
 

 

EESTI MAAÜLIKOOL 

Põllumajandus- ja keskkonnainstituut 

 

 

 

 

Haldi Siilbek 

KLIENTIDE RAHULOLU ANALÜÜS EESTI 

TELETEENUSTE PAKKUJATE NÄITEL 

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY BASED ON THE 

EXAMPLE OF ESTONIAN TV SERVICE PROVIDERS 

Bakalaureusetöö 

Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise õppekava 

 

 

 

 

Juhendaja: Anne Põder, PhD 

 

 

 

 

 

Tartu 2022 



2 

 

 

Eesti Maaülikool  

Kreutzwaldi 1, Tartu 51014 

Bakalaureusetöö lühikokkuvõte 

Autor: Haldi Siilbek Õppekava: Maamajanduslik ettevõtlus ja 

finantsjuhtimine 

Pealkiri: Klientide rahulolu analüüs Eesti teleteenuste pakkujate näitel 

Lehekülgi: 50 Jooniseid: 6 Tabeleid: 5 Lisasid: 2 

Osakond: Põllumajandus- ja keskkonnainstituut, Maamajanduse ökonoomika õppetool 

ETIS-e teadusvaldkond ja CERC S-i kood: Turu-uuringud S191 

Juhendaja: Anne Põder, PhD  

Kaitsmiskoht ja -aasta: Tartu 2022 

Tänapäeval lisandub turule aina rohkem teleteenusepakkujaid, kelle vahel on suur 

konkurents. Ettevõttele on oluline, et nende püsikliendid oleksid enda praeguse teenusega 

rahul, et püsida konkurentsis. Kuna teleteenuseid on Eesti turul mitmeid, on tähtis saada 

klientidelt teenuse kohta üldist tagasisidet, et enda teenust vastavalt klientide ootustele 

parandada. Käesoleva töö uurimisprobleemiks on, et mis mõjutab klientide rahulolu 

teleteenusetega praeguses olukorras, kus see teenuste turg on muutumas. Teleteenuste 

teemalisi uuringuid on võrreldes mitmete valdkondadega läbi viidud vähe, mistõttu 

käesolev uuring annab kasulikku infot, millised trendid on sellele turul toimumas. Antud 

uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada klientide rahulolu Eestis pakutavate 

teleteenustega. Autor viis läbi ankeetküsitluse, kus kasutati ka SERVQUAL teoorial 

põhinevat analüüsi, mida kohandati vastavalt teemale. Küsimustik viidi läbi 

mugavusvalimi alusel ja sellele kogunes 88 vastust. Kliendirahulolu uuringu tulemusel 

selgus, et vastajate ootused on kõrgemad kui tajutav kogemus põhilise teleteenusega olnud 

on. Suurimateks murekohtadeks ilmnesid probleemid teenuse ja kanalite kvaliteedi, sisu 

uuenemise ja teenusepakkuja personaliga. Analüüsi tulemustele põhinedes tõi töö autor 

välja teleteenuste pakkujatele võimalikud parendusettepanekud. Bakalaureuse töö autor 

on veendunud, et välja pakutud lahendused teleteenusepakkujatele suurendavad 

kliendirahulolu. 

Märksõnad: teleteenus, kliendirahulolu, e-teenus, kliendi suhted 
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Today, more and more TV service providers are being added to the market, with high 

competition between them. It is important fot the company that its customers are 

satisfied with their current service in order to remain competitive. Since there are many 

TV services on the Estonian market, it is important to receive general feedback from 

customers about the service in order to improve their service according to customer 

expectations. The problem of research in this work is what affects customer satisfaction 

with television services in the current situation where this service market is changing. 

There is little research on television services compared to a number of areas, so this 

study provides useful insight into the trends in this market. The aim on this survey is to 

determine customer satisfaction with the TV services offered in Estonia. The author 

conducted a questionnaire using the SERVQUAL theory-based analysis, which was 

adapted according to the subject. The questionnaire was conducted on the basis on a 

convenience sample and collected 88 answers. The customer satisfaction survey 

revealed that respondents expectations were higher than the perceived experience with 

the basic TV service. The biggest concerns were issues with the quality of service and 

channels, content updating and service provider staff. Based on the results of the 

analysis, the author of the work outlined possible improvement proposals for television 
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service providers. The author of the undergraduate paper is convinced that the proposed 

solutions for television service providers will increase customer satisfaction. 
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SISSEJUHATUS 
 

Viimastel aastatel on lisandunud turule mitmeid teleteenuse pakkujaid, kelle vahel on 

tekkinud suur konkurents. On üldtuntud teadmine, et ettevõtte jaoks on püsiklientide 

hoidmine ja väärtustamine ühel tähtsamal kohal ettevõtte eesmärkides. Kliendirahulolu 

uuring on üks efektiivsemaid viise teada saada kuidas kliendid teenusega rahule on jäänud, 

mida parandada võiks ja kuidas ettevõte on täitnud klientide ootusi. 

 

Kuna teleteenuseid on Eesti turul palju, on tähtis saada klientidelt teenuse kohta üldist 

tagasisidet, et enda teenust vastavalt klientide ootustele parandada. IKT arengud on viimasel 

kümnendil oluliselt muutnud teleteenuste turgu, sest uute konkurentidena on esile kerkinud 

suured rahvusvahelised sotsiaalmeedia ja teleteenuse pakkujad, kes pakuvad läbi interneti 

oma kanaleid või kombinatsiooni tasuta sotsiaalmeediast ja tasulisest kanalist. Varasemalt 

sõltusid kohalikud tarbijad välismaiste kanalite ja sisu nägemisel peamiselt kohalike 

teenusepakkujate sisu valikust. Samuti on ühe suurem osa teenuse kasutajatest loobumas 

traditsiooniliste teenuspakkujate teenustest asendades selle täielikult sotsiaalmeediaga.  

Käesoleva töö uurimisprobleemiks on, et mis mõjutab klientide rahulolu teleteenusetega 

praeguses olukorras, kus see teenuste turg on muutumas. Teleteenuste teemalisi uuringuid 

on võrreldes mitmete valdkondadega läbi viidud vähe, mistõttu käesolev uuring annab 

kasulikku infot, millised trendid on sellele turul toimumas. 

 

Antud uurimistöö eesmärgiks on välja selgitada klientide rahulolu Eestis pakutavate 

teleteenustega. Uuringuga kogutakse ka andmeid, et selgitada välja millised on teleteenuste 

tarbimise trendid ning mis on oluline teenuse kvaliteedi tagamisel kasutades SERVQUAL 

mudelit. Selle info alusel saab teha olemasolevatele teenusepakkujatele ettepanekuid teenuse 

parandamiseks. Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgnevad uurimisülesanded: 

1. Selgitada kliendi rahulolu olemust 

2. Analüüsida kliendi rahulolu mõõtmise meetodeid ja SERVQUAL mudelit 

teenuse kvaliteedi mõõtmiseks 
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3. Viia läbi kliendi rahulolu uuring Eestis pakutavate teleteenuste kasutamise, 

rahulolu ja teenuse kvaliteedi hindamiseks 

4. Analüüsida antud uuringus saadud tulemusi ja teha parendusettepanekuid 

 

Töö koosneb teoreetilisest ja empiirilisest osast. Uurimistöö teoreetilise peatüki koostamisel 

tugineti teadusartiklitele ja raamatutele. Esimeses alapeatükis antakse ülevaade 

kliendirahulolu olemusest ja tagasiside saamise olulisusest. Teises alapeatükis selgitatakse, 

kuidas saab kliendisuhtlust juhtida. Kolmandas alapeatükis antakse ülevaade rahulolu 

mõõtmise meetodist SERVQUAL. Neljandas peatükis antakse ülevaade varasematest e-

teenustega seotud uuringutest. 

 

Töö teises peatükis on toodud läbi viidud empiirilise uuringu tulemused. Uurimistöö 

empiirilises osas kasutati esmaste andmete kogumiseks Parasuraman, Berry ja Zeithaml 

(1988) poolt välja töötatud teenuse kvaliteedi hindamise mudelit SERVQUAL, mis on 

viimasel kolmekümnel aastal laialdaselt kasutust leidnud teenuse kvaliteedi mõõtmisel. 

Andmed kogus töö autor mugavusvalimi alusel ja andmeete analüüsiks kasutati sagedus- ja 

protsendijaotusi ning keskmiste võrdlusi. Samuti võrreldi t-testiga, kas SERVQUAL mudeli 

alusel välja pakutud ootuste ja tajutava kogemuse keskmised hinnangud olid statistiliselt 

olulised. Empiirilises uuringuosas annab autor ülevaate, kuidas kliendirahulolu uuring läbi 

viidi, analüüsib uuringu tulemusi ja annab tulemustele tuginedes erinevaid ettepanekuid, 

millele teleteenuste pakkujad võiksid tähelepanu pöörata klientide rahulolu suurendamiseks. 

Töö lisas on välja toodud küsitluses kasutatud ankeet. 
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1. ÜLEVAADE KLIENDIRAHULOLUST 
 

1.1. Kliendirahulolu olemus 
 

Tänapäeval aina kiiremini arenevas maailmas on ettevõtteid rohkem kui kunagi varem. 

Ettevõtete edu saladuseks on rahulolevad tarbijad, siinjuures on äärmiselt oluline ettevõtte 

suhtumine klientidesse ja saada nii positiivset kui ka negatiivset tagasisidet. 

 

Klient on isik, kes on soovinud lasta teatud ettevõttel tegeleda enda isikliku asjaajamisega 

või enda huvide eest hoolitseda. (Mereste 2003:380) Meie praeguses majandussüsteemis on 

klient kuningas ja klienti suhtutakse kui enda ülemusse. Nagu on L.L. Beani, eduka 

Ameerika jaemüügiettevõtte, moto: ,,Klient on kõige tähtsam külaline meie valdustes. Ta ei 

sõltu meist, meie sõltume temast. Ta pole kõrvalseisja meie äris, ta on osa sellest. Me ei tee 

teda teenindades talle teenet, tema teeb meile teene, andes meile võimaluse ennast 

teenindada’’. (Kotler 2003a: 49-50)  

Rahulolu on soovide rahuldatus, mida tarbija saab tarbimise kaudu. (Mereste 2003:168) 

Kliendirahulolu on ettevõtte jaoks hädavajalik, neile ei tule mitte lihtsalt vastu tulla, vaid ka 

neid rõõmustada, et klient jääks alles tiheda konkurentsiga turul. (Kotler 2003a: 54) 

 

Kliendirahulolu on ühe eduka ettevõtte võtmesõna. Kliendirahulolu on kui määr, kus toote 

oletatav tase vastab kliendi ootustele. Kui toote oletatav tase ei vasta kliendi ootustele, on 

klient rahulolematu. Kui aga toote oletatav tase vastab kliendi ootustele või on isegi parem 

kui oodatud tulemus, on klient rahuldatud. Silmapaistvad turundusettevõtted teevad kõik et 

enda klientide ootustele vastu tulla. Nad teavad et rahulolevad kliendid teevad korduvaid 

oste ja annavad teistele inimestele tagasisidet enda hea kogemuse kohta. Tähtis on panna 

enda ettevõtte ja kliendi ootused ühisele joonele. Siinjuures tuleb olla täpne, mida kliendile 

lubatakse, kuna klientidele võib lubada vaid seda, mida pakkuda suudetakse. (Kotler jt. 

2002: 8) 

 

Kliendirahulolust sõltub ka ettevõtte maine. Ettevõtte maine mõjutab suuresti tulevaste 

klientide soovi ettevõtte teenust osta. See on kui ettekujutus nii püsiklientide kui ka 
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potentsiaalsete klientide seas. Maine võib olla nii tõene kui ka väär arusaam ettevõttest, see 

võib peegeldada ettevõtte või teenuse tegelikku olukorda, aga ei pruugi. Ettevõtte jaoks peab 

olema positiivne maine väga tähtsal koha, kuna mainest olenevad suuresti tarbijate 

ostuotsused. Siinjuures on ettevõtte edukus täielikult sõltuvuses positiivsest mainest. Maine 

ise koosneb kahest osast: ettevõtte enda maine ja ettevõtte pakutavate teenuste maine. 

Lõppkokkuvõttes on tarbijate jaoks kõige mõjukam põhiteenuse maine. (Perens 1998:55) 

 

Tarbijad panevad enda mõttes paika hinnangu, milline võiks olla nende jaoks teenuse väärtus 

ja teevad selle järgi ostuotsuse. Ostuotsus põhineb suuresti kliendi ootustel antud teenusesse. 

Kliendi ootuste tase põhineb nende enda varasemast kogemusest, sõprade ja tuttavate 

arvamusest ja ettevõtte lubadustest. Tulemuseks võib olla nii rahulolu kui ka pettumus seoses 

teenuse tarbimisega. Kliendikesksetele ettevõtetele on kliendirahulolu samal ajal nii eesmärk 

kui ka hädavajalik aspekt ettevõtte edukuseks. Need ettevõtted teavad, et rahulolevad 

kliendid toovad ettevõttele mitmeid boonuseid. Näiteks ei ole rahulolevad kliendid väga 

hinnatundlikud ja suure tõenäosusega on nad aastateks püsikliendid. Rahulolevad kliendid 

on valmis katsetama ettevõtte uut toodangut ja annavad enda tuttavatele head tagasisidet. 

(Kotler jt. 2002:394-395) 

 

Tänapäeval on paljud ettevõtted viinud enda tegevuse kas osaliselt või täielikult veebi. 

Veebis tegutsedes on ettevõtetel väga hea võimalus luua häid kliendisuhteid. Kui 

tegutsetakse veebis, on võimalik kombineerida võimalus vastata otse kliendi taotlustele ja 

tagada samaaegselt kliendile personaalne lähenemine, mis annab aluse rajada, hoida ja 

jätkusuutlikult edasi arendada pikaaegset kliendisuhet. (Winer 2001:2) Veebist teleteenuse 

pakkumisel peavad ettevõttel olema hea teeninduskogemuse tagamiseks kliendisõbralikud 

IT lahendused ja võime neid hallata. Samuti veebipõhine suhtlus on vahendatud suhtlus, kus 

näost näkku kontakt tavaliselt puudub. 

 

Igal kliendil on oma arvamus teenusest. Tähtis on pöörata tähelepanu nii kliendirahulolule 

kui ka rahulolematusele antud teenuse suhtes. Selleks kasutatakse mitmeid meetodeid. 

• Kaebuste ja soovituste süsteem - edukad ettevõtted teevad klientidele lihtsaks enda 

arvamuste esitamise. Näiteks paigutatakse ettevõtte koridori kastid, kuhu kliendid 

saavad enda arvamusi kirjutada. Praegusel hetkel on üldjuhul tagasiside ja kaebuste 

esitamine levinud elektrooniliselt. Mõned ettevõtted on loonud klienditoe liinid, et 
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kliendid saaksid vajalikul hetkel enda murede osas ühendust võtta. Samuti antakse 

kaebekirja võimalus koheselt kliendile, kes on enda rahulolematust väljendanud. 

• Kliendirahulolu uuringud - on teada, et vaid 5% rahulolematuid kliente kurdavad 

enda mure üle. Kurtmise asemel otsitakse endale uus teenusepakkuja. Siinjuures on 

oluline teha järjepidevalt kliendirahulolu uuringuid, et saada kitsaskohtadele 

võimalikult kiiresti jälile. Uuringute raames saadetakse välja küsitlused või 

küsitletakse telefonitsi, et saada teada kuidas kliendid end tunnevad teatud ettevõtte 

aspektide suhtes. 

• Testostud - siinjuures käivad tagasiside soovijad ise ettevõtetes mängides klienti. 

Tihtipeale testostlejad püstitavad ise probleeme, et näha milline on teeninduse 

võimekus keerulistes situatsioonides. Samuti helistatakse klienditoe liinile, et näha 

kui kiiresti sellele vastatakse.  

• Lahkunud klientide uuringud - ettevõtted peaksid analüüsima ka klienti, kes on 

lõpetanud nende teenuse ostmise või on otsustanud konkureeriva ettevõtte kasuks, et 

saada teada mis on selle otsuse põhjuseks. (Kotler jt. 2002:396-397) 

 

 

1.2. Kliendisuhtluse juhtimine 

 

Et tarbijad oleksid ettevõtte poolt pakutava toote või teenusega rahul, peab ettevõte olema 

kursis tarbija ootuste ja soovidega. Siinjuures on oluline teada enda sihtgruppi ja kasutada 

olemasolevaid andmeid sihtpäraselt. 

 

Teenuse definitsiooni ei ole siiani suudetud üheselt mõista. Teenuse alla jaotatakse 

kõikvõimalikud inimtegevused, mis on oma olemuselt teenus. Teenus võib olla osutatud nii 

isiklikust huvist kui ka kellegi teise huvides. Teenust on ka defineeritud kui kõik tegevused, 

mis on teostatud inimlike vajaduste rahuldamiseks, kui need tehakse kas füüsilise või vaimse 

tööga. Siinjuures ei pea olema teenus kokkupuutes materiaalse maailmaga. Teenused 

liigitatakse omakorda materiaalsete ja immateriaalsete kaupade alla. Materiaalsed kaubad on 

näiteks tarbe- ja tootmislikud kaubad, immateriaalsed aga erinevad teenused, töö ja õigus. 

(Perens 1998:11) 

 

Kliendisuhtluse juhtimine kujutab ühelt küljelt endast informatsioonikogumit, tänu millele 

saab ettevõtte täpsemat infot enda klientide kohta ja läbi selle enda teenust parendada. 
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Informatsiooni alla käivad näiteks klientide psühhograafia, demograafia ja varasemad ostud, 

mis annavad ettevõttele infot klientide harjumuste ja käitumismustrite kohta. Siinjuures saab 

ettevõtte teha konkreetseid pakkumisi just sellele konkreetsele sihtgrupile, kellele 

informatsiooni analüüsimise tulemusena see meeldida võiks. Kliendisuhtluse juhtimist on 

mõistlik kasutada vaid siis, kui ollakse valmis muutuma kliendikeskseks ettevõtteks. (Kotler 

2003a: 46-47) 

 

Lisaks informatsiooni kogumisele kasutatakse kliendisuhtluse juhtimiseks CRM (customer 

relationship management) vaadet, mis rõhutab organisatsiooni ja selle klientide vaheliste 

suhete tähtsust. See hõlmab strateegilisi ja taktikalisi juhtimisülesandeid, et saavutada 

positiivne kommunikatsioon ja pikaaegsed kliendisuhted. On kolm ärisektorit, mis sõltuvad 

CRM-ist kõige rohkem ja kasutavad seda suureks eeliseks: 

• Finantsteenuste sektor 

• Mitmesugused kõrgtehnoloogilised ettevõtted 

• Telekommunikatsioonitööstus 

Kliendisuhete juhtimise prosess ei lõpe ainult siis, kui klient on võitud. Pigem peaks see 

jätkuma kogu aja jooksul, kui klient püsib organisatsioonis.(Amegavie jt. 2019:1) 

 

CRM oluliseks osaks on ettevõttele andmete kogumine nii oma olemasolevate üksikute 

klientide kui ka potentsiaalsete võimalike klientide ja turu kohta. Katona ja Baieri (2005) 

järgi võib CRM tegevused jagada viieks peamiseks kategooriaks: 

1. Kliendi teadmiste loomine ja rakendamine. Asjakohase teabe kogumine kõigis 

kliendi kontaktpunktides ja selle kasutamine klientide vajaduste unikaalse ja 

faktipõhise mõistmise loomiseks. Kliendi ülevaade võimaldab ettevõttel määratleda 

kõige väärtuslikumad kliendid ja määrata kindlaks, kuidas nendega koostööd teha, et 

maksimeerida vastastikust väärtust. 

2. Kliendi pakkumiste arendamine. Klientide teadmistele tuginemine, et konfigureerida 

tooted ja teenused eristatud lahendusteks, mis vastavad klientide vajadustele ja 

kavatsustele paremini kui konkurentsivõimelised alternatiivid.  

3. Suhtlemine klientidega. Võimaldamine klientidel sujuvalt suhelda kõigis 

kontaktpunktides ja pakkuda teadlikke ja integreeritud tegevusi (klientide vajaduste 

ja eelistuste mõistmine, sidusate sõnumite esitamine igat tüüpi kontaktides, klientide 

väärtuse kajastamine ettevõttele). 
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4. Organisatsiooni integreerimine. Luua ja arendada selline keskkond, mis arendab ja 

säilitab parimaid kliendioskusi ja kogemusi kogu ettevõttes. Ratsionaalsus seisneb 

selles, et inimlik jõudlus pakub nii ainulaadset kliendikogemust, et seda ei saa 

kopeerida. 

5. Ettevõtte integreerimine. Kliendile suunatud funktsioonide kooskõlastamine kõigi 

muude funktsioonidega nii organisatsiooni sees kui ka väljaspool, mis on seotud 

klientide nõudmiste rahuldamisega. (Katona ja Baier 2005:347-348) 

 

Tänapäeval seisavad kliendid vastamisi väga suure hulga brändide, teenuste, hindade ja 

tarnijate ees. Siinjuures peavad ettevõtted teadma, mille järgi tarbijad enda otsuseid teevad. 

Kliendid otsustavad selle ettevõtte teenuse kasuks, mis annab neile kõige rohkem väärtust. 

Tarbijad määravad enda isikliku rahulolu väärtuse ja käituvad selle järgi. Järgnevalt nad 

tarbivad teenust ja saavad teada tegeliku väärtuse mille nad teenusest said ning see mõjutab 

tarbijate rahuldustaset ja taasostu võimalusi. (Kotler jt. 2002:392) 

 

Et saavutada edu või isegi lihtsalt konkurentsis püsida, peab ettevõte olema suunatud 

kliendikesksusele. Kliendikeskne ettevõte keskendub kliendile luues enda strateegiaid ja 

nende eesmärk on luua kliendile väärtust. Kliendikeskne ettevõte ei loo lihtsalt tooteid, vaid 

loovad sealjuures ka kliendisuhteid. (Sealsamas:391) 

 

Selleks, et luua õigeid kliendisuhteid ja tagada klientide rahulolu tuleb tarbijaid mõista. 

Tarbijakäitumise mõistmine on küll keeruline, kuid see on turundusjuhtimise keskne osa, 

mis peaks algama tarbijakäitumise analüüsimisest. Kuna paljud ettevõtted tänapäeval ei 

puutu enda klientidega otseselt ja füüsiliselt kokku, on oluline teada kuidas toimib 

tarbijakäitumine. Klientide valikuid ostmisel mõjutavad tugevalt nende kultuur, sotsiaalne 

staatus, personaalsed faktorid ja psühholoogilised faktorid. Ettevõtted ei saa neid faktoreid 

kontrollida, kuid neid tuleb kindlasti arvesse võtta. Kultuurilised faktorid mõjutavad tarbijat 

juba lapseeast saati, kui pere mõjutusel said selgeks tema soovid ja käitumisnormid. 

Sotsiaalseteks faktoriteks on näiteks tarbija tutvusringkond, pere, ja sotsiaalsed rollid ning 

staatus. Personaalseteks faktoriteks peetakse tarbija vanust, elukutset, elustiili ja iseloomu. 

Psühholoogilised faktorid aga siinjuures kujutavad endast motivatsiooni, uskumusi, 

käitumismustreid ja hoiakuid.  (Sealsamas:189-205) Samuti saab ka tarbijakäitumise 

mõjurid liigitada sisemisteks ja välisteks mõjuriteks. Tarbijakäitumise sisemisteks 

mõjuriteks liigitatakse need, mis on tarbijaga otseselt seotud. Sisemisteks mõjuriteks 
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loetakse isikuomadused, elulaad, hoiak, õppimine, motivatsioon ja tajumine. Välised 

mõjurid on siinjuures näiteks sotsiaalne kihistus, arvamusliidrid ja situatiivsed faktorid. 

(Vihalem 2008: 91;104) 

 

Kliendi vajaduste ja soovide mõistmine ei ole alati lihtne. Osadel klientidel on soovid, mida 

nad ei oska selgelt väljendada või kasutavad väljendades sõnu, mis vajavad tõlgendust. 

Näiteks kui klient mainib, et ta soovib odavat autot. Sel juhul peab müüja seda täpsemalt 

uurima. (Kotler 2003b:21) Kotler (2003) eristab viite erinevaid kliendi vajadust ning toob 

välja auto ostmise näite: 

1. Konkreetne vajadus (klient soovib odavat autot) 

2. Päris vajadus (klient soovib autot, mille ülalhoidmiskulud, mitte auto algne hind, 

oleks odav) 

3. Määratlemata vajadus (klient ootab automüüjalt head teenindust) 

4. Naudinguline vajadus (klient soovib et automüüja pakuks autot, millel on ka 

navigatsioonisüsteem) 

5. Salajane vajadus (klient soovib, et ta tunduks enda sõpradele nutika ostjana) 

Siinjuures ei olegi oluline anda klientidele seda mida nad soovivad, kuna nad tihtipeale ei 

tea, kas nende soov on õige. Oluline on aidata klientidel aru saada, mida nad soovivad. 

Näiteks kui klient külastab ehituspoodi ja küsib teenindajalt teatud toodet. Võib juhtuda, et 

klient ei tea isegi täpselt mida ta küsib ja kas see toode vastab tema vajadustele. Siinjuures 

tuleb appi teenindaja, kes aitab kliendil aru saada, mida ta soovib ja võib pakkuda kliendile 

midagi efektiivsemat ja sobivamat, kui oli kliendi algne soov. (Sealsamas: 21) 

 

 

1.3. SERVQUAL mudel 
 

Teenuste kvaliteeti ei saa hinnata sama lihtsalt kui kaupade kvaliteeti. Kaupade kvaliteeti 

saab hinnata objektiivselt indikaatorite järgi nagu vastupidavus ja puudused. Teenuse 

kvaliteedi hindamine on kokkuvõtlik ja ebamäärane kolme funktsiooni tõttu: materiaalsus, 

heterogeensus ja lahutamatus tootmise ja tarbimise suhtes. Kõige sobilikum lähenemine 

teenuse kvaliteedi hindamisel on uurida klientide rahulolu. SERVQUAL skaala on tuletatud 

mitme teadlase tööst, kus on tehtud mitmeid ulatuslikke uuringuid klientide perspektiividest 

ja teenuste kvaliteedi hinnangutest. (Parasuraman jt. 1988: 13) 
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Parasuramani, Zeithamli ja Berry (1988) uurimuse tulemusena selgus, et kriteeriumid, mida 

kliendid teenuse kvaliteedi hindamisel kasutavad, sobivad omavahel kümneks 

potentsiaalselt kattuvaks dimensiooniks. Nendeks on: 

1. Tõelisus 

2. Usaldusväärsus 

3. Vastutustundlikkus 

4. Suhtlus 

5. Tõsiseltvõetavus 

6. Ohutus 

7. Konkurents 

8. Viisakus 

9. Mõistvus 

10. Kättesaadavus 

Need kümme dimensiooni ja nende kirjeldused on põhistruktuuriks toote-teenuse domeenis 

ja sellest on tuletatud SERVQUAL skaala. (Sealsamas: 17) 

 

SERVQUAL skaalal jagatakse need dimensioonid kokkuvõtlikuks viieks teenuse kvaliteeti 

määravaks osaks: 

1. Ettevõtte keskkond (visuaal, sisustus, teenindajate välimus) 

2. Korrektsus ja täpsus 

3. Klientide probleemide lahendamise kiirus ja soov seda teha 

4. Asjatundlikkus (kogemus, teadmised, usaldatavus) 

5. Vastutulelikkus (teenindajate oskus ja valmisolek tegeleda klientide muredega) 

Nende viie aspekti kinnistamiseks kasutatakse 22 küsimusega küsitluslehte. Igale küsitluses 

olevale küsimusele on antud kaks vastusevarianti. Esimene vastusevariant paneb paika 

kliendi ootused kvaliteedile ning teine vastusevariant hindab milline on kliendi poolt tajutud 

tegelik kvaliteet. (Perens 1998:57) Tüüpiliselt hindavad kliendid teenuse vastaja aspekti 

olulisust ja tegelikku kogemust 7-sel skaalal. Kuigi SERVQUAL mudel pakuti välja 

1980.aastal, on see tänaseni üks kõige enam kasutatavaid mudeleid, mis kohandatakse 

paljudesse valdkondadesse. Tihti illustreeritakse teenuse kvaliteeti (service quality, SQ) 

valimi alusel: SQ = P – E, kus P (perception) on teenuse tajutud kvaliteet ning E 

(expectation) on oodatud kvaliteet. (Parasuraman jt. 1988: 17-18) 
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1.4. Varasemad telekommunikatsiooni ja e-teenustega seotud uuringud 
 

Tänapäeval on suur osa teenuseid kolinud e-maailma. E-teenused on tänane reaalsus ja et 

ettevõte seal kasumlikult toimiks tuleb olla kliendikeskne ettevõte. Varasemalt on 

telekommunikatsiooni ja e-teenuste kohta tehtud mitmeid uuringuid, millest antakse 

järgnevas peatükis ülevaade ja vaadeldakse, mis võiks olla teenuse kvaliteedi ja rahulolu 

uurimisel selle valdkondlikud eripärad. 

 

Abd-Elrahman Hassanein avaldas aastal 2018 artikli, kus uuriti telekommunikatsiooni 

teenuse kvaliteedi mõõtmeid teiste uuringute põhjal. Antud artiklis tõdetakse, et erinevalt 

kauba kvaliteedist, mida saab objektiivselt hinnata, on teenuse kvaliteet mingis mõttes 

tabamatu ja abstraktne. Seega kuna teenuse kvaliteeti ei ole võimalik objektiivselt hinnata, 

tuleb ettevõtetel keskenduda tarbijate ettekujutusele teenuse kvaliteedist ja teha sellest omad 

järeldused. Antud teemat on tarvis uurida, kuna viimasel ajal mõjutab globaliseerumine ja 

liberaliseerimine nii arenenud- kui ka arengumaid. Ettevõtted muudavad ka enda fookust 

kasumi maksimeerimisest kasumi maksimeerimisele läbi suurenenud kliendi rahulolu. 

(Hassanein 2018:11) 

 

Hassanein (2018) rõhutabki, et telekommunikatsiooniteenuste puhul ei olnud enam 

tavapärane teenusekvaliteedi mõõtmine asjakohane. Selle tulemusena on uuringud 

tuvastanud, et telekommunikatsiooniteenuste kvaliteedi mõõtmisel on olulised sellised 

näitajad nagu navigatsioon ja visuaalne disain, kasutusmugavus, kättesaadavus, 

lisaväärtusteenused, võrk, tajutav risk, süsteemiteenuse kvaliteet, teave ja sisu kvaliteet. 

Antud mõõtmeid ei kasutatud küll igas uuringus ja on raske loetleda üles need kõige 

paremad, kuid mõned neist, nagu kättesaadavus ja võrk, on läbivalt uuringutes olemas, mis 

tähendab et need on tuntud mõõtmed, mida pidevalt kasutatakse. Peale valdkondlikult 

eripäraste mõõtmete kasutavad paljud uuringud samu näitajaid, mis ka teised teenuste 

kvaliteedi teemalised uuringud. 8 peamist mõõdet on: usaldusväärsus, käega katsutav, 

reageerimiskiirus, kindlus, empaatia, võrk, klienditeenindus ja mugavus. Esimene mõõde, 

usaldusväärsus, on ka üheks traditsiooniliseks mõõtmeks SERVQUAL mudelis, viitab 

lubatud teenuse osutamisele täpselt ja õigeaegselt, kliendile sobival ajal. Teine mõõde, käega 

katsutav, kujutab endast kontori ruume, seadmeid ja personali välimust. Kliendid usaldavad 

sageli enda hinnangu andmisel käega katsutavaid faktoreid, mis teenust ümbritsevad, kui ei 
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ole füüsilist tunnust mille põhjal arvamust avaldada. Kolmandaks mõõtmeks on 

reageerimiskiirus, mis viitab teenusepakkuja valmisolekule ja võimekusele klientide 

vajaduste rahuldamiseks ja nendega toime tulemiseks. Neljas mõõde, kindlus, sisaldab endas 

ettevõtte pädevust, viisakust, usaldusväärsust ja turvalisust. Viiendaks mõõtmeks on 

empaatia, mis seostub hooliva ja personaalse suhtumise pakkumisel kliendile. Kuues mõõde, 

võrk, kujutab endast mobiilsideteenuse kvaliteeti, sh leviala, heli ja kõnede kvaliteet. 

Seitsmendaks mõõtmeks on klienditeenindus, mis kujutab endast klientide teenindamist 

enne ostu, ostu ajal ja peale ostu. Viimaseks mõõtmeks on mugavus, mis viitab teenuse 

tellimise lihtsusele, tellimuse kogemuse sõbralikkusele ja ka tellimuse muutmise lihtsusele. 

(Sealsamas:15-16) 

 

Archana Kumar ja Heejin Lim viisid aastal 2008 USA-s läbi uuringu, kus võrreldi 

generatsioon Y ja beebibuumi põlvkonna iseärasusi tehnoloogia ja interneti kasutamisel. 

Uuring tehti küll mobiilsideteenuste põhjal, kuid tulemused on kasulikud ka e-teenuste 

pakkujale. Nende tulemused näitasid, et teleteenuste tarbimise ja rahulolu trende mõjutavad 

oluliselt tarbijate sotsiaaldemograafilised näitajad. Selleks, et köita uusi kliente ja hoida 

püsikliente, tuleb mobiilsideteenuste pakkujatel mõista klientide oodatavat väärtust, rahulolu 

ja lojaalsust. Siinjuures on vanus pakkunud sotsiaalpsühholoogide ja turustajate olulist huvi. 

Viimastel aastatel on suur osa uuringuid võrrelnud tehnoloogia ja interneti kasutusele võttu 

vanemate ja nooremate klientide seas. (Kumar ja Lim 2008: 568) 

 

Vanus on laialdaselt kasutatav demograafiline muutuja, sest erinevate generatsioonide IKT 

tarbimise harjumused on erinevad. Esimeseks vanusegrupiks on antud uuringus generatsioon 

Y. Generatsioon Y kliendid on sündinud ajavahemikus 1980 ja 1994. Antud generatsiooni 

klient kulutab keskmiselt tehnoloogia ja interneti peale 260 dollarit kuus. Sellest tulenevalt 

on generatsioon Y oluline vanuserühm e-teenuste pakkujatele. Generatsioon Y klient on 

vastutulelik uuema tehnoloogia osas ja samuti kasutavad nad ka laialdaselt internetti. 

Generatsioon Y klient kasutab telefoni, et hoida tuttavatega omavahelist suhtlust, seega on 

antud kliendid tähtsaks kliendibaasisks telefoni firmadele. Teiseks vanusegrupiks on 

beebibuumi põlvkond. Beebibuumi põlvkond on sündinud ajavahemikus 1946 ja 1964. 

Antud vanusegrupil on keskmisest suurem sissetulek kuid vastandlikult eelnevale 

vanusegrupile, on antud klientidel vanusest tulenev vastumeelsus võtta kasutusele uut 

tehnoloogiat. Siinjuures on aga beebibuumi põlvkonnal sarnane interneti kasutamise 

harjumus kui generatsioon Y-l. Telefoni kasutavad nad aga enamasti vaid sõnumite 
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saatmiseks ja e-mailide lugemiseks. (Sealsamas: 570) Võib eeldada, et samasugused trendid 

mõjutavad ka teleteenuste tarbimist. Y generatsiooni ja nooremad on varmad kasutusele 

võtma uusi lahendusi, teleteenuseid kasutama läbi nutitelefoni, samas kui nendest vanemad 

generatsioonid on põhilised kliendid traditsioonilisele kaablipõhisele teleteenusele.  

 

Uuringu tulemusel selgus, et mõlemad uuritavad vanusegrupid väärtustavad kvaliteetset e-

teenust. Klienditeeninduse kvaliteet oli oluline vaid generatsioon Y jaoks. Sellest tulenevalt 

ilmselt ei olnud beebibuumi põlvkonnal kogemusi halva klienditeenindusega. Selgus ka, et 

generatsioon Y jaoks on olulisem emotsionaalne väärtus ja rahulolu tootega, kui beebibuumi 

põlvkonna jaoks.  Majanduslik väärtusest tulenev rahulolu omab suuremat mõju hoopiski 

beebibuumi põlvkonna seas. Põhjus on ilmselt selles, et vanema generatsiooni kliendid on 

harjunud saama rahast väärtust. Seega generatsioon Y väärtustab emotsionaalset väärtust ja 

beebibuumi põlvkond vastupidiselt majanduslikku väärtust. (Sealsamas: 574) Kuna antud 

uuring teostati hetkel, kui nutiseadmete kasutamine interneti ja ka teleteenuste jaoks ei olnud 

veel nii laiaulatuslik, on praeguseks hetkeks inimeste käitumine tõenäoliselt oluliselt 

muutunud.  

 

Leslie Ofoe Amegavie, Naa Morkor Dzormo Mensah ja Afako Jephthah Kwame viisid aastal 

2019 Ghana telekommunikatsioonitööstustes läbi uuringu tarbija suhete juhtimisest ja selle 

mõjust organisatsioonilisele tulemuslikkusele. Amegavie jt (2019) põhiline huvi oli välja 

selgitada, millised on kliendisuhete juhtimise tavad (CRM) ning mis mõjutab lojaalsust. 

Uuritud telekommunikatsiooniettevõtetest 80% tegeles kliendisuhete juhtimisega ning 

üldjuhul arvati, et  kliendisuhete juhtimisel on positiivne mõju tulemuslikkusele ning et 

nende tulemuslikkus on palju paremaks muutunud. Uuringust järeldati, et lojaalsuse 

suurendamiseks on oluline tähelepanu pöörata olemasolevatele klientidele pakutavate 

teenuse standardite tagamisele ja mitte uute klientide leidmisele (Amegavie jt. 2019:1-9) 

Kuigi antud uuring ei ole üks-üheselt Eesti kontekstiga võrreldav, näitab see aga üldist 

vajadust kiiresti arenevas ühiskonnas kliendisuhete juhtimisega süstemaatiliselt tegeleda, sh 

vajadust olemasolevatele klientidele tähelepanu pöörata. 

 

Kui võrrelda, mis uuringud telekommunikatsiooniteenustega seotud uuringud on tehtud 

Eestis, siis 2019.aastal viidi Katriin Vesiku poolt magistritöö raames TV Play Baltics näitel 

läbi uurimus, mille kliendirahulolu ankeet teostati osaliselt SERVQUAL meetodi põhjal. 

Töö eesmärgiks oli välja selgitada kliendirahulolu AS TV Play Baltics satelliit teleteenusega 



18 

 

(TV Play Home) ja klienditeenindusega. Antud uuringus andsid oma hinnangu 1537 teenuse 

klienti. Uuringust selgus, et suurem osa kliente hindasid enda kvaliteediga seotud 

rahulolutegurid uuritava ettevõtte suhtes madalamaks, kui on nende ootused antud teenusele. 

15 tegurit 22-st hinnati madalamaks ja nendega soovitati ka ettevõttel tegeleda, andes iga 

teguri kohta konkreetseid soovitusi teenuse parandamiseks. Soovitusideks (soovitusindeksi 

valemi kohaselt lahutades soovitajatest mitte-soovitajad) oli 8,5%, siinhulgas 30,4% 

vastanutest kuulusid mittesoovitajate gruppi. Uurimistöö autor soovitas ka siinjuures 

ettevõttel keskenduda soovitusindeksi tõstmisele läbi uuringu selgunud kitsaskohtade 

analüüsi. (Vesik 2019: 3, 42-43) 

 

Antud peatükis kajastatud uuringutest saab järeldada, et iga ettevõte peaks suuresti 

keskenduma enda ettevõtte juures kliendirahulolule. Klientide jaoks on äärmiselt olulised 

võimalus usaldada ettevõtet, kvaliteetne klienditeenindus, kvaliteetne teenus ja teenuse 

kasutamise mugavus. Enda ettevõtte arendamisel tuleb keskenduda enda sihtgrupi vanusele 

ja sellest tulenevalt sihtgrupi väärtustele ja ootustele. Kliendisuhete juhtimine mõjutab 

suuresti organisatsiooni tulemuslikkust, kuna CRM süsteem aitab ettevõtte ja kliendi suhteid 

hoida ja neid endale kasumlikult ära kasutada. Samuti näitasid uuringud, et teleteenuste turg 

on muutumises, sh nooremate põlvkondade käitumine IKT ja teenuste kasutusele võtmisel 

on erinev vanematest. Teleteenustega rahulolu mõõtmisel on oluline arvestada selle 

eripärasid: tehniliste rakendite kasutusmugavust, võrgu töökindlust, navigatsiooni jms 

tegureid. Juba varasemalt TV Play Baltics-s läbi viidud uuringu põhjal saab järeldada, et 

antud töös tuleb samuti uurida klientide soovitusindeksit. 
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2. KLIENDIRAHULOLU ANALÜÜS 
 

2.1. Küsitluse läbi viimine 
 

Ühe eduka ettevõtte taga on rahulolevad püsikliendid. Kuna praegu on turul mitmeid 

teleteenuse pakkujaid, on konkurentsis püsimiseks mõistlik keskenduda klientide rahulolule. 

Et saada teada klientide rahulolu ja ka ootusi, on klientide rahulolu uuringu läbi viimine 

ettevõttes kõige parem viis nende teadmiste saamiseks. Klientide rahulolu uurimine 

erinevate ettevõtete klientide hulgas annab aga üleüldise vastuse selle kohta, mida peetakse 

oluliseks ja mis on üleüldine seis ka hetkel klientide rahulolus. Sellisest analüüsist saavad 

kasu kõik teleteenuse pakkujad, kuna leitakse valukohad, millele võiksid kõik tähelepanu 

pöörata.  

 

Käesoleva töö eesmärgiks oli välja selgitada klientide rahulolu Eestis pakutavate 

teleteenustega. Kliendirahulolu uuring viidi läbi 2022. aasta kevadel 30.aprill – 8.mai. 

Andmeid koguti mugavusvalimi alusel kliendiküsitluse (lisa 1.) põhjal, levitades ankeeti 

uurimustöö autori tuttavate ja internetiportaali (Facebook) kaudu. Küsimustik koostati 

SERVQUAL skaala põhjal ja lisati juurde ka küsimusi teenuse sisu rahulolu kohta. Küsitlus 

koostati Google Drive keskkonnas. Küsitluse alguses toodi välja, mis on küsitluse läbi 

viimise eesmärk, kui kaua eeldatavalt selle täitmine aega võtab ja kes selle koostas. Samuti 

anti teada, et vastamine on anonüümne. 

 

Küsitluse võib jagada näilikult kolmeks osaks. Esimeses osas uuriti mis teenust kasutatakse 

ja kuidas on põhilise teleteenuse sisuga rahulolu. Esimeseks küsimuseks küsitluses oli kas 

üldse kasutatakse teleteenuseid. Kui vastati eitavalt, suunati vastaja küsimusele kas antud 

harjumus on muutunud viimaste aastate jooksul ja peale seda küsitlus sulgus. Kui aga vastati 

jaatavalt,  uuriti esmalt mis teleteenust põhiliselt kasutatakse, mis teleteenused lisaks 

põhilisele kasutusel on ja kui kasutatakse lisaks põhilisele teenusel veel teenuseid, siis miks. 

Järgnevalt uuriti mille vaatamiseks põhilist teleteenust kasutatakse, kuidas seda 

kasutatakse(teleris või läbi rakenduse) ja kui tihti teleteenust kasutatakse. Seejärel tulid neli 

küsimust teleteenuse poolt pakutavate teenuste rahulolu kohta seitsme palli skaalal.  
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Teises osas viidi läbi SERVQUAL analüüs. Esmalt uuriti, millised tegurid on tarbijale 

teleteenuse pakkumisel olulised, mõtlemata konkreetsele pakkujale ja seejärel uuriti samade 

tegurite alusel tarbijate hinnangut, kuidas antud põhiteenus nendele vastab. Tegureid oli 

kokku 22 ja neid kohandati vastavalt teleteenustele sobivalt võttes arvesse Parasuraman jt 

(1988) algset mudelit ja Hassaneini (2018) soovitusi.  

 

Kolmandas osas uuriti seitsme palli skaalal kas tarbija soovitaks enda põhilist teleteenus ka 

tuttavatele, kas antud teenusega on esinenud varasemalt probleeme (ette anti valik 

probleemidest ja vastaja sai ka ise neid lisada) ja kas teleteenuste kasutamise harjumused on 

viimaste aastate jooksul muutunud. Järgnevalt küsiti vastaja vanust, sugu ja elukohta 

maakondade piires. Andmete analüüsiks on kasutatud vastuste sagedus- ja protsendijaotusi 

ning SERVQUAL mudeli alusel keskmiste hinnangute võrdlusi ootustele ja tegelikule 

kogemusele. Andmete analüüsiks kasutati programmi MS Excel.  

 

Et teada saada, kas ootuste ja tajutava kogemuse vahel on statistiline erinevus, analüüsis töö 

autor ankeetküsitluse SERVQUAL osa t-testiga programmis MS Excel. Olulisuse nivooks 

valiti 0,05 ja usaldusnivooks 95%, lähtuti kahepoolsest hüpoteesist. Iga SERVQUAL 

küsitluse olulisust ja tajutud kogemust analüüsiti eraldi paarides. T-testi hüpoteesid pandi 

paika järgnevalt: 

• H0: Antud teguri olulisuse ja tajutava kogemuse vahel ei esine olulist erinevust 

• H1: Antud teguri olulisuse ja tajutava kogemuse vahel esineb oluline erinevus 

Kui t-testi tulemus antud analüüsis oli suurem kui 0,05 siis jäädi hüpoteesi H0 juurde, kui 

aga t-testi tulemus oli väiksem kui 0,05, siis võeti vastu hüpotees H1. T-testi tulemustele 

põhinedes esines 20-l teguril 22-st statistiliselt oluline erinevus (Lisa 2). Hüpoteesi H0 juurde 

jäid kaks tegurit (2 ja 22), mis puudutasid teleteenuse pakkuja tehnika ja rakenduse 

atraktiivset kujundust ning teleteenuse pakkuja klienditoe töötundide sobivust klientide 

jaoks. Viimane, ehk 22-s tegur, hinnati ka vastajate poolt ainukese tegurina tajutava 

kogemuse poolest kõrgemalt, kui ootuste poolelt. Selgub, et antud kahe teguri suhtes ei 

seisne olulist erinevust. Ülejäänud 20 teguri osas võeti vastu sisukas hüpotees H1, mis 

tähendab et nende vahel esineb statistiliselt oluline erinevus. Seega on antud tegurite ootuste 

ja tajutava kogemuse vahe märkimisväärne ja t-testi tulemused rõhutavad nende olulisust. 
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2.2. Kliendirahulolu uuringu andmete analüüs 
 

2.2.1. Vastajate ja nende teleteenuste tarbimise kirjeldus 

 

Antud peatükis annab töö autor ülevaate kliendirahulolu uuringule vastanute 

demograafilistest näitajatest ja seejärel iga vastuse analüüs, tuues välja kõige tähtsamad 

näitajad.  

 

Küsimustiku alguses küsiti, kas vastaja kasutab teleteenuseid, mis oli filterküsimuseks. 

Vastanutest 8 väitsid, et ei kasutata teleteenust, kellest 62,5% tõdesid, et teleteenuste 

kasutamise harjumus on muutunud viimaste aastate jooksul ja 37,5% tõdesid, et antud 

harjumus ei ole muutnud. Järgnev analüüs põhineb 80-nel vastusel, kes tõdesid et kasutavad 

teleteenuseid. 

 

Kliendirahulolu uuringule vastanutest 12,5% olid mehed ja 87,5% naised. Kõige rohkem 

vastajaid oli vanuses 20-29 (45%) ja kõige vähem vanuses 60-69 (4%) (Joonis 1). Vanuse 

vahemik 30-49 moodustas üle veerandi vastanutest.  

 

Joonis 1. Uuringus osalenute vastuste jaotumine vanuse küsimusele (%) (Autori koostatud) 

 

51,2% vastanutest on pärit Tartumaalt, 16,3% Harju maakonnast ja 13,8% Lääne-Viru 

maakonnast (Joonis 2). Samuti moodustab üsna suure osa 10% vastanutest Põlva maalt ja 
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seejärel 3,7% Pärnu maakonnast. Ülejäänud vastajad olid pärit Lääne maakonnast, Jõgeva 

maakonnast, Rapla maakonnast ja Viljandi maakonnast, kus vastanuid oli igas maakonnas 

1.  

 

Joonis 2. Uuringus osalenute vastuste jaotumine elukoha küsimusele (%) (Autori koostatud) 

 

Järgnevalt uuris töö autor millist teleteenust vastaja põhiliselt kasutab. Valida paluti üks 

vastusevariant (järgnevas küsimuses oli võimalik täpsustada, mis teisi pakkujaid veel 

kasutatakse). Vastustes anti vastajatele ette valik tuntud teleteenuseid, mida Eestis 

kasutatakse. Valikus oli 14 teleteenust, millest vastajad märkisid kasutatavateks vaid 8. 

Vastajatel oli ka võimalus ise teleteenus lisada, kuid seda võimalust ei kasutatud. Kõige 

suurema osa (43,7%) moodustas Telia TV (Joonis 3). Telia TV järel moodustas peaaegu 

veerandi (23,7%) Go3 ja seejärel Elisa Elamus ühe viiendiku (20%). Järgnevalt osutusid 

valituks teenused, mille kasutajaid oli alla nelja, need olid Netflix, Viaplay, Home3, STV ja 

Levikom.  
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Joonis 3. Uuringus osalenute vastuste jaotumine põhilise teleteenuse pakkuja küsimusele  

(%) (Autori koostatud) 

 

Seejärel uuris töö autor vastajatelt, milliseid teleteenuseid veel lisaks põhilisele kasutatakse. 

Sarnaselt eelnevale küsimusele anti vastuse variandid ette ja vastajad ise lisasid juurde ühe 

teenuse, mida lisaks kasutatakse. Antud küsimusele oli võimalik vastata ka et ei kasutata 

ühtegi teist teleteenust, mille valisid 24 vastajat (Joonis 4). Kõige populaarsemaks 

kõrvalteenuseks osutus Netflix, mida valiti 34-l korral. Seejärel märgiti enim kasutatavateks 

veel ka Go3 (18 vastanut), Youtube tasuline versioon (14 vastanut) ja Telia TV (12 vastanut). 

Vähem märgiti kasutatavateks teenusteks Elisa elamus (7 vastanut), Amazon Prime (7 

vastanut), Home3 (3 vastanut), Apollo TV (3 vastanut), Viaplay (2 vastanut), Levikom (1 

vastanu) ja Twitch.tv (1 vastanu).  

43,7

20

5

1,2
1,2

2,5

23,7

2,5

Telia TV Elisa elamus Netflix Levikom STV Viaplay Go3 Home3



24 

 

Joonis 4. Uuringus osalenute vastuste jaotumine küsimusele ,,Milliseid teleteenuseid Te 

veel peale põhilise teleteenuse kasutate?´´ (%) (Autori koostatud)  

 

Järgnev küsimus puudutas põhjuseid, miks kasutatakse mitut teleteenust. Kõige rohkem 

valiti põhjuseks mitmekülgsem sisu (28 vastanut) ja seejärel harjumus ja mugav rakendus 

14 vastanuga. Tõdeti ka et mitu teenust on kasutusel kuna tehti hea pakkumine (6 vastanut) 

ja kuna leibkonnal on erinevad eelistused (8 vastanut). Antud küsimusele lisasid põhjuseid 

juurde 6 vastanut, kus märgiti et saadi tasuta teist teleteenust katsetada või on mitu elukohta, 

kus mõlemas on kasutusel erinevad teleteenused. 

 

Põhiliselt kasutatakse teleteenuseid filmide, sarjade, uudiste ja Eesti kanalite sisu 

vaatamiseks. Antud vastuste variandid said kõik valituks ligi 50 korral. Lisaks kasutatakse 

ka teleteenust spordiülekannete (18 vastanut), tõsielu sisu (28 vastanut), multifilmide (12 

vastanut) ja sisuloojate videote (5 vastanut) vaatamiseks. Küsimusele kui tihti teleteenust 

kasutatakse vastasid 10% vastanutest et mõni kord nädalas ja ülejäänud 90% et iga päev. 70 

uuringule vastanut tõdesid et kasutavad teleteenuseid teleris ja 26 vastanut, et rakenduses 

läbi nutiseadme, seega mõned vastajad kasutavad teleteenuste vaatamiseks mõlemat 

võimalust.  

 

Järgnevalt esitati kolm küsimust, mis olid seitsme palli skaalal vastamiseks (skaalal 7-olen 

väga rahul, 1-ei ole üldse rahul) (Joonis 5.). Küsimusele kuivõrd ollakse enda põhilise 
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teleteenusega rahul vastati suuremas jaos 7 palli (26 vastanut), 6 palli valisid 22, 5 palli 20, 

4 palli 11 ja 1 palli 1 vastanut. Siin arvestati rahulolevateks klientideks need, kes vastasid 5 

- 7 palli, mis moodustas tervikust 85%. Keskmine vastus antud küsimusele oli 5,74 palli. 

Küsimusele kuivõrd ollakse enda põhilise teleteenuse poolt pakutavate teenuste valikuga 

rahul vastasid nii 7 kui ka 5 palli juures 23 vastanut. 6 palli valisid 21, 4 palli 8, 3 palli 4 ja 

1 palli 1 vastanut. Keskmine vastus antud küsimusele oli 5,59 palli. Küsimusele kuivõrd 

ollakse enda põhilise teleteenuse poolt pakutava sisu uuenemise kiirusega rahul vastati 

negatiivsemalt kui eelnevatele küsimustele. 7 palli valisid 23, kuus palli 14, 5 palli 13, 4 palli 

16, 3 palli 8, 2 palli 4 ja ühe palli 1 vastanut. Keskmine vastus antud küsimusele oli 5,1 palli 

ja siit saab järeldada et kliendid üleüldiselt ootavad rohkem uuemat sisu.  

Joonis 5. Hinnangud rahulolule, kuutasule ja teenuse soovitamisele (keskmised 7-sel 

skaalal) (Autori koostatud) 

 

Küsimusele kuidas hindab vastaja enda poolt tellitava põhilise teleteenuse kuutasu vastati 

üsnagi neutraalselt. Antud küsimus oli samuti üles ehitatud seitsme palli skaalal (skaalal 7-

kuutasu on väga kõrge, 1-kuutasu on väga soodne) ja keskmine vastus oli 4,74 palli. Suurem 

osa vastanutest koondusidki 4-5 palli juurde, kus saab tõdeda et kuutasu ei ole kallis ega ka 

soodne (Joonis 4). Siinjuures vastasid siiski 20% vastanutest et kuutasu on liiga kallis ja 3 et 

kuutasu on väga soodne.  
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Peale rahulolu küsimusi uuriti kas vastajad soovitaksid enda põhilist teleteenust ka 

sõpradele, töökaaslastele ja pereliikmetele seitsme palli skaalal(7-väga kindlasti soovitan, 1-

kindlasti ei soovita). Vastuste keskmiseks sai 5,85 palli, mis viitab et suuremal osal siiski 

ollakse enda teenusega rahul ja ollakse valmis seda ka soovitama. 7 palli andis vastuseks 29 

vastanut ja 6 palli 27 vastanut, kes moodustasid suurema enamuse. Keskmine rahulolu 

hinnang põhinedes eelnevale viiele küsimusele oli 5,40.  

 

Uuriti ka kas vastanutel on peamise teleteenusega ette tulnud probleeme, kus anti ka 

vastusevariandid ette, võimalusega ka ise neid juurde lisada. Üheks vastusevariandiks oli 

antud et probleeme ei ole esinenud ja selle valisid 22 vastanut (Joonis 6.). Lausa 27 (33.8% 

vastajatest) vastanut tõdesid et suureks murekohaks on sisu liiga aeglane uuenemine, st et 

uuemad filmid ja sarjad ei jõua vastajate arvates piisavalt kiiresti nende peamise teleteenuse 

teenuste valikusse. Samuti valiti lausa 25 (31.3% vastajatest) korral murekohaks lahenduse 

liiga kõrge hind ja 21 (27.5% vastajatest) korral, et kanalite kvaliteet on kehv. Valituks 

osutusid veel ka järgnevad murekohad: kanalite valik on liiga väike (11 vastust), teenuse 

kvaliteet on kehv (18 vastust), Eesti keelse teeninduse puudumine (4 vastust), teleteenusel 

ei ole rakendust (4 vastust), puudub keele valiku võimalus (6 vastust), ei ole aega teleteenust 

kasutada (6 vastust) ja ei ole huvi pakutava sisu vastu (10 vastust). Antud küsimuse juures 

lisasid vastajad juurde ka enda poolt pakutavaid variante, kus tõdeti et on esinenud 

probleeme subtiitrite puudumisega, pilt ja hääl ei lähe kokku, ajakava ei pea paika, teenust 

ei saa kasutada väljaspool Euroopa liitu ja et esinevad ka tehnilised probleemid.  
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Joonis 6. Uuringus osalenute vastuste jaotumine küsimusele ,,Kas Teie peamise 

teleteenusega on ette tulnud järgnevaid probleeme´´ (%) (Autori koostatud)  

 

Järgnevalt küsiti kas vastaja teleteenuse kasutamise harjumused on viimaste aastate jooksul 

muutunud, kus täpselt 50% vastanutest märkisid et kasutusharjumused on jäänud samaks. 

17,5% vastanutest märkisid et teleteenuseid on hakatud enam kasutama ja 32,5%, et 

teleteenuseid on hakatud vähem kasutama. 

  

 

2.2.2. SERVQUAL kvaliteedinäitajate analüüs 

 

Järgnevalt viidi läbi teenuse kvaliteedi hindamise SERVQUAL analüüsi küsimused, millega 

mõõdeti klientide ootusi ja põhilise teleteenuse pakkuja poolt pakutavate kogemuste vahet. 

Analüüsi 22 küsimust jagati viide dimensiooni, milleks on: 

1. füüsiline keskkond,  

2. täpsus ja korrektsus,  

3. probleemide lahendamise kiirus,  

4. kompetentsus 

5. empaatia 
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Analüüs viidi läbi kahes osas 7 palli skaalal (7-nõustun täielikult, 1-ei ole üldse nõus). 

Esimene osa uuris kuivõrd on antud tegurid vastaja jaoks olulised mõtlemata konkreetsele 

teleteenuse pakkujale ja teine osa hindas vastajate rahulolu enda põhilise teleteenusega 

samade tegurite alusel. T-testiga võrreldi, kas 22 väite puhul hinnangute erinevused on 

statistiliselt olulised. 20 väite puhul oli erinevus statistiliselt oluline (p<0.05)  (Lisa 2). 

Hüpoteesi H0 juurde jäädi kahe teguri puhul (väited 2 ja 22), mis puudutasid teleteenuse 

pakkuja tehnika ja rakenduse atraktiivset kujundust ning teleteenuse pakkuja klienditoe 

töötundide sobivust klientide jaoks. Nende puhul keskmiste hinnangute erinevus polnud 

statistiliselt  oluline. Ülejäänud 20 teguri osas võeti vastu sisukas hüpotees H1, mis tähendab 

et nende vahel esineb statistiliselt oluline erinevus. Seega on antud tegurite ootuste ja 

tajutava kogemuse vahe märkimisväärne ja t-testi tulemused rõhutavad nende olulisust. 

  

Esimeseks dimensiooniks SERVQUAL analüüsis oli füüsiline keskkond. Füüsiline 

keskkond kujutab endast teleteenuse juures rakenduse ja/või teenuse üleüldist kujundust ja 

selle loogilisust ja lihtsust tarbija jaoks. Teenuse lihtsus ja mugavus on tarbija jaoks äärmiselt 

tähtsal kohal kuna teleteenuseid kasutatakse suuremal osas igapäevaselt ja siinjuures on 

oluline et selle kasutamine ka meeldiv oleks. Teleteenuse pakkuja lihtne ja kergesti hallatav 

teenus annab suure eelise konkurentsivõimelisel turul, vastupidine kogemus hoopis tekitab 

tarbijas vastakaid tundeid. Antud ankeedis paigutati füüsilise keskkonna dimensiooni neli 

järgmist teemat (vt Tabel 1): 

1. Tehnika ja rakenduse kaasaegsus 

2. Rakenduse atraktiivne kujundus 

3. Lihtsasti navigeeritav rakenduse ülesehitus 

4. Lihtsasti leitav rakendus 

Kõik füüsilise keskkonna kvaliteedinäitajad on vastanute jaoks olnud seitsme palli skaala 

ootusel üle 6 palli, seega väga olulised. Vastajate üldine kogemus on olnud kõigi füüsilise 

keskkonna näitajate kohalt kehvemad kui ootused. Kõige suurem lõhe esines küsimuse 

juures, kus puudutati lihtsasti navigeeritava rakenduse ülesehitust. Saab järeldada et vastajad 

on enda põhilise teleteenuse pakkuja rakendust kasutades sattunud raskustesse ja ei saada 

selle ülesehitusest päris hästi aru. Väga väike lõhe esines rakenduse atraktiivse kujunduse 

juures, kus ootuste ja tegelike tajutavate kogemuste vahe oli vaid 0,12 ühikut ja see oli ka 

üks tegur, mille puhul keskmiste hinnangute erinevus ei olnud t-testi tulemusel statistiliselt 
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oluline. Füüsilise keskkonna kvaliteedinäitajate tegelike tajutavate kogemuste suhe oli antud 

skaalal ligilähedane kuuele pallile, mis näitab et füüsilise keskkonnaga ollakse üldvõtmes 

rahul. Keskmine vahe antud dimensioonis oli -0,46 (sh keskmine ootus 6,58 ja keskmine 

tajutav kogemus 6,12). 

 

Tabel 1. Füüsilise keskkonna kvaliteedinäitajate ootuste ja tajutud kogemuse vaheliste 

keskmiste hinnangute erinevused ja nendevaheline lõhe ühikutes (Autori koostatud) 

Küsimuse 

nr 

Füüsilise keskkonna 

kvaliteedinäitajad 

Vastajate 

ootused 

teleteenustele 

(E) 

Vastajate 

rahulolu 

põhilise 

teleteenusega 

(P) 

Hinnangute 

vahe (P-E) 

1 Teleteenuse pakkuja tehnika ja 

rakendus on kaasaegsed 

6,69 6,24 -0,45 

2 Teleteenuse pakkuja rakendus on 

atraktiivse kujundusega 

6,01 5,89 -0,12 

3 Teleteenuse pakkuja rakenduse 

ülesehitus on lihtsasti navigeeritav 

6,84 6,01 -0,83 

4 Teleteenuse pakkuja rakendus on 

lihtsasti leitav 

6,79 6,34 -0,45 

 

 

Teiseks dimensiooniks oli täpsus ja korrektsus. Täpsus ja korrektsus kujutab endast ettevõtte 

poolse suhtluse usaldusväärsust. Antud aspekt on kliendi suhtluse juhtimise alustala, kus 

luuakse otse kliendiga kontakt ja kujundatakse kliendi suhtes enda maine ja usaldusväärsus. 

Kui antud valdkonnas tekitatakse kliendile ebausaldusväärne maine, on ka edaspidine 

kliendi enda teenuse juures hoidmine raskendatud. Antud ankeedis paigutati täpsuse ja 

korrektsuse dimensiooni viis järgmist teemat (vt Tabel 2): 

1. Lubatud tähtaegadest kinni pidamine 

2. Klientide probleemide tõsiselt võetavas 

3. Lubatakse seda mida ka teostada suudetakse 

4. Usaldusväärsus 

5. Ajakohane ja usaldusväärne info kodulehel 
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Tabel 2. Täpsuse ja korrektsuse kvaliteedinäitajate ootuste ja tajutud kogemuse vaheliste 

keskmiste hinnangute erinevused ja nendevaheline lõhe ühikutes (Autori koostatud)  

Küsimuse 

nr 

Täpsuse ja korrektsuse 

kvaliteedinäitajad 

Vastajate 

ootused 

teleteenustele 

(E) 

Vastajate 

rahulolu 

põhilise 

teleteenusega 

(P) 

Hinnangute 

vahe (P-E) 

5 Teleteenuse pakkuja hoiab lubatud 

tähtaegadest kinni 

6,81 6,45 -0,36 

6 Teleteenuse pakkuja võtab klientide 

probleeme tõsiselt 

6,85 6,06 -0,79 

7 Teleteenuse pakkuja lubab seda, mida 

ta teostada ka suudab 

6,86 6,14 -0,72 

8 Teleteenuse pakkuja on 

usaldusväärne 

6,9 6,36 -0,54 

9 Teleteenuse pakkuja kodulehelt leiab 

ajakohase ja usaldusväärse info 

6,8 6,29 -0,51 

 

 

Antud valdkonna kvaliteedinäitajad on olnud vastajate jaoks äärmiselt olulised, olles kõik 

ligilähedased seitsmele punktile. Kõige kõrgemalt hinnati usaldusväärsuse aspekti keskmise 

6,9 punktiga. Ka siin on olnud vastajate tajutav kogemus kehvem kui ootused iga aspekti 

juures. Kõige suurem lõhe esines klientide probleemide tõsiseltvõetavuse küsimuse juures, 

kus ootuste ja tajutavate kogemuste vahe oli lausa 0,79 ühikut. Kõige väiksem lõhe esines 

väga olulise küsimuse juures kus uuriti tähtaegadest kinni pidamist. Antud küsimuse ootuste 

ja tajutavate kogemuste vahe oli vaid 0,39 ühikut, mis näitab et suuremalt jaolt tehakse 

lubatud tegevused ära kokku lepitud ajaks. Siiski kõik tajutava kogemuse vastused olid üle 

kuue punkti, mis üldjoontes on seitsme palli skaalal väga hea tulemus. Keskmine vahe antud 

dimensioonis oli -0,59 (sh keskmine ootus 6,85 ja keskmine tajutav kogemus 6,26). 

 

Kolmandaks dimensiooniks oli probleemide lahendamise kiirus. Probleemide lahendamise 

kiirus kujutab endast põhiliselt kliendi ja töötaja vahelist otsest suhtlust, kui klient ise on 

enda teenusepakkuja poole pöördunud. Siinjuures oodatakse töötajatelt abistavaid ja ka 

kiireid vastuseid, mis nende poole pöördumise murekoha võimalikult lihtsalt ja kiirelt 

lahendaks.  Antud ankeedis paigutati probleemide lahendamise kiiruse dimensiooni neli 

järgmist teemat (vt Tabel 3): 

1. Teenindaja usaldusväärsus 

2. Töötajate kiire ja professionaalne probleemide lahendamise võimekus 

3. Töötajate telefoni teel kerge kättesaadavus 
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4. Kiire e-kirjadele vastamine 

 

Tabel 3. Probleemide lahendamise kiiruse kvaliteedinäitajate ootuste ja tajutud kogemuse 

vaheliste keskmiste hinnangute erinevused ja nendevaheline lõhe ühikutes (Autori 

koostatud)  

Küsimuse 

nr 

Probleemide lahendamise kiiruse 

kvaliteedinäitajad 

Vastajate 

ootused 

teleteenustele 

(E) 

Vastajate 

rahulolu 

põhilise 

teleteenusega 

(P) 

Hinnangute 

vahe (P-E) 

10 Teleteenuse pakkuja kliendid saavad 

usaldada teenindajat 

6,68 6,34 -0,34 

11 Teleteenuse pakkuja töötajad 

lahendavad probleeme kiirelt ja 

professionaalselt 

6,78 6,3 -0,48 

12 Teleteenuse pakkuja töötajad on 

telefoni teel kergesti kättesaadavad 

6,51 5,84 -0,67 

13 Teleteenuse pakkuja töötajad 

vastavad e-kirjadele kiiresti 

6,4 5,74 -0,66 

 

Probleemide lahendamise kiiruse aspektid on olnud vastajate jaoks väga tähtsad, kuna kõik 

küsimused said keskmiseks tulemuseks üle kuue punkti. Siiski leidsid vastajad et nende 

tegelik kogemus on olnud ootustele vastavalt kehvemad. Kahel antud näitajal märgiti tegelik 

kogemus suuresti kehvemaks kui ootused, milleks olid töötajate telefoni teel kättesaadavus 

ja kiire e-kirjadele vastamine. Ilmselt on vastajad pidanud pikalt klienditoe numbril 

helistades ootama et teenindaja rääkida ja samuti e-kirjadele pole vastatud tarbijate jaoks 

piisavalt kiiresti. Siinjuures on siiski vastatud üsna positiivselt küsimusele kas teenindaja on 

usaldusväärne, kus keskmine punktide summa sai hindeks 6,34. Taaskord on siiski kõik 

tajutava kogemuse näitajad väiksemad kui ootused. Keskmine vahe antud dimensioonis oli 

-0,54 (sh keskmine ootus 6,59 ja keskmine tajutav kogemus 6,05). 

 

Neljandaks dimensiooniks oli kompetentsus. Kompetentsus on teenusepakkuja töötajate 

soov, tahtmine ja oskused klienti vajadusel abistada ja samuti ka teenuse enda kvaliteetne 

toimimine. Antud aspekt on äärmiselt oluline te luua kliendiga meeldiv atmosfäär, kus 

antakse kompetentseid ja abistavaid vastuseid probleemidele ja muredele. Antud ankeedis 

paigutati kompetentsuse dimensiooni viis järgmist teemat (vt Tabel 4): 

1. Kindel ja toimiv teenus 
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2. Kindlustunne teenindajaga suheldes 

3. Töötajate viisakus 

4. Sõbralik ja kvaliteetne klienditugi 

5. Töötajate huvi kliendi probleemide lahendamise suhtes 

 

Tabel 4. Kompetentsuse kvaliteedinäitajate ootuste ja tajutud kogemuse vaheliste keskmiste 

hinnangute erinevused ja nendevaheline lõhe ühikutes (Autori koostatud)  

Küsimuse 

nr 

Kompetentsuse kvaliteedinäitajad Vastajate 

ootused 

teleteenustele 

(E) 

Vastajate 

rahulolu 

põhilise 

teleteenusega 

(P) 

Hinnangute 

vahe (P-E) 

14 Teleteenuse pakkuja pakub kindlat ja 

toimivat teenust 

6,91 5,99 -0,92 

15 Teleteenuse pakkuja kliendid saavad 

end tunda teenindajaga suheldes 

kindlalt 

6,8 6,3 -0,5 

16 Teleteenuse pakkuja töötajad on 

viisakad 

6,9 6,45 -0,45 

17 Teleteenuse pakkuja pakub 

sõbralikku ja kvaliteetset kliendituge 

6,9 6,41 -0,49 

18 Teleteenuse pakkuja töötajad on 

huvitatud kliendi probleemide 

lahendamisest 

6,9 6,28 -0,62 

 

 

Kompetentsuse küsimuse ootused tõsteti teistest dimensioonidest kõige kõrgemale, kus iga 

küsimuse keskmine skaala sai hindeks vähemalt 6,8 punkti, mis on peaaegu maksimum. Siit 

saab järeldada et antud valdkond on kõige kliendi jaoks kõige olulisem eduka kliendi 

suhtluse loomisel. Kõige kehvemalt hindasid vastajad enda kogemust kindla ja toimiva 

teenuse suhtes, millele anti keskmine hinnang 5,99 punkti, mis on ootustest lausa 0,92 ühikut 

madalam. Nagu ka eelnevas analüüsis selgus, on tihtipeale olnud vastajatel probleeme 

teenuse korrektse toimimisega kas siis kvaliteedi kui ka sisu uuenemise kohalt. Kõik antud 

valdkonna aspektid said tajutava kogemuse hindeks väiksema punktide summa kui ootuste 

kohapealt. Antud tulemus näitab et kompetentsuse hoidmine ja selle tähtsustamine enda 

ettevõtte tegevuses loob tarbija jaoks suurt väärtust. Keskmine vahe antud dimensioonis oli 

-0,60 (sh keskmine ootus 6,88 ja keskmine tajutav kogemus 6,28). 
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Viiendaks ja viimaseks dimensiooniks oli empaatia. Empaatia tähendab üldvõtmes personali 

soovi ja tahtmist kliendiga tegeleda ja tegutsemist võimaliku parima eesmärgi nimel. Antud 

ankeedis paigutati empaatia dimensiooni neli järgmist teemat (vt Tabel 5): 

1. Töötajate poolne personaalne tähelepanu kliendile 

2. Töötajate mõistvus klientide vajaduste suhtes 

3. Personal tekitab soovi jätkata teenust kasutamast 

4. Klienditoe töötundide sobivus kliendi jaoks 

 

Tabel 5. Empaatia kvaliteedinäitajate ootuste ja tajutud kogemuse vaheliste keskmiste 

hinnangute erinevused ja nendevaheline lõhe ühikutes (Autori koostatud)  

Küsimuse 

nr 

Empaatia kvaliteedinäitajad Vastajate 

ootused 

teleteenustele 

(E) 

Vastajate 

rahulolu 

põhilise 

teleteenusega 

(P) 

Hinnangute 

vahe (P-E) 

19 Teleteenuse pakkuja töötajad 

osutavad kliendile personaalset 

tähelepanu   

6,45 6,1 -0,35 

20 Teleteenuse pakkuja töötajad 

mõistavad kliendi kõiki vajadusi 

6,39 6,01 -0,38 

21 Teleteenuse pakkuja personal tekitab 

soovi jätkata kliendisuhet ettevõttega 

6,83 6,16 -0,67 

22 

 

Teleteenuse pakkuja klienditoe 

töötunnid on kliendi jaoks sobivad 

6,15 6,25 0,10 

 

Empaatia dimensiooni ootuslikud näitajad said kõik keskmiseks hindeks üle kuue punkti. 

Siinjuures sai klienditoe töötundide sobivus kliendi jaoks terve analüüsi peale ainukesena 

kogemuste ja ootuste vaheks positiivse summa, st et kogemus on olnud antud aspektiga isegi 

paremad kui ootused ja samas see oli ka teine väide, mille puhul keskmiste hinnangute vahe 

ei olnud statistiliselt oluline. Kuigi teiste küsimuste ootuste ja kogemuste vahed olid 

negatiivsed hinnati neid siiski keskmiselt üle kuue punkti, mis on väga hea tulemus. Kõige 

suurema ootuste ja kogemuste vahe tulemuse sai küsimus kus puudutati teemat ka 

teenusepakkuja personal tekitab soovi teenust edasi kasutamast. Ilmselt on olnud vastajatel 

mõningaid negatiivseid kogemusi enda põhilise teleteenuse pakkuja personali töötajaga, mis 

on lõhestanud soovi teenust edasi kasutamast. Keskmine vahe antud dimensioonis oli -0,33 

(sh keskmine ootus 6,46 ja keskmine tajutav kogemus 6,13). 
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2.3. Järeldused ja ettepanekud 
 

Käesolevas peatükis teeb autor kliendirahulolu uuringu tulemustel põhinedes järeldusi ja 

pakub välja võimalikke probleeme lahendavaid variante teleteenuste pakkujatele.  

 

Kotler (2003a) rõhutas, et kliendirahulolu on hädavajalik, eriti tiheda konkurentsiga turul. 

Uuringus toodud vastused teleteenuste tarbimise kohta näitasid, et 70% vastanutest kasutas 

samaaegselt rohkem kui ühte teleteenuse pakkujat, seega on konkurents turul tihe. Samas on 

tarbijatel samaaegselt mitmekülgsed huvid: mitmekesiste filmivaliku, emakeelsete uudiste, 

spordi jms järele, mida samal teenusepakkujal võib olla väga keeruline ühe korraga 

rahuldada.  

 

Kuna kõige populaarsemaks kõrvalteenuseks osutus Netflix, saab öelda et kohalikud 

teleteenuse pakkujad konkureerivad rahvusvahelisel turul. Teleteenuste turg on ühe enam 

killustunud, kuna tarbijad kasutavad samaaegselt mitmeid teenuspakkujaid erinevate 

vajaduste rahuldamiseks. Näiteks kasutavad tarbijad Eesti suurimaid teenusepakkujaid 

kohaliku sisu ja uudiste allikana, Netflixi mitmekesisema ja uudsema filmavaliku jaoks. 

Kuna vastajate seas seisis välja teenuse sisu uuenemise probleem, võib see olla üheks 

põhjuseks miks kasutatakse mitut teleteenust samaaegselt. Samas kolmandik kliente on 

hinnatundlikud ja seega suurte välismaiste pakkujate (Netflix, Amazon Prime) hinnasurve 

mõjutab ka kohalikke teenusepakkujaid.  

 

Ligi veerand vastajatest tõdesid, et teenuse ja kanalite kvaliteet on olnud kehv. Siinjuures 

võiksid teleteenuse pakkujad panustada rohkem pildikvaliteedile (HD kvaliteet) ja ka 

vaadata üle enda teenuse tehniline pool (probleemid subtiitrite puudumisega, telekava 

vastavus tegelikkusega, pildi ja hääle sünergia omavahel).  

 

Kanalite valiku vähesuse üle kurtsid ainult 13,75% vastanutest. Selle alusel võib arvata, et 

pigem on probleemiks kanalite paljusus, aga nendest ainult vähesed pakuvad klientidele 

personaalselt huvipakkuvat sisu. Ühest küljest on laialdase teleteenuse pakkumisel see 

paratamatu, sest teenusepakkuja huvi on võimalikult suur kanalivalik, et võimalikult paljude 
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klientide ootusi katta ning väga spetsiifilisi huvisid nad ei suuda oma teenusega rahuldada. 

Teleteenuse pakkujad võiksid sellele tähelepanu pöörata, klientidelt tagasisidet koguda või 

uudiskirju edastada, et saada infot milliseid kanaleid kliendid personaalselt enda 

kanalivaikusse juurde sooviksid ja ka milliseid vähem huvi pakkuvaid kanaleid võiks 

kanalinimekirjast eemaldada. 

 

Amegavie jt (2019) on rõhutanud, et CRM vaade aitab saavutada positiivse 

kommunikatsiooni ja pikaaegsed kliendisuhted. Siinjuures on CRM süsteemi kasutades 

ettevõttel võimalik igal kontaktil kliendiga üles märkida kliendi ootused ja huvid, et ka 

tulevikus kliendiga kontakteerudes pakkuda võimaluse korral just talle personaalselt huvi 

pakkuvat sisu. 

 

Toetudes uuringutulemustele selgub et teleteenuste kasutajad soovivad, et nende teenuse 

sisu uueneks kiiremini kui praegu. Kuna uuringu käigus selgus ka et teenuseid kasutatakse 

suuremas osas filmide, sarjade, uudiste ja Eesti kanalite sisu vaatamiseks, oodatakse 

uuemaid välismaiseid filme, sarju kui ka Eesti toodangut kiiremini enda teleekraanile. 

Samuti saab lugeda teenuse uuenemise alla üleüldist teenuste valiku suurenemist ja 

värskendamist näiteks videolaenutuse ja spordiülekannete näol. 

 

Põhinedes Hassanein (2018) ülevaatele kohandati käesolevas küsitluses SERVQUAL 

küsimusi, et need sobiksid enam telekommunikatsiooniteenuste hindamiseks. SERVQUAL 

analüüsi tulemusel selgusid kõigis viies dimensioonis, et klientide ootused on kõrgemad kui 

kogemused kindla teenusepakkujaga. Kuigi antud analüüsis hinnati nii ootused kui ka 

füüsilised kogemused päris heale tasemele, on sellegipoolest mõned kitsaskohad, millele 

võiksid kõik Eesti teleteenusepakkujad rohkem panustada. Samuti läbi viidud t-testi kaudu 

määrati kindlaks, et 20-l teguril 22-st esineb statistiliselt oluline erinevus, mis viitab sellele, 

et tuleks keskenduda antud tegurite parandamisele.  

 

Esimeseks uuritavaks dimensiooniks oli füüsiline keskkond, kus vastajad tõdesid suuresti, 

et teleteenuse pakkuja rakenduse ülesehitus ei ole nii lihtsasti navigeeritav kui võiks. Seega 

võiksid teleteenuste pakkujad vaadata üle enda rakenduse/teenuse ülesehituse loogilisust ja 

lihtsust ja parandada kitsaskohad, mis võiksid tarbijates segadust ja ebamugavust tekitada. 
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Kindlad kitsaskohad saab teada klientide seas vastava uuringu läbi viimisel. Kuna rakendust 

kasutatakse alati kui teenus kasutamist leiab, on see äärmiselt oluline et kliendid end seda 

kasutades mugavalt tunneksid. Samuti tuli uuringus välja et ootused tehnika ja rakenduse 

kaasaegsusele ning rakenduse lihtsasti leiduvusele on kõrgemad kui tajutav kogemus, seega 

võiksid kõik teleteenusepakkujad panna rohkem rõhku rakenduse ja tehnika arendamisele 

(näiteks uued digiboksid, kus on ka järelvaatamisteenus või muud uudsed funktsioonid) ja 

samuti teha enda rakendus lihtsasti leitavaks.  

 

Teiseks uuritavaks dimensiooniks oli täpsus ja korrektsus, mida vastajad hindasid enda 

ootustele põhinevalt väga tähtsaks. Antud valdkonnas tuli esile teleteenuse pakkuja klientide 

probleemide tõsiselt võetavus, mida vastajad hindasid suuresti madalamaks kui ootused. 

Seega on klientides tekkinud tunded kus teleteenuse pakkuja personal ei ole tundnud nende 

probleemide lahendamisel erilist tähtsust, mis on suur ohumärk. Kotler (2003b) on öelnud, 

et osadel klientidel on soovid, mida nad ei oska selgelt väljendata ja siinjuures peab müüja 

neid soove ka täpsemalt uurima. Personali tuleks suunata olema rohkem 

kliendisõbralikumad ja näitama kliendile välja et temast seal ettevõttes hoolitakse. Sarnaselt 

klientide probleemide tõsiselt võetavusele hinnati madalamalt ka teleteenuse pakkuja 

lubaduste täitmist. Teenusepakkujad võiksid üle vaadata milliseid lubadusi klientidele 

antakse ja kas see ajavahemik, kus neid täita lubatakse, on ikka reaalne. 

 

Kolmandaks uuritavaks dimensiooniks oli probleemide lahendamise kiirus, kus selgus et 

vastajatel on olnud probleeme personali telefoni teel kättesaadavusega ja e-kirjadele vastuste 

saamisega. Teleteenuse pakkujad võiksid uurida enda personali seas kas antud valdkondade 

töötajatest on puudus või äkki ei kasutata enda tööaega efektiivselt. Tulenevalt eelnevatest 

kitsaskohtadest hinnati ka teleteenuse pakkuja töötajate probleemide lahendamise kiirust ja 

professionaalsust madalamaks kui ootused, mille puhul võiksid olla samad lahendused, mis 

eelnevalt välja toodud.  

 

Neljandaks uuritavaks dimensiooniks oli kompetentsus, mille ootusi hindasid vastajad kõige 

kõrgemalt. Vastajad hindasid negatiivselt kindla ja toimiva teenuse poolt, mida saab seostada 

ka eelnevate küsimustega, kus selgus et klientidel on ette tulnud olukordi kus teenus veab 

neid alt. Ilmselt on tulnud ette probleemid korrektse levi, kvaliteedi ja sisu uuenemisega, 
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millele võiksid kõik teleteenuse pakkujad tulevikus rohkem rõhku panna. Negatiivselt 

hinnati ka üleüldist teenusepakkuja personali oskust anda sõbralikku ja abistavat tagasiside 

probleemidele, mille juures ollakse ka kliendi probleemide lahendamisest huvitatud. Antud 

kitsaskoht võib tuleneda töötajate teadmatusest kindlates valdkondades ja ka reaalse huvi 

puudusest enda tööd teha. Teenusepakkujad võiksid viia töötajate seas läbi regulaarselt 

koolitusi ja pakkuda motivatsioonipakette, mis töötajate jaoks igapäevatöö meeldivamaks 

teeks.  

 

Viimaseks uuritavaks dimensiooniks oli empaatia, kus selgus sarnaselt eelnevale 

dimensioonile, et personal ei tekita alati klientide seas soovi ettevõttega kliendisuhet jätkata. 

Kuna personalil on suur roll kliendisuhete juhtimisel ettevõttes, peaksid teleteenusepakkujad 

panema rohkem rõhku enda personali empaatiavõimele. Antud dimensioonis oli terve 

SERVQUAL analüüsi peale ainuke tegur, mis hinnati tajutava kogemuse osas kõrgemalt kui 

ootused. Teleteenuse pakkuja töötundide sobivust hinnati 0,10 punkti kõrgemalt, kui ootusi.  

 

Keskmine ootus kõigi viie dimensiooni kohta oli 6,69 ja keskmine tajutav kogemus 6,18. 

Kõige suurem keskmise ootuse vahe esines empaatia kvaliteedinäitajate dimensioonis, kus 

oli keskmiseks ootuseks hinnatud 6,46. Lausa kahes dimensioonis oli keskmine ootuste tase 

suurem, kui keskmine ootus kõigi viie dimensiooni kohta. Nendeks olid kompetentsus (6,88) 

ning täpsus ja korrektsus (6,84). Kõige suurem keskmise tajutava kogemuse vahe esines 

probleemide lahenemise kiiruse dimensioonis, kus oli keskmiseks tajutavaks kogemuseks 

hinnatud 6,05. Kompetentsuse (6,28) ning täpsuse ja korrektsuse (6,26) dimensioonides oli 

aga keskmine tajutav kogemus hinnatud kõrgemaks, kui kõigi viie dimensiooni keskmine. 

Saab järeldada, et kompetentsus ning täpsus ja korrektsus on klientide jaoks kõige suuremate 

ootustega dimensioonid ning ka tajutav kogemus on antud dimensioonides olnud keskmisest 

parem. Kui võrrelda, mis tegurid olid vastajatele kõige olulisemad (suurimad ootuste 

hinnangud), siis nendeks teguriteks teleteenuste puhul on:  

• Teleteenuse pakkuja pakub kindlat ja toimivat teenust (6,91);   

• Teleteenuse pakkuja on usaldusväärne (6,9);  

• Teleteenuse pakkuja töötajad on viisakad (6,9); 

• Teleteenuse pakkuja pakub sõbralikku ja kvaliteetset kliendituge (6,9);  



38 

 

• Teleteenuse pakkuja töötajad on huvitatud kliendi probleemide lahendamisest (6,9); 

• Teleteenuse pakkuja rakenduse ülesehitus on lihtsasti navigeeritav (6,84). 

 

Kotleri (2002) sõnul teevad rahulolevad kliendid kordusoste ja annavad ka teistele inimestele 

tagasisidet enda hea kogemuse kohta. Antud uuringu teenuse soovitamise indeks seitsme 

palli skaalal oli 5,85. Selgub, et suurem osa tarbijatest on jäänud enda poolt tarbitava 

teenusega nii rahule, et on valmis seda ka enda pereliikmetele, sõpradele ja töökaaslastele 

soovitama.  

 

Tervet analüüsi arvestades arvab autor, et üldine kliendirahulolu seis Eestis tegutsevate 

teleteenuste pakkujate seas on päris hea, kuid siiski tuleb hetkeolukorral pidevalt silm peal 

hoida, küsida klientidelt tagasisidet ja proovida luua sünergia personali ja klientide vahel, et 

saavutada parimad tulemused.   
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KOKKUVÕTE 
 

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks oli klientide rahulolu analüüs Eesti teleteenuste 

pakkujate näitel. Töö teoreetilises osas toodi välja kliendirahulolu olemus ja selle tähtsus 

ühes edukas ettevõttes. Kirjeldati ka kliendi suhtluse juhtimise põhitõdesid, kus rõhutati enda 

ettevõte klientuuri tundmise tähtsust. Tutvustati kliendirahulolu mõõtmise SERVQUAL 

meetodit, mille eesmärk on mõõta kliendi ootuste ja tajutava kogemuse lõhesid teenuse 22 

näitaja juures. Viimaseks peatükiks teoreetilises osas oli varasemad telekommunikatsiooni 

ja e-teenustega seotud uuringud, kus kirjeldati nelja varasemalt teostatud uuringu tulemusi. 

Uuringu tulemustest selgus, et edukas ettevõtte keskendub suuresti kliendirahulolule.  

 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Eestis teleteenuseid pakkuvate klientide rahulolu 

taset ning analüüsi tulemustele tuginedes teha parendusettepanekuid ja anda tagasisidet. 

Uurimistöö käigus viidi läbi mugavusvalimil põhinev ankeetküsitlus. Ankeetküsitluse 

koostamisel tugineti SERVQUAL teoorial, mis kohandati vastavalt lõputöö teemale. 

Ankeetküsitlus viidi läbi 2022.aasta kevadel 30.aprill – 8.mai. Küsitlusele kogunes 88 

vastust ja keskmine vastaja oli 20-29 aastane naisterahvas, kes elab Tartumaal. Peamised 

põhilised teleteenused mida tarbiti olid Telia TV (43,7% vastanutest), Go3 (23,7% 

vastanutest) ja Elisa elamus (20% vastanutest). 70% vastanutest tõdesid, et kasutavad 

rohkem kui ühte teleteenust ja kõrval teenustest osutus kõige populaarsemaks Netflix (34 

vastanut). 

 

Kliendirahulolu uuringust selgus, et üldiselt ollakse enda peamise teleteenuse pakkujaga 

rahul, kuid probleeme siiski esineb paljudes valdkondades. Samuti läbi viidud t-testi kaudu 

määrati kindlaks, et 20-l teguril 22-st esineb statistiliselt oluline erinevus, mis viitab sellele, 

et tuleks keskenduda antud tegurite parandamisele.  

 

Keskmine rahulolu hinnang 7-sel skaalal oli 5,40. Kõige suuremad vahed dimensioonide 

lõikes olid kompetentsuse (-0,6), täpsuse ka korrektsuse (-0,59) ning probleemide 

lahendamise kiiruse (-0,54) dimensioonides. Enim probleeme esines teleteenuse ja kanalite 
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kvaliteedi ja sisu uuenemise osas. Samuti tõdesid vastajad SERVQUAL osa käigus, et 

teleteenuse pakkujate personal ei ole alati tekitanud meeldivat kogemust.  

 

Kui võrrelda, mis tegurid olid vastajatele kõige olulisemad (suurimad ootuste hinnangud), 

siis nendeks teguriteks teleteenuste puhul on:  

• Teleteenuse pakkuja pakub kindlat ja toimivat teenust (6,91);   

• Teleteenuse pakkuja on usaldusväärne (6,9);  

• Teleteenuse pakkuja töötajad on viisakad (6,9); 

• Teleteenuse pakkuja pakub sõbralikku ja kvaliteetset kliendituge (6,9);  

• Teleteenuse pakkuja töötajad on huvitatud kliendi probleemide lahendamisest (6,9); 

• Teleteenuse pakkuja rakenduse ülesehitus on lihtsasti navigeeritav (6,84). 

 

Tuginedes analüüsi tulemustele ja vastajate esitatud murekohtadele, toodi töös välja mitmeid 

võimalikke parendusi kliendirahulolu parandamiseks. Järgnevalt mõned näited: 

• Tuua klientide teleekraanile kiiremini uudsemaid välismaiseid ja Eesti filme ning 

sarju; 

• Parandada enda teleteenuse rakenduse loogilisust ja lihtsust; 

• Lisada rohkem rõhku teleteenuse rakenduse ja tehnika arendamisele; 

• Teleteenuse pakkujad võiksid uurida enda personali seas kas klienditoe valdkonna 

töötajatest on puudus või äkki ei kasutata enda tööaega efektiivselt; 

• Teenusepakkujad võiksid viia töötajate seas läbi regulaarselt koolitusi ja pakkuda 

motivatsioonipakette, mis tekitab personali seas rohkem motiveeritust;  

• Teleteenusepakkujad peaksid panema rohkem rõhku enda personali 

empaatiavõimele. 

 

Klientide rahulolu uurimine on oluline nii ettevõttesiseselt kui ka mitme ettevõtte lõikes 

korraga. Antud uurimus andis tulemusi ja autor on veendunud, et välja pakutud lahendused 

teleteenusepakkujatele suurendavad kliendirahulolu.  
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LISAD 
 

 

Lisa 1. Uuringu küsimustik 
 

Lugupeetud vastaja! 

 

Olen Eesti Maaülikooli Ettevõtluse- ja finantsjuhtimise eriala kolmanda kursuse tudeng 

Haldi Siilbek ja kirjutan enda bakalaureuse lõputööd teemal Klientide rahulolu 

teleteenustega. Siinjuures palun Teil vastata antud küsimustikule, mis on seotud Teie 

teleteenuste kasutamisharjumustega ja selle rahuloluga. Küsimustiku täitmine võtab aega 

orienteeruvalt 10 minutit ja on anonüümne. Küsimustikule saab vastata 8.maini. 

 

Kui mõne küsimusega seoses tekkis küsimusi või soovite täpsustada, siis palun võtke 

ühendust aadressil haldi.siilbek@student.emu.ee 

 

1. Kas Te kasutate teleteenuseid(TV kanalid, videolaenustus, Youtube-i tasuline 

versioon, Netflix ja Amazon Prime)?(valida üks) 

o Ei 

o Jah 

 

2. Kui Te ei kasuta teleteenuseid, siis kas see harjumus on muutunud viimaste aastate 

jooksul? 

o Ei 

o Jah 

 

3. Millist teleteenust Te hetkel põhiliselt kasutate?(märkida üks) 

o Elisa elamus 

o Telia TV 

o Home3 
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o Go3 

o Apollo TV 

o Viaplay 

o STV 

o Elevi 

o Telset 

o Levikom 

o Youtube tasuline versioon 

o Netflix 

o Amazon Prime 

o Apple TV 

o Muu 

 

4. Milliseid teleteenuseid Te veel peale põhilise teleteenuse kasutate? 

o Elisa elamus 

o Telia TV 

o Home3 

o Go3 

o Apollo TV 

o Viaplay 

o STV 

o Elevi 

o Telset 

o Levikom 

o Youtube tasuline versioon 

o Netflix 

o Amazon Prime 

o Apple TV 

o Muu 

 

5. Juhul kui kastutate mitut teleteenust, siis miks? 

o Harjumus 

o Mitmekülgsem sisu 
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o Mugav rakendus 

o Hea pakkumine 

o Leibkonna erinevad eelistused 

o Muu 

 

6. Mille vaatamiseks kasutate enda põhilist teleteenust? 

o Uudised 

o Eesti kanalite sisu 

o Spordiülekanded 

o Filmid 

o Sarjad 

o Multifilmid 

o Tõsielu 

o Sisuloojate videod 

o Muu 

 

7. Kuidas Te enda põhilist teleteenust vaatate? 

o Telerist 

o Rakendusest läbi telefoni, arvuti jne 

 

8. Kui tihti Te teleteenuseid kasutate? 

o Iga päev 

o Mõni kord nädalas 

o Kord nädalas 

o Mõni kord kuus 

o Kord kuus 

o Kord kolme kuu jooksul 

o Harvem 

 

9. Kuivõrd olete enda põhilise teleteenusega rahul? (skaalal 7-olen väga rahul, 1-ei ole 

üldse rahul) 

o 7 
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o 6 

o 5 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

10. Kuivõrd olete enda põhilise teleteenuse poolt pakutavate teenuste valikuga rahul? 

(skaalal 7-olen väga rahul, 1-ei ole üldse rahul) 

o 7 

o 6 

o 5 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

11. Kuivõrd olete enda põhilise teleteenuse poolt pakutava sisu uuenemise kiirusega 

rahul? (skaalal 7-olen väga rahul, 1-ei ole üldse rahul) 

o 7 

o 6 

o 5 

o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

12. Kuidas hindate Teie poolt tellitava põhilise teleteenuse kuutasu? (skaalal 7-kuutasu 

on väga kõrge, 1-kuutasu on väga soodne) 

o 7 

o 6 

o 5 
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o 4 

o 3 

o 2 

o 1 

 

13. Järgnevalt on esitatud 22 väidet teleteenuse pakkujate kohta. Palun hinnake, 

kuivõrd olete nõus, et järgmised tegurid on teleteenuse pakkumise olulised, 

mõtlemata konkreetsele pakkujale (7-nõustun täielikult, 1-ei ole üldse nõus): 

1) Teleteenuse pakkuja tehnika ja rakendus peaksid olema kaasaegsed 

2) Teleteenuse pakkuja rakendus peaks olema atraktiivse kujundusega  

3) Teleteenuse pakkuja rakenduse ülesehitus peaks olema lihtsasti navigeeritav 

4) Teleteenuse pakkuja rakendus peaks olema lihtsasti leitav 

5) Teleteenuse pakkuja peaks lubatud tähtaegadest kinni hoidma 

6) Teleteenuse pakkuja peaks võtma klientide probleeme tõsiselt 

7) Teleteenuse pakkuja peaks lubama seda, mida ta ka teostada suudab 

8) Teleteenuse pakkuja peaks olema usaldusväärne 

9) Teleteenuse pakkuja kodulehelt peaks leidma ajakohase ja usaldusväärse info  

10) Teleteenuse pakkuja kliendid peaksid teenindajat usaldama 

11) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid probleeme lahendama kiirelt ja 

professionaalselt  

12) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid olema telefoni teel kergesti kättesaadavad  

13) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid e-kirjadele vastama kiiresti  

14) Teleteenuse pakkuja peaks pakkuma kindlat ja toimivat teenust  

15) Teleteenuse pakkuja kliendid peaksid end tundma teenindajaga suheldes kindlalt 

16) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid olema viisakad  

17) Teleteenuse pakkuja peaks pakkuma sõbralikku ja kvaliteetset kliendituge  

18) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid olema huvitatud kliendi probleemide 

lahendamisest  

19) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid kliendile osutama personaalset tähelepanu   

20) Teleteenuse pakkuja töötajad peaksid mõistma kliendi kõiki vajadusi  

21) Teleteenuse pakkuja personal peaks tekitama soovi jätkata kliendisuhet ettevõttega 

22) Teleteenuse pakkuja klienditoe töötunnid peaksid olema kliendi jaoks sobivad  
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14. Järgnevalt palun hinnake oma rahulolu enda põhilise teleteenusega nende samade 

tegurite alusel. Palun hinnake, kuivõrd olete nõus, et antud teenus vastab 

järgnevatele teguritele (7-nõustun täielikult, 1-ei ole üldse nõus): 

1) Teleteenuse pakkuja tehnika ja rakendus on kaasaegsed  

2) Teleteenuse pakkuja rakendus on atraktiivse kujundusega  

3) Teleteenuse pakkuja rakenduse ülesehitus on lihtsasti navigeeritav 

4) Teleteenuse pakkuja rakendus on lihtsasti leitav 

5) Teleteenuse pakkuja hoiab lubatud tähtaegadest kinni 

6) Teleteenuse pakkuja võtab klientide probleeme tõsiselt 

7) Teleteenuse pakkuja lubab seda, mida ta ka teostada suudab 

8) Teleteenuse pakkuja on usaldusväärne 

9) Teleteenuse pakkuja kodulehelt leiab ajakohase ja usaldusväärse info  

10) Teleteenuse pakkuja kliendid saavad usaldada teenindajat 

11) Teleteenuse pakkuja töötajad lahendavad probleeme kiirelt ja professionaalselt  

12) Teleteenuse pakkuja töötajad on telefoni teel kergesti kättesaadavad  

13) Teleteenuse pakkuja töötajad vastavad e-kirjadele kiiresti  

14) Teleteenuse pakkuja pakub kindlat ja toimivat teenust  

15) Teleteenuse pakkuja kliendid saavad end tunda teenindajaga suheldes kindlalt 

16) Teleteenuse pakkuja töötajad on viisakad  

17) Teleteenuse pakkuja pakub sõbralikku ja kvaliteetset kliendituge  

18) Teleteenuse pakkuja töötajad on huvitatud kliendi probleemide lahendamisest 

19) Teleteenuse pakkuja töötajad osutavad kliendile personaalset tähelepanu   

20) Teleteenuse pakkuja töötajad mõistavad kliendi kõiki vajadusi  

21) Teleteenuse pakkuja personal tekitab soovi jätkata kliendisuhet ettevõttega 

22) Teleteenuse pakkuja klienditoe töötunnid on kliendi jaoks sobivad  

 

15. Kui tõenäoliselt soovitaksite enda põhilist teleteenust sõpradele, töökaaslastele ja 

pereliikmetele? (skaalal 7-väga kindlasti soovitan, 1-kindlasti ei soovita) 

o 7 

o 6 

o 5 

o 4 

o 3 
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o 2 

o 1 

 

16. Kas Teie peamise teleteenusega on ette tulnud järgnevaid probleeme? 

o Kanalite kvaliteet on kehv 

o Hind on kõrge 

o Kanalite valik on väike 

o Teenuse kvaliteet on kehv 

o Eesti keelse teeninduse puudumine 

o Vene keelse teeninduse puudumine 

o Sisu uueneb liiga aeglaselt 

o Valitud teleteenusel ei ole rakendust(et kasutada ka telefonis, arvutis) 

o Keele valiku võimaluse puudus 

o Ei ole aega teleteenust kasutada 

o Ei ole huvi pakutava sisu vastu 

o Muu 

o Ei ole probleeme esinenud 

 

17. Kuidas on Teie teleteenuste kasutamise harjumused muutunud viimaste aastate 

jooksul? 

o Olen hakanud vähem vaatama 

o On jäänud samaks 

o Olen hakanud enam kasutama 

 

18. Teie sugu 

o Mees 

o Naine 

 

19. Palun sisestage enda vanus täisarvuna. 

…………………………………………………………………………………………… 
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20. Teie elukoht 

o Harju maakond  

o Tartu maakond  

o Ida-Viru maakond  

o Pärnu maakond  

o Lääne-Viru maakond  

o Viljandi maakond  

o Rapla maakond  

o Võru maakond  

o Saare maakond  

o Jõgeva maakond  

o Järva maakond  

o Valga maakond  

o Põlva maakond  

o Lääne maakond  

o Hiiu maakond  

o Ei ela Eestis 
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Lisa 2. Teleteenustega seotud SERVQUAL analüüsi tegurite olulisuse ja 

tajutava kogemuse statistilise erinevuse näitajad 
 

Küsimus T-testi olulisuse tõenäosus p Hüpotees Kas esineb erinevus? 

1 0.00274 H1 Jah 

2 0.34791 H0 Ei 

3 0.00000 H1 Jah 

4 0.00052 H1 Jah 

5 0.00162 H1 Jah 

6 0.00001 H1 Jah 

7 0.00002 H1 Jah 

8 0.00037 H1 Jah 

9 0.00009 H1 Jah 

10 0.01736 H1 Jah 

11 0.00091 H1 Jah 

12 0.00032 H1 Jah 

13 0.00111 H1 Jah 

14 0.00000 H1 Jah 

15 0.00080 H1 Jah 

16 0.00017 H1 Jah 

17 0.00050 H1 Jah 

18 0.00006 H1 Jah 

19 0.01539 H1 Jah 

20 0.02689 H1 Jah 

21 0.00009 H1 Jah 

22 0.56077 H0 Ei 

Allikas: autori koostatud arvutused uuringu tulemusel 
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