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SISSEJUHATUS 

Magistritöö teemaks on „Kliendi tagasiside süsteemi toimimise analüüs AS Eesti Post 

näitel.“ Ettevõtte strateegias on olulisel kohal kliendirahulolu, mida mõõdetakse NPS 

meetodil. NPS on üks võimalik meetod, millega kliendirahulolu saab mõõta, mis aga ei 

taga veel tagasiside toimimist ettevõttes. NPS on maailmas ja ka Eesti ettevõtetes laialt 

levinud meetod klientide rahulolu hindamiseks ja kliendikogemuse parandamiseks. NPS 

ehk Net Promoter Score arvutatakse ühe standardse küsimuse põhjal: „Kui tõenäoliselt 

soovitaksite Te firma teenust oma sõpradele või kolleegidele?“ 

Magistritöö autori eesmärgiks on analüüsida AS Eesti Post klientide tagasisidesüsteemi 

toimivust ja analüüsi tulemustele tuginedes teha parendusettepanekuid. Klientidelt saadud 

tagasiside on oluline indikaator hindamaks ettevõtte teeninduse kvaliteedi taset 

hetkevaates, võimaldamaks tuvastada asjakohaseid parendusvaldkondi ja käivitada 

mõjusaid parendustegevusi. Kliendiootustele vastav teenindus tagab ettevõttele 

konkurentsieelise ja aitab kaasa eesmärkide täitmisele. Kliendirahulolu saavutamiseks peab 

ettevõtte teenus olema kvaliteetne ja saadud teeninduskogemus positiivne. Klientidelt 

saadud tagasiside on hea indikaator arusaamaks ettevõtte taset hetkeolukorra kohta ning 

annab võimaluse kliendi tagasisidet analüüsides, teha teenuste osas uuendusi ja 

parendustegevusi. 

Eesmärgi saavutamiseks püstitas töö autor järgmised uurimisülesanded: 

1) Selgitada välja AS Eesti Post kliendi tagasisidesüsteemi ülesehitus. 

2) Analüüsida tagasisidesüsteemi toimivus pideva parenduse kontseptsioonist 

lähtuvat. 

3) Analüüsi tulemustele tuginedes teha parendusettepanekuid. 

Autor kasutas töö koostamisel temaatilist eestikeelset ja võõrkeelset erialakirjandust, 

ettevõtte kodulehel (omniversum) olevaid kliendirahulolu uuringu andmeid ja internetis 

avaldatud materjali. 
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Töö on jaotatud kaheks osaks: teoreetiline ja empiiriline. Uurimustöö teoreetiline osa 

põhineb kliendirahulolu ja rahulolu mõõtmise meetodeid käsitletavatel kirjalikel allikatel. 

Empiirilises osas antakse ülevaade ettevõttest ja kuidas ettevõte klientide tagasisidet 

analüüsib. Antakse ülevaade kasutusel olevast NPS kliendirahulolu tagasisidesüsteemist 

(protsess kuidas rahulolu uuritakse ja saadud tulemusi kasutatakse) ning milliste 

tulemusteni on jõutud, milliseid parendustegevusi tehtud ning kuidas need on mõjutanud 

uue perioodi tulemusi. 

Võtmesõnad: kliendirahulolu, soovitusindeks (NPS), tagasiside. 
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1. KLIENDIRAHULOLU TEOREETILINE KÄSITLUS 

Käesolevas peatükis käsitleb töö autor kliendirahulolu teoreetilisi seisukohti, toetudes 

erinevate autorite poolt ilmunud kirjandusallikatele ja teaduslikele artiklitele. Autor annab 

ülevaate rahulolust, kliendist ja kliendirahulolu mõistest, olemusest ning kliendirahulolu 

mõõtmisest ja hindamisest. 

1.1. Kliendirahulolu mõiste ja olemus 

Rahulolu tähendab kliendi suhtumist, arvamust, tekkides peale toote või teenuse tarbimist. 

Paljud uuringuid sellel põhinevad teoorial, et kliendirahulolu determinant on vastavus või 

mittevastavus kvaliteedi standarditele, tekkides enne toote tarbimist.  Kasutades seda 

mudelit teenindusvaldkonna näitel, siis klientidel on omad kindlad ootused/soovid ning 

selle põhjal teevad kliendid järeldusi kui rahulolevad või rahulolematud nad 

toote/teenusega on (Lovelock 2001:120). 

Kvaliteedijuhtimisesüsteemi sõnavara all mõistetakse rahulolu, kui kliendi arvamust tema 

nõuete täidetuse määra kohta (EVS-EN-ISO 9000:2015). 

Kliendi all mõistetakse üldiselt organisatsiooni või inimest, kes kasutab pakutavat teenust 

või võtab vastu valmistoote. Klient võib olla kas ostja, tellija või teenuseid kasutav 

inimene. Kasutaja tähenduses on klient teenuseid kasutav inimene (Eucip…2011). 

Vihalemi (Vihalem 2008: 113) järgi on klient konkreetne inimene, nime ja muude 

tunnustega, mida ettevõte teab. Temale osutatud teenused ja tooted on ettevõtte 

andmebaasis fikseeritud, seega on võimalik kliendi käitumist hinnata ja teda selle põhjal 

mõjutada. 

Kliendirahulolu on mõõdik, mis näitab kuidas toode või teenus vastab kliendi vajadustele. 

Klientide rahulolu trendide jälgimine võimaldab näha korrelatsiooni ettevõtte juhtimise ja 

toimuvate muutuste vahel. Kliendirahulolu võimaldab ettevõttel teha õigeid 

finantsotsuseid, andes sisendi ettevõtte arendusvaldkondade kohta (Heiväl 

Consulting…2014). 
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Tavapäraselt on kliendirahulolu seotud ootuste täitumisega, kliendi ootused kas täituvad 

või ei täitu. Ootusi on aga alati võimlik ületada (Bateson, Hoffman 2002: 298). 

Emotsioonid ja tunded mängivad olulist rolli rahuloleva kliendi kujunemisel, mille 

tagajärjel kujuneb välja teatud suhtumine (Vadi 2002: 16-17). 

Kliendirahulolu on igale ettevõttele oluline näitaja. Kui suure tõenäosusega sooritavad nad 

kordusoste ja saavad ettevõtte lojaalseteks klientideks. Kui teenusepakkuja rahuldab ka 

kõige nõudlikuma kliendi vajadused, jääb klient ka edaspidi ettevõtte teenuseid kasutama 

ning jagab seda  meeldivat kogemust oma sõprade ja tuttavatega. Rahulolematu klient võib 

pöörduda sama teenuse saamiseks  konkurendi poole ning võib tulevikus ettevõtte mainet 

kahjustada, jagades oma negatiivset kogemust ja emotsioone. Kliendirahulolu on 

tänapäeva majandussüsteemis väga oluline. Rahulolev klient toob ettevõttele kasumit ja 

võimaldab püsida konkurentsis. On ütlus, et „klient on kuningas“. Seega tuleb rahuldada 

kõik kliendi soovid ja vajadused. 

Olulisel kohal on kliendirahulolu säilitamine ettevõttes. Uuringud on näidanud, et uue 

kliendi leidmine on ligi kuus korda kallim, kui olemasoleva kliendi hoidmine. Ainult 

rahulolevatest klientidest saavad lojaalsed kliendid, kes soovitavad ettevõtet oma sõpradele 

ja tuttavatele (Jung 2000: 219). Enamus ettevõtteid pöörab üha enam oma tähelepanu 

turuosale ning oma klientide vajadustele. Turuosa hindamine on tagasivaatav tegevus, 

kliendirahuloluga arvestamine on samas  ettenägelik. Kui klient on rahulolematu, leiab ta 

varem või hiljem ennast konkurendi juurest. Ettevõttel tuleb jälgida ja arendada oma 

klientide rahulolu taset, mida suurem rahulolu, seda suurema tõenäosusega jääb ta ka selle 

ettevõtte kliendiks edaspidi (Kotler 2003: 53). 

Mida suurem on kliendirahulolu, seda enam on lojaalseid tarbijaid ning mida lojaalsemad 

on kliendid, seda edukam on ettevõte oma tegevuses (Reichheld 1996: 2). Valdav enamus 

arvab, et kliendisuhetejuhtimine on üldine protsess, mis hõlmab kliendisuhete loomist, 

säilitamist ja parendamist, pakkudes kõrgekvaliteetseid teenuseid ja rahulolu. See on 

seotud kõikide aspektidega nii klientide võitmisega, hoidmisega, kui ka uute klientide 

värbamisega (Kotler, Armstrong 2014: 34). 

Kirjandusest leiab erinevaid definitsioone kliendirahulolu kohta. Dubois (Dubois 2000: 

247) defineerib kliendirahulolu kui psühholoogilist seisundit, mis kujuneb kliendi ootuste 

ja saadud tulemuste erinevuste vahel. Grönlund (Grönlund 2001: 12) on defineerinud 
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kliendirahulolu hinnanguna, mille klient annab peale toote või teenuse omandamist. Nigel 

Hill (Hill 2006: 2). on defineerinud kliendirahulolu, kui suhet ettevõtte koguprodukti ja 

kliendi nõudmiste vahel. Kliendirahulolu näitab tema järgi kliendi taju ettevõttest kui 

teenuse pakkujast. Vihalem (Vihalem 2008: 91) järgi on klient rahul siis, kui toode või 

teenus vastab ootusele või ületab ootused positiivselt. 

Erinevate definitsioonide põhjal saab öelda, et kliendirahulolu on kliendi ootuste ja 

tegeliku kogemuse võrdluse tulemus teenuste või toodete kasutamise ajal ning selle järel. 

Klient on ettevõttele oluline, tagades ettevõtte edu ja jätkusuutlikkuse. Seetõttu peab 

ettevõte tegelema pidevalt klientide ootuste ja vajadustega kogu teenindusprotsessi jooksul 

ning järgselt. 

 Mauringi (Mauring 2001: 145-146) järgi on rahulolev klient: 

 kõige odavam klient (olemasoleva kliendi teenindamise kulud on viis korda 

väiksemad uue kliendi värbamise kuludest ja 25 korda väiksemad konkurendi 

juurest tagasimeelitamise kuludest); 

 ostab sama toodet või teenust kindla sagedusega, mis vähendab ettevõttes 

teeninduskulusid; 

 teeb suuremaid ja riskantsemaid kulutusi, kasutades ettevõtte kallimaid tooteid või 

teenuseid; 

 on nõus kulutama rohkem saadava rahulolu eest: 

 loob stabiilse turuosa, mida konkurendil on raske mõjutada; 

 on tasuta reklaami allikas ettevõttele, levitades positiivset infot nii ettevõtte kui 

selle  toodete ja teenuste kohta. 

 

Klientide rahulolust ainuüksi ei piisa, see iseenesest tekitab ise juba rahulolematust. 

Ettevõte peab suutma pakkuda rohkem rahulolu, kui tema konkurendid (Kotler 2003: 49-

50). 

Töö autor on seisukohal, et igale ettevõttele on oluline saavutada kõrgel tasemel 

kliendirahulolu, sellega tuleb pidevalt tegeleda ja uurida. Selleks, et ettevõte oleks 

jätkusuutlik, peab ta teadma, millised on klientide ootused ja vajadused, kiirelt muutuvas 

ühiskonnas. Rahulolevad kliendid on ettevõttele lojaalsed ja tagavad ettevõttele edu tihedas 

konkurentsis. 
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1.2. Kliendirahulolu mõõtmine 

Selleks, et teada saada klientide rahulolu ettevõtte teenuste/toodetega, tuleb seda mõõta. 

Kliendirahulolu on seotud nii toodete kui teenustega. Rahulolu on kliendi isiklik hinnang, 

mõjutatuna tema ootustest, mis omakorda põhineb kliendi kogemusest ettevõttega 

suhtlemisel ning isiklikel kasudel. Klient võib olla rahul toote, teenuse, kogemusega, 

ostuotsusega, müüjaga, teenusepakkujaga või mitme eelpool mainitud tunnusega. Osad 

uurijad keskenduvad kliendi korduvatele kogemustele ettevõttega ja hindavad 

üksikasjalikult ainult neid, tuues põhjenduseks, et rahulolu on liiga segane mõiste, et seda 

oleks otstarbekas mõõta (Customer Satisfaction: 2007). 

Kliendirahulolu mõõtmine on kliendi ootuste ja kogemuste võrdlemine, mis peaks andma 

kliendi rahulolu parandada vähendades või suunates ootusi (Oja 2005: 147). Kliendi 

rahulolu mõõdetakse erinevatel ajahetkedel, kas see on stabiilne, dünaamiline, muutuv. 

Rahulolu võib muutuda aja jooksul, olenevalt sellest kuna toode/teenus kasutust leiab, 

millele on selle klient keskendunud toodet/teenust tarbides. Kliendi ootused võivad 

muutuda, tekib oma arusaam toote/teenuse pakkujast, vastavalt sellele ka ootused. Kliendid 

tajuvad kvaliteeti erinevalt. Osad kogemused on head, teised vähem, kuid kõik need 

kogemused kokku mõjutavad kliendirahulolu (Zeithalm: et al 110). Kliendirahulolu 

väljaselgitamine on tegevus millega tuleb ettevõttel tegeleda pidevalt, teostada 

süstemaatiline analüüs (Jung 2000: 219). 

Klientide rahulolu väljaselgitamine sai aktuaalseks eelmise sajandi lõpus, kui tekkisid 

võimalused uute turgude tekkeks. Tekkis masstootmine ja kommunikatsioon, mistõttu 

tootjad kaugenesid tarbijatest ja ei teadnud enam, mida tarbijad vajavad. Sellest tulenevalt 

oli vaja välja selgitada, kas uued tooted ja tootearendused võimaldavad meelitada klienti 

rohkem tarbima. Uuringuid viidi läbi kas silmast-silma või ukselt-uksele küsitluste kaudu ( 

Milligan & Smith 2007: 23). 

Kliendirahulolu uuringute peamiseks eesmärgiks on mõista, millest sõltub kõige enam 

kliendirahulolu või rahulolematus. Kliendirahulolu suurendamine ei tähenda ainult 

kõikidele kliendi soovidele vastu tulemist. Uuringud annavad vastuse, mis on olulisem 

kliendile ja aitavad otsustada, kuhu ettevõtte peaks näiteks investeerima. Ettevõtte 

juhtimissüsteemi osa on süsteemselt läbiviidud rahuloluuuringud, kus rahulolu näitajate 

jälgimine annab ettevõttele kvalitatiivset tagasisidet.  
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Uuringust tulenev informatsiooni põhjal saab ettevõte (Eensalu 2015): 

 analüüsida toote/teenuse tugevusi ja nõrkusi; 

 koguda ideid toodete/teenuste arendustegevuseks; 

 saada tagasisidet; 

 arendada suhtlust kliendiga; 

 motiveerida töötajaid kliendi seisukohalt mõtlema. 

Kliendirahulolu on võimalik mõõta, teostades selleks vastavaid uuringuid, kas ettevõtte 

teenuste tegelik kvaliteet on sama, mis tarbijate subjektiivsed ootused. Rahulolu 

uuringutega püütakse leida need tegurid, mis hoiavad kliente rahulolevate ja lojaalsetena ja 

on ka kõige paremaks viisiks klientidelt tagasiside saamiseks. Pideva analüüsi tulemusena 

on võimalik välja tuua ettevõtte kitsaskohad ja võtta tarvitusele vastavad abinõud (Perens 

1998: 59). 

Tarbijate ja klientide küsitlus on üks enim kasutuses olevaid turundusliku info kogumise 

meetodeid otse algallikalt. Eesmärgiks on saada algallika kohta statistiliselt usaldusväärsed 

andmed. Kvantitatiivse küsitluse mõte seisneb suurema hulga vastajate haaramises ning 

vastuste statistilise töötluses ja analüüsis. Küsitlus sobib, kui eesmärk on aru saada tarbijate 

või klientide üldiseid hoiakuid, soove, hinnanguid ja käitumisharjumusi. Süsteemselt sama 

metoodika alusel korraldatud küsitlused annavad võimaluse hinnata muutusi ja 

suundumusi (Organisatsiooni käsiraamat…2004). 
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1.3. Kliendirahulolu mõõtmise meetodid 

Kliendirahulolu mõõtmiseks on kasutusel erinevaid mudeleid/meetodeid, autor tutvustab 

oma töös Kano kliendirahulolu hindamise mudelit, SERVQUAL teeninduskvaliteedi 

mudelit ja ettevõttes AS Eesti Post kasutuses olevat soovitusindeksi NPS kliendirahulolu 

mõõtmise meetodit. 

 

1.3.1. KANO kliendirahulolu hindamise mudel 

Jaapani professor Noriaki Kano arendas 1980.a  välja KANO kliendirahulolu hindamise 

mudeli, mis peamiselt keskendub teenuse kvaliteedi hindamisele, tuues välja, et erinevatel 

kvaliteediteguritel on erinev omadus kliente rahuldada. N. Kano asetab kvaliteedi 

omadused viide kategooriasse (Grigoroudis, Siskos 2010: 81-82): 

1) põhivajadused ja baastegurid; 

2) oodatavad vajadused, ühedimensioonilised tegurid; 

3) atraktiivsed rahulolutegurid; 

4) ükskõiksuse tegurid; 

5) negatiivse efektiga tegurid. 

KANO mudeli alusel on peamised ootused innustust tekitavad kirjeldamata vajadused, 

nende täitmine on iseenesest mõistetav, seda võib nimetada „peab olema“ omaduseks. 

Juhul, kui peamisi ootusi ületatakse, ei suurenda see kliendirahulolu. Samas, kui peamised 

vajadused jäävad täitama, on klient rahulolematu. Oodatud vajadused on otseselt seotud 

kliendirahuloluga. Neid ootuseid täiendades, suureneb kliendirahulolu. Oluliste 

rahulolutegurite täitmata jätmise korral ei kaasne kliendi koheselt rahulolematust, kuid 

nende täitmise korral on kliendi ootused ületatud. Olulised rahulolutegurid koosnevad 

vahenditest, mis rõõmustavad klienti. Olles ükskõikne, hoolimatu ei saavuta kliendi puhul 

kumbagi – ei rahulolematust ega rahulolu. Negatiivse efektiga teguri puhul saab öelda, et 

mida vähem sellega tegeletakse, seda parem. Mudelis toodud tööriistad paigutatakse 

kategooriatesse ning kasutatakse küsimustikku, milles küsitakse kliendilt, kuidas ta ennast 

tunneb, kui teatud teguriga on ootused täidetud või täitmata. Saadud tulemused kantakse 

tabelisse, mille põhjal saab saadud vastuseid tõlgendada (Grigoroudis, Siskos 2010: 83- 

84).  
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1.3.2. SERVQUAL teeninduskvaliteedi mudel 

Teiseks kliendirahulolu võimalikuks mõõtmise vahendiks on kasutusel teenusepõhistes 

organisatsioonides ka SERVQUAL teeninduskvaliteedi mudel. Selle mudeli alusel 

mõõdetakse, kuidas tajub klient teenuste kvaliteeti. Mudel on töötatud välja 1980-ndatel 

Ameerika teadlaste A. Parasuraman, V.A. Zeithaml ja L. Berry poolt. SERVQUAL mudeli 

põhjal saab mõõta klientide vajaduste/ootuste ja tegelikult pakutava teeninduse vahelist 

erinevust ja kokkusobivust ning analüüsida teeninduskvaliteeti. SERVQUAL mudeli abil 

saab teada, kliendi ootused teenustele, milliseid teenuseid klient vajab ning selle põhjal on 

võimalik teeninduskvaliteeti tõsta, kõrvaldades välja tulnud puudused (Parasuraman et al 

1988, Grönroos 2007: 84).  

Algselt on toodud mudelis välja 97 mõõtühikut, mis mõjutavad kõige enam klientide 

ootusi teeninduskvaliteedi osas. Mõõtühikud jaotati rühmadesse, mille põhjal sisaldas 

SERVQUAL meetod algselt 10 parameetrit (Parasuraman et al 1985): 1) usaldusväärsus, 

2) kompetents, 3) viisakus, 4) turvatunne, 5) vastutulelikkus, 6) ligipääsetavus, 7) 

kommunikatsioon, 8) empaatiavõime, 9) füüsiline keskkond, 10) usutavus. Hiljem 

vähendasid mudeli autorid mudelit viiele tunnusele (Parasuraman et al 1988): 1) 

usaldusväärsus, 2) kompetentsus, 3) vastutulelikkus, 4) empaatiavõime , 5)   füüsiline 

keskkond. 

Usaldusväärsuse parameeter näitab teeninduse ja lubaduste õigeaegset täitmist, 

vastutulelikkus ehk teenindusvalmidus tähendab kiiret tegelemist kliendi soovidega. 

Kompetentsus on teenindajate teadlikkus ja oskus vastata kliendi küsimustele. 

Empaatiavõime näitab teenindaja hoolivat suhtumist ja individuaalset lähenemist kliendile 

ja tema soovidele. Füüsilise keskkonna all mõeldakse ruumide, sisustuse ja personali 

väljanägemist. Kõikide parameetrite puhul tuuakse välja väited ootuste ja tegelikkuse 

kohta enam jaolt seitsme pallisel skaalal hinnangute vahemikus „nõustun täielikult“ ja „ ei 

nõustu üldse“ (Ibid). Meetodi mõõtmise tulemuse saamiseks arvutatakse ootuste ja tegeliku 

teeninduse vahe. Mida madalam hinnang, seda kõrgem on kliendi hinnang teenusele. Mida 

kõrgem see on, seda madalam on tajutud kvaliteet. 
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1.3.3. Soovitusindeksi NPS meetod 

Järgnevalt käsitleb töö autor kliendirahulolu mõõtmise meetodit, mida AS Eesti Post 

kasutab teeninduskontakti järgselt kliendirahulolu mõõtmisel. 

Hindamaks kliendi rahulolu soovitajana on kasutusel soovitusindeksi (ing.k NPS – Net 

Promoter Score) meetod, mille 2003. aastal töötas välja ameerika päritolu strateeg ja 

konsultant Frederick Reichheld, selleks, et teada saada kui palju ettevõtte klientidest 

tõenäoliselt soovitavad ettevõtte tooteid/teenuseid kolmandatele isikutele. Soovitusindeks 

on selge, täpne, mugav, operatiivne ja lihtne meetod tagasiside saamiseks kliendilt. Lisaks 

teenuse kvaliteedi hindamiseks ja selle parendamiseks. Meetodi lihtsus on eeliseks – 

kliendid ei pea raiskama aega pikkade küsitlusvormide täitmisel. Samuti on lihtsam teha 

soovitusindeksit arusaadavaks ettevõtte töötajatele ning seega kiirendada muutuste 

toimimist (Räägel 2015). 

Reichheld uuris võimalusi kuidas hinnata lihtsalt kliendirahulolu, millega saaks ka hinnata 

ettevõtte kasvu. Uuringu tulemusena leidis ta, et klientide käitumist ja rahulolu saab mõõta 

läbi ühe küsimuse „Kui tõenäoliselt soovitad ettevõtet oma sõbrale või kolleegile?“  

(Deshmukh 2007) alusel ning hinnang toimub 10-palli skaalal. 

Soovitusindeks ei ole aga lihtsalt küsitlus, mis aitab organisatsiooni iseenesest. 

Soovitusindeks on tööriist, millega tasub tagasisidet küsida järjepidevalt. Kliendirahulolu 

ja lojaalsuse saavutamiseks tuleb pakkuda head kliendikogemust regulaarselt, iga päev ja 

iga kord. See aeg, mille organisatsioon kulutab klientide tagasiside kuulamisele ei ole 

kunagi raisatud, kui tagasisidet ka reaalselt kasutada asjade paremini tegemiseks. Net 

Promoter Score (NPS) põhineb vaatenurgal, et iga ettevõtte kliendi saab liigitada kolme 

kategooriasse: 1) soovitajad (ingl. k Promoters), 2) passiivsed (ingl. Passives) ja 3) 

kahjustajad/mittesoovitajad (ingl. k Detractors) (Reichheld, 2011: 5-11 ). 

Kliendikategooriast esimesed – soovitajad, on ettevõttele lojaalsed ja rahulolevad kliendid, 

kes tarbivad ise ja soovitavad ettevõtte tooteid ja teenuseid sõpradele ja kolleegidele. 

Soovitajad annavad 10-palli skaalal hinnangu vahemikus 9 kuni 10. Passiivsed hinnangu 

andjad on rahulolevad, aga nad ei ole nii innukad, kui soovitajad, neid on konkurentidel 

lihtsam enda poole üle meelitada. Passiivsete hinnang on 7 kuni 8. Kahjustajad ehk mitte 
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soovitajad on rahulolematud kliendid, suhtumine ettevõttesse on halb. Konkurentidel on 

neid lihtne enda poole üle meelitada (Reichheld 2006: 19).  

Samamoodi saab jaotada kliente kolme gruppi nende vastuse järgi. Kliendil on võimalus 

anda vastuseid 0-ist 10-ni skaalal järgmiselt: 

 soovitajad - kes annavad hindeks 9 või 10; 

 passiivsed - kes annavad hindeks 7 või 8; 

 mittesoovitajad - kes annavad hindeks 0–6. 

Ühele lihtsale küsimusele lisaks palutakse kliendil vabas vormis oma hinnangut 

põhjendada. Soovitusindeksi üks eelis on see, et kliendil piisab vaid mõnele küsimusele 

vastamisest. Lisaks saab ettevõte konkreetse mõõdiku oma teeninduskvaliteedi 

hindamiseks.  Soovitusindeksi nõrkuseks on see, et see ei vasta küsimusele, mida 

parandada. Seetõttu soovitatakse soovitusindeksit kasutada ühe osana kliendirahulolu 

küsitluses (Soovitusindeks… 2014). 

Soovitusindeksi NPS väärtuse leidmiseks lahutatakse soovitajate protsendist kahjustajate 

protsent. Soovitusindeksi NPS valem (Joonis 1). 

NPS = %  - %   

 

 

Joonis 1. NPS soovitusindeksi valem 

Allikas: Reichheld (2006: 31) 

 

Kui saadud tulemus jääb vahemikku 50 kuni 80 protsenti, tähendab, et ettevõte töötab 

efektiivselt, arenguruumi on. Keskmistel ettevõtetel protsent jääb vahemikku 5 kuni 10 

protsenti. Negatiivse tulemuse puhul on ettevõttel mittesoovitajaid  rohkem kui soovitajaid. 

Need protsentuaalsed näitajad näitavad, miks paljud ettevõtted ei saavuta kasumit ja ei 
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toimu kasvu isegi siis, kui nad tegelevalt pidevalt ettevõtte tulemustega. Näitena võib tuua 

järgmiste tuntud ettevõtete tulemused,  NPS soovitusindeksi tulemus: Harley-Davidson´il 

on see näitaja 81%, Amazone.com´il 73%, Apple ja SAS 66%, FedEx 56% ja Dell 50% 

(Reichheld 2006: 20).  

Ettevõtte edu saavutamiseks tuleb suurendada soovitajate arvu ja vähendada 

mittesoovitajate arvu. NPS meetodi eelisena kliendilojaalsuse mõõtmisel nähakse eelkõige 

selle lihtsust (The Net Promoter...; Hayes 2008). Praeguse turunduskäsitluse kohaselt on 

kõige olulisem soovitusturundus läbi arvamusliidrite (Griffin 1997: 41), seega võib väita, 

et NPS meetod annab tõetruu pildi klientide emotsionaalsest sidemest brändiga.  

Uuringule annab lisaväärtust võrreldavus varasemate uuringutega. Selliselt on võimalik 

analüüsida, mis on kliendi silmis muutunud muudatuste ja vastuvõetud otsuste tulemusena. 

Samas ei tasu ka võrreldavuse olulisust üle tähtsustada, kuna klientide vajadused ja 

keskkond on pidevas muutumises (Oja 2005: 145-147). 

Soovitusindeksi süsteemi edukaks rakendamiseks on olulised viis komponenti, mille 

jälgimine tagab selle kasutatavuse ja kasu (Reichheld 2011): 

1)  küsitlus – küsitlus koostamisel valida õige küsimus soovituse kohta ning äärmiselt 

oluline on, et küsitluse sihtrühma kuuluvad kliendid, kes reaalselt ettevõtte teenust on 

kasutanud; 

2) küsimuste maht – hoiduda soovist küsimusi laiendada ning lisada täiendavaid ja uusi 

küsimusi. Suurem arv küsimusi vähendab vastajate hulka ning vastuste usaldatavust. Piisab 

vaid ühest küsimusest, et aru saada, kas ettevõtte kliendid on soovitajad või 

mittesoovitajad. Abiks võib pigem olla selle ühe küsimuse järelküsimus, milles paluda 

vastajal kirjeldada antud hinnangu põhjuseid, et ettevõte saaks aru, mida peab muutma, et 

suurendada soovitajaid; 

3) arvutamine - arvutada välja protsent, palju oli vastajatest soovitajad (ehk skaalal 

märkisid 9 ja 10) ja palju mittesoovitajaid (skaalal märkisid 0 kuni 6). Lahutada soovitajate 

%-st mittesoovitajate % ja tulemuseks ongi soovitusindeksi %; 

4) võrdlemine – võrrelda ettevõtte soovitusindeksit teiste sarnaste ettevõtete tulemustega, 

millest tekib ettevõttel ülevaade oma positsioonist turul võrreldes teistega; 
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5) arendamine ja parendamine – parandada oma tulemust. Ettevõtted, kelle soovitusindeks 

on enamasti 75-80%, toimetavad efektiivselt ning selline tase peaks olema eesmärk igale 

ettevõttele. 

Net Promoter (SI) mudeli aluseks on soovitusindeksi tulemused (soovitajad, passiivsed, 

mittesoovitajad), mille abil viiakse ettevõttes sisse parendustegevusi. Soovitajad on 

ettevõttele kasulikud partnerid, sest: 

 on vähem hinnatundlikud kui ülejäänud kliendid, nad usuvad, et ettevõtte loob 

tervikuna nende jaoks suuremat väärtust; 

 ostavad suuremas koguses ja sagedamini kui mittesoovitajad; 

 kalduvad enam sooritama täiendavaid sisseoste just oma lemmikpakkuja juurest; 

 huvituvad uutest toodetest ja teenustest enam kui passiivsed ja mittesoovitajatest 

kliendid; 

 kliendikulud on väiksemad kuna nad püsivad kauem ning loovad positiivset 

kõlapinda. 

 

Mittesoovitajad on vastupidi: 

 

 rohkem hinnatundlikud; 

 loobumise põhjuseks on sageli kõrge hind, mis tähendab et nende suhe ettevõttega 

on sageli lühiajaline ja vähe tulutoov; 

 esitavad enam kaebusi ja nende hoidmiseks kulub rohkem ressurssi. 

Seega võib öelda, et muutes mittesoovitaja soovitajaks on võimalik saada suuremaid 

kasumeid (Reichheld 2011). 

Paljud suurettevõtted kasutavad soovitusindeksit  peamiselt summaarse kokkuvõttena ning 

seda peetakse ettevõtte kasvu prognoosimisel üheks oluliseks teguriks. Küsimus on aga, 

millisel määral saame me üksikisiku käitumise kohta teha järeldusi grupi andmete põhjal? 

Soovitusindeksi kasutamisel eeldatakse, et küsimus “Kas soovitate…?” on parim viis 

kliendi käitumise mõõtmiseks. Tegelikkuses ei pruugi aga sellele küsimusele jaatavalt 

vastanud klient ettevõtet üldse soovitada. Järelikult on selline küsimus vaid lisameetod 

ning sellega ei saa mõõta kliendi tegelikku käitumist. Andmete koondamiseks tuleb esmalt 

kindlaks teha soovituse ja tegeliku käitumise vaheline seos (NPS ja eWOM: 

kliendisoovitusindeksi ja internetis antava tagasiside vahelise seose uurimine 2017). 
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Lisaks alapeatükis välja toodud mudelitele ja meetoditele on kasutusel veel erinevaid 

meetodeid kliendirahulolu mõõtmiseks. Mudeli või meetodi valik peab sõltuma sellest, 

millise ettevõttega on tegemist ja millist uuringut läbi viia soovitakse ning vastavalt 

vajadusele üles ehitama küsimustiku. 

Järgnevalt autor kirjeldab, millised on tagasisidesüsteemi toimimise etapid. 

 

1.4. Tagasisidesüsteemi parendusemudel PDCA (Deming`i ring) 

Süsteemi mõistet kasutatakse tänapäeval väga paljudes valdkondades erilaadsete ilmingute 

kirjeldamisel. Seepärast on süsteemi mõiste kõikehaarav selgitus piisavalt üldine: süsteem 

(kr.k systema “ühendus, tervik”), omavahel seotud objektide terviklik kogum (EE, kd.9: 

102). 

Igale organisatsioonile on vajalik määratleda ja ellu rakendada mõõtmis-, analüüsi- ja 

parendamisprotsessid, läbi mille näidatakse, et tooted/teenused vastavad määratud 

nõuetele. Nende mõõtmise tüüp, asukoht ja ajastus tuleb määratleda, tulemused 

dokumenteerida. Andmete analüüsi ja parendamistegevuste tulemused peaksid olema 

juhtkonnapoolse ülevaatuse protsessi sisendiks. Kvaliteedijuhtimissüsteemi toimivuse 

mõõtmiseks tuleb luua ja määratleda vajalikud protsessid. Esmaseks süsteemi väljundi 

mõõdikuks oleks kliendirahulolu ja esmase instrumendina olemasoleva süsteemi 

nõuetelevastavuse hindamiseks oleksid siseauditid (Oakland 2006: 221). 

Organisatsioonis on vajalik määratleda meetodid ja vahendid, mille abil saadakse vajalik 

informatsioon ja andmed ning samuti vajab määratlemist millisel moel saadud 

informatsiooni kasutatakse, analüüsitakse ja millise sagedusega. Rakendades 

ettevõttele/organisatsioonile sobivaid meetmeid, mille abil ettevõttes/organisatsioonis 

käivitada parendamine, ning nende meetmete mõjusust tuleb perioodiliselt hinnata 

(Oakland 2006: 221). 

Ettevõtte kvaliteedijuhtimine toetab ettevõtte pidevat parendamist kõikides 

juhtimisvaldkondades (eestvedamine ja juhtimine, personalijuhtimine, ressursside 

juhtimine jne…). Kvaliteedijuhtimine seisneb kogu ettevõtet hõlmava kvaliteedisüsteemi 

loomises, sellega fikseeritakse ettevõtte struktuur, eesmärgid, kvaliteedijuhtimise 
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vastutuskompleksid, protsessid ja vahend klientide soove/ootusi ja tagasisidet, mida 

kliendid vajavad. Vastavalt sellele üles ehitada eesmärgistatult teenuseprotsessid, mõõta 

klientide rahulolu saadud teenuste/toodetega, analüüsida saadud tagasisidet ning analüüsi 

tulemuste põhjal teha parendusotsused. Oluline on süsteemne ettevõtte juhtkonnapoolne 

tulemuste ülevaatus, tuginedes tehtud analüüsile ja parendusettepanekutele, vastu võtta 

õigemaid otsuseid ressursside juhtimise osas. Kirjeldatud süsteemi juures on oluline seda 

pidevalt arendada, ühe võimalusena selleks on järgides PDCA mudelit (Deming`i ringi) 

pideva parenduse põhimõtteid. PDCA tsüklit saab kasutada nii pika- kui lühiajaliste 

eesmärkide hindamiseks (Kloot, Martin 2000: 231-232).  

PDCA tsükkel (Deming`i ring) on universaalselt rakendatav pideva parendamise jada ehk 

pideva parendamise tsükkel (Joonis 2). 

 

Joonis 2. Deming`i ring 

Allikas: autori joonis 

 

P – (plan) – planeerimine – (arengukava, tööplaanid) eesmärkide püstitamine, ettevõtte 

hetke olukorra kaardistamine, protsesside määratlemine, mis on vajalikud kliendi nõuete ja 

ettevõtte eesmärkidega kooskõlas olevate tulemuste saavutamiseks. 

D – (do) – tegutsemine – (eesmärkide saavutamiseks protsesside/tegevuste rakendamine) 

plaanide elluviimine. Andmete süsteemne ja analüüsimist hõlbustav kogumine. 

Demingi 
ring 

PLANEERI 

TEGUTSE 

KONTROLLI 

KORRIGEERI 
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C – (check) – kontrollimine – protsesside jälgimine ja mõõtmine, nende vastavust 

püstitatud eesmärkidele, ellurakendamise ajal kogutud andmete analüüsimine, kas  

eesmärgid on saavutatud. Mittevastavuse korral tuleb välja selgitada põhjused. 

A – (act) – korrigeerimine –  (kompleksne sisehindamine, parendustegevuste 

kavandamine) analüüside põhjal võtta ette tegevused protsesside toimimise parendamiseks, 

takistamaks tekkinud probleemide ja nende põhjustajate kordumist. 

PDCA tsükkel aitab ettevõtte töötajatel hinnata oma vastuvõetud otsuseid, kuidas on neid 

ellu rakendatud, millised on saavutatud tulemused ja kas selline tegutsemisviis on 

jätkusuutlik. Kui on tehtud õiged otsused võib rakendatut jätkata ja rakendusala 

suurendada, kui ei, annab see märku, et on vaja teha parendustegevusi või muudatusi. 

Kuna nõuded ja ootused ettevõttele on ajas muutuvad, peab kogu protsess ajaga kaasas 

käima, ettevõtte protsessid peavad muutuma/arenema. Kvaliteedijuhtimisel tuleb arvestada, 

et lisaks siseprotsessidele mõjutavad ettevõtet ka erinevad väliskeskkonna tegurid. Et 

ettevõte oleks turul konkurentsivõimeline, on vajalik ettevõtte töötajate avatus 

muudatustele, mida mõjutab väliskeskkond, valmidus kiires muutuvas keskkonnas 

kohanema. 

PDCA on universaalne juhtimismudel. PDCA tsüklil puudub lõpp nagu ringil, seega see 

kordub. Selline korratavus tekitab vajalikke pingeid ettevõtte arendamiseks, sundides 

töötajaid ületama mugavuse piire ja pakkuma uusi ideid (Kloot, Martin 2000: 231-232).  

PDCA tsükkel/mudel on hea ja sobiv tööriist, mida töö autor kasutab empiirilises osas 

tagasisidesüsteemi toimivuse ettepanekute koostamisel. 
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2. KLIENDIRAHULOLU TAGASISDESÜSTEEMI 

ANALÜÜS ETTEVÕTTES AS EESTI POST 

2.1. Ettevõtte lühiülevaade 

AS Eesti Post (ettevõtte juriidiline nimi) on 100% Eestile kuuluv äriühing, Edaspidi 

kasutab autor töös ettevõtte juriidilist nime AS Eesti Post ja ettevõtte ärinime, kaubamärki 

Omniva. Omniva kontserni kuuluvad emaettevõttena AS Eesti Post ning tütarettevõtetena 

Eestis Maksekeskus  AS, Leedus Omniva LT UAB ja Lätis Omniva SIA. Samuti kuulub 

kontserni sidusettevõte Post11 OÜ.  Omnivas töötab Eestis, Lätis ja Leedus ligikaudu 2300  

töötajat. Omniva on e-kaubanduse vedur ja seega on täita oluline roll Balti riikide 

majanduselu edendamisel. Omniva juhib Eesti, Läti ja Leedu pakiautomaatide turgu, on 

Eestis turuliider postiteenuste valdkonnas ning rahuldab kõige paindlikumalt ning 

terviklikumalt äriklientide e-arvete ning e-dokumentide vajadused (AS Eesti Post 2018). 

Ettevõtte missioon on teha e-ettevõtluse inimeste ja ettevõtete jaoks lihtsaks ning 

igapäevaseks ja visioon luua e-ettevõtluse uus standard, see tähendab, et võimaldab 

lihtsamalt alustada e-äri ajamist ja võimaldab kõikidest tänapäevastest kasulikest ning 

vajalikest e-lahendustest kõigil kasu saada. Ettevõttele on oluline kliendirahulolu ja selle 

eesmärgi täitmiseks, tegeletakse sellega pidevalt (AS Eesti Post 2018). 

 

2.2. Uurimustöö eesmärk ja metoodika 

Kuna töö eesmärgiks on uurida klientide tagasisidesüsteemi toimivust ja analüüsi 

tulemustele tuginedes teha parendusettepanekuid, siis valiti uurimisküsimustele 

vastamiseks sekundaarandmete analüüs, analüüsitakse olemasolevaid ettevõtte dokumente 

ning andmeid kogutakse poolstruktureeritud intervjuu abil. Saadud andmete põhjal autor 

kirjeldab, kuidas tagasisidesüsteemi teostatakse. Õunapuu (Õunapuu 2014: 172) järgi on 

poolstruktureeritud intervjuu peamiseks tunnusteks intervjuu vabam vorm – intervjuu 
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korralduslik pool on osaliselt reglementeeritud ning samuti on võimalik intervjuu käigus 

intervjueerijal muuta küsimusi, nende järjekorda ja anda täpsustavaid ning suunavaid 

abiküsimusi. Samuti on Hirsjärvi (Hirsjärvi et al 2005: 192) järgi intervjuu 

andmekogumismeetodina eelistatud seetõttu, et võimaldab andmete kogujal paindlikult 

ning vastavalt vajadusele ning intervjueeritavale andmete kogumist suunata. 

Käesoleva magistritöö raames viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu ettevõttes AS Eesti 

Post kliendirahulolu tagasisidesüsteemi  eest vastutava projektijuhiga.  Selleks, et täpselt 

aru saada kuidas tagasisidesüsteem ettevõttes toimib, kuidas andmeid kogutakse, kuidas 

analüüsitakse ja mis saadud andmetega edasi tehakse võib vaja minna intervjueerija 

täpsustavaid ning seletavaid küsimusi. Samuti annab poolstruktureeritud intervjuu avatud 

vastuseid teema kohta ning ei ole vastaja suhtes niivõrd jäik. Intervjueerijaks on käesoleva 

magistritöö autor. Intervjuud on läbiviidud ajavahemikul veebruar - aprill 2018. Intervjuud 

viidi läbi kahel korral, peale esimest intervjuud andmete kokku panemisel ja analüüsimisel 

tekkisid töö autoril täiendavad küsimused, selleks saatis autor täiendavad küsimused 

ettevõtte projektijuhile meili teel eelnevalt tutvumiseks ja viis läbi kordus intervjuu. 

Intervjuu küsimustiku koostamisel on lähtutud töö eesmärgist ning püstitatud 

uurimisküsimustest. Intervjuu kava on esitatud lisas 1 ning kavas toodud küsimustele 

lisandusid vastavalt intervjuule vajalikud täpsustavad ja abistavad lisaküsimused, et mõista 

paremini intervjueeritava öeldud mõtteid ning samas vajadusel täpsustada küsimust 

intervjueeritavale. 

Intervjuude kestuseks kulus keskmisel kaks tundi. Intervjuu alguses andis intervjueerija 

väikese ülevaate intervjuus puudutavatest teemadest ning juhatas intervjuu sisse. Seejärel 

fikseeris küsimustele saadud vastused kirjalikult, märkmeid tehes. Anonüümsuse 

tagamiseks, kasutab autor töös, ainult intervjueeritava ametinimetust. 

Edasi kirjeldab töö autor ettevõttes toimuvat kliendirahulolu tagasiside protsessi, intervjuu 

küsimuste põhjal, küsimused lisas 1, saadud vastused ei ole järjekorras. 
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2.3. Ülevaade AS Eesti Post läbiviidud kliendirahulolu uuringutest 

perioodil 2016-2017 

AS Eesti Post on suurettevõtte, kes pöörab suurt tähelepanu kliendisuhetele ning selle 

väärtustamisele. Ettevõttele on oluline pakkuda kvaliteetset teenust, lähtudes klientide 

vajadustest. Selleks on ettevõttes kasutusele võetud NPS kliendirahulolu tagasiside 

küsimise meetod, igakuise NPS küsitluste juurutamist alustati ettevõttes 2016. aastal 

kõikide teenuste kanalites, üle ettevõtte (Eesti, Läti, Leedu):  postiasutused (postkontor, 

postipunkt), pakiautomaadid, kullerteenus, klienditugi, koduleht. Küsitluskanalitena 

kasutatakse telefoni ja e-kirja teel küsitlust. 

Ettevõttel on kaks koostööpartnerit, kes tagasiside küsimisega tegeleb, telefoniküsitlusi, 

mida on kaks, viib läbi Norstat (postiasutused, klienditugi). Ülejäänud kanalite küsitluste 

jaoks, mis lähevad e-mailile kasutatakse  recommy.com keskkonda (Reccommender OÜ).  

Ettevõtte projektijuht koostab valimi, millistes kanalites ja kui paljudelt klientidelt 

tagasisidet küsitakse. Valimi koostamiseks küsitakse üksuste/osakondade juhtidelt sisend, 

millises linnas, millises postiasutuses, pakiautomaadis tagasiside on kõige olulisem saada. 

Seejärel paneb projektijuht kokku valimi, saadud sisendi põhjal ja edastab ettevõtte 

koostööpartnerile. Kliendid, kellele tagasi helistatakse, valitakse juhusliku valimi alusel. 

Küsitletakse kliente, kes on viimase 1-6 päeva jooksul teenust kasutanud. Teenuse all 

mõeldakse saadetise saamist.  Siis on kontakt ettevõttega veel värskelt meeles. Iga kuu 

kogutakse ligikaudu 1200 kliendi vastust (valimis 300 klienti, iga kanali kohta). Küsitluse 

teenust ostab ettevõte sisse, tagasisidet küsivad ettevõttele neutraalsed inimesed. 

Välistatakse olukord, et sama kontakt saab NPS küsimustiku ettevõttelt uuesti 5 kuu 

jooksul (et mitte klienti liigselt tülitada). 
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Kanalid kus küsitlust läbi viiakse, valimi suurus, vastuste arv ja küsimuste arv tabelis 1. 

Valimi suuruseks iga kuu on erinevates teenuse kanalites erinev, postiasutused 800, 

klienditugi 400, kullerteenus 1500, pakiautomaadid kolmes erinevas riigis kõigil 1500, 

koduleht 700-800 klienti ja nõustamiskeskus kõik kliendid. 

Tabel 1. Küsitluskanalid. Allikas: AS Eesti Post omniversum. 

Teenus Küsitluskanal Valimi suurus Vastuste arv Küsimuste arv 

Postkontor/ Postipunkt telefon 800 200/100 6 

E- kirja teenus e- kiri 600-800 150 4 

Klienditoe grupp telefon 400 200 6 

Kullerteenus e- kiri 1500 300 7 

Eesti Pakiautomaat e- kiri 1500 350 7 

Läti pakiautomaat e- kiri 1500 370 7 

Leedu pakiautomaat e- kiri 1500 360 7 

Koduleht e- kiri 700-800 90 6 

Ärikliendinõustamiskeskus telefon kõik helistajad 20 1 

 

Ettevõttes on loodud kliendirahulolu tagasisidega tegelemiseks kvaliteedi osakond, kes 

tegeleb teenuste kvaliteeti mõõtmisega, peamiselt läbi kliendilubaduse täitmise: kas 

toimetasime saadetise lubatud ajaks kliendile või mitte. Hilinemised loetakse hilinemiseks,  

sõltumata põhjusest.  Selleks, et kliendilubaduse täitmise kvaliteeti juhtida ja parandada, 

mõõdetakse eraldi tööprotsesside näitajaid. See võimaldab välja selgitada kliendilubaduse 

mittetäitmise põhjused, nii aktsepteeritavad kui parandamist nõudvad. 

NPS kliendirahulolu annab info, kas klient on meie tegevusega rahul ning pöördumiste 

info aitab tööd parandada. Töös käsitletava teemaga kliendirahulolu tagasiside küsimustega 

tegeleb ettevõttes selleks määratud projektijuht, välisteks vastutajateks on 

koostööpartnerite projektijuhid. Koondandmete eest vastutab kvaliteediosakonna juht. 

Kliendirahulolu mõõdetakse ettevõttes küsimusega „Kui tõenäoliselt soovitaksite Te firma 

teenust oma sõpradele või kolleegidele?“ Soovitusindeksi NPS väärtuse saamiseks, 

lahutatakse soovitajate protsendist kahjustajate protsent.  

 

 

 

https://omniversum.post.ee/siseteenused/kvaliteet/Pages/D+1-kliendilubadus.aspx
https://omniversum.post.ee/siseteenused/kvaliteet/Pages/Protsessikvaliteet.aspx
https://omniversum.post.ee/siseteenused/kvaliteet/Kliendirahulolu
https://omniversum.post.ee/siseteenused/kvaliteet/Klientide%20prdumised
https://omniversum.post.ee/siseteenused/kvaliteet/Klientide%20prdumised


25 
 

Kliendil on võimalus anda vastuseid 0-ist 10-ni skaalal järgmiselt: 

 soovitajad - kes annavad hindeks 9 või 10; 

 passiivsed - kes annavad hindeks 7 või 8; 

 mittesoovitajad - kes annavad hindeks 0–6. 

Valem, kuidas soovitusindeksit arvutatakse: soovitajad - mittesoovitajad = NPS tulemus, 

neutraalseid (passiivsed) ei arvestata.  Soovitusindeks NPS näitab rahulolevate klientide 

hulka. Soovitusindeksi skaala on kahesaja palline: -100% kuni +100%, kui kõik kliendid 

on rahulolevad, siis on skoor +100%, kui kõik kliendid on rahulolematud, siis on skoor -

100%. Pika skaala eelis on see, et see annab koheselt märku kvaliteedilangusest. 

Soovitusindeksil on tugev korrelatsioon ettevõtte pikaajalise eduga. Soovitusindeksi 

peamine idee on suurendada rahulolevate klientide ehk soovitajate hulka ja vähendada 

rahulolematute klientide ehk mittesoovitajate hulka (Reichheld 2006: 20). 

Järgnevalt tabelis 4. esitab autor,  kuidas on andmed koondatud postiasutuste kohta, 

milliselt toimub arvutamine ja kuidas on andmed vajalikele osapooltele kättesaadavad. 

Tabelis on välja toodud arvutuskäik protsentuaalselt, saadud kliendi tagasiside põhjal. 

Tabel 2. Postiasutuste soovitusindeks NPS märts 2016. Allikas: väljavõte AS Eesti Post 

omniversum 

  NPS hinded 
NPS 

Postiasutused 1 3 5 6 7 8 9 10 

Eedeni postkontor 0% 0% 0% 14% 0% 0% 0% 86% 72 

Elva postkontor 10% 10% 0% 20% 0% 10% 20% 30% 10 

Haapsalu postkontor 0% 0% 0% 0% 0% 0% 17% 83% 100 

Häädemeeste postkontor 0% 0% 0% 0% 11% 0% 11% 78% 89 

Iidla postkontor 0% 0% 0% 0% 20% 10% 10% 60% 70 

Iisaku postkontor 0% 0% 25% 0% 0% 0% 0% 75% 50 

Jõgeva postkontor 0% 0% 0% 0% 0% 10% 30% 60% 90 

Jõhvi postkontor 0% 0% 0% 0% 0% 20% 10% 70% 80 

Järveotsa postkontor 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 71% 85 

Keila postkontor 0% 0% 0% 14% 14% 43% 0% 29% 15 

Kuressaare postkontor 0% 0% 0% 0% 0% 14% 14% 71% 0 

 

Tabelis on toodud näide, kuidas saadud andmed on dokumenteeritud ja analüüsimiseks 

esitatud.  Samamoodi näidatakse soovitusindeksi arvutuskäiku kõikide kanalite kohta, kus 
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tagasisidet küsitakse. Eedeni postkontoris  on andnud klient tagasiside 10 palli skaalal 

hinde 6 ja 10, arvutuskäik toimub järgmiselt : 86% - 14%=72, tulemus NPS näitaja 72, 

negatiivse hinnangu on andnud 10 palli skaalal üks klient, selle kliendiga tuleb ettevõttel 

edasi tegeleda, mõistmaks milles kliendi rahulolematus seisneb. Järgnevas tabelis 3. on 

välja toodud kliendi kommentaar, millega ta on rahulolematu. Klient pole rahul, kuna 

postkontoris on pikk oote järjekord, siinkohal tuleb ettevõttel üle vaadata, millest tulenevad 

pikad ootejärjekorrad, kas on vajalik muuta sisemist töökorraldust. Kliendile tagasi 

helistades, välja selgitamaks probleemi tegelik olemus, tutvustatakse kliendile 

pakiautomaatide kasutamise võimalust ning räägitakse saadetise tellimise võimalusest otse 

pakiautomaati, see aitab kliendil kiiremini teenust tarbida ja saadetise kättesaamine muutub 

mugavamaks. 

Järgnevas tabelis 3, esitab autor, kuidas on dokumenteeritud tulemused, koos klientidelt 

saadud kommentaaridega, milline on soovitusindeksi NPS, kliendi poolt antud tagasiside 

sisu, millega klient on rahulolev ja millega on rahulolematu. 

Tabel 3. Soovitusindeks NPS kliendi kommentaar märts 2016. aastal. Allikas: väljavõte 

AS Eesti Post omniversum 

Kuu Postkontor NPS NPS - selgitus 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Kiire 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Kiire teenindus ja järjekorda ei olnud 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Kiire teenindus ja korras 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Kui sõbra elukoht on lähedal, siis soovitan 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Kõik oli korras 

märts`16 Eedeni postkontor 6 Seal olid järjekorrad 

märts`16 Eedeni postkontor 10 Teenindus viisakas ja kiire 

märts`16 Elva postkontor 9 Alati saab paremini 

märts`16 Elva postkontor 1 

Järjekord oli suur, olin lapsega, asi ei sujunud, oleks võinud 

veel üks kassa olla, kes annaks ainult pakke välja 

märts`16 Elva postkontor 10 Järjekorda ei olnud ja töötaja oli sõbralik 

märts`16 Elva postkontor 10 Klienditeenindajad olid kiired ja toredad 

märts`16 Elva postkontor 6 Koguaeg olid nii pikad järjekorrad  

märts`16 Elva postkontor 10 Kõik oli korras 

märts`16 Elva postkontor 8 Oleneb kes leti taga on 

märts`16 Elva postkontor 6 Oleneb teenindajast 
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Väljavõte on võetud ettevõtte kodulehel asuvast tagasiside dokumentatsioonist (exeli 

tabelist), võimalik on tagasiulatuvalt vaadata kõikide kuude ja aastate kohta väljatoodud 

andmeid ning analüüsida, milline on saadud tagasiside. Reichheldi järgi tuleb tegeleda 

klientidega, kes on andnud hinnangu vahemikus 0-6 palli skaalal, neid peetakse ettevõtte 

mittesoovitajateks (Reichheld 2006: 20). Ettevõttes helistatakse tagasi klientidele, kes on 

andnud hinnangu skaalal 0-6, mõistmaks mis on tegelik rahulolematuse põhjus, saadud 

tagasisidet analüüsitakse osakonnas loodud töögruppide poolt, tegeletakse probleemiga, 

mis vajab lahendamist. Paljudel juhtudel on rahulolematuse põhjus lihtne ja saab lahenduse 

juba telefonivestluse käigus. Probleemid mis vajavad ülejäänud ettevõtte tähelepanu, 

koondatakse ja edastatakse vastava osakonna juhtidele lahendamiseks. Kitsaskohana võib 

välja tuua, et puudub ülevaade ettevõtte üleselt, mis selle tagasisidega tegelikult edasi 

tehakse ja puudub põhjus- tagajärg analüüs mida muudeti ja kas muudeti.  

Järgneval joonisel esitab autor, kuidas antakse ettevõttes koondülevaade, tuues välja 

soovitusindeksi NPS andmed graafiliselt kõikide kanalite kohta 2016 vs 2017.  aasta kohta 

(Joonis 3). 

 

Joonis 3. NPS soovitusindeks perioodil 2016- 2017 

Allikas: AS Eesti Post omniversum 
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Joonisel on toodud välja NPS tulemus, võrdluses 2016 ja 2017. aasta, kõikide kanalite 

vaates, kus tagasisidet küsitakse. Tulpades on toodud võrdlusena 2016 ja 2017 aasta NPS 

tulemus. Aastal 2016 ei küsitud tagasisidet Läti ja Leedu pakiautomaate külastanud 

klientide käest, seega need andmed pole võrreldavad. Saadud tulemuste põhjal saab 

analüüsida ja teha järeldused, kas ettevõte liigub eesmärgipäraselt. Antud joonisel pole 

võrdluseks juurde lisatud ettevõtte seatud eesmärki, vastav muudatus on sisse viidud aastal 

2018, sellisel juhul on hea jälgida, kas liigutakse eesmärgipäraselt. Edaspidises töös toodud 

joonis 6, kus on andmed välja toodud koos eesmärgiga, kuid puudub võrdlus eelnevate 

aastatega. Joonisel 3 toodud andmed annavad ülevaate, kuidas on kanalid liikunud 

kliendirahulolu NPS näitajaga kahe aasta võrdluses, kuid ei anna ülevaadet kas tulemus on 

paranenud või halvenenud seatud eesmärgi vaates. Kahe aasta võrdluses suurt muudatust 

näha ei ole, mõnes kanalis on näitaja langenud, mõnes tõusnud. Samas e-kirjakeskuses on 

kliendirahulolu näitajas märgatav tõus 46 pealt 72 peale, mis tuleneb sellest, et see kanal 

võeti fookusesse ja tehti parendustegevused, saadud tagasiside põhjal. Dokumenteeritud 

analüüs selle kohta ettevõttes puudub. 

Järgneval joonisel 4. esitab autor, millisel positsioonil asub AS Eesti Post võrreldes end 

teiste rahvusvaheliste teenindusettevõtetega NPS näitaja põhjal (Joonis 4). 

 

Joonis 4. NPS näitaja erinevates teeninduse ettevõtetes 

Allikas: AS Eesti Post omniversum 
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Rahvusvahelises võrdluses on paki- ja kullerteenuste (pakiautomaadid) valdkonna 

ettevõtete NPS näitaja enamasti keskpärane. Jäädes alla kauplustele ja autoesinduste 

valdkonnale, kuid edestades kohati panku ja telekome. Eesti klientide NPS hinded on 

üldjoontes kõrgemad rahvusvahelistest tulemustest. 

Lisaks NPS soovitusindeksile, jälgib ettevõte samas küsitluses ka klientide rahulolu 

teenuse/kanali oluliste omadustega „Kui rahule jäite järgnevate teguritega?“ (skaala 1…5): 

Postkontorite/postipunktide küsimustikus: 

 teenindaja sõbralikkus ja abivalmidus; 

 teenindaja asjatundlikkus; 

 teeninduse ladusus; 

 postkontori miljöö ja korrektsus; 

 paki saatmise teenuse vastavus kliendi vajadustele. 

Pakiautomaadi küsimustikus: 

 paki kohaletoimetamise korrektsus; 

 pakiautomaadi asukoha mugavus; 

 pakiautomaadi kasutamise lihtsus ja mugavus; 

 pakiautomaadi kasutamisel tõrgete esinemine (jah/ei); 

 pakiautomaadi teenuse vastavus vajadustele. 

Klienditoe küsimustikus: 

 telefoniteenindaja sõbralikkus ja  abivalmidus; 

 telefoniteenindaja asjatundlikkus; 

 kõnele vastamise kiirus; 

 telefoniteenindaja initsiatiivikus; 

 kõnes lahendus kliendi jaoks; 

 e-kirja arusaadavus; 

 e-kirjale vastamise kiirus; 

 e-kirjas lahendus kliendi jaoks. 
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Kullerteenuse küsimustikus: 

 kulleri teenindus ja käitumine; 

 teenuse kasutamise lihtsus; 

 täpsus ajast kinnipidamisel; 

 aja kokkuleppimine; 

 teenuse vastavus vajadustele. 

Järgnevalt tabelis 4 esitab autor ettevõtte 2016. aasta märtsi tulemused postiasutustes, 

milles on välja toodud klientide hinnang 5 palli skaalal järgmiste teeninduskvaliteedi 

tegurite osas: teenindaja sõbralikkus, abivalmidus, asjatundlikkus, teeninduse ladusus 

postiasutuse miljöö ja korrektsus ning paki saatmise teenuse vastavus kliendi vajadustele. 

Tabel 4. „Kui rahule jäite järgnevate teguritega?“ (skaala 1…5). Allikas: väljavõte AS 

Eesti Post omniversum 

 

Postiasutus (pk) 

Teenindaja 

sõbralikkus, 

abivalmidus 

Teenindaja 

asjatundlikkus 

Teeninduse 

ladusus 

Postiasutuse 

miljöö ja 

korrektsus 

Paki saatmise 

teenuse vastavus 

kliendi 

vajadustele 

Eedeni pk 5 5 5 5 4 

Elva pk 5 5 4,5 5 3,5 

Haapsalu pk 5 5 5 5 5 

Häädemeeste pk 5 4 4 4,5 3,5 

Iidla pk 5 5 4,5 5 4 

Iisaku pk 5 5 4,5 4,5 3,5 

Jõgeva pk 5 5 5 4,5 4 

 

Lisaks esimesele küsimusele, küsib ettevõtte veel teise küsimuse, millele kliendi saavad 

vastata viie palli skaalal. See annab võimaluse osakonna juhile, saada ülevaade, 

kliendirahulolust konkreetse osakonna teenuse osas, tagasiside põhjal saab juht konkreetse 

postiasutusega tegeleda ja välja uurida, mis põhjustas kliendi rahulolematuse ja teha 

vastavad tegevused kliendirahulolu tõstmiseks. Kõige madalam hinne, tuleb välja teenuse 

protsessi kohta, kliendid on rahul teenindusega, kuid on rahulolematumad paki saatmise 

teenuse vastavusega kliendi vajadustele. Sellest tulenevalt on vaja teha muudatused paki 

saatmise teenuse protsessis, see kitsaskoht on tulnud välja erinevate kanalite lõikes, 

protsessimuudatusega tegeletakse ettevõttes, kuid puudub dokumenteeritud info, millises 
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staadiumis muudatus on. Osaliselt on muudatused sisse viidud, näiteks saadetiste 

suunamine pakiautomaatidesse, klientidele meeldib saada saadetisi pakiautomaadist, mida 

on lihtne ja mugav kasutada. Paki saamiseks ei pea seisma pikas järjekorras ja külastama 

postiasutusi, palju mugavam on kasutada pakiautomaate mis on avatud 24h ööpäevas ja 7 

päeva nädalas. See on koht kus saab kliendirahulolu oluliselt tõsta, kui kliendid saavad 

lihtsalt, kiirelt ja mugavalt endale sobival ajal saadetisele järele minna, sõltumata 

postiasutuse lahtiolekuaegadest või asukohast. 

Küsimustest küsitlemiseni on küsitluskanalist sõltuvalt erinev protsess. Telefoniküsitluste 

puhul on kokkulepitud ajakava, koostööpartneriga, kellele on eelnevalt ühekordselt 

saadetud soovitud kaaskiri ja küsimused ning skaalad, mille põhjal ettevõte soovib 

küsitleda. Päev enne küsitlusperioodi algust, eelneva kuu lõpus või kuu esimesel tööpäeval,  

saadab ettevõte koostööpartnerile valimi, umbes viis tööpäeva hiljem, saadab 

koostööpartner tagasi, vastuste koondandmed. E-kirja teel saadetava küsitluse ajakava pole 

niivõrd fikseeritud, kuid enamjaolt langevad samade kanalite küsitlused, samale nädalale 

kuus. Iga kanali küsitlus on sisestatud recommy.ee keskkonda, vajalikul kuupäeval laeb 

projektijuht sinna üles valimi ning saadab küsitluse välja, vastamiseks on aega viis päeva. 

Telefoniküsitluse puhul, korrastab koostööpartner ise andmed. Vaadatakse üle 

lauseehituse, kirjavead jms, sisuline pool jääb muutmata, edastatakse ettevõttele nii, nagu 

klient on vastanud. Recommyst saab andmed kätte, täpselt sellisel kujul nagu kliendid on 

neid sisestanud – ka vabad kommentaarid, jõuavad lõppraportitesse muutmata kujul. 

Andmete töötlemine projektijuhil,  piirdub saadetud andmete viimisega raporti malli, kus 

on lõppkasutajale mugavamaks, ülevaate saamiseks loodud erinevaid graafikuid, tabeleid 

jms. Üldist analüüsi ja kokkuvõtted teeb projektijuht igakuiselt põhikanalites – millised 

negatiivsed ja positiivsed tagasisided välja tulevad. Detailsemalt andmete analüüsimisega 

peavad edasi tegelema erinevate kanalite/osakondade juhid, kus tagasisidet on küsitud. 

Juhid kes aktiivselt tagasiside analüüsimisega on tegelenud, on teinud projektijuhile 

ettepanekuid vaadete kohandamisel, analüüsimisel ja kuidas on parem andmeid jälgida. 

Vastavalt saadud tagasisidele muudab projektijuht tabeleid, jooniseid, et juhtidel oleks 

parem andmetega tegeleda. 

Eelnevalt märts 2016. aastal, kui NPS meetod kasutusele võeti, toimus ettevõttes põhjalik 

tagasisidesüsteemi tutvustus kõikidele ettevõtte töötajatele. Kõigepealt juhtidele ja seejärel 

juhtidelt allapoole edasi on tehtud koolitus mis on NPS, milleks seda kasutatakse, kuidas 
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andmeid kogutakse, mis nende andmetega edasi tehakse ja kuidas ettevõte nende 

andmetega edasi peab töötama selleks, et saadud tagasiside põhjal midagi muutuks. 

Oluline on mõtteviisi viimine kõikide ettevõtte töötajateni, et igaühe panus on oluline 

selleks, et kliendirahuloluni jõuda. 

Projektijuht koondab andmed, exeli tabelis järjestikulistele vahelehtedele, kus on välja 

toodud tulemused tabelite ja joonistena. Tulemused on kõikidele töötajatele kättesaadavad 

ettevõtte kodulehel omniversumis.  

Kokkuvõtvalt projektijuhti ülesanne on anda koostööpartnerile sisend, millistest kanalitest, 

millised küsimused ja kui palju ettevõte soovib. Saadud andmed koondatakse tabelitesse, 

koostatakse joonised, teostatakse andmete põhjal analüüs, tuuakse välja olulisemad 

rahulolematuse põhjused. Ülejäänud tegevus laieneb kanalite/osakonna juhtidele. Nagu 

töötab PDCA mudel, tuleb kõigepealt eesmärgistada, mida ettevõte soovib saavutada ehk 

milline on kliendirahulolu näitaja, milleni ettevõtte soovib jõuda. Ettevõttes on  

kokkulepitud meetod, kuidas rahulolu mõõdetakse. Edasi peab toimuma tegevus, see 

tähendab, saadud andmete põhjal peab toimuma iga osakonna siseselt põhjalik analüüs, 

tuleb koostada tegevuskava, tegutseda vastavalt tegevuskavale, määrata vastutajad, 

teostada kontrolltegevusi ja teha parendusettepanekud. Peale kontrolltegevusi tuleb teha 

uus analüüs, kas on tehtud kokkulepitud tegevused, millised parendustegevused on sisse 

viidud, millised on tulemused, kas on toimunud muutus kliendirahulolus või on vaja kogu 

kokkulepitud tegevuskavas üle vaadata, teha uued kokkulepped. Oluline on kõik need 

tegevused dokumenteerida, et tekiks tervik ülevaade, milliseid tegevusi osakonnad teevad, 

edasi saaks kvaliteediosakond saadud tulemuste põhjal kokku panna ettevõtte üleselt tervik 

vaate ja tekiks ülevaade kuidas ettevõtte liigub seatud kliendirahulolu eesmärgi vaates, 

millised muudatused on sisse viidud, mis veel vajab muutmist ning kus on tegemata 

jätmisi. Viimane kirjeldatud osa hetkel ettevõttes puudub, ei dokumenteerita ettevõtte 

üleselt osakondade tehtud tegevusi, kliendirahulolu parendamise vaates. 

Edasises töös esitab autor erinevaid tabeleid ja joonised näidetena, kuidas on saadud 

tagasiside andmed nähtavad ettevõtte töötajatele, mille põhjal vastutavad töötajad saavad 

saadud tulemusi analüüsida ja parendustegevusi tegema hakata. 

Järgnevas tabelis 5 esitab autor, kuidas on eesmärgistatud NPS näitaja 2017. aastal, kuidas 

saadud tulemusi kajastatakse dokumentatsioonis. Ettevõte on eesmärgistanud igaks aastaks 
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oodatava kliendirahulolu NPS näitaja põhjal, millise tulemuseni peab iga kanal jõudma 

kliendirahulolu saavutamiseks, saadud tulemusi jälgitakse ja analüüsitakse igakuiselt, 

väljavõte dokumenteerimisest. Muutus on välja toodud aastate lõikes 2016 vs 2017. 

Tabel 5. AS Eesti Post kliendirahulolu soovitusindeksi NPS 2016 vs 2017 

eesmärgid/muutus. Allikas: väljavõte AS Eesti Post omniversum. 

 

Kanalid 2016 tulemus 2017 eesmärk 
2017  

I PA 

2017  

II PA 

Muutus 

(I pa vs II pa) 

Pakiautomaat  64 67 60 66 6 

Kuller  61 67 63 61 -3 

Postkontor/postipunkt  71 72 67 69 3 

Klienditugi 25 40 21 27 6 

sh. KTG kõned  40 50 41 45 4 

sh. EKTG e-kirjad  10 30 3 8 5 

Koduleht  8 30 20 10 -10 

Läti pakiautomaat  88 90 84 84 0 

Leedu pakiautomaat  88 90 88 88 0 

E-kirjakeskus 46 52 65 80 15 

Ärikliendi 

nõustamiskeskus 
89 90 76 82 6 

Arvekeskus 24 32 -3 23 26 

Kokku 10 kanali 

keskmine 
56 63 54 59 5 

 

2017. aastal ei täitnud etteantud eesmärki mitte ükski teeninduse kanal, see näitab, et 

ettevõttel on kas valesti eesmärgistatud, ootused on liiga kõrged või näitab see näitaja, et 

tuleb üha rohkem teha tegevusi, et eesmärgistatud kliendirahulolu näitajani jõuda. 

Postiasutuste näitaja aastal 2016 oli 71 punkti, eesmärk aastaks 2017 püstitati 72 punkti, 

tulemus tuli 68 punkti, mis jääb oodatud tulemusele 4 punkti alla. Andmetes jäävad puudu 

2016 aasta kaks esimest kuud, seega pole päris üheselt võrreldavad, kuna NPS meetodit 

hakati kasutama ettevõttes alates märts 2016. Viimase reana on välja toodud kokku 10 

kanali keskmine NPS tulemus, kõikide kanalite keskmine näitaja jääb alla 2017 aasta 

eesmärgistatud tulemusele, mis oli 63. Sellest tulenevalt on vajalik analüüsida põhjuseid, 

miks eesmärki ei täidetud, iga kanali põhiselt eraldi ja seejärel ettevõtte üleselt tervikuna, 

tulenevalt saadud tulemustest teostada parendustegevused. Edasine tegevus PDCA mudeli 

järgi näeb ette, et tulemusi tuleb analüüsida, milline on rahulolematuse põhjus, miks pole 

seatud eesmärki täidetud, kas eesmärgistatud on valesti, ootused on olnud liiga suured või 

on tegevuskavad tegemata tegevusi, analüüsida mis on põhjus. Kindlasti on seda ettevõttes 

file:///D:/NPS%20pakiautomaat.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/NPS%20tulemus%20Kullerteenus.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/NPS%20tulemus%20Postkontorid.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/Muu/NPS%20tulemus%20Klienditugi.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/Muu/NPS%20tulemus%20Klienditugi.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/NPS%20tulemus%20Koduleht.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/NPS%20parcel%20machine%20Latvia.xlsx%3fWeb=1
file:///D:/NPS%20parcel%20machine%20Lithuania.xlsx%3fWeb=1
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analüüsitud, kuid dokumentatsioon selle kohta puudub. Andmed on võetud AS Eesti Post 

kodulehel asuvatest dokumentidest, dokumenteerinud on andmed kvaliteediosakonna 

projektijuht tagasisidest saadud andmete põhjal. 

Järgnevates tabelites 6, 7, 8, 9 tuuakse välja küsitlusest kõige rohkem klientide positiivseid 

ja negatiivseid kommentaare, milline on olnud muutus võrreldes eelneva kuuga, 

väljatoodud on kõik tagasisidest saadud andmed, perioodil veebruar vs märts 2016. aastal 

ja muutus. 

Tabel 6. Tagasiside koondtabel  1. osa veebruar vs märts 2016. Allikas: väljavõte AS Eesti 

Post omniversum. 

 

Märts 

veebr 

vs 

märts 

Omadus 

Rahulolu 

Muutus Positiivne Negatiivne 
Raporti 

asukoht (5-palli 

skaala) 

Koduleht -20 info piisavus 4,06 0,28 saadetise 

eelvormista

mise 

võimalus on 

mugav 

koduleht on 

keeruline/segane 

NPS 

Koduleht 

arusaadavus 3,9 0,26 pakiautomaadis 

eelvormistatud paki 

saatmisvõimalust 

keeruline leida 

e-teeninduse 

lihtsus 

4,32 0,33  

Pakiautom

aat 

2 kohaletoimeta

mise 

korrektsus 

4,79 0 teenus on 

lihtne ja 

mugav 

automaati ei tööta - 

pakki ei saa kätte 

NPS 

Pakiauto

maat 

asukoha 

mugavus 

4,71 -0,05 kiire paki 

kätte 

saamise 

võimalus 

tehnilised tõrked 

(puuteekraan ei 

reageeri, kaardimakse 

ei toimi, tšekki pole 

võimalik printida) 

vastavus 

vajadusele 

4,69 -0,03 endale 

sobival ajal 

kätte 

saamise 

võimalus 

 

lihtsus ja 

mugavus 

4,58 -0,09   

 

Tabelis on välja toodud põhiprobleemid kodulehe ja pakiautomaatidega. Kodulehega 

rahulolematusena toovad kliendid välja selle keerukuse, kodulehe ülesehitus segane. 

Pakiautomaatide põhiprobleemiks pakiautomaatide rike, saadetisi ei saa kätte, 

kaardimakseterminal ei tööta. Nendest probleemidest tulenevalt on ettevõte asunud 

korrastama kodulehte, et kodulehe külastajal oleks vajalik info kiiresti ja lihtsalt leitav, 
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jättes kõrvale ebaolulise info. Pakiautomaatide osas tegeletakse uue tarkvaraga, mis peaks 

tagama pakiautomaatide parema toimimise, mitte töötavaid kaardimakseterminale 

vahetatakse vastavalt vajadusele välja. Positiivsena toovad kliendid välja kodulehel 

saadetiste eelvormistamise, mis on lihtne ja mugav, vormistad, tasud ja viid saadetise 

endale sobivasse pakiautomaati või postiasutusse. Pakiautomaatide puhul tuuakse välja 

teenuse lihtsus ja mugavus, külastad automaati endale sobival ajal, pakiautomaadid 

töötavad 24h ööpäevas, 7 päeva nädalas, nii ei pea olema sõltuvuses postiasutuse 

lahtiolekuaegadest ega pikast ootejärjekorrast, lihtne ja mugav teenus. 

 

Tabel 7. Tagasiside koondtabel  2. osa veebruar vs märts 2016. Allikas: väljavõte AS Eesti 

Post omniversum. 

 

Märts 

veebr 

vs 

märts 

Omadus 

Rahulolu 
Muu

tus 
Positiivne Negatiivne 

Raporti 

asukoht (5-palli 

skaala) 

Kuller 4 teenindus/ 

käitumine 

4,8 0,03 kiire ja lihtne 

teenus 

pakk satub 

postkontorisse, 

mitte ei tooda koju 

NPS 

Kuller 

lihtsus 4,73 0,04 hea teenindus, 

viisakad 

kullerid 

paki saabumisest ei 

teatata 

ette/teatatakse alles 

kohal olles 

vastavus 

vajadusele 

4,65 0,06 paki õigeaegne 

saabumine 

kuller käib töö ajal 

kui pole võimalik 

saadetisi vastu 

võtta 

Postkontor

postipunkt 

2 sõbralikkus/ 

abivalmidus 

4,92 0,01 meeldivad 

teenindajad 

pikad järjekorrad NPS 

Postkontor

/postipunkt 
asjatundlikkus 4,92 0,05 kiire, sujuv 

teenindus 

teenindajaid liiga 

vähe (kõrvalt 

vaadates on 

teenindajad väga 

üle koormatud) 

teeninduse 

ladusus 

4,83 0,05 abivalmis ja 

lahked 

teenindajad 

postipunkti 

asumine poes 

 

Tagasiside põhjal on välja toodud põhiprobleemid kullerteenuste ja postiasutustega. 

Peamine rahulolematus kullerkanalis tuleneb ebapiisav etteteatamise aeg, kui kuller tuleb 

saadetist tooma klienti kätte saamata, viib saadetise postiasutusse, mis aga ei vasta kliendi 

ootustele, klient on saadetise kulleriga koju tellitud. Sellest tulenevalt on muudetud 

ettehelistamise protsessi, kuna kliendile helistatakse ja lepitakse kokku saadetise 

üleandmise aeg. Alates 2018. aastast toimub ettehelistamine ühest osakonnast Tallinnas, 
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eelnevatel perioodidel 2016-2017 toimus ettehelistamine igast linnast kohapealt.  

Positiivsena toovad kliendid välja viisakad kullerid, abivalmis teenindus, kiire vastuse 

saamise oma küsimustele. Postiasutuste kanalis põhiprobleemiks tuuakse välja pikad 

ootejärjekorrad, saamata aru, mida teenindaja teeb, see tuleneb teenuse protsesside 

keerukusest, mõne teenuse osutamine võtab kauem aega, mis aga kliendile kõrvalt 

vaatajana jääb arusaamatuks. Sellest tulenevalt tegeleb ettevõtte teenuse protsesside 

ülevaatamisega, kuidas muuta teenused lihtsamaks ja protsess kiiremaks.  

Tabel 8. Tagasiside koondtabel  3. osa veebruar vs märts 2016. Allikas: väljavõte AS Eesti 

Post omniversum. 

 

Märts 

veebr 

vs 

märts 

Omadus Rahulolu Muutus Positiivne Negatiivne 
Raporti 

asukoht 

KTG 3 sõbralikkus 4,81 -0,06 abivalmis ja 

viisakas 

teenindaja 

teenindaja ei oska 

probleemi 

lahendada/konkreetset 

probleemilahendust ei 

pakkuda 

NPS KTG 

asjatundlikku

s 

4,62 0,05 kiire vastus 

küsimusele 

teenindaja ei 

kuula/annab valeinfot 

initsiatiivikus 4,88 0,11 teenindaja 

pakkus 

lahendusi 

 

EKTG -12 arusaadavus 4,08 -0,05 suhtlus 

viisakas ja 

meeldiv 

teenindaja ei oska/taha 

lahendada probleemi 

NPS EKTG 

vastamise 

kiirus 

3,47 -0,4 vastus/lahen

dus saabus 

kiirelt ning 

lahendas 

probleemi 

vastuse saamine võtab 

liiga kaua aega 

lahendus 3,42 -0,41  teenindaja ei paku 

proaktiivselt lahendusi 

 

Klienditoe grupp (KTG) vastab kõikidele kliendipöördumistele telefoni teel. KTG 

probleemidena tulevad välja teenindaja vähene teadlikkus ettevõtte teenuste kohta, sellest 

tulenevalt on ettevõte seadnud eesmärgiks KTG osakonna töötajate kompetentsi tõstmise, 

läbi koolituste ja praktiliste töötubade. E- kirja tugi (EKTG) vastab kliendipöördumistele e-

kirja teel, põhiprobleemiks kirjadele vastamise kiirus ja ebapiisav lahendus. Nendest 

probleemidest tulenevalt on võetud eesmärgiks tõsta EKTG töötajate kompetentsi, läbi 

koolituste ja praktiliste kogemuste jagamise. Positiivsena toovad kliendid välja KTG 
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(klienditoe grupp) ja EKTG (e-kirja tugi) grupis viisaka teeninduse, kiire lahenduse 

saamise oma probleemile. 

 

Tabel 9. Tagasiside koondtabel  4. osa veebruar vs märts 2016. Allikas: väljavõte AS Eesti 

Post omniversum. 

 

Märts 

veebr 

vs 

märts 

Omadus 

Rahulolu 
Muut

us 
Positiivne Negatiivne 

Raporti 

asukoht (5-palli 

skaala) 

Läti 

pakiautomaat 

(PA) 

0 kohaletoime

tamise 

korrektsus 

4,81 0,04 kiire ja mugav viis 

saadetiste 

postitamiseks 

automaadis 

pole vabu 

kappe 

NPS Läti 

PA 

asukoha 

mugavus 

4,72 0,11 24/7 ligipääsetavus 

(vabadus oma aega 

sobivalt 

planeerida), pole 

järjekordi 

halvad 

kogemused 

kadunud või 

kahjustatud 

saadetistega 

lihtsus ja 

mugavus 

4,81 0,02 kiire ja viisakas 

teenindus 

automaat ei 

prindi tšekki, 

aadresskaarti 

Leedu 

pakiautomaat 

(PA) 

-4 kohaletoime

tamise 

korrektsus 

4,81 0,01 pole järjekordi, 

saadetise saab 

kiiresti ja igal ajal 

kätte 

ebamugavad 

automaatide 

asukohad 

NPS 

Leedu 

PA 

kiire 

kohaletoimetamine 

hilinenud või 

kadunud 

saadetis 

automaati on lihtne 

kasutada 

saadetis on 

katki 

mugavad 

automaatide 

asukohad 

kõrge hind 

 

Põhiprobleemid, mis tulevad välja kliendi tagasisidest Läti pakiautomaatide ja Leedu 

pakiautomaatidega on Lätis vabade kappide puudumine, ebameeldiv varasem kogemus 

saadetise kadumisega. Leedu pakiautomaatide osas tuuakse probleemina välja samamoodi 

nagu Lätis vabade kappide puudumine ja varasem kogemus saadetise kadumise või 

purunemisega. Nendest probleemidest tulenevalt on võetud eesmärgiks suurendatakse 

pakiautomaatide võrku nii Lätis, kui Leedus. Positiivsena toovad kliendid välja nii Lätis, 

kui Leedus pakiautomaatide kasutamise kiiruse ja mugavuse. 

Kõik andmed on dokumenteeritud tabelitesse. Koondtabelis on välja toodud kanal, kus 

küsitlus läbi viidi, muutus veebruar vs märts aastal 2016, kliendirahulolu 5 palli skaalal, 



38 
 

millega kliendid on rahul ja millega rahulolematud ning tabelite asukohad,  kust kajastuvad 

detailsed, kanalipõhised andmed.  

Edasised tegevused ja andmete analüüs laieneb kanalite/osakondade juhtidele, kes 

omakorda delegeerivad ülesanded saadud andmetega tegelemiseks oma vastutusalas 

olevatele vastutavatele töötajatele. Ettevõttes on kokkulepitud protsess, kuidas toimub 

edasine tegevus saadud andmetega, kuid selle kohta puudub protsessijuhend ja 

dokumentatsioon. Saadud vastuste põhjal võetakse ühendust klientidega, kes on andnud 

tagasiside vahemikus 0-6 palli skaalal, kontakt võetakse telefoni teel nädala jooksul, peale 

koondraportite saabumist. Tagasiside käigus soovitakse kliendi käest teada saada, mis on 

kliendi tegelik rahulolematuse põhjus ja miks klient andis negatiivse tagasiside, saamaks 

paremini aru, mis on tegelik rahulolematuse põhjus. Paljude tagasihelistamiste puhul tuleb 

välja, et tegelikult räägib klient ühest vanast negatiivsest kogemusest ja võib seda rääkida 

pikka aega, kui pole saanud tagasisidet, et probleemiga on tegeletud ja klienti on kuulda 

võetud. 

Saadud klientide tagasiside põhjal koosneb edasine protsess mitmest etapist: uuring, 

raporteerimine, analüüs, tegevuskava koostamine, elluviimine, monitoorimine. 

Analüüsides tulemusi võib keskenduda tegevustele, mis tegelikult mõjutavad klientide 

hinnangut ja kõrvale jätta tegevused, mis ei mõjuta klientide rahulolu. Ettevõte saab teada 

oma tugevad ja nõrgad küljed ning parandada toodet, protsesse, teeninduskvaliteeti. 

Osakondade meeskonnad moodustavad töögrupid, kuhu kuuluvad vastutavad töötajad, 

analüüsivad üheskoos saadud klientide negatiivset tagasisidet, toovad välja kõige 

kriitilisemad kitsaskohad/valdkonnad millega saab kohe tegeleda, koostavad tegevuskava, 

määratakse vastutavad isikud kes millise teemaga edasi tegeleb. Vastutav töötaja edastab 

parendusettepanekud vastava teenuse/protsessi parendamiseks, vastava osakonna juhile. 

Parendusvaldkonnad ja tegevused, peamiselt on vastutus kanalijuhtidel, projektijuht 

koondab saadud andmed tabelitesse igakuiselt, tuues välja, mis on teenuste/protsesside 

kitsaskohad ning kogu protsessi loogilise jätkuna peaks ettevõte neid parendama. Perioodi 

2016-2017 kohta puuduvad ettevõttes andmed, kuidas toimus edasine protsess 

parendustegevuste osas, on tehtud suusõnalised kokkulepped, ettepanekud, kuid puudub 

täpselt kirjeldatud protsess ja tagasiside, ülevaade. Parendustegevusi pole koondina 

kajastatud tabelites. 
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Peale kahte esimest perioodi 2016-2017, alates 2018. aasta algusest on ettevõttes tehtud 

järgmised parendustegevused tagasisidesüsteemi paremaks toimimiseks. Protsessi algne 

iseloom on jäänud samaks, kuid seda on muudetud, täiendatud: 

 Iga kanali kohta küsitakse kaks küsimust, ettevõtte kohta üldiselt, kui teenuse 

pakkuja kohta: „Kui tõenäoliselt Te soovitaksid Omnivat, teenusepakkujana oma 

sõbrale või kolleegile? Teine täiendav küsimus iga kanali kohta 5 palli skaalal. 

Näiteks, pakiautomaat: „Kui tõenäoliselt Te soovitaksite Omniva pakiautomaadi 

teenust oma sõbrale või kolleegile?“, klienditugi: „Oma viimase 

teeninduskogemuse põhjal hinnake palun, kui tõenäoliselt soovitaksite oma sõbrale 

või kolleegile suhtlemist, Teile vastanud teenindajaga?“ 

 Küsitlemise perioodi on pikendatud. Küsitletakse inimesi, kes on viimase 1-8 päeva 

jooksul teenust kasutanud, eelneval perioodil küsitleti 1-6 päeva jooksul. 

 Klientide arvu on suurendatud, kellelt tagasisidet küsitakse. Iga kuu koguneb 

umbes 3000 kliendi vastust (umbes 300 kanali kohta), eelmistel perioodidel 1200 

kliendi vastust, vastuste arvu on suurendatud 1800 võrra. Mida rohkem vastajaid, 

seda parema ülevaate ettevõte saab, iga klient on oluline ja tagasiside väärtuslik. 

 Perioodi on lühendatud, kuna võetakse sama kliendiga uuesti ühendust. Välistatud 

on olukord, et sama kontakt saab NPS küsimustiku Omnivalt uuesti 4 kuu jooksul 

(et mitte klienti liigselt koormata), eelmistel perioodidel 5 kuu jooksul, perioodi on 

lühendatud ühe kuu võrra. 

 Küsimusi mida kliendi käest täiendavalt küsitakse on muudetud, vastavalt 

teenusekanali vajadusele, selleks, et paremini mõista, mida kliendid tahavad. 

 Juurde on toodud tabeli koondvaade ettevõtte vaates (esimene küsimus) ja teenuse 

kanali kohta (teine küsimus), see annab täpsema ülevaate ettevõtte, kui terviku 

kohta ja annab võimaluse tegeleda teenusekanali lõikes eraldi. 

Tabelid ja joonised on tehtud kompaktsemaks, juhtidel on andmeid lihtsam lugeda. Ühele 

lehele on välja toodud kliendirahulolu NPS eesmärk aastaks  ettevõtte vaates, kanalite 

vaates ja välja toodud tagasisidest põhiprobleemid. 
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Järgneval joonisel 5. Esitab autor ettevõtte eesmärgi aastaks 2018 ja kolme kuu vaates 

täitmise, vaade on ettevõtte ülene (Joonis 5). 

 

Joonis 5. Ettevõtte vaade (esimene küsimus) 

Allikas: AS Eesti Post omniversum 

Välja on toodud kolm esimest kuud aastal 2018, soovitusindeksi NPS eesmärk ja 

eesmärkide täitmine ettevõtte vaates. Saadud tagasiside põhjal on näha, et rahulolu 

eesmärk on kolme kuu seisuga täitmata, veebruar, märts on näitaja veelgi langenud. Iga 

kuiselt tuleb teostada analüüs, miks ettevõtte ei liigu eesmärgipäraselt, millised on 

peamised probleemid, millega tuleb koheselt tegeleda. Selleks tuleb teostada kanalite 

lõikes saadud tulemuste põhjal analüüs, määrata vastutajad, koostada tegevuskava ja 

hakata vastavalt tegevuskavale muudatusi teostama. Koostada on vaja parendustegevuste 

kava ja järgmisel kuul teostada kontrolltegevused ning uuesti analüüsida millised 

muudatused on seoses tegevuskavaga tehtud, mida vaja muuta/täiendada. Kui analüüs on 

kanalite lõikes teostatud ja dokumenteeritud on vajalik samasugune tegevus teha ettevõtte 

üleselt, koondada saadud andmed kokku ja teha järeldused, parendustegevused. Praeguse 

seisuga ettevõttes selline tegevuskava autorile teadaolevalt puudub, dokumenteeritud seda 

ei ole. 

Lihtsamaks andmete lugemiseks on alates 2018. aastast põhiprobleemid on välja toodud 

joonise kõrvale, peamised rahulolematuse põhjused: 

 Omniva ei pea lubadusi (pakk ei jõua õigeaegselt, kokkulepetest ei peeta kinni, 

tagasi ei helistata); 

 klienditoega ei ole võimalik ühendust saada (liin pidevalt hõivatud); 
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 teeninduses/teenuste osutamisel ei lähtuta kliendist (puudub proaktiivsus, ei pakuta 

kliendile sobivaid lahendusi); 

 pakiautomaadi tehnilised tõrked. 

Selline kokkuvõte annab võimaluse kiirelt lahendusi probleemile otsima hakata. Mis aga ei 

tähenda seda, et iga juht ei peaks andmetega detailselt edasi tegelema, selline vaade 

võimaldab saada kiire ülevaate põhiprobleemidest, millega peab koheselt tegelema. 

Samale lehele on välja toodud, koondülevaade kolme kuu lõikes, mis annab kõikidele 

tervikvaate, milline on kliendirahulolu ettevõtte teenustega kanalite lõikes ja kas ettevõte 

liigub eesmärgipäraselt (Joonis 6). 

 

Joonis 6. Soovitusindeks NPS kanalite lõikes 2018. 

Allikas: AS Eesti Post omniversum 

 

Andmeid analüüsides on näha, et tegevusi vajavad koduleht, pakiautomaadid, kuller, 

EKTG kanalid, nende NPS näitaja jääb eesmärgist maha, järelikult tuleb teostada anüüs ja 

välja selgitada põhjused, millega on kliendid rahulolematud, millised parendustegevused 

tuleb teha, et eesmärgini jõuda. Eesmärgipäraselt liiguvad postkontorid ning Läti, Leedu 

pakiautomaadid. Andmed on väljatoodud kuude ja kanalite lõikes, joonisel kajastub 
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eesmärgi tulp, millised eesmärgid on käesolevaks aastaks püstitatud ja kuidas liigub mingi 

kanal, vastu eesmärgistamist. 

Kokkuvõtvalt saab öelda, et andmete analüüsimine on kanalite/osakonna juhtidele 

paremaks tehtud, andmed on kiiremini leitavad ja paremini visualiseeritud. 

Alates 2018. aastast on ettevõttes kirjeldatud protsess, kuidas toimub tagasihelistamine 

klientidele, kes on andnud hinnangu 0-6 palli skaalal. Tagasihelistamise kohta on 

koostatud „Klienditagasiside järeltegevuste protsessi juhend“, juhendis on lahti kirjutatud 

eesmärk, tagasihelistamise üldpõhimõtted, kasutusvaldkond ja vastutajad, mõisted, 

üldpõhimõtted, tagasihelistamise teostamine, kuidas tuleb kliendilt saadud vastused 

registreerida, kuidas tuleb kliendi küsimustele vastused leida, juhend esitatud lisas 2.  

Tagasihelistamisel saadud vastused tuleb dokumenteerida exeli tabelis, näide tabelis 10, 

igal kanali puhul vastavalt protsessijuhendile, ühe nädala jooksul peale igakuiste tulemuste 

saabumist. 

Tabel 10. Tagasihelistamise koondandmed. Allikas: väljavõte AS Eesti Post omniversum 

Helistamise 

kuupäev 

NPS 

kanal 

Helistaja 

nimi 

Kliendi 

kontakt 

Probleemi 

allikas 
Kommentaarid 

xxx kuller Kaido 55557xxx teenindustase Probleem vana, kuid kliendil meeles. Saatis paki, 

mis oli mõnda aega kadunud. Lõpuks ilmus pakk 

välja ja tagastati saatjale, kuid klient pidi tasuma 

mõlema suuna tasu, kuigi teenust ei saanudki. Raha 

lubati tagastada, kuid seda ei tehtud. 

xxx kuller Kaido 55557xxx pakiautomaat Saadab külma käes riknevaid kaupu. Samas kinnitas, 

et väga hea on 24h ligipääs 

xxx kuller Merilin 55532xxx teenindustase Ei meeldinud, et kuller helistas  liiga vara. Lisaks 

võiks kuller paki kättetoimetamisel olla paindlikum 

just aja suhtes, pakkuda ka õhtuseid 

kättetoimetamise aegu. 

xxx kuller Merilin 51938xxx teenindustase 2 korda helistatud, klient ei vasta. Kolmandal korral 

sain kliendi kätte. Soovis Omniva pakiautomaadiga 

pakki saata, aga kuller samal hetkel täitis kappe ja 

klient pidi nii kaua ootama, et oma pakk teele panna. 

Kuller oleks võinud vahele kliendi lasta. Lisaks oli 

klient kuri, et talle eile kaks korda helistasin, kuna ta 

oli loengus. 

xxx kuller Anneli 56929xxx teenindustase Kaup oli vigastatud ( esimesel korral tagastasin 

kauba kullerile, kuna pakend oli juba vigane, teisel 

korral oli kaup vigastatud, aga see ilmnes juba, kui 

pakend oli avatud ). Iseenesest kullerteenusega olen 

rahul, kõik toimis viisakalt ja õigeaegselt.  Peale 

helistamist oli klient endiselt rahul ning  lisas et 

andis kogu oma arvamuse juba küsitluses. Mures 

oligi vaid et saadetised katkiselt jõuavad ja sealt tuli 

hinne meile. 
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Kliendile helistatakse tagasi mõistmaks, mis on tegelik probleemi olemus, tabelis 

dokumenteeritakse tagasihelistamise kuupäev, kanal kus teenust tarbiti, tagasihelistaja 

nimi, kliendi kontaktnumber, probleemi allikas (millega klient ei olnud rahul), kliendi 

kommentaar. Selline tagasiside dokumenteerimise protsess varasematel perioodidel 2016– 

2017 ettevõttes puudus. Tagasihelistamine toimus iga kanali/osakonna oma juhi 

äranägemise järgi, kuidas osakonna siseselt kokkulepped tehti, tulemusi ei 

dokumenteeritud kirjalikult. 

Viimane küsimus mille autor projektijuhile intervjuu käigus esitas, kas ja kuidas antakse 

hinnang parendustegevuste mõjususele, kas saadud tagasiside põhjal tehakse tegevusi ja 

kas hiljem tehakse analüüs, mis selle põhjal muutus ja kas muutus, vastas intervjueeritav, 

et ettevõttes puudub vastav protsess, temale teadaolevat siiani detailseid põhjus-tagajärg 

analüüse tehtud pole, üldisemalt iga osakond kindlasti teeb järeldused, kas muudatus aitab 

või mitte, selle kohta dokumenteeritud kokkuvõtteid ettevõttel ei ole. 
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3. DISKUSSIOON 

Käesoleva magistritöö raames intervjueeriti AS Eesti Post kvaliteediosakonna 

projektijuhti. Intervjuu käigus sai töö autor ülevaate, kuidas ettevõttes toimub 

kliendirahulolu tagasisidesüsteem. Kuidas koostatakse valim, kellelt tagasisidet küsitakse, 

kes on ettevõtte koostööpartnerid, kes klientidelt tagasisidet küsib, kuidas toimub andmete 

edastamine ettevõttele, kuidas projektijuht saadud andmeid töötleb, millisel kujul on 

saadud andmed/tagasiside kättesaadav ja analüüsitav ülejäänud ettevõtte töötajatele. 

Samuti sai autor ülevaate sellest, mida uuringu tulemustega edasi tehakse, seal hulgas kas 

ja kuidas algatatakse nende põhjal parendustegevusi.  

Uurides magistritöö raames, kuidas toimub ettevõttes kasutusel olev soovitusindeksi NPS 

meetod, kliendirahulolu tagasisüsteemi protsess, jõudis autor järelduseni, et ettevõttes 

kasutusele võetud tagasisidesüsteem on toimiv, kuid vajab parendust. Puudub detailselt 

kirjeldatud protsess, kuidas andmeid kogutakse, kirjeldatakse, kuidas andmeid lugeda, 

milliseid tegevusi saadud andmetega edasi teha, siinkohal mõtleb autor, kuidas uuele 

töötajale kommunikeeritakse tagasisidesüsteemi protsessi ja oodatavaid tulemusi klientide 

rahulolu tagamisel. Puudub ülevaade, kas kõikide kanalite/osakondade juhid teostavad 

klientidele tagasihelistamist, vastavalt kokkulepitud protsessijuhendile ning millised on 

edasised tegevused saadud tagasiside põhjal.  
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Võrreldes AS eesti Postis kasutusel olevat kliendirahulolu tagasisüsteemi PDCA mudeliga, 

jõudis autor järgmise tulemuseni tabelis 11. Autori järeldused, kuidas toimub 

kliendirahulolu tagasisidesüsteem ettevõttes AS Eesti Post ja kuidas peaks toimuma PDCA 

mudeli järgi, välja toodud milline on erinevus. 

Tabel 11. AS Eesti Post vs PDCA mudel ja erinevus 

PDCA 

mudel 
AS Eesti Post PDCA mudeli jägi Erinevus 

Planeeri 

(P) 

Ettevõttes on kasutusele 

võetud NPS kliendirahulolu 

tagasiside küsimise meetod. 

Eesmärgistatud on, kuidas 

tagasisidet küsitakse, 

kokkulepitud on küsimused, 

eesmärgistatud on 

kliendirahulolu oodatav 

tulemus. 

määratletakse eesmärgid ja 

protsessid, mis on vajalikud 

kliendirahulolu ja ettevõtte 

eesmärkidega kooskõlas olevate 

tulemuste saavutamiseks. 

AS Eesti Post tegutseb vastavalt 

PDCA mudelile 

Tegutse 

(D) 

Ettevõte teeb koostööd kahe 

koostööpartneriga kes küsitlust 

teostab, tagasiside andmed 

sisestatakse tabelitesse, 

esitletakse joonistena. Saadud 

andmete põhjal tuuakse välja 

põhiprobleemid. Osakondade 

juhid analüüsivad saadud 

andmeid, koostavad 

tegevuskava, tegutsevad 

vastavalt tegevuskavale, 

määravad vastutajad. 

määratletakse eesmärkide 

saavutamiseks protsesside/tegevuste 

rakendamine, plaanide elluviimine. 

Andmete süsteemne ja analüüsimist 

hõlbustav kogumine. 

AS Eesti Post tegutseb vastavalt 

PDCA mudelile, kuid puudub 

ettevõtte ülene vaade. 

Kontrolli 

(C ) 

Ettevõttes vaadatakse iga kuu 

üle kas liigutakse 

eesmärgipäraselt, vaadatakse 

millised on kitsaskohad, 

analüüsitakse, tehakse 

vastavad tegevused. Tuuakse 

välja andmed võrdluses 

eesmärgiga ja võrreldakse 

tulemusi eelnevate 

perioodidega, kas on toimunud 

tõus või langu ning 

analüüsitakse tulemust. 

määratletakse protsesside jälgimine 

ja mõõtmine, nende vastavust 

püstitatud eesmärkidele, 

ellurakendamise ajal kogutud 

andmete analüüsimine, kas  

eesmärgid on saavutatud. 

Mittevastavuse korral tuleb välja 

selgitada põhjused. 

AS Eesti Post tegutseb vastavalt 

PDCA mudelile 

Korrigeeri 

(A) 

Ettevõttes detailseid põhjus-

tagajärg analüüse tehtud pole, 

üldisemalt iga osakond 

järeldused teeb, kas muudatus 

aitab või mitte, aga 

tsentraliseeritud kokkuvõtteid 

pole. 

määratletakse kompleksne 

sisehindamine, parendustegevuste 

kavandamine, analüüside põhjal 

võtta ette tegevused protsesside 

toimimise parendamiseks, 

takistamaks tekkinud probleemide ja 

nende põhjustajate kordumist. 

ettevõttes puudub 

parendustegevuste kava, mis 

aitaks vältida probleemide ja 

nende põhjustajate kordumist. 

Puuduvad kontrolltegevused ja 

vastav dokumentatsioon, kas 

vastavalt tegevuskavale protsess 

toimib. Parendusvaldkondi ei 

eesmärgistata, puudub 

mõjutavate tegurite analüüs, et 

tekiks ülevaade, mis ja kas on 

muutunud. 

Puudub juhend, kuidas uuele 

töötajale kommunikeeritakse 

tagasisidesüsteemi protsessi. 
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Uurides magistritöö raames, kuidas toimub ettevõttes kasutusel olev soovitusindeksi NPS 

kliendirahulolu tagasisüsteemi meetod, jõudis autor järelduseni, et ettevõttes kasutusele 

võetud tagasisidesüsteem on loogiliselt üles ehitatud ja toimiv, kuid vajab parendusi.  

Analüüsist lähtuvalt teeb autor ettepanekud, mis võiksid olla abiks tagasisidesüsteemi 

parendamisel ja aitaksid kasvatada ettevõtte töötajate teadlikkust kliendirahulolu 

probleemide lahendamisel: 

 tõsta ettevõtte töötajate teadlikkust tagasiside meetodist, et nad mõistaksid selle 

olulisust ja saaksid aru, kui oluline on kõikide töötajate panus kliendirahulolu 

tõstmisel. Töötajatele on tehtud esmane koolitus, vajalik on järeltegevused, kontroll 

tagasisidesüsteemi olulisuse arusaamisest ja töötajate panusest süsteemi olemusse 

ja kliendirahulolu saavutamisele; 

 koostada protsessijuhend tagasisidesüsteemi protsessi kohta, kuidas kogutud 

andmeid lugeda, kuidas teha järeltegevusi, kuidas toimub järeltegevuste 

dokumenteerimine ja kontroll; 

 teostada regulaarselt põhjus-tagajärg analüüse, koostada dokumenteeritud 

kokkuvõte, ettevõtte üleselt, millised muudatused on toimunud, kas on toimunud, 

mis selle on põhjustanud, millised protsessid on seeläbi muutunud; 

 eesmärgistada parendusvaldkonnad ning jätkata kliendirahulolu mõjutavate tegurite 

analüüsiga, et tekiks ülevaade, kas on toimunud soovitud muutusi. 
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4. KOKKUVÕTE 

Praeguses tihedas konkurentsis on igale ettevõttele oluline omada rahulolevaid kliente. 

Kliendirahulolu valdkonnaga tegelevad teoreetikud on seisukohal, et kliendirahulolul ja 

ettevõtte edukusel on otsene seos. 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli analüüsida AS Eesti Post klientide 

tagasisidesüsteemi toimivust ja analüüsi tulemustele tuginedes teha parendusettepanekuid. 

Uuringu tulemusest selgus, et ettevõttes kasutusel olev soovitusindeksi NPS 

kliendirahulolu tagasisidesüsteemi meetod on toimiv, kuid vajab parendustegevusi. 

Esimese uurimisküsimusena selgitati välja tagasisidesüsteemi ülesehitus. Selleks, et uurida, 

kuidas on tagasisidesüsteem üles ehitatud, viidi läbi poolstruktureeritud intervjuu ettevõttes 

AS Eesti Post kliendirahulolu tagasisidesüsteemi  eest vastutava projektijuhiga. Tagasiside 

saamiseks kasutatakse ettevõttes koostööpartnerite teenust, kes ettevõtte antud valimi ja 

küsimuste põhjal teostab küsitlust. NPS on maailmas ja ka Eesti ettevõtetes laialt levinud 

meetod klientide rahulolu hindamiseks ja kliendikogemuse parandamiseks. NPS ehk Net 

Promoter Score arvutatakse ühe standardse küsimuse põhjal: „Kui tõenäoliselt soovitaksite 

Te firma teenust oma sõpradele või kolleegidele?“ NPS küsitluste juurutamist alustati 

ettevõttes 2016. aastal kõikide teenuste kanalites üle ettevõtte (Eesti, Läti, Leedu):  

postiasutused (postkontor, postipunkt), pakiautomaadid, kullerteenus, klienditugi, 

koduleht. Küsitluskanalitena kasutatakse telefoni ja e-kirja teel küsitlust. Küsitletakse 

inimesi, kes on viimase 1-6 päeva jooksul teenust kasutanud. Teenuse all mõeldakse 

saadetise saamist, siis on kontakt ettevõttega veel värskelt meeles. Iga kuu kogutakse 

ligikaudu 1200 kliendi vastust (valimis 300 klienti iga kanali kohta). Välistatakse olukord, 

et sama kontakt saab NPS küsimustiku ettevõttelt uuesti 5 kuu jooksul (et mitte klienti 

liigselt tülitada). Saadud klientide tagasiside põhjal, koosneb edasine protsess mitmest 

etapist: uuring, raporteerimine, analüüs, tegevuskava koostamine, elluviimine, 

monitoorimine. Analüüsides tulemusi võib keskenduda tegevustele, mis tegelikult 

mõjutavad klientide hinnangut ja kõrvale jätta tegevused, mis ei mõjuta klientide rahulolu. 

Ettevõte saab teada oma tugevad ja nõrgad küljed ning parandada toodet, protsesse, 

teeninduskvaliteeti. 
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Teise uurimisküsimusena selgitati välja tagasisidesüsteemi toimivus pideva parenduse 

kontseptsioonist lähtuvalt. Ettevõte on loonud protsessi, kuidas saada vajalikku tagasisidet 

ja vajalikke andmeid kliendirahulolu kohta ning saadud tulemusi jälgida. On määratletud 

meetodid ja vahendid, mille abil kogutakse vajalikud kliendi tagasiside andmed, 

kokkulepitud on millisel moel saadud tagasisidet kasutatakse, analüüsitakse ja millise 

sagedusega. 

Kasutades selleks PDCA tsüklit (Deming`i ring), mis aitab hinnata vastuvõetud otsuseid, 

kuidas on neid ellu rakendatud, millised on saavutatud tulemused ja kas selline 

tegutsemisviis on jätkusuutlik.  Tegemist on korratava tsükliga, millega tagatakse 

vaadeldava protsessi või probleemi järjepidev parendamine ning välditakse faktidel 

mittepõhinevate ja testimata lahenduste elluviimist. Ettevõttes on eesmärgistatud 

kliendirahulolu, millise tulemuseni soovitakse jõuda erinevate kanalite lõikes ja ettevõttena 

tervikuna. Kokkulepitud ja kirjeldatud protsessi alusel, toimub klientidelt tagasiside 

küsimine, saadud vastuste töötlemine, esitlemine, analüüsimine. Koostatakse osakondades 

töögrupid, kus probleemi analüüsitakse, kas ja kuidas saab probleemi lahendada, 

koostatakse tegevuskava, määratakse vastutajad. Süsteemselt vaadatakse üle mida on vaja 

tagasisidesüsteemis muuta. Detailseid põhjus-tagajärg analüüse ettevõttes teostatud ei ole, 

kas muudatustega kaasneb kliendirahulolu tõus või mitte, selle kohta puudub vastav 

dokumentatsioon. 

Uuringus  kasutas autor ettevõtte poolt varasemalt aastatel 2016-2017, läbiviidud 

kliendirahulolu uuringute tulemusi, kus ettevõte on välja selgitanud, milline on 

kliendirahulolu ettevõtte ja erinevate kanalitega. Töös antakse ülevaade, ettevõttes juba 

sisse viidud muudatuste kohta alates 2018. aastast. 

Tulemusi analüüsides tegi autor mitmeid järeldusi ja ettepanekuid, mis võiksid olla abiks 

tagasisüsteemi parendamisel. Analüüsi tulemustest selgus, et peamine ja tugev seos kliendi 

rahuloluga on tagasisidesüsteemi loogiline ülesehitus ja toimimine, kuid vajab parendust. 

Sellest tulenevalt tegi autor omapoolsed ettepanekud, mis võib lühidalt kokku võtta 

järgnevate punktidega: 

 tõsta ettevõtte töötajate teadlikkust tagasiside meetodist, et nad mõistaksid selle 

olulisust ja saaksid aru, kui oluline on kõikide töötajate panus kliendirahulolu 

tõstmisel; 
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 koostada protsessijuhend tagasisidesüsteemi protsessi kohta, kuidas kogutud 

andmeid lugeda, kuidas teha järeltegevusi, kuidas toimub järeltegevuste 

dokumenteerimine ja kontroll; 

 Teostada regulaarselt põhjus-tagajärg analüüse, koostada dokumenteeritud 

kokkuvõte, ettevõtte üleselt, millised muudatused on toimunud, kas on toimunud, 

mis selle on põhjustanud, millised protsessid on seeläbi muutunud; 

 eesmärgistada parendusvaldkonnad ning jätkata kliendirahulolu mõjutavate tegurite 

analüüsiga, et tekiks ülevaade, kas on toimunud soovitud muutusi. 

Lähtuvalt magistritöös esitatud järeldustest ja ettepanekutest on ettevõttel võimalik vastu 

võtta otsuseid, mis tõstaksid kliendirahulolu taset. 
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THE ANALYZE OF CUSTOMERS FEEDBACK SYSTEM 

OPERATION IN AS EESTI POST 

SUMMARY 

In the intense competition environment of today’s world, satisfied customers are important 

to every enterprise.  Theorists in the field of customer satisfaction have found that 

customer satisfaction and business success are directly linked. 

The objective of this Master’s thesis is to analyse the effectiveness of customer satisfaction 

feedback system at AS Eesti Post and to make improvements on the basis of the results of 

the analysis. 

The study revealed that the Net Promoter Score (NPS) customer satisfaction feedback 

system used in AS Eesti Post is functional, but needs improvements. The first research 

question was addressed to determining the structure of the feedback system  In order to do 

that, a semi-structured interview was carried out with the project manager at AS Eesti Post 

responsible for the customer satisfaction feedback system. Feedback is received via a 

service provided by cooperation partners who carry out surveys based on the sampling and 

questions provided by the company. NPS is a method widely used by enterprises both in 

Estonia and all over the world to evaluate customer satisfaction and to improve customer 

experience. Net Promoter Score is calculated based on a single standard question: “How 

likely are you to recommend the services of this company to your friends or colleagues?”. 

AS Eesti Post introduced the NPS surveys in 2016 in all service channels across the 

company (Estonia, Latvia, Lithuania): postal authorities (post offices, points poste), parcel 

terminals, courier services, customer support, web page. The survey channels used are 

telephone and e-mail. The company contacts people who have used their services within 

the last 1–6 days. The service in question is receiving a parcel or letter.  That way, contact 

with the company is still fresh in people’s memory. Each month, AS Eesti Post gathers 

feedback from approximately 1,200 customers (300 customers per each channel). NPS 

survey cannot be sent to the same customer twice within 5 months (to avoid bothering the 
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customer). Based on the feedback received, the subsequent process consists of several 

stages: survey, reporting, analysis, drawing up an action plan, implementation, monitoring. 

Analysing the results enables to concentrate on actions that have an actual impact on the 

customers’ assessment and to rule out the actions that do not influence their level of 

satisfaction. The company finds out more about its strengths and weaknesses which, in 

turn, enables to improve the product, processes, and service quality. 

The second research question was to determine the effectiveness of the feedback system 

based on the constant improvement concept.The company has establsihed a process that 

enables to receive the necessary feedback and information on customer satisfaction and to 

monitor the results. It has determined means and methods for gathering the necessary 

customer feedback information, and agreed on the ways and frequency in which the 

feedback is used and analysed by using the PDCA cycle (Deming wheel) that helps to 

assess the decisions made, their implementation, the results achieved, and the sustainability 

of such operations. This is a repeating cycle that ensures constant improvement of a 

process or problem and avoids implementation of solutions that are untested or not based 

on facts. The aim of the company is to ensure customer satisfaction that should be achieved 

throughout various channels and as a company as a whole. Gathering feedback from 

customers, processing the replies, presenting and analysing the results takes place under an 

established and described process. Work groups are formed in departments with the aim of 

analysing the issues, determining whether and how the issues can be solved, preparing an 

action plan, determining the people in charge. Systematic revisions are carried out to 

determine what needs to be changed in the feedback system. No detailed analysis on the 

causes and results have been carried out in the company to determine if the changes are 

accompanied by improved customer satisfaction; there is no respective documentation. 

The author used the results of an earlier customer satisfaction survey carried out by the 

company in 2016–2017 to determine customer satisfaction with the company and its 

various channels. The thesis presents an overview of the changes already introduced in the 

company since 2018. 

In analysing the results, the author made several suggestions that could help to improve the 

feedback system. The analysis indicated that the main and strong connection with customer 

satisfaction is the logical structure and functioning of the feedback system, but it needs 
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improving. Based on that, the author presented their suggestions that are summarised 

below: 

 improve employee awareness of the feedback method so that they would 

understand its importance and the importance of the contribution of all employees 

to increasing customer satisfaction; 

 compile a process manual on the feedback system process, setting out how to read 

the gathered data, how to perform follow-up activities, how to document and 

monitor follow-up activities; 

 carry out regular cause-result analyses and to compile a documented summary 

across the company on the changes that have been introduced, whether they have 

been implemented, what are the causes and which processes have changed in the 

process; 

 determine the areas that need improvement, set the goals and continue analysing 

the factors that impact customer satisfaction to have an overview of whether the 

planned changes have occurred. 

Based on the conclusions and suggestions presented in this Master’s thesis, the company 

can make decisions that would improve the level of customer satisfaction. 
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Lisa 1. Intervjuu kava 

1. Kes on AS Eesti Post koostööpartner, kes viib läbi kliendirahulolu küsitlust? 

2. Kes on AS Eesti Post ettevõtte poole vastutaja, kes saadud andmetega tegeleb? 

3. Kes uuringuid kavandab, kes koostab valimi? 

4. Kuidas toimub saadud tulemuste analüüs (millisel kujul jõuavad andmed 

ettevõtteni, kuidas andmeid analüüsitakse, kes analüüsib, kes vastutab)? 

5. Kuidas toimub parendusvaldkondade kaardistamine? 

6. Kuidas toimub parendustegevuste planeerimine? 

7. Kas tagasisaadav klienditagasiside on sisendiks parenduste elluviimiseks? 

8. Kas ja kuidas antakse hinnang parendustegevuste mõjususele? 

9. Kas saadud tagasiside põhjal tehakse tegevusi? 

10. Kas hiljem/perioodil lõpul tehakse analüüs milline on olnud muutus ja kas on 

toimunud muutust? 
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Lisa 2. Klienditagasiside järeltegevuste protsessi juhend 

 

KLIENDITAGASISIDE JÄRELTEGEVUSTE PROTSESSI JUHEND 
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1. EESMÄRK 

Klienditagasiside järeltegevuste juhendi eesmärgiks on kehtestada klientidele 

tagasihelistamise  üldpõhimõtted, reguleerida kontakti loomise kvaliteeti ning parandada 

klientide rahulolu ettevõtte teeninduse ja teenustega.  

Tagasihelistamine negatiivse hinnangu korral näitab üldist ettevõtte hoolivust kliendi 

suunal ning kannab sõnumit, et Omnivale on kliendirahulolu oluline. Läbi kontakti loomise 

saab ühtlasi kliente suunata rääkima probleemist konkreetsemalt ning välja tooma neid 

arengukohti, mida eelnevalt vabas kommentaaris pole mainitud. Iga teeninduskanal täidab 

seega helistamist teostades rolli, kus kogub informatsiooni terve organisatsiooni kohta ja 

tõstab kogu Omniva mainet ning rahulolu. 

2. KASUTUSVALDKOND JA VASTUTAJAD 

2.1 Juhised on järgimiseks töötajatele, kes teostavad klientidele tagasihelistamist 

negatiivse rahuloluhinnangu saamise järgselt. 

2.2 Korrektse tagasihelistamise toimumise eest vastutab valdkonnajuht, kelle 

hallatavale teenusele/kanalile on läbi viidud kliendirahuloluküsitlus (NPS).  

2.3 Helistamist teostab konkreetse kanali juht, millele klient on tagasisidet andnud (või 

teatud juhtudel hinnangu saanud töötaja otsene juht) 

3. MÕISTED 

NPS (Net Promoter Score) – soovitusindeksil põhinev igakuiselt läbi viidav 

kliendirahuloluküsitlus. 

Soovitusindeks – skoor, mis kujuneb lahutades teenuse/kanali soovitajate osakaalust 

mittesoovitajate osakaal.  

4. ÜLDPÕHIMÕTTED 

4.1 Tagasihelistamist rakendatakse kõigi teenuste/kanalite puhul, mille klientide seas 

viiakse läbi rahuloluküsitlus. Tagasihelistamine annab võimaluse kliente 

kommentaaride eest tänada ning oma teenust ja teenindust paremaks muuta. Kliendi 

jaoks on oluline näha, et keegi reaalselt arvestab tema arvamusega. 



60 
 

4.2 Tagasihelistamine on juhi vältimatu kohustus, kui klient annab hinnangu 0…6, 

mida loetakse negatiivseks. Kõrgemate hinnete korral on tagasihelistamine 

problemaatilise sisuga kommentaari puhul soovituslik.  

 Erandjuhtudel kui negatiivse sisuga kommentaare on väga palju võib 

hinnangute 5 ja 6 puhul teha erandi mitte helistada kui lisatud kommentaar on 

neutraalne (0…4 hinnangu korral helistamise kohustus siiski säilib). 

4.3 Igakuiselt helistatakse tagasi järgnevate teenuste klientidele: 

 Kullerteenus/kirjakandja 

 Pakiautomaadi teenus  

 Postkontorid/postipunktid 

 Klienditoe osakond 

 Välisveeb 

4.4 Sealhulgas teostatakse tagasihelistamist ka teenustele, mille puhul viiakse 

klienditagasisideküsitlust läbi harvem kui üks kord kuus (posti- ja pakiäri erinevad 

teenused, arvekeskus jne.) 

4.5 Kõigi ülaltoodud kanalite puhul on negatiivse hinde andnud kliendile tagasi 

helistamine kohustuslik. 

5. TAGASIHELISTAMISE TEOSTAMINE 

5.1  Eeltööna on vajalik teha negatiivse tagasiside andnud kliendi taustauuring: 

  Kas klient on eelnevalt Omnivasse pöördunud? Tuvasta võimalusel nime/e-

posti/telefoninumbri järgi, kas CRM-is on registreeritud konkreetse kliendi 

poolt pöördumine, milline on sisu, kas ta on saanud vastuse ning kuidas on 

mure lahenenud. 

  Mis võib olla negatiivse tagasiside põhjuseks? Pakiteenuse tagasiside korral 

vaata EPLIS-es kliendi pakikoodi järgi, milline on olnud tema saadetise 

teekond, kas on esinenud tõrkeid, hilinemist jms. 

5.2 Tagasihelistamine klientidele peaks toimuma ühe nädala jooksul peale NPS raporti 

saamist üks kord kuus või üks kord kvartalis vastavalt teenuse/kanali 

tagasisideküsitluse sagedusele. 
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5.3 Tagasihelistamist peaks teostama tööpäeva jooksul (soovituslikult ajavahemikul 

11.00 – 17.00), võimalikult vahetult peale tagasiside saamist. 

5.4 Kohustus on tagasi helistada klientidele, kes on konkreetset kanalit hindavale 

soovitusküsimusele andnud 10-palli skaalal vastuse 0-6.  

so. „Kui tõenäoliselt Te soovitaksite Omniva pakiatuomaadi 

teenust/kullerteenust/suhtlust klienditeenindajaga jne. oma sõbrale või kolleegile?“  

5.5 Enne kliendile helistamist tuleb kõne ette valmistada. Tagasihelistamise kõne peaks 

sisaldama: 

 enesetutvustust  

nt. Tere, helistan Teile Omnivast. Minu nimi on Katrin Tamsar ja olen Omniva 

teeninduskvaliteedi juht; 

 viisakat pöördumist  

nt. Tahan Teid tänada meile tagasiside andmise eest! See annab meile võimaluse 

oma teenuseid ja teenindust klientide jaoks paremaks muuta;  

 vabandust ning vajadusel kliendile sobiva lahenduse välja pakkumist või 

asjakohaste seletuste andmist  

nt. Mul on väga kahju, et saite sellise ebameeldiva kogemuse. Tahaksin paari 

lausega Teie teeninduskogemust täpsustada. 

6. KLIENDI VASTUSTE REGISTREERIMINE  

6.1 Kontakti käigus saadud info üles märkimine on väga oluline, sest annab võimaluse 

jagada klientide ootusi ja rahulolu kogu organisatsiooniga ning kõiki osapooli 

kliendisuunalistele tegudele suunata. 

6.2 Kliendi, kellele on helistatud peab ära märkima NPS tagasihelistamise faili 

Omniversumis  Siseteenused  Kvaliteet  NPS  Tagasihelistamine. 

6.3 Juhul kui kliendil on kommentaare, ootusi või soove, lisada ka need ning vajadusel 

edastada elluviimiseks. 

6.4 Registreerima peab ka selle, kui klient ei olnud kättesaadav. 
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6.5 Kui kliendi probleem ei ole helistamise hetkeks lahenenud, siis kindlasti sellega 

tegeleda. 

7. KLIENDI VASTUSTE LEIDMINE 

7.1 Kõik raportid on leitavad Omniversumis  Siseteenused  Kvaliteet  NPS  

soovitud teenuse fail. 

7.2 NPS tulemuste failis vahelehel „NPS põhjendused“ on kliendikommentaarid 

kahanevas järjekorras.  

7.3 Vastused on nähtavad postiasutuse/töötaja ja saadetise koodini, et tutvuda 

konkreetse teenindussituatsiooniga. Selleks on vaja vajutada soovitud kommentaari 

juures „+“ märki. 
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