest 
boonust 5,5 
punkti. 
ETK 
boonusprogra
mm on 
astmeliselt 
ülesse ehitatud 
 

ü Apteek 
Apotheka- 10% 

ü Alexela Oil- 0,6 
eurosendine 
allahindlus igalt 
autokütuse liitrilt. 

ü Tallinn Optika 
As-10% 

ü As Salva 
Kindlustus-5%,  

ü Japkor Eesti OÜ-
10%  

ü Euro Oil AS- 
liitrilt -1 
sent/liiter 

Tarbijamäng 
toimub ainult 
Säästukaardi 
klientidele. 
Kampaanias 
osalemiseks 
peab ostma 
mistahes toote 
kaubamärgilt 
Maksimarketis, 
Konsumis või A 
ja O kaupluses.  

Allikas: Kaubanduskettide koduleheküljed. Autori refereering 

Partnerkaart on Selveri kliendikaart, mis võimaldab klientidele personaalseid 

sooduspakkumisi, allahindlusi ning iga ostuga on võimalik teenida boonuspunkte, mida 

järgmisel poeskäigul on võimalik rahana kasutada. Antud programmi kuuluvad kolm 
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püsikliendikaarti: Partnerkaart, Partner Pangakaart ja LHV Partner Krediitkaart. Enne 

maksmist Partnerkaarti kasutades on iga ostu korral kulutatud euro üks boonuspunkt,  

mille saab hiljem mõne ostu korral ära kasutada. Tasudes Partner Pangakaardiga ja 

LHV Partner Krediitkaaridga on võimalik koguda iga kulutatud euro eest 2 punkti 

ostuboonust. Kogutud punktidega saab ostu eest tasuda kas kogu ostusumma ulatuses 

või osaliselt, makstes puudu oleva summa sularahas või pangakaardiga juurde. Iga 

ostutšeki lõpus on punktisaldo, mille ulatuses saab ostude eest tasuda.[Selver...2014] 

Rimi kliendiprogramm Sinu Rimi annab kliendikaardi omanikule erinevaid allahindlusi 

ning võimalusi osaleda kampaaniates. Kaardile kogutud Rimi raha on 1% ostule 

kulutatud summast, mis pärast igat ostu Rimi kauplustes ja Rimi kaardi kasutamisest, 

tuleb tagasi isiku kliendikaardile Rimi rahas. Kaart  väljastatakse kliendile koheselt. 

[Rimi...] . ETK boonusprogramm on astmeliselt ülesse ehitatud, seega mida rohkem 

klient külastab kauplust, seda rohkem ta säästab. Näiteks, kui kliendi kuised ostud on 

üle 80 euro, siis on jõudnud ta esimesele ostutasemele ja ta kogub alla 1% 

boonusraha.Säästukaardiga saab 1 euro eest  5 punkti boonust. Säästukaart Plussiga 

saab 1 euro eest boonust 5,5 punkti. 

Püsikliendi maksekaart Säästukaart Pluss on erinevate võimalustega. Maksekaart on 

ainult ühe isiku elektrooniline raha, mida ei või keegi teine kasutada. Kliendil on 

võimalik koguda kuu jooksul tehtud ostud oma kaardile ning nende eest mugavalt 

korraga tasuda. Limiidi kasutamine on kliendile intressivaba kui kaardiga tehtud ostude 

summa tagastus on tehtud järgneva kuu 10. päevaks. Klient võib tagastada kasutatud 

summa ka enda valitud tagasimaksete kaupa pikema perioodi jooksul. Lisaks on 

Säästukaart Plussil ettemaksuvõimalus, kui klient soovib kasutada ostude sooritamisel 

enda raha. Säästukaart Plussi kaardiomanik saab unikaalse viitenumbri, mille alusel on 

võimalik sissemakseid teha limiidikontole. Maksekaardi taotleja peab olema vähemalt 

21-aastane ning minimaalne netosissetulek 150€/kuu. Kuna tegemist on 

finantsteenusega, peab enne lepingu sõlmimist tutvuma finantseenuse tingimustega ning 

tutvuma krediidikulukuse määra näidisega. [ETK...2014] 
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2.2 Uurimistöö eesmärk, valim ja metoodika 
Bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida lojaalsusprogrammide mõjusid kliendi 

ostukäitumisele. Selle välja selgitamiseks viis töö autor läbi küsitluse. Autor kasutas 

uuringu  läbiviimiseks elektroonilist küsimustikku, mis võimaldas levitada 

küsimustikku suuremale hulgale tarbijatest. Töö autor jagas küsitlust sotsiaalmeedia 

Facebook vahendusel. Antud keskkonnas jõudis küsitlus autori kaudu 807 inimeseni, 

lisaks jagasid 17 inimest küsitlust ka oma tutvusringkonnas veel edasi. Küsimustiku, 

mis oli loodud keskkonda docs.google.com, oli võimalik täita viie päeva jooksul. 

(18.05.2014 – 22.05.2014) ning seda täitis kokku 149 inimest, neist 79 oli naisi ja 70 

meest. 

Lisaks tegi autor 2014. aasta märtsis 3 prooviküsitlust  kontrollimaks küsimustiku 

sobivust, et vajaduse korral teha selles parandusi. Küsimustiku kontrollist võtsid osa 

kaks meest ja üks naine, katsealuste haridusteks olid keskharidus(2) või kõrgharidus(1).  

Tegemist oli kvantiatiivse uuringuga, kus sooviti teada kliendi ostukäitumise  mõjusid 

lojaalsusprogrammide kasutamisel.  Küsitlus koosnes kaheksateistkümnest küsimusest. 

Kõigepealt koguti taustinformatsiooni: haridustase, vanus, sugu ja keskmine kuu 

sissetulek. Küsimustik  sisaldas ka avatud küsimusi, näiteks milliseid kampaaniaid on 

tarbija jälginud või mis meeldib tarbijale kõige enam seoses kliendikaardi kasutamisega.  

Küsitlus (Lisa 1) sisaldas üldisi andmeid kliendi ostukäitumise mõjude kohta: 

igapäevane ostude sooritamine jae– ja esmatarbekauplustes, kliendikaartide omamine ja 

nende kampaaniate jälgimine. Lisaks sisaldas küsitlus hinnanguid kliendikaardi 

olemasolu mõjul poe valikule skaalal 1–5 (1- ei avalda mõju; 5- avaldab tugevat mõju). 

Autor soovis teadasaada ka seda, kas klient tunneb tänu kliendikaardile saadud 

soodustustele kokkuhoidmist. Samuti oli küsitud kliendi rahulolu ja ettepanekuid seoses 

kliendikaardi kasutamisega. 

 

2.3 Uuringu tulemused  
 

Küsitlusele vastas 149 tarbijat. Vastanutest 88 olid kõrgharidusega, 30 omasid  

keskharidust, neli  on lõpetanud kutsekoolid, 3 vastajat olid põhiharidusega ja 1 
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rakenduskõrgharidusega. Kõige noorem vastaja oli 15-aastane ja kõige vanem 69-

aastane. Joonisel 7 on välja toodud küsitlusele vastanute haridustase, et saada paremat 

piltlikku ülevaadet vastajate jaotusest haridustaseme üle.  

 

Allikas: Autori refereering 

Joonis 7. Küsitlusele vastanute haridustase  

Vastanutest  kõige suurema osa moodustasid inimesed, kelle keskmine netosissetulek jäi 

alla 500 euro (68). Vastanutest 61 inimesel jäi keskmine netosissetulek vahemikku 501-

1000 eurot, 16 vastaja keskmine netosissetulek jäi vahemikku 1001-1500 eurot ning 

viiel vastajal oli keskmine sissetulek üle 1500 eurot.  

Autor soovis teada, milliseid jae- ja esmatarbekauplusi uuritavad külastavad 

igapäevaselt kõige enam. Kuna vastajad võisid valida ka mitu vastusevarianti, on selle 

küsimuse vastuste kogusumma suurem kui küsitluses osalenute arv. Uuringust selgus, et 

kogukülastatavustest on kõige populaarsem  ETK-kett (Maksimarket, A&O ja Konsum) 

mida külastab igapäevaselt 93 vastajat,  järgnes Selver 71 ja Rimi 61 külastajaga (joonis 

8). Autor arvab, et  ETK- populaarsus on mõjutatud tarbijale pakutavatest erinevatest 

kaupluskettitest (A ja O, Konsum ja Maksimarket), mida on ka arvuliselt kõige enam 

või riigi patriotismist, sest see kett on ainsana Eesti enda oma. Selveri külastajate suurus 

tuleneb autori eeldusel sellest, et see kauplus omab kõige enam 

kampaaniamänge(näiteks Päikesemäng) ja ka sooduskampaaniaid(näiteks 

Laadapäevad). Rimi on kolmest uuritavast tegelikult ka kõige värskem ostukett, ning 



 

 

25 

 

 

olenemata nüüdseks juba pikast ajaloost, omavad teised kaks ostuketti ka traditsioonilisi 

tabrijaid, kes teistes kauplustes ei käigi.  

 

Allikas: Autori koostatud 

Joonis 8. Kõige sagedamini külastatavad kaubandusketid  

Nagu ka eelmise küsimuse puhul, oli ka kliendikaartide omamise küsimusele võimalik 

anda mitu vastust ning omajate summa on suurem, kui vastajate arv. Vastanute seas on 

kõige rohkem Selveri Partnerkaardi omanikke 123 vastajat, järgneb Sinu Rimi 

kliendikaart, mida omab 112 küsitluses osalejat, ETK Säästukaarte omab vastajatest 

111. Poodide külastatavuse ja kliendikaartide omamise pingeread on erinevad, seega 

võib väita, et kliendikaardi omamine pole seotud igapäevase kaupluse külastatavusega. 

Peamine põhjus, miks soetati kaupluse või ostuketi kliendikaart oli tootelt allahindluse 

saamine. Lisaks selgus küsitluses, et tarbijatele pakuvad huvi eripakkumised 

kliendikaardi omanikele ning boonusraha korjamine. Kõige paremaks pakkumiseks 

peetakse partnerkaardi omaniku  sünnipäeva soodustust, mis kehtib viis  päeva ennem ja 

viis päeva pärast isiku sünnipäeva.  

Vastanute seast selgub, et tarbijad on teadlikud kliendikaardiga kaasnevatest boonustest. 

Näiteks on tarbija avatud küsimuses  „miks soetasite ettevõtte kliendikaardi“ selgitanud 

kuidas Säästukaardi boonusraha kanti tarbija pangakontole kaks korda aastas: „Tundus 

soodne, eriti Konsumite Säästukaart, kus arvele kanti reaalne raha 2 x aastas“. Samas 

on seesama vastaja täiendanud, et seoses kliendikaardi reeglite muutumisega ta enam 
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seda kauplust ei külasta ega kaarti kasuta: „Hetkel sealt siiski ei osta enam, sest 

kampaaniad on muutunud“. Märkimisväärt on ka vastus „sain selle teha tasuta“, seda 

oli kirjutanud üle poolte vastajatest. Lisaks oli üks vastaja, kellel oli kõik teised 

kliendikaardid, peale Partnerkaardi, sest on kampaaniaperioodid, mil seda tasuta teha 

saab, ära unustanud ja viie euro eest seda tegemast keeldub. Sooduspakkumisi 

kliendikaardiga jälgib 36%  vastanutest ehk 54 tarbijat. Enamik tarbijad jälgivad 

sooduspakkumisi, et saada parim hind toote soetamise või teenuse kasutamise puhul. 

Küsitluses osalejatest 27% hindasid poe valikut kliendikaari olemasolu järgi „pigem ei“.  

Uuringust selgus, et ligikaudu 77% küsitusele vastanutest on mõjutatud 

sooduspakkumistest ja otsustavad selle järgi oma poevaliku. Küsitluses osalejad 

vastasid, et korraldavad igapäevaseid oste nii, et tooted saada võimalikult odavalt. 

Käiakse isegi mitmes erinevas poes, et saada soovitud toote hea hinnaga. Samas oli üks 

vastaja, kes kirjutas konkreetselt, et poodide hinnavahed on 10-15 senti ning see tema 

poevalikut ei mõjuta. Oli ka vastajaid, kes valisid kodule kõige lähema kaupluse, kuid 

autori hinnangul võivad olla need vastajad pärit väiksematest asulastest, kus kaupluste 

valik pole nii suur kui linnades. Toodetest kõige enam jälgitakse mähkmete 

soodushinda. Vastanutest 59% tunneb, et  seoses kliendikaardi kasutamisele on oldud 

rohkem kokkuhoidlikumad: „Pidev sooduspakkumiste jälgimine on kindlasti pikemas 

perspektiivis andnud kokkuhoidu“.  

Küsitluses osalejad ei ole erinevate püsikliendiprogrammide kampaaniatega kursis. 

Osati nimetada populaarsemaid kampaaniaid: Selveri laadapäevad, Prisma Ostuöö, 

Kaubamaja Hullud Päevad, ETK Väikese Taksi Päevad.  Töös selgub, et kampaaniad 

jõuavad tarbijateni reklaamlehtede näol. Lisaks on tarbijate seas tuntud Rimi 

kleebistekampaania, mille puhul sai ostudega kogutud kleebiseid vahetada erihinnaga 

toodete vastu. Vastanute seas leidus ka neid, kes koguvad  Rimi boonuspunktide  kütust 

tankides Neste tanklates, sest seal kogutud boonuspunkte saab hiljem realiseerida Rimi 

kauplustes.   

Küsitletavatel paluti küsimustikus esitada ettepanekuid ettevõttele kliendikaardi 

süsteemi muutmise või parandamise osas. Kõige enam sooviti, et kliendikaardi süsteem 

loodaks ID-süsteemile nagu Prisma Kontol on, sest kliendikaarte kipub liiga palju 

olema(ei mahu rahakotti ära) ning lisaks need võivad ära kaduda ja nende 
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uuestitegemine pole alati lihtne. Mainiti ka seda, et kaartidel võiksid olla ka pikemad 

kehtivusajad.  Uuringust selgus, et tarbijad oleksid huvitatud kliendikaardi tasanditest, 

näiteks erinevatel tasemetel kliendile boonuste pakkumine, sellise süsteemi näiteks 

toodi ETK kliendikaardiprogrammi.  

Kõige ebameeldivam on tarbjate jaoks teadmine, et kauplus omab ülevaadet sellest, 

mida tarbija ostab. Samuti on märgatud kliendikaartide soodustuste pettuseid, et 

tegelikult pole väljareklaamitud soodushinnad odavamad kui tavahinnad. Küsitluses 

selgub, et boonuspunktide realiseerimisaeg on lühike, kaardi tegemine kampaaniavälisel 

ajal kallis ja väljareklaamitud sooduskaubad saavad kiiresti otsa. Uuringust selgus, et 

tihtipeale ei ole tarbijale soodustooteid vaja ning emotsioonide ajel ostetakse 

ebavajalikke tooteid soodsama hinna  tõttu. 

Kõige enam ollakse rahul Selveri püsikliendipakkumistega, seejärel ETK ning Rimi 

püsikliendipakkumistega. Kõige enam meeldib tarbijatele püsikliendipakkumiste juures 

toodete mitmekülgne ja suur valik ning sellega kaasnevad allahindlused. 

2.4 Järeldused ja ettepanekud 
Uuringust selgus, et tarbijad jälgivad aktiivselt ettevõtete kliendikaarte. Kliendikaardid, 

mida tarbijad omavad leiavad enamasti ka kasutust. On neid, kes otsivad parimaid 

pakkumisi ning külastavad mitmeid kauplusi, et saada allahindlust soovitult toodetelt 

või teenustelt. Püsikliendiprogrammide poolt pakutavatest hüvedest jälgivad tarbijad 

kõige enam allahindlusi. Küsitluses selgus, et väga palju külastakse ka kodule kõige 

lähemal olevat kauplust.  Autori arvates tuleks klientide lojaalsuste tõstmiseks 

kauplustel üle vaadata oma programmide sisud ning võrrelda neid konkurentidega ja 

vastavalt nendele muuta enda oma konkurentsivõimelisemaks. 

Tarbijad on enim kursis Selveri Päikesemängu, Kaubamaja Hullude Päevade ja ETK 

Väikese Taksi päevade kampaaniatega. Küsitlusest selgus, et tarbijad ei pööra 

kampaaniatele erilist tähelepanu. Tarbijamängude ja sooduspakkumiste kohta saadakse 

infot kõige enam koju tulevatest reklaamlehtedest. Samas tuleb tunnistada, et paljudel 

postkastidel on kiri „reklaami ei soovi“ ning seetõttu ei jõua reklaamlehtede kaudu info 

kõikide potentsiaalsete tarbijateni. Siin pole autori teadmiste põhjal võimalik midagi 
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kardinaalselt muuta, kui siis ainult tugevndada oma praeguseid populaarseid 

kampaaniamänge.  

Uuringust selgus, et tarbijatele tekitab ebamugavust mitmete kliendikaartide kaasas 

kandmine ja kampaaniatoodete lõppemine sooduspakkumise perioodil. Siin on autori 

hinnangul vaja parandada vähemalt kahte asja. Esiteks võiksid kauplused minna üle ID-

kaardi põhisele kliendisüsteemile, nagu eelmainituna Prisma ostukett seda tegi peale 

Säästukaardi süsteemist väljumist. Muidugi on sellisele süsteemile minek osaliselt 

kliendikaardi brändi hävitamine, sest näiteks Partnerkaardist on aastate jooksul tekkinud 

omaette bränd, hõivates enda mitmeid erinevaid ostukohti alustades apteekidest, 

lõpetades kingakauplustega. Kuid kahe stsenaariumi tagajärgi võiks Partnerkaart uurida 

oma klientidelt ette. ETK Säästukaart ja Rimi kaart pole autori hinnangul nii tugevad 

brändid ning nemad võiksid alustada tasapisi ID-kaardi süsteemile üleminemist. Teiseks 

võiksid kauplused kõige populaarsemaid kampaaniatooteid ette aimata ning nende 

koguseid võimalusel suurendada.  
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on uurida lojaalsusprogrammide mõju kliendi 

ostukäitumisele. Tarbijad jälgivad üha rohkem poodi minnes allahindlusi ning sellega 

kaasnevaid püsikliendipakkumisi. Enamik ettevõtteid pakub tarbijatele 

püsikliendiprogrammis osalemiseks kliendikaarti. See annab tarbijale erinevaid  

soodustusi ning ettevõttele ülevaate tarbija ostukäitumisest.  Kliendikaart on üks 

kindlamaid püsikliendi leidmise ja kinnistamise vahendeid. Teatud toote või teenuste 

kasutamine muudab kliendi lojaalseks ettevõtte või teenuse pakkuja suhtes. 

Tarbija ostukäitumine on ühelt poolt enda soovi või vajadusega tegelemine läbi 

ostmisprotsessi, kuid  sügavamal uurimisel selgub, et sel käitumisel on mitmeid 

tegevusi – ostu ette planeerimine ja sobivate toodete/teenuste otsimine, ostmine ja 

seejärel toote/teenuse kasutamine. Ostukäitumine on tarbija mentaalne, emotsionaalne ja 

füüsiline tegevus, mida ta teeb tooteid ja teenuseid otsides ja ostes, kasutades. 

Tarbija analüüsib peale igat sooritatut ostu, kas soetatud toode või teenus osutas talle 

maksimaalset rahulolu või tekitas ost suurt rahuolematust. Sellest oleneb ka, kas tarbija 

külastab järgmisel korral antud kauplust või mitte.  

Rimi, ETK ja Selver pakuvad oma klientidele hulgaliselt erinevaid sooduspakkumisi. 

Lisaks on kliendikaardi omanikele allahindlused kampaaniatoodetel ning sünnipäevale 

eelnevatel ja järgnevatel päevadel allahindlus. Antud kauplusketid pakuvad klientidele 

lisaks esma– ja toidutarbekaupadele ka teenuste kasutamist, mis muudab igapäevaseid 

oste tehes elu veelgi mugavamaks.  

Küsitlusest  selgust, et tarbijad kasutavad aktiivselt kliendikaarte, et saada 

sooduspakkumisi toodetelt või teenustelt. Igapäevaseid oste tehes kujuneb tarbijal 

kindel ostukoht, kus sooritatakse oste nädalas mitu korda. Tarbijaid meelitatakse ligi 

soodsate hindadega ja püsikliendi pakkumistega, mis on suunatud kliendikaardi 

omanikule. Tarbija võib olla lojaalne nii ettevõttele, kui ka seal pakutavatele toodetele 

ja teenustele.   Aktiivsemad tarbijad omavad informatsiooni kampaaniatoodetest ning 

külastavad mitmeid erinevaid kauplusi,et saada vajalik või huvi pakkuv toode soodsa 

hinnaga. 
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The effects of Selver, ETK and Rimi´s loyalty programs on customers buying behaviour 

Eliise Abel 

Summary 

The main aim of this bachelor’s thesis is to examine what kind of effect do loyalty 

programs have on customers buying behaviour. More and more are consumers 

following discounts and other offers made for loyal customers. Most companies offer 

loyalty cards to customers for enrolling them in their program. This gives the consumer 

different discounts and the company an overview of their buying behaviour. A stores 

loyalty card is one of the most definite ways for finding and keeping customers. Using 

certain products or services makes a customer loyal to the company or service provider. 

A consumers buying behaviour can be seen as dealing with their own wishes or needs 

through  the process of buying. But when looked into more deeply, it shows that this 

behaviour has many stages – planning the purchase and finding suitable 

products/services, looking for and then using that product/service. For a consumer, 

buying behaviour is a mental, emotional and physical activity. 

After every purchase, the customer analyses whether or not the product or service 

consumed had a fully positive or mostly negative effect on them. This will lead to the 

customer visiting that shop again or not. 

The companies Rimi, ETK and Selver offer lots of different discounts to their 

customers. The people with loyalty cards get extra discounts on products with special 

offers and discounts for their birthdays on days prior and following. Apart from staples 

and groceries, these companies also offer services that make everyday shopping even 

more convenient. 

As it showed from the inquiry, the consumers use their loyalty cards actively for getting 

discounts. They also usually form a certain place to do their everyday shopping at, even 

multiple times a week. Customers are attracted by good deals and loyalty program 

offers. A customer can be loyal to the company or to their products or services offered. 

More active consumers have the information about special offers and visit different 

shops to get a desired product with a good price.  
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Lisa 1. Selveri, ETK ja Rimi lojaalsusprogrammide 
mõjud kliendi ostukäitumisele 
 

Olen Eliise Abel ning õpin Eesti Maaülikoolis majandus-ja sotsiaalinstituudis 

ökonoomikat ja ettevõtlust. Palun Teil oma lõputöö raames vastata küsimustikule, mille 

eesmärgiks on uurida kliendi lojaalsusprogrammide mõju ostukäitumisel.  

Palun lugege küsimused hoolikalt läbi ja vastake võimalikult täpselt. Küsitlus on 

anonüümne ning tulemusi kasutatakse vaid üldistatud kujul. Saadud andmete põhjal 

analüüsitakse klientide ostukäitumist ning nende suhtumist lojaalsusprogrammidesse. 

Palun tehke märge vastuse järel olevasse kastikesse, mis on Teie arvamusele kõige 

sarnasem. 

Kokku kulub Teil vastamiseks aega ligikaudu 10 minutit. 

Aitäh!  

Teie vanus: 

 

Sugu: 

   

Milline on Teie omandatud või omandamisel olev haridustase? 

o  Keskharidus 
o  Kõrgharidus 
o  Kutseharidus 
o  Põhiharidus 
o  Muu:  

Kui suur on Teie keskmine netosissetulek kuus? 

o  Alla 500 euro 
o  501-1000 eurot 
o  1001-1500 eurot 
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o  Üle 1500 euro 

Millistes jae- ja esmatarbekauplustuses sooritate enamasti oma igapäevaseid 
oste? 

o  Selver 
o  Rimi  
o  Maxima 
o  Maksimarket 
o  Konsum 
o  Säästumarket 
o  A ja O 
o  Muu:  

Miks soetasite ettevõtte kliendikaardi? 

 

Milliste uuritavate kaupluskettide kliendikaarte omate? 

o  Rimi kliendikaart  
o  Maxima 
o  Säästukaart 
o  Partnerkaart  

Kas jälgite ettevõte sooduspakkumisi kliendikaardi omanikule? 

o  Ei 
o  Jah 
o  Mõnikord 

Kas kliendikaardi olemasolu mõjutab ka poe valikut? Soovi korral põhjendage 
oma vastust. 

 1 2 3 4 5  
Ei      Pigem jah 
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Kas soodushinnad mõjutavad Teid kaupluses ostu sooritama? Soovi korral 
põhjendage oma vastust. 

o  Ei 
o  Jah 

 

Kas tunnete, et olete olnud kokkuhoidlik tänu kliendikaardile saadud 
soodustuste? 

o  Jah 
o  Ei 

Kas olete kursis erinevate kampaaniatega, mida lojaalsusprogrammid läbi viivad? 

o  Jah 
o  Ei 

Milliseid kampaaniaid olete jälginud? 

 

Mis teile seoses kliendikaardiga kõige rohkem meeldib? 



 

 

36 

 

 

 

Mis Teile seoses kliendikaardiga kõige vähem meeldib? 

 

Millised ettepanekud oleks ettevõtetele kliendikaardi süsteemi muutmise või 
parandamise osas? 

 

Milliste ettevõtete püsikliendi pakkumistega te kõige enam rahul olete? 

o  Maksimarket 
o  Maxima 
o  Selver 
o  Konsum 
o  A ja O 
o  Rimi 
o  Säästumarket 
o  Muu:  

Miks just need Teile meeldivad? 
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