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Teie ees: Elmo Puidet

• Juhtimiskoolitaja ja konsultant 11 aastat

• Praegu juht konsultatsiooniäris ja 
tootmises

• Varem juhtinud panganduses, tootmises 
ja ühiskondlikus organisatsioonis

• Viinud läbi kümmekond teeninduse ja 
protsesside muutmise projekti
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Täna …. 
• Räägime teenindusest alaliidus 

• Räägime protsessi standarditest ja 
nende loomisest
– Käime läbi mõned lihtsa case’id

• Räägime professionaalsuse, liidu 
eesmärkide ja isikliku motivatsiooni 
seostest

• Vaatame endale otsa ☺

• Protseduurid ja 
standardid 
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Protseduuride kirjeldamine
• Protseduure kirjeldatakse protsessides 

selguse saavutamiseks
• Protsesside selgusest oleneb: 

– Organisatsiooni toimimise efektiivsus
– Töötajate ja klientide rahulolu
– Uue töötaja väljaõppe kiirus

• Protsesside kirjeldamise kaudu tekkib 
arusaamine, kas püstitatud eesmärke 
on võimalik täita ☺ .. ja kus on 
kitsaskohad / riski kohad.

Protseduuride kirjeldamine

• Protseduuride / protsesside 
kirjeldamise formaadi ja 
sügavuse otsustab üldjuhul 
organisatsioon ise

• Kasutada võib maailmas tuntud 
protsesside kirjeldamise ja 
kvaliteedi juhtimise metoodikaid 
(ISO, TQM jne)
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Protsessi kirjeldus või standard?

• Protsessi kirjelduses esitatakse 
üldjuhul standard-olukorras 
käitumise mudel

• Kui konkreetse tegevuse / 
protseduuriga kaasneb mingi info / 
paberiga tegelemine, siis oleks hea 
määrata ka selle formaat sama 
kirjeldusega

Mis saab kui ei panda kirja ... 
• Rutiinsete asjade tegemise teadmist 

antakse edasi rahvapärimusena suust-
suhu meetodil
– Tulemus: esialgse idee / versiooni 

kadumine

• Võib hakata (tehnilistele) töötajatele 
kogunema palju sarnaseid küsimusi
– Tulemus: suur ajakulu, teed kõigi eest asju

• Lihtne on “lõdvalt lasta” – puudub kindel 
kokkulepe kuidas asju tehakse
– Tulemus: kvaliteedi langus 
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Milliseid protsesse kirja panna
• Dokumendihaldusega seotud asjad

– Kuidas, kuhu, kes, kauaks jne?
• Raamatupidamisega seotud ajad

– Arved, lepingud, tööajatabelid, puhkuse ja 
komandeeringu-asjad

• Klienditeenindusega seotud tegevused ja 
paberid

• Arendusega seotud asjad ja paberid
• Projektijuhtimisega seotud asjad ja paberid
• Koosolekud (info laiemalt)

– ettevalmistus, läbiviimine, protokollimine, säilitamine 

Kuidas kirja panna asju

• NB! Sõlmige majasisene kokkulepe
• Pange kirja piisava detailsusega
• Ärge jätke välja enesest-mõistetavaid 

asju
• Kui on mingi varasem kirjapanemise 

formaat – järgige sama

• Mõelge ka lugeja peale ☺
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Näide 1: arendustegevuse protsess

Näide 2
• Klienditeeninduse  standard teenindus-

ettevõttes (turism), sisukord:
– TEENINDUSE OLEMUS
– KLIENT
– KLIENDITEENINDAJA
– KLIENDIKESKNE TEENINDUS
– TEENINDUSEKS VAJALIK INFORMATSIOON
– TELEFONITEENINDUS
– KÄITUMINE PROBLEEMI JA KAEBUSE PUHUL
– KÄITUMINE KIITUSE PUHUL
– KLIENDI TURVALISUS

• Kokku 10 lk.
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Näide 3
• Klienditeeninduse  standard teenindus-

ettevõtte osakonnas (autorent), sisukord:
– TERMINID
– I.TELEFONITEENINDUS
– II. LETITEENINDUS
– III. KLIENDI KVALIFITSEERIMINE
– IV. AUTO ÜLEANDMINE JA VASTUVÕTMINE
– V. DOKUMENTATSIOON
– VI. MUU

• Kokku 13 lk + lisad

Näide 4
• Klienditeeninduse standardi Lisad ühes 

osakonnas (autorent), sisukord:
– Lisa 1. Auto välise ülevaatuse leht
– Lisa 2. Remondi saateleht
– Lisa 3. Sõiduki üleandmise-vastuvõtu akt
– Lisa 4. Sõiduki ostu-müügi eelleping
– Lisa 5. Sõiduki ostu-müügi leping
– Lisa 6. Pesuteenuse osutamise leping
– Lisa 7. Sõidukite pesuplaan

• Kokku 8 lk standardit + lisad ca 30 lk
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Näide 5

• Töösisekorra eeskiri, sisukord:
– Üldsätted

– Tööaeg

– Töö tasustamine

– Tööalaste korralduste andmine

– Tööohutus, -tervishoid ja tuleohutus

– Lõppsätted 

• Kokku 2 lk 

Professionaalsus ja 
motivatsioon



9

Millest sõltub professionaalsus?

.......

.......

.......

Minust sõltuvad asjad:
• Hoiak

suhtumine, kavatsus, põhimõtted, tahe;

• Töökus
pingutus, lõpuni tegemine, järjepidevus, 
mugavustsoonist väljumine;

• Tarkus
teadmised, oskused, kogemused, 
arusaamine, mõistmine, sallivus, ühisus.
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ARENG

Areng on üleminek kvalitatiivselt uude 
seisundisse.

Areng baseerub indiviidil ehk on 
otseselt seotud konkreetse persooniga.

Areng on loomingu, mitte õppimise, 
funktsioon ehk siis loomingu objektiivne 
kaassõltuvus.

Ülo Vooglaid

Arengu mootor

• Kui inimene ei taju piisava selgusega, 
kuidas ta konkreetses keskkonnas kasvab 
ja edasi areneb, kuidas tema võimed ja 
tuleviku väljavaated järjest avarduvad, siis 
ta kas hakkab võitlema, lahkub või 
mandub!
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TARKUSE KUJUNEMINE

1. Teadmised on vaja rakendada 
oskusteks, et seeläbi saada kogemus.

2. Nende kolme ühisosana tekivad uued 
seosed ehk arusaamine, millele 
järgneb suure terviku parem 
mõistmine.

3. Alles siis saab välja kujuneda sallivus
ja ühisus, mis on olulised püsiva 
usaldusliku suhte tekkimiseks.

EDUKOGEMUSE TÄHTSUS

1. Sa lood või hävitad usaldust iga oma 
suhte ja suhtumisega.

2. Usaldus loob eelduse edukogemuse 
tekkimiseks.

3. Järjepidevate edukogemuste tulemusel 
kujuneb välja eneseusk.

4. Edukogemusest suure osa saame 
tööülesandeid ja -eesmärke täites
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Eesmärk

• Eesmärk peab olema kõrgem kui 
prognoos

Tulemus

Aeg

Eesmärk

Prognoos

VISIOONI MÕJU

• Kas Sina tead oma organisatsiooni 
eesmärke?
• Pikk eesmärk?
• 2010?
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... aga mina ise?

Minu motivatsioon

• Kes mind motiveerib?

• Kuidas mina end “käima” saan?

• Olen ma selle kõigega rahul, mis minu 
ümber toimub?
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Maslow’ inimvajaduste 
püramiid

Eneseteostus

Hindamisvajadus

Armastusvajadus

Turvalisusvajadus

Füüsiline vaj.

Potentsiaali suurendamine, ausus iseenese vastu

Eneseaustus, edu, tunnustus

Sots. aktsepteeritus, vajalik olemine

Kodu ja perekond

Riided

söök

Elu Ratas 
Karjäär /Töö Haridus

Perekond

Isiklik 

Areng 

Sõbrad/Network

Igapäevaelu

juhtimine

Tervis

Meelelahutus ja puhkus
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VISIOONI MÕJU

1. Ise endale eesmärkide seadmine
2.Sisemise erutuse ja energia tekkimine
3.Sihikindluse kujunemine
4.Jumaliku rahulolematuse seisundi 

saavutamine

LIIKUMINE OMAL JÕUL
ENESEUSU KASV

ENESEUSU TÄHTSUS

1. Eneseusk ehk endasse uskumine aitab 
vabaneda ohvrimentaliteedist.

2. Eneseusklik inimene juhib oma elu.

3. Mitu eneseusklikku inimest koos loovad 
eelduse sünergia tekkimiseks ehk mõistliku 
pingutusega erakordsete tulemuste 
saavutamiseks.

KUI PALJU SINA ENESEUSKU KÜLVAD?
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Mina ja minu motivatsioon

• Mõtle läbi, mis sind motiveerib ja keskendu sellele

• Pane enese jaoks paika eesmärgid ja põhimõtted

• Analüüsi, kas need haakuvad organisatsiooni ja 
meeskonna eesmärkide ja põhimõtetega

• Asu valitud suunas tegutsema

• Tuleta eesmärke, suunda ja põhimõtteid meelde, 
eriti just raskel hetkel

• Pea meeles, et IGAÜKS VASTUTAB OMA 
MOTIVATSIOONI EEST ISE

KOKKUVÕTE

• Näe ennast Suure Terviku Olulise Osana.

• Keskendu asjadele, mis Sinust sõltuvad. 

• Ära karda suuri eesmärke vaid lühikesi 
tähtaegu.

• Loo mudel sellest, mida ja kuidas saavutad.

• Keskendu igale mõttele, sõnale ja teole.

• Usu enda sisse.

• Aita teistel eneseusklikuks saada.
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Töötaja –

Organisatsiooni nägu

Milline oled Sina? Kuidas teistele 
paistad?
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Ootused?

Ettevalmistus
• Eesmärgid

• Häälestus

• Püsivus

• Ole informeeritud

• Tunne fakte

• Treeni ja jaga kogemust
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Esimene mulje
• Positiivsus

– Positiivsuse näitamine pidevalt sõltumata 
tulemustest 

• Kehakeel
– Sõnad 10%
– Hääletoon kuni 38%
– Näoilme ja žestid ~50%

• Hea inimene
– Hea ja kena inimesega mängitakse kaasa ka siis, 

kui saadakse aru, et teenindaja manipuleerib!

Efektiivne kuulamine

• Keskendu teisele inimesele - kliendile
• Tee lühimärkmeid
• Julgusta huvitunud mitteverbaalsete 

väljendusvahenditega 
• Ära katkesta
• Ära iial oleta! Esita küsimusi kõige kohta, 

millest Sa veel täpselt aru ei saa
• Korda üle olulisemad asjad, kontrollimaks, kas 

mõistate asju ühtviisi
• Kuula ka pauside ajal. Ära karda vaikust
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Kuulaja vead
• Puudulik tähelepanu

• Mõtleb ja formuleerib oma vastust samal 
ajal, kui teine räägib

• Kuulab ja jätab meelde detaile selle 
asemel, et püüda haarata probleemi sisu 
ja mõtet

• Mõtleb rääkija mõtteid edasi

• Interpreteerib ja spekuleerib

Sümpaatia vs empaatia

• Sümpaatia – tunnete teise inimese tundeid

• Empaatia – mõistate teise inimese tundeid



21

Kõneleja vead
• Vale ajastus!
• Ei organiseeri oma mõtlemist enne rääkimist
• Väljendub ebatäpselt
• Püüab liiga palju korraga öelda ja tekitab 

segadust
• Räägib ebakindlusest ikka edasi
• Vestlus ei lähe edasi – jätab vastamisel ütlemata 

selle, mida küsiti
• Monotoonsus ja automaatsus

Hea teenindaja .. 

• Ei peegelda tagasi kliendi negatiivseid 
emotsioone

• Filtreerib kliendi sõnumist välja tegeliku 
soovi

• Täpsustab soovi ja on kannatlik
• Leiab lahenduse / püüab abistada 

võimaluste piires
• On kliendile toeks
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Mida teha, et klient tunneks ennast 
hästi

• Klient soovib lahendusi, mitte probleeme
• Klient tahab tunda ennast olulisena
• Klient tahab kinnitust, et temaga on 

meeldiv suhelda
• Klient tahab tähelepanu
• Klient rõõmustab, kui tema ootusi 

ületatakse
• Klient ootab professionaalset abi

Ad hoc ja aina uuesti ... 
• Teeninduse tootmine ja tarbimine toimub 

sama-aegselt 
• Klient on osaline teeninduses
• Teenindaja saab oma organisatsiooni heaks 

teha ühe päevaga rohkem, kui juhtkond kuu 
ajaga

• Ebaõnnestunud teenindamist ei saa 
olematuks teha ega garantiikorras parandada

• Klient teeb järeldused igast 
teeninduskontaktist
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Unikaalsus ja esindus:
• Iga teenindussituatsioon on alati 

unikaalne ja igakord algab “aeg” otsast 
peale

• Teenindaja tähendab kliendi jaoks kogu 
ettevõtet

• Kohtle klienti nii, nagu tahad, et sind 
koheldaks

• Ole hea kolleeg ja aita teistel täita nende 
eesmärke

Päeva teise poole kokkuvõte
• Selgus protsessides ja eesmärkides 

tagab efektiivsema töö ja arengut 
võimaldava keskkonna;

• Motiveerige end ise läbi oma eesmärkide 
ning luues sidemeid nende ja 
organisatsiooni eesmärkide vahel;

• Te võite saada kõik mida soovite, kui te 
vaid aitate piisavalt saada teistel 
inimestel seda, mida nemad soovivad.

Zig Ziglar
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Te võite saavutada kõike!

48

Tänan!

Elmo Puidet

BDA Consulting

www.bda.ee


