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SISSEJUHATUS 

Üha vähem näeb maapiirkonnas liikumas inimesi, kes seal elavad ja tegutsevad. 

Tootmised on koondunud tihedalt asutatud aladele lähemale. Kasvanud on ettevõtete 

suurused ja tootmismahud. Aja jooksul on maapiirkonna arengut järjest enam hakanud 

mõjutama põllumajanduse- välised tegurid, samuti on muutunud ka põllumajandus selle 

traditsioonilises mõttes [Seeder 2011]. 

Maaelufoorumis [Seeder 2011] on öeldud, et maapiirkonna eripära hoidmiseks tuleb 

esmalt säilitada sealne eluolu. Teisalt luua ja arendada kogu sealset keskkonda, 

saavutamaks jätkusuutlik elukeskkond ning maaelanikkonna üldine rahulolu ja 

turvatunne tuleviku suhtes.  

Eesti põllumajandusettevõtete struktuur pole ühtne. Üheks suunaks on suurettevõtjad, 

kes toodavad masstoodangut. Teine suund on väikeettevõtjad, kellel on igapäevaselt 

küsimuseks jätkusuutlikkus. Ettevõtjad, kellel soov ja tahtmine edukalt ajaga kaasas 

käia, on leidnud endale sobiliku väljundi läbi oma toote või teenuse mitmekesistamise. 

Töö autor on tihedalt seotud ettevõttega, mis on magistritöös aluseks võetud. Kõlleste 

Garlic OÜ soovib esmajoones eesmärgiks ettevõtet arendada ja seeläbi anda panus 

maapiirkonna arengusse. Selleks, et eristuda konkurentidest on olulisel kohal ettevõttele 

toote lisaväärtuse kujundamine. Kõlleste Garlic OÜ peamiseks toodanguks on 

taliküüsaluk. Samuti kasvatatakse suviküüslauku ja proovitakse edendada ka 

sibulakasvatust. Lisaväärtusega toote tootjad peavad eelkõige mõtlema 

konkurentsieeliste kujundamisele ja eristumisele. Sellega seoses ka ettevõtte juhil 

mitmekesistamise ja tootele lisaväärtuse andmise idee tekkis.  

Käesolevas lõputöös käsitletakse väikest põllumajandusettevõtet. Ettevõte tegutseb 

Põlvamaa Kõlleste vallas. Ettevõte Kõlleste Garlic OÜ on asutatud 2013. aasta 

veebruaris. Eelnevalt tegutseti füüsilisest isikust ettevõtjana 2011. juunist–2013. 
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jaanuarini. Tegevusalaks on köögiviljakasvatus, võrreldavaks kultuuriks on 

taliküüslauk. 2013. aasta kevadest kasvatatakse väikesel pinnal ka suviküüslauku ning 

sibulat. Ettevõttel on 4ha rendimaad. Taliküüslaugu kasvupinnaks on üks hektar, 

suviküüslauku 0,1 hektarit ja sibulat 0,1 hektarit. Taliküüslaugu sordiks on leedu 

päritoluga `Ziemiai´ ja suviküüslaugul prantsusmaa sort ´Flavor´, mis omab ka 

sertifikaati. Sibula sordiks on ´Stuttgarten Riesen´. OÜ Kõlleste Garlic juhi sooviks on 

arenedes jõuda suuremate köögivilja- kasvatajate hulka. Aasta 2014 seisuga kasvatab 

ettevõte sibulat, tali- ja suviküüslauku. Lõputöös valitakse lisaväärtuse loomiseks 

küüslauk, sest seda kasvatatakse suuremal pinnal. 

Uurimustöö eesmärk on välja selgitada Kõlleste Garlic OÜ mitmekesistamise 

võimalused küüslaugule lisaväärtuse andmise teel ning võimaluste realiseerimiseks 

koostada ettevõtte ärimudel. 

Tuleb arvestada, et iga tegevus toob kaasa riske. Millised riskid on ettevõttel, kuidas 

riske hajutada mitmekesistamisega? Riskide hajutamise võimalused tulenevad läbi 

mitmekesistamise ja lisaväärtuse loomise ning need üldistataske ärimudeli vormis. 

Uurimustöö ülesanded: 

 analüüsida mitmekesistamise alternatiive, selekteerides välja ettevõttele 

sobilikud; 

 välja selgitada küüslaugu lisaväärtuse alternatiivid ja sobitada need vastavalt 

ettevõtte võimalustega; 

 varasema kogemuse kaasamiseks koostada ja läbi viia intervjuu Lõuna-Eesti 

tuntumate küüslaugukasvatajatega; 

 analüüsida ärimudeli plokke ja koostada ettevõttele ärimudel keskendumisega 

küüslaugukasvatusele ja küüslaugu väärindamisele lõpptarbijate toodeteks. 

Uurimusöö on jaotatud kahte suurde peatükki. Esimeses peatükis mõtestatakse lahti 

mitmekesistamise olemus, rõhuga lisaväärtuse loomisele maapiirkonnas ning sellega 

kaasnevatele probleemidele. Samuti vaadeldakse riski ja konkurentsi olemust arenevas 

ettevõttes. Esimese osa neljandas alapeatükis selgitatakse Osterwalderi ärimudelit, mille 

järgi töö lõpuosas ettevõttele ärimudel koostatakse.  

 

http://www.seemnemaailm.ee/index.php?GID=195
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Teises peatükis esitatakse enda töö metoodika ja uuringu tulemused. Magistritöös 

kasutatakse kvalitatiivseid uurimusmeetodeid. Läbi viiakse intervjuud, analüüsitakse 

neid ning üldistatakse tulemused ettevõttele Kõlleste Garlic OÜ. Samuti kasutatakse 

alternatiivide teadvustamsieks ajurünnakut ja selle üldistamist tootekaardi vormis. Töö 

tulemused koondataske tegevusjuhisteks Osterwalderi ärimudeli järgi. 
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1. ETTEVÕTTE MITMEKESISTAMINE JA TOOTE 
LISAVÄÄRTUS 

1.1 Mitmekesistamise vajadus ja olemus 

Mitmekesistamisest võiks mõista kui ettevõtluse riskide hajutamist, laiendades ettevõtte 

eesmärke ja tuues põhitegevuse kõrvale erinevaid tegevusi, tooteid. Igal ettevõtjal on 

võimalus oma tooteid või teenust pakkuda koostöös teiste ettevõtjatega. Kas muidugi 

see igat ettevõtjat huvitab ja kas leitakse sellset positiivset tulemust, on iga ettevõtja 

iseseisev otsus. Samuti kaasnevad mitmekesistamisega kulutused, mis on risk oamette. 

Järgnevas peatükis keskendutakse põllumajanduslikule mitmekesistamisele, sest 

ettevõte, mida uuritakse on põllumajandusega tegelev. 

Kirjandust uurides tuleb välja tõde, et mõisted mitmekesisus ja multifunktsionaalsus on 

teatud ulatuses kattuvad. Seega kasutatakse ka mõningal juhul multifunktsionaalset 

mõistet lahti seletamaks mitmekesistamise olemust. 

Põllumajandus on üks maamajanduse harusid, peale põllumajanduse hõlmab 

maamajandus veel maal toimivat tööstust, teenindust, pangandust, jahindust, 

puhkemajandust, turismi ja muid harusid, mille osatähtsus on põllumajanduse kõrval 

kiiresti kasvamas. [Mereste 2003, lk 532] 

Maamajanduse mitmekesistamise sisu ei ole üheselt määratud, küll aga arvatakse, et see 

võiks tähendada maapiirkonnas tegevuste/ettevõtluse rikastamist teiste tegevusaladega 

peale põllumajanduse, arvestades kohalikke ressursse: maad, inimesi, jms. [Haugen, 

Mereste 2011] 

Maamajanduses hakati ettevõtluse mitmekesistamisest rääkima seoses traditsiooniliste 

maaettevõtlusvaldkondade konkurentsivõime langusega globaliseeruvas 

turumajanduses, kus turule jõudmine ja seal püsimine oli muutunud paljudele 

ettevõtjaile raskeks. See tingis vajaduse osadel põllumajandustootjatel mõelda teistele 
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elualadele, mida saaks teostada maapiirkonnas ning võimaldaks elatist oma 

perekonnale. [Värnik 2008, lk 5] Maamajanduse mitmekesistamisest räägitakse seetõttu, 

et inimestel oleks maal midagi ette võtta, vähendada ühele tootmissuunale 

spetsialiseerumsiest tulenevaid riske, arendada piirkonda. Hutchinsoni 

majandussõnastiku järgi tähendab mitmekesistamine erinevate kaupade ja teenuste 

hulga laiendamist ettevõttes või antud geograafilisel alal. [Haugen, Mereste 2011] 

Maamajanduse mitmekesistamise puhul tuleb lähtuda olulisel määral riski juhtimisest ja 

riski hajutamisest. Porfolio teooria kohaselt – need ettevõtted, kes hoiavad „mune ühes 

korvis“ ei ole paremas positsioonis võrreldes firmadega, kes investeerivad erinevatesse 

organisatsioonidesse hajutades riske. [Haugen, 2011] 

Maamajanduses ettevõtluse mitmekesistamisest rääkides tuleb selgeks teha põhjused, 

miks peaks maapiirkonnas toimiv ettevõtja mõtlema oma tegevuse mitmekesistamisele. 

Olukordi, mille puhul mitmekesistamisele mõeldakse on väga erinevaid, kuid kõikide 

nende põhjuste taga on vajadus suunata ressursside kasutamist kõrgema efektiivsuse 

suunas. Kui ettevõtja kasutuses olevate ressursside hulk on suurem kui seda täna 

kasutatakse, või ressursside kasutamise efektiivsus ei võimalda saavutada piisavat 

sissetulekut ja inimese/perekonna heaolu, siis tuleks mõelda tootmissuuna ja 

tehnoloogiate uuendamisele. Kindlaks põhjuseks mitmekesistamisel on ka ühiskonna 

muutuv ootus ühiskondlike kaupade ja teenuste osas, samas muutub elupaiga kvaliteet 

ja selle jätkusuutlik säilimine üha olulisemaks. [Värnik 2008, lk 5] 

Maaelu areng on uus paradigma, mis on tugevalt juurdunud ja ajendatud praktikast. 

Maaelu arengus on keskseks (Long et al 2002, lk 8-14): 

 Uute seoste loomine ja konsolideerimine põllumajanduse ja laiema ühiskonna 

vahel; muundades esimest täidetakse teise muutuvaid vajadusi. 

 Leides uusi alternatiive eelnevast moderniseerimisperioodist tulenevast survest 

erodeeritud maaelu majanduse ja ettevõtluse sotsiaalmajandusliku baasile. 

Sotsiaalmajandusliku baasi rekonstrueerimine. 

 Maakoha ressursside rekonstrueerimine – uued ressursid on mobiliseeritud ja 

kombineeritud eelnevatega uutes suhetes, mis on ökoloogiliselt säästvad ja 

elujõuslised. Uued multifunktsioonaalsed ettevõtted ja võrgustikud loovad uusi 

ühenduslülisid maa ja linnapiirkondade vahel. 
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Kõige kesksemad elemendid on maastik (bioloogiline mitmekesisus, kultuuripärand, 

aastiku- ja puhkamisväärtus, juurdepääs, teaduslik ja hariduslik väärtus), toiduga seotud 

küsimused (toiduga kindlustatus, toiduohutus ja toidukvaliteet) ja maaelu probleemid 

(maa-asula ja majandustegevuse). [Romstad jt 2000, lk 1] 

Põllumajanduse mitmekesistamine on lähenemine, mida kasutataske ülemaailmselt. 

Kagu-Aasias on töö põllumajandusettevõtete mitmekesistamise soovituslik tulemus 

liberaliseerimine. Aafrika põllumajandustootjad kalduvad mitmekesistamisel esile 

tõstma riskide leevendamist tootmisel maal. [Delgado 1997] 

Traditsioonilise põllumajanduse tähtsus maamajanduses toidutootjana, maastike 

hooldajana on säilitanud oma positsiooni [Värnik 2009]. Alates Euroopa Liiduga 

liitumisest 2004. aaastal on Eesti põllumajanduses toimunud oluline tehnoloogiline 

uuenemine, tootmise efektiivistumine. Sellele on kaasa aidanud Ühine 

Põllumajanduspoliitika vastavate toetusskeemidega. Siiski nõuab karmistuv konkurents 

paljudelt tootjatelt tõsiselt tulevikku vaatamist, sest nii siseturgu kui ka ühist Euroopa 

turgu pingestavad rahvusvahelised turutrendid, vähendades kohalike põllumeeste 

sissetulekuid. Vaatamata turgude volatiilsusele ja muudele äririskidele jääb turg siiski 

tootjaile põhiliseks teenimise kohaks ning seetõttu vaadatakse üha rohkem kaugemale 

maailma, kuhu kaupa müüa. Eestis on looduslikku ressurssi, mida põllumajanduse 

kaudu kvaliteetseks kaubaks teha ning mida ka kaugemal maailmas saab pakkuda. 

[Eesti ... 2010 lk 1] 

Mitmekesised ettevõtted tekkisid maamajandusses seoses traditsiooniliste 

põllumajandustootjate struktuurimuutustega. Maamajanduses on ettevõtluse 

mitmekesistamine erinevate valikute paljusus. Ideed, mida maapiirkondades teostada, 

selleks tuleb kasutada kõige otstarbekamat piirkonnas olevat kohalikku ressurssi. 

[Haugen, Mereste 2011] Eesmärk on leida alternatiivseid tegevusi tavapärastele, 

kindlustades seeläbi sissetuleku oma tootmisüksusele, perele [Värnik 2009]. Igal juhul 

eeldab maaettevõtluse mitmekesistamine uute ideede sündi ja nende ideede elujõulist 

rakendumist. [Haugen, Mereste 2011]  
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Tavapäraste talude ümberkujundamine põhineb kolmel põllumajanduse mõõtmel (vt 

joonis 1).  

 

Allikas: Long et al 2002 

Joonis 1. Maaelu arengu strateegilised valikud ettevõtte tasandil. 

Maaelu mitmekesistamisel tuleb eristada kahte vormi (vt joonis 1). Üks neist on 

põllumajandustootmise sisene mitmekesistamine. See tähendab, et paralleelselt 

traditsiooniliste põllumajandusharudega tegeldakse mõne vähem levinud 

põllumajandus- või metsandusvaldkonnaga. Näiteks ravimtaimede kasvatamisega, mee 

tootmisega, marjakasvatusega, jahindusega, alternatiivse energeetikaga, 

bioenergeetikaga, metsandusega, jõulupuude kasvatamisega, mahepõllumajandusega 

vms. Teine maaettevõtluse mitmekesistamise võimalus on põllumajanduse väline. Selles 

valdkonnas on võimalusteks maaturism, puidutöötlemine, kalandus, kohalikust toormest 
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toodete valmistamine, õllekojad, veinitootmine, pagarikojad, kauplused, juuksur, 

loodustoodete tootmine, meelelahutus, Online ettevõtted, logistikateenused, haridus- ja 

nõuande/ konsultatsioonitegevus. Uute suundadena võib tuua ka vanade lautade 

muutmist teatriteks, huvikeskusteks, töökodadeks jne. Igaljuhul eeldab maaettevõtluse 

mitmekesistamine uute ideede sündi ja nende ideede elujõulist rakendumist. [Värnik 

2009] 

Knickel (2002) arutleb pikemalt saksa farmerite mitmekesistumist energiakultuuride 

laienemisest. See on vorm mitmekesistumisest, mis on laiemale ühiskonnale huvitav 

ning samaaegsalt paljulubav võimalus põllumajandusele. Taastuvad ressurssid on jällegi 

saamas keskset rolli energiaressursside seas, kuna moodsas ühiskonnas on neil 

positiivne mõju põllumajandusele, keskkonnale ja majandusele. Nende peamine pluss 

on asjaolu, et nad on ökoloogiliselt säästvamad kui fossiilkütused ning et biomassi 

kasutamine kütusena on eelkõige vajalik, vähendamaks kasvuhoone efekti. Mõned 

bioenergia süsteemide näited on täisterakultuurid, mida kasutatakse soojusjaamades 

ning koos siidpööristega (miscanthus) ning ka soojuse ja elektri koostootmise jaamades 

(ka biodiisel rapsiõlist). Saksamaal ja pea kõikides aktiivsetes gruppide energiatööstuses 

on üldiselt aktsepteeritud, et energiakultuuridel on tulevikus tähtis roll 

keskkonnasõbralikuma ja jätkusuutlikuma energiavarustuse saavutamisel. Järgmise 

aastakümne jooksul on praeguse trendi jätkamisel taastuvatel ressurssidel palju tähtsam 

roll mängida. 

Energiakultuuridel on otsene mõju maakohtade arengule kolmel selgel viisil (Long et al 

2002, lk 50-59): 

1. Nende kultivatsioon on otsene vastus ühiskondlikele vajadustele pakkudes 

alternatiivi fossiilkütustele. 

2. Farmerid otsivad uusi kultuure, mis oleks nõutud uutel turgudel (liikudes eemale 

kartulitest, suhkrupeedist ja teraviljast, mis on tundlikud turu muutlikkuse 

suhtes). Uued viljad võimaldavad laiendada oma toodangut ja saada uut 

sissetulekut. Energiakultuuride kasvatamine võib lisada ka mitmekesisust 

maastikule. 

3. Liikumine mitte-toidutootmisesse esindab ressursside rekonfigureerimist mitte 

ainult farmis vaid ka põllumajanduses ja maaettevõtluses. Tööstuslikus 

vaatevinklist on taastuvad ressursid võimalus arendada ja turundada innovaatilisi 

ja ökoloogiliselt kokkusobivaid tehnoloogiaid ja tooteid (nt biodiisel, 

määrdeained, uued tööstuslikud materjalid).  
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Nagu Knickel´i näite puhul on näha et mitmekesistuda võib igas suunas, tuleb leida 

lihtsalt ettevõttele sobilik viis seda teha. 

Tegevust laiendades tuleb ka arvestada turu-uuringuga, et õiges suunas laieneda. Selleks 

uuris magistritöö kirjutaja kahe erineva autori (A. Vihalem, R.Sirkel) seisukohti 

turuuuringu kohta. Turuuuringu kohta soovitakse üldjoontes teada saada, mida see 

tähendab, ja mis on vajalikud etapid. 

Sirkel (2001, lk 10), arvates on üldiselt turundusuuring ettevõtte turundusotsuste 

tegemiseks vajalike andmete kogumine, talletamine ja analüüs. 

Vihalem (2001, lk 9), mõtestab lahti ingliskeelsest sõnast (research) sõna-sõnalt, mis 

tähendab uuesti otsimist. Turundusuuringuks nimetatakse turunduse probleemide ja 

võimaluste tunnetamiseks ning turundusotsuste langetamiseks tarviliku teabe kogumist 

ja süvaanalüüsi. 

Mõõtmiseks turuvälist väärtust, on endiselt raske hinnata turuvälist panust 

põllumajanduses. See võib tulla näiteks sellest, et on halvad andmebaasid, mis on liiga 

kallid. Nõudluse poole pealt on rohkem informatsiooni avaldatud. (Vandermeulen jt 

2007) 

Kindlasti on maamajanduse mitmekesistamise üks võimalusi põllumajandustoodangule 

lisaväärtuse andmine. See tähendab, et toodetud tooret väärindatakse edasi ettevõttes või 

ühistus ning saadud toode ka müüakse samas ettevõttes/piirkonnas. [Värnik 2009]  

Autori arvates saab mitmekesistamise ja lisaväärtuse loomise vahele põhimõttelise 

võrdusmärgi panna. Need on omavahel väga tihedalt seotud. Järgnevas alapeatüksis 

mõtetsab autor lahti lisaväärtuse olemuse ja kuidas tootele lisaväärtus luua. 

1.2 Lisaväärtuse loomine 

Üldiselt rõhutataske, et toodet on palju lihtsam müüa, kui sellele on antud lisaväärtus. 

See võiks väljenduda näiteks välimuses või muus tunnuses. Järgnevalt uuribki autor 

lisaväärtuse olemusest erinevate autorite seisukohalt. Iseloomustatakse alternatiive 

lisaväärtuse leidmiseks. 
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Siinkohal peab vaatama kahte eraldi mõistet – lisaväärtus (added value) ja lisandväärtus 

(value added). Kirjandust läbi töötades selgus töö kirjutajale, et autorid kasutavad 

lisaväärtuse asemel terminina lisandväärtust või vastupidi. Näiteks autorid Kallaspoolik 

ja Must. Need kaks mõistet on aga erineva tähendusega ja eristamine on 

majandusteaduslikus kirjanduses vajalik. Selleks esitab autor nende kahe mõiste 

tähendused. 

Lisaväärtus – kaubale logistilises ahelas täiendava väärtuse andmine, mis suurendab 

selle valmidusastet lõpptarbijale realiseerimiseks. Enamasti osutavad 

lisaväärtusteenuseid logistiliste teenuste tootjad – vedajad ja laopidajad. Levinumateks 

lisaväärtusteenusteks on kaupade vedu, kaupade käsitsemine laos ja terminalis, 

pakendamine, sildistamine, müügikomplektide koostamine jne. Kliendi ootustele 

vastamine ületades tavateenuse normid. [Lisaväärtus ... 2007]  

Lisaväärtus on majanduse osa kauba hinnast, ületab kaubavalmistuseks kulunud kogu 

elav- ja ennistöö väärtuse; vahe toote väärtuse ja tööjõu väärtuse vahel (marksistlikus 

tähenduses). Olemasolevate väärtuste hulka suurendav väärtus. Keeleoskus pakub 

lisaväärtust – kakskeelsetel on konkurentsieelis. [Ametniku ... 2014] 

Ettevõtte tasandil tähendab lisandväärtuse loomine sisendite kasutamist, eesmärgiga 

saavutada kõrgemat tööviljakust, käibevara kiiremat ringlust või tootmisvahendite 

paremat kasutamist. Reeglina moodustavadki ettevõtte lisandväärtuse toote väärtusesse 

kandunud tööjõukulud, põhivara kulum ja ärikasu. Lisandväärtuse loomise võime on 

seotud ettevõtte konkurentsieelisega – odavale tööjõule rajatud konkurentsieelise puhul 

on see väiksem kui teadmistele või tehnoloogiale rajatud eelise kasutamise korral 

[EAS]. Statistika andmebaasi mõistete seletuse järgi, on lisandväärtus rahalises 

väljenduses toodang, millest on maha arvatud vahetarbimine. [Lisaväärtus ... 2007] 

Lisaväärtus ja lisandväärtus on omavahel ka seotud, need mõjutavad üksteist. Kui 

tootele anda lisaväärtus tekib lisandväärtus, sest sellisel juhul saab ettevõte tulu. Mida 

rohkem lisaväärtust luua, seda tulusam ettevõttele. Kuid neid kahte mõistet ei tohiks 

kasutada sünonüümidena. (Ibid.) 
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Kuna oluliseks antud töös on lisaväärtuse loomise probleemistik, siis keskendutakse ka 

sügavamalt lisaväärtusele. Lahti on mõtestatud mõlemad mõisted, et rõhutada nende 

terminite erinevust ja kokkupuutepunkte. 

Äripäeva artiklis (Must 2010) „Kuidas panna klienti toote eest rohkem maksama?“ 

arutlevad Must, Kallaspoolik ja Potisepp selle üle. Toidutööstuse ettevõtjad rõhuvad 

esmalt kodumaise kaubamärgi tutvustamisele ja kliendi usalduse võitmisele, seejärel 

tootearendusele ning lisandväärtuse loomisele. Tuntud brändi ja usalduse võitnud toote 

eest on klient nõus rohkem maksma. Eesti toidupoodides valitseb suur kaubaküllus ning 

seetõttu vaevavad paljud ettevõtjad oma pead küsimusega, milliste nippidega veenda 

klienti kaupluses just oma toote järele kätt sirutama. "Võtmesõna on muidugi turundus 

ja reklaam ehk enda toodete ja ettevõtte teadvustamine tarbijatele," arvas Eesti 

Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. 

Kallaspoolik toob näite väikese piimatööstusest. Selles valdkonnas on 

konkurentsieelised paindlikkus, innovaatilisus ning head ideed. Samuti on tema 

kinnitusel ülioluline toodete tervislikkus. 

Tarbijate teadlikkuse kasvule ja tervislikkusele on Potisepa sõnul üha enam tähelepanu 

pöörama hakatud. "Sellest on küll räägitud, aga minu mäletamist mööda pole tarbijad 

ise kunagi varem nendele teemadele nii palju tähelepanu pööranud," selgitas ta.  

Kallaspooliku sõnul on lisandväärtusega tooted konkurentsieeliseks võitluses kaupluste 

omamärgitoodete ehk private label'iga. "Mida kõrgema lisandväärtusega ja unikaalsem 

toode, seda raskem on seda kopeerida või asendada välismaise odavama analoogiga," 

rääkis Kallaspoolik. 

Väga oluline on tootele värskus ja maitse ja ka päritolu. Tuleb üles kutsuda rohkem 

kasutama igapäevaste toitude sees eestimaist toodangut. Allikast Sirje Potisepp, 

Kaubandus – Tööstuskoda Innovatsiooniveerg: „Toiduainetööstuse hetkeseis, trendid 

ning tootearendus“ leiame 10 müügi edendamise soovitust, millega saab anda 

lisaväärtust tootele: 
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1) Panusta brändi väärtuse kasvatamisse - oluline on töö oma kaubamärkidega, 

suunatuna tarbijatele, et tõsta brändi mainet. Eesmärk on see, et kui tarbija 

mõtleb konkreetsele tootele, siis meenub talle bränd, mis seostub kvaliteediga. 

Sellisel juhul on toode oma grupi väärtuste kandja. 

2) Muuda toode usaldusväärseks - klient valib alati toote, mida ta teab ja usaldab. 

Üldiselt on Eesti tarbijad oma toidueelistustes suhteliselt konservatiivsed, kuid 

samas valmis ka proovima uusi tooteid ning otsima uusi maitseid. 

3) Investeeri pakendisse - kui eelistuseks puuduvad tõsised argumendid, ostetakse 

pilkupüüdvama pakendiga toode. Tarbijad ootavad individuaalseid pakendeid, 

mis oleksid lihtsad käsitleda ja aitaksid paremini aega juhtida. 

4) Loo maitseelamus - kas ka kordusoste tehakse ehk kas jäädakse seda toodet 

tarbima, sõltub väga palju maitsest. Kui toote hea maitse on tarbija mällu 

kinnistunud, sooritab ta järgmisel korral tõenäoliselt sama ostu. 

5) Rõhuta kodumaisust - kodumaise toidukauba iseloomulikud omadused on 

värskus, harjumuspärane maitse, tervislikkus ning püsiv kvaliteet. Eestlastele on 

omane veel suhteliselt suur kohalike toodete eelistus – 2009. aastal eelistas neid 

70% tarbijatest. See on väga suur vastutus tööstustele. 

6) Rõhuta tervislikkust - arvestades asjaoluga, et toiduainetööstuste tuleviku 

märksõnad on funktsionaalne toit, tervislikkus ning tarbijapõhisus, peavad 

toidutootjad oma tootearenduse suunama just tarbijate jaoks üha tervislikumate 

ning kasulikumate toiduainete tootmisele. 

7) Tegele tootearendusega - tootearendusega tegelevad reaalelus kõige rohkem 

edukad, jätkusuutlikud ja tulevikku vaatavad ettevõtted. Kuigi Eesti tarbijaid 

peetakse konservatiivseteks, on nad nõus uusi tooteid proovima ja tihti lausa 

otsivad neid kaupluste riiulitelt. 

8) Loo kõrgem lisaväärtus - tulevikus muutub esmatähtsaks investeerimine 

innovaatilistesse uuendustesse ja koostöö teadlastega. Kõrgema lisandväärtusega 

tooted annavad võimaluse väärt toote eest kõrgemat hinda küsida.  

9) Kasuta looduslikke koostisosi - eesti tarbija ei pea veel mahe- ja ökotoodangut 

kõige määravamaks aspektiks ostu sooritamisel. Samas kasvab iga aastaga 

tarbijate teadlikkus ja majandusliku olukorra paranedes muutuvad ka 

ostuharjumused. 

10) Ära unusta toote eetikat - turu-uuringute ASi 2009. aasta septembris tehtud 

uuringu kohaselt oli Fairtrade-kaupu ostnud vaid 9% Eesti elanikest. Tulevikus 

inimeste teadlikkus kasvab ja seega vaadatakse toodete puhul ka eetilist poolt – 

Fairtrade ja tööjõu aus kasutamine mõjutavad mõne toote tarbimist oluliselt. 

Siinkohal mainib autor ära, et äripäeva artiklis Must ja Kallaspoolik pole teadvustanud 

lisandväärtuse ja lisaväärtuse mõistete erinevust. Artiklis on mõtestatud lahti 

lisaväärtused mitte lisandväärtused. Nad kasutavad kahte mõistet paralleelselt, kuigi 

mõtlevad teksti põhjal lisaväärtuse peale. Samas on väga hästi välja toodud 10 

müügiendendamise soovitust, mis on perfektsed nõuanded lisaväärtuse loomiseks. 
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Otsene turundus ja üldisemalt lühikeste tarneahelate arendamine tootmise ja tarbimise 

vahel on veel üks suundumus, mis on muutmas Euroopa põllumajanduse kontuuri 

(Long et al 2002, lk 103). Tänapäeval tootmisettevõtted arenevad väga kiiresti 

muutuvas väliskeskkonnas. Ettevõtjatele on keskkonnateguritest tähtsaim tarbija, kes 

kujundab ka ostukäitumise. Tootearendus on kulgenud alljärgnevates suundades:  

 avastuste ja leiutiste baasil loodud esmatooted, mis on läbinud ja läbivad väga 

pika täienduste ahela; 

 juba olemasolevate toodete edasiarendus, osa omaduste muutmine, näiteks 

minimeerimine või mingi funktsiooni lisamine jne. 

Joonisel 2 on skeemina välja toodud lisaväärtuse kujundamine väikeettevõtjale. 

Lisaväärtus tootja poolt vaadatuna tähendab teatud turustusketi /väärtusketi konkreetsel 

astmel tootele lisatud tarbimisväärtust või väärtuse lisamist maine ja turundustegevuse 

abil. Lisaväärtus tarbija poolt vaadatuna tähendab toote tajutud väärtuse suurenemist. 

(Ohvril 2010, lk 8) 

 

Allikas: Ohvril 2010 

Joonis 2. Lisaväärtuse kujundamise võimalused väikeettevõtjale  

Enamik ettevõtteid alustab oma tegevust väikeettevõttena (nn. Single-business 

enterprise), kelle piirkonnaks on põhiliselt kohalik turg. Peamiseks põhjuseks on sellisel 

alustamisel väiksemad ja kontsentreeritumad investeeringud ning ka väiksem risk. 
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Teatud arengustaadiumis võivad ammenduda stardiga saavutatud eelised ning 

kasumimarginaali kokku kuivades peab ettevõte hakkama otsima uusi võimalusi 

arenguks. Tegevuse edukal arendamisel tekib uusi finantseerimise võimalusi, näiteks  

laenuraha näol, s.t laienetakse, kas sisemiste ressursside või väliste vahendite arvel. 

Ettevõte laienemine on suurel määral sõltuv ka majandusharu spetsiifikast. 

Majandusharu võib defineerida, kui ettevõtete rühma, mis püüavad rahuldada samu 

tarbijate vajadusi ning seetõttu pakuvad asendavaid tooteid ja teenuseid. (Alas 1997, lk 

35) Selles töös analüüsitav ettevõte on aldis tarbijate vajadusi rahuldama. 

Laienemine on üks arenguvõimalusi, kuid enne selle võimaluse kasutamist tuleb kõik 

positiivsed ja negatiivsed arengustenaariumid väga hoolikalt läbi analüüsida. Tegevuse 

laiendamine ja mitmekesistamine ei ole kerge otsus ning on sageli paljuski kinni nii 

ajaloolistes kui ka kultuurilistes eripärades. Euroopas olid 1980-ndatel aastatel tugevad 

kaks sündumust diversifitseerumine ja geograafiline laienemine, mitmed suured 

korporatsioonid muutusid multinatsionaalseks. Seejuures on huvitav märkida, et paljud 

pika ajaloo ja kitsa perekondliku omanike ringiga Lääne Euroopa ettevõtted järgisid 

ajalooliselt väljakujunenud kitsast strateegiat ning ei olnud vastuvõtlikud laienemistele 

ja jagunemistele. (Whittington, Mayer 2000, lk 63) 

Eestis võib sellist aega lugeda eelmise kümnendi lõppu, kui 1997. aasta börsikrahhi 

mõjud hakkasid mööduma ning ettevõttel tekkis vaba raha. Eesti majanduse ja 

demokraatia kiire areng muutis meie ettevõtted atraktiivseks välisfirmadele. 

Ettevõtete laienemise peamised põhjused on Thommen´i (2000, lk 75-77) arvates: 

sünergijaefekti saavutamine, riskide haiutamine, kulude kokkuhoid erinevates 

väärtusahela lülides ning majanduslikud raskused. G. Müller-Stewens ja C.Lehner 

(2001, lk 210) toovad välja mõned tegurid, milleks on tootmisvõimsuse parem 

kasutamine, majanduse tsükliliste mõjude vähendamine ja näiteks veel 

konkurentsipositsiooni tugevdamine. Viimati nimetatud autorid rõhutavad samas, et on 

ka mitmeid põhjusi, miks ettevõtted ei peaks laienema, mõeldes laienemise alla eelkõige 

diversifitseerimist. Kõige ohtlikumaks peavad nad seejuures selge suunitluse 

hägustumist. Ettevõttel peab alati meeles püsima ettevõtte eesmärk, missioon ja visioon. 
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Mitmekesistamise teele asuja peab aga omaks võtma arusaama, et sellised tegevused 

(alternatiivsed tegevused) esitavad peale spetsiifiliste tehnoloogiliste oskuste ja üldiste 

ettevõtlikkuse nõuete veel erinõudmisi ka ettevõtja turundusoskustele. Alternatiivtootja 

ei saa jätkata tegutsemist traditsioonilise põllumajandustootja filosoofiast lähtudes, kelle 

jaoks turundamine tähendab suuresti eellepingutel põhinevat saaduste müüki. Saaduste 

müüjad on turul hinnavõtja rollis ja lõppturu tarbijakäitumine ei ole nende otseseks 

huvivaldkonnaks. Alternatiivtootja aga peab omaks võtma filosoofia, et ainult tarbijate 

vajaduste ja soovide kindlaks tegemine (või äratamine), ette aimamine ja rahuldamine 

teeb võimalikuks oma tegevuses edu saavutamise. [Ohvril 2008, lk 8] 

Kõigil materiaalsetel toodetel on alati sisu ja vorm. Mõlemad on tootearenduse 

objektiks. Toote sisu elementideks kujundatakse tarbimisväärtus. Toote vormi 

moodustavad välisvorm, värvus, üldine väljanägemine ja teised tunnused. Tarbija annab 

ostetud hüvede kogumile hinnangu, kasutades sageli mõistet kvaliteet. Selle kasutamine 

on levinud kõikidesse inimtegevuse valdkondadesse. Toiduainete põhihüveks tarbijale 

on eelkõige toiteväärtus. (Siimon jt 2000) 

Toodangu juures on väga oluline selle kvaliteet. Selle järgi otsustavad kliendid, kas nad 

soovivad toodet soetada. Kvaliteeti silmas pidades tuleb ka arvestada nende kuludega. 

Kvaliteediga seotud kulusid tuleb analüüsida ja planeerida, et leida vastuvõetav 

(konkurentsivõimeline) lahednus kvaliteedi ja kulufaktorite vahel. Seejuures saab 

hinnata kvaliteedijuhtimise mõjusid, määratleda probleemsed protsessid, 

säästuvõimalused ja prioriteetsed tegevused. Ühtlasi on see kõik otseselt või kaudselt 

seotud tootlikkusega. Probleemid võivad tekkida tootlikkuse ja kvaliteedi mõõtmisel. 

Kvaliteedi hindamisel võivad olla näitajad defektiga (praagi) määr, ümbertegemiste 

protsent, toote tagastuste suhtarv jm. Tootlikuse tõstmiseks aitavad kaasa paljud 

kvaliteedijuhtimise vahendid ja meetodid, nagu standardid ja sertifitseerimine, 

kvaliteediringid, enesehindamine, tõrgete liigi analüüs, võrdlusanalüüs jt. Samas võib 

sünergilist efekti anda kvaliteedijuhtimise sidumine teiste tootmiskorralduslike 

meetoditega nagu täppisajastamine, seadmete ennetav hooldamine jm. (Kalle 2007, lk 

104-106) 

Vaadates (Long et al) joonis 1 (lk 8) laienemise suunda, siis võiks üheks suunaks tuua 

Hollandi näite. H. Oostindie (2002) tõi Hollandi farmide näite, kus vaimsete puuetega 
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inimestel on võimalus seal töötada, olla ravi eesmärgil. Ammu teada tuntud tõde on, et 

loomad aitavad inimestel terveneda. Puuetega inimesed saavad nendes farmides elada 

või siis farm trantspordib neid. Nende päev on tavaliselt loomadega tegelemine, vabas 

õhus liikumine/puhkamine, kergemate töödega tegelemine. Hollandis püütakse seda 

tihedamalt arendada. Sellest on kasu farmile kui ühiskonnale laiemalt. Hetkel on neid 

piiratud koguses aga need laienevad kiirelt. (Long et al 2002, lk 64-65) 

Partnerlus on erinevate institutsioonidega, väga vähesed farmid on tunnustatud kui 

hooldusintitutsioonid. See staatus lubab neil otseseid läbirääkimisi tervisekindlustuse 

firmadega. Ühtlasi on nad majanduslikult sõltuvuses hooldekodudelt saadavatest 

tuludest, sest sissetulek, mida saadakse põllumajandusest on piiratud, sest farmis on 

tegevus väikse mastaabiga. Kogukondades on inimestel pigem terapeutiline eesmärk kui 

farmi pidamine. Hollandi farmid saavad riigilt toetust, et nad tegeleksid puuetega 

inimestega. Hollandis on uued hooldusfarmid seotud tihedalt nende toetustega. (Ibid., lk 

65-71) 

Eesti praktikas oleks taolisi projekte keeruline teostada (aktiivne on Maarja küla 

tegevus), kuid see ei toimi sedavõrd nagu Hollandis. Maarja Küla puuetega inimesed 

käivad projektide raames Eestis erinevate perekondade juures. Kuid Eestis pole selline 

süsteem väga paigas nagu näite puhul Hollandis, kus saab toetada tihedamalt vaimselt 

häiritud inimesi ja pole ka selleks ühtset toetussüsteemi. Puuetega inimestel on suureks 

abiks kui nad saavad keskkonna vahetust, loomadega ja vabas õhus erinevate lihtsamate 

töödega tegeleda. Autori arvates oleks see Eestis võimalik ajutiselt. Algselt teha 

ühekordne projekt ja kui see on edukas siis korrata, teha kasvõi kvartalite kaupa. 

Lisaväärtust andes ja mitmekesistades on väga oluline silmas pidada riski ja konkurentsi 

mõju. Need neli mõistet on omavahel väga tihedalt seotud. Konkurents tekib alates 

sellest, kui turul on sarnase toote/teenuse müük. Seega on ka magistritöös käsitletava 

ettevõtte peamisteks konkurentiteks teised Eesti ettevõtted, kes kasvatavad küüslauku 

ning imporditav kaup, mis tuleb nt Poolast, Hiiinast. Autor selgitab järgnevas 

alapeatükis lahti mõisted risk ja konkurents. 
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1.3 Risk ja konkurents arenevas ettevõttes 

Magistritöös käsitlev ettevõte Kõlleste Garlic OÜ tegeleb küüslaugukasvatusega. 

Ettevõtte jaoks on mingil määral kindel ja turvaline kasvatada ühte kultuuri, kuid 

sellega kaasnevad ka riskid. Põllumajanduses ei saa kungi kindel olla prognoositavas 

saagikuses. Suureks riskiks on põllumajandusega tegelevale ettevõttele kahtlemata 

ilmastik. Konkurentideks on üleeestiliselt ettevõtted, kes kasvatavad küüslauku ja teisi 

köögivilju. Kuid suurimateks konkurentideks võib isegi lugeda teisi riike, sest nende 

tootmismaht on suurem ja nad suudavad pakkuda turul paremat hinda. Kui 

minnakse/arenetakse süvendamise suunas on vajalik teadvustada kaasnevaid probleeme, 

milleks ongi risk ja konkurents. 

Järgnevalt räägib töö autor täpsemalt riski olemusest. Mida mõistetakse majanduses 

riski all ja millega risk seondub? 

Majanduses mõistetakse riski all tavaliselt ühe või mitme majandusteguri käitumise 

määramatusest tingitud majandusliku või ka muud laadi kahju võimalikkust, arvestades 

saamata jäävat tulu. Riski suuruse määravad kahju võimalikkuse aste, suurus ja 

suhtumine sellise kahju võimalikkusse. Et riski suurus on seotud otsustaja 

subjektiivsusega, on seda kajastava arvnäitaja formaalne leidmine praktikas tegelikult 

võimatu. Seetõttu piirdutakse riskiga seotud situatsioonide kvantitatiivsel uurimisel, ühe 

või mitme arvu abil nii, et selle baasil võiks välja kujuneda otsustaja suhtumine ja 

hinnang. (Paas 2000, lk 17-18) 

Majanduslikule riskile avatuse (economic exposure) meetod hindab riskiallika mõju 

ettevõtte rahavoogudele, ettevõtte väärtustele või ettevõtte aktsia hinnale. 

Majanduslikule riskile avatuse alla kuulub ka riskiallika mõju ettevõtte 

konkurentsieelisele (competitive exposure), mis mõõdab valuutariski ja kauba hinna 

riski mõju ettevõtte konkurentsieelisele. (Lewent jt 1990, Miller 1998) Risk on rahalise 

kaotuse määr, mis leitakse võimaliku sündmuse tõenäosuse ja sellega kaasneva kulu 

korrutis (risk = sündmuse tõenäosus x sündmuse kulu). (Rünkla 2003, lk 77) 
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Praktikas on alati tegemist ka teatud määramatuse komponentidega. Riski mõiste 

selgitamise juures on oluline mainida, et risk on seotud tulevikuga, kuid seda hinnatakse 

mineviku andmete baasil. Majanduslikule riskile avatus toob välja riskiallikad, mis 

mõjutavad oluliselt ettevõtte väärtusloomust. Kontseptsioon võimaldab hinnata 

riskiallikate erinevate stsenaariumite mõju ettevõtte omanike vara ehk omakapitali 

väärtusele. Käsitlusel on analüütiline väärtus, sõltumata sellest, kas ettevõtte riskile 

avatust maandatakse. (Juhkam jt 2002) 

Autori arvates riski mõistega üldiselt seostakse ohtu millegi ees - et tulemuse 

määramatuse tõttu võidakse saada kahju või loodetust halvem tulemus. Kui otsusega 

seotud tulemus on täpselt teada, siis ei räägita riskist isegi mitte juhul, kui tulemus on 

väga ebameeldiv. Riski mõiste peegeldub tegelikkuses kahte eri külge objektiivssust 

subjektiivsust. 

Põllumajanduselt oodatakse piisavalt tervislikke toiduaineid, mitmekesiste maastike 

olemasolu ning tööhõivet maapiirkondade elanikele. Tänapäeva intensiivne 

põllumajandustootmine on aga kaasa toonud vastupidised nähtused, näiteks toiduained 

sisaldavad pestitsiide ning muid ohtlikke aineid, külades kaovad töökohad. Vaatamata 

2003. aasta ÜP osalistele reformidele on vaja veel hulgaliselt poliitilisi jõupingutusi, et 

saada kvantiteedi asemel eesmärgiks kvaliteet. (Konečny 2004, lk 13) 

Riskitaset mõjutavad põhiliselt välised faktorid ehk majanduskeskkonna muutus. 

Majanduskekkond mõjutab ühtlasi firma kapitali üldistava hinda, mis kujuneb oluliselt 

nõudlusest – pakkumisest finantsturgudel loomulikult ei saa välistada ka olemasoleva 

toote nõudlust, mis tingib omakapitali hinna muutuse. (Tang 2001, lk 46) 

Ettevõtte materiaalseid varasid ähvardavad mitmed ohud. Esimene neist on juhuslik 

kadu ja kahju, mis võib olla püsiva või ajutise iseloomuga. Samuti võib ette tulla 

materiaalse vara kogemata kahjustamist või hävimist. (Liigand 2005, lk 134) 

Antud töös käsitleva ettevõtte jaoks on suurimaks riskiks sellisel juhul juhuslik kadu, 

või siis ettearvamatutel põhjustel tekkinud vigatused küüslaugule, näiteks 

transportimisel. 
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Põllumajandus on enam kui ükski teine tootmisharu mõjutatud mitmesugustest 

looduslikest, antropogeensetest ja majanduslikest riskiteguritest, millest sõltub tootmise 

edukus ja elamisväärse keskkonna säilimine maal. Riskide vältimine ja leevendamine 

eeldab nende igakülgset tundmist ja arvestamist. (Roostalu 2008, lk 39) Ettevõtted 

peaksid eelistama stabiilsemat arengut peale madalama riskiläve ka seetõttu, et tagada 

ettevõtte tegevuse pikaajaline jätkusuutlik areng. (Liigand 2005, lk 135-136) 

Järgnevalt konkurentsi olemusest.  

Konkurentsivõime iseloomustamiseks puudub ühene definitsioon ja mõõtmise 

metoodika, mis oleks kokkulepitud nii majandus- ja juhtimisteoreetikute kui ka 

praktikute ja põllumajanduspoliitika kujundajate poolt. Konkurentsivõime defineerimise 

erinevate võimaluste tõttu lähtub edasine arutelu põhimõttest, et konkurentsivõimeline 

tööstusharu on jätkusuutlikult võimeline omandama ja säilitama turuosa nii kodumaisel 

kui rahvusvahelisel turul. [Eesti ... 2013, lk 4] 

Ülemaailmselt vaadatuna on väiketaludel konkurentsiga suuremad raskused, kui suurtel 

farmidel. Hinnad suhteliselt vähenevad või parimal juhul jäävad stabiilseks. 

Väiketootjad peavad ellu jäämiseks uusi lahendusi välja mõtlema. Poliitiline rõhuasetus 

on asetatud sellele, kuidas kaitsta ja suurendada positiivset mõju põllumajandusele. 

(Jervell, Jolly 2003 lk 7,11) 

Konkurentsivõime kui omadus seondub alati mingi ühiskondliku subjektiga. Subjektid 

on aga erineva olemusega ning eri subjektidel kujunevad ainult neile omased suhted nii 

omavahel kui ka väliskeskkonnaga. Seega avaldub konkurentsivõime eri subjektidel 

erinevalt. Samal ajal võib aga kõigi ühiskondlike subjektide konkurentsivõimes leida ka 

ühisjooni. [Reiljan 2000, lk 7] 

Ettevõtte konkurentsivõime tähendab ettevõtte läbilöögivõimet, suutlikkust kohaneda 

pidevalt muutuva keskkonnaga, ennetada klientide soove ja kohanduda neid rahuldama 

tundes hästi nii olemasolevaid (püsi-) kui ka potentsiaalseid (uusi) kliente. Oluline on 

võime edestada konkurente, millegagi neist üle olla kas toote-teenuse paketi 
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mitmekesisuse, kvaliteedi, hinna, reklaami jne osas või ka nendest säästlikum, 

atraktiivsem või olles kavalam. (Leimann jt 2003) 

On käibetõde, et efektiivne turumajandus toimib vaid tegusa konkurentsi korral. Siiski 

ei teadvustata sageli, et sel põhimõttel on nii kitsam kui laiem tähendus. Esimesel ja 

seejuures  tavapärasel lähenemisel mõeldakse turu, kui majanduse detsentraliseeritud 

koordinatsioonimehanismi toimimisele. Efektiivsuse aluseks on tegus turukonkurents. 

Veelgi detailsemalt liigitades saab eristada konkurentsipoliitika nelja põhisuunda: 

loovat, kaitsvat, toetavat ja asendavat poliitikat. (Sepp 2002, lk 2-3) 

Ettevõtte puhul võib üldise konkurentsivõime ilminguna käsitleda võimet pikaajaliselt 

toota ja müüa kaupu (tooteid, teenuseid). Sellise võime lõpphinnanguks on avatud 

sektoris ettevõtte (aktsiate) turuväärtus ja selle muutumine. Ettevõtte konkurentsivõime 

avaldub kahtlemata ka sellistes tema majandusolukorda iseloomustavates näitajates 

nagu toodangu turuosa suurus, tootmistegevuse rentaablus (kasumlikkus) ning nende 

muutumine. [Reiljan 2000, lk 8]  

Konkurentsivõimet saab defineerida kui võimet edendada väliskaubandust; 

võistelda/konkureerida eksporditurgude pärast; säilitada majanduslik kasv ja tööhõive. 

(Klemetti 1989, lk 60)  

Kodumaiste ideede ja tööjõu pakkumise vähenemine ning tugevnev välismaine 

konkurents tähendab, et ettevõtted peaks oluliselt enam tegelema nii oma 

tootmisprotsessi tõhustamise, kui ka tarbijale pakutavate teenuste lisaväärtuse 

tõstmisega. Kuid väiksel või keskmisel ettevõttel pole selleks piisavalt raha, sest 

välispangad eelistavad investeerimisele Eestist praegu raha välja viia ning riik ei saa ega 

tohigi kogu erainvesteerimistegevust enda peale võtta. Selle tulemusel ähvardab suurem 

osa ideid jäädagi järele proovimata ideedeks. [Äripäev, 2013] 

Riski ega konkurentsi ei saa suuresti numbrites mõõta. Neid kahte mõistet peab iga 

ettevõtja enda ettevõtte jaoks defineerima ja arvestama nendega turu situatsioonides. 

Et mitmekesistamine kokku võtta, siis tuleks see seondada ühe ärimudeliga. Antud töös 

on kasutatud Osterwalderi ärimudelit. Valik on tehtud autori isiklikust huvist, et teada 
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saada, kuidas kuulus ärimudel toimib ning analüüsida selle kasutusvõimalust enda 

ettevõtte äritegevuse kavandamsiel ja üldistamisel. 

1.4 Osterwalderi ärimudel „Business Model Canvas“ 

Ärimudeli mõiste defineerimiseks avatakse kõigepealt ärimudeli erinevad käsitlused ja 

lähtekohad. Seejärel analüüsitakse olemasolevate ärimudelite arendamise abivahendeid 

ja selle sobivust ettevõtte Kõlleste Garlic OÜ jaoks. 

Maamajandusliku suunitlusega ettevõtte jaoks on strateegiline planeerimine nii tootmise 

kaasajastamisel, laiendamisel või ettevõtlusega alustamisel pigem kohustus, mis peaks 

kujunema vajaduseks võtta aega ja anda hinnanguid. Maal tegutsev ettevõtja peab 

endale teadvustama, et ta koostab äriplaani endale aastateks ning et tänased otsused on 

suunatud tulevikku. (Värnik 2010, lk 12)  

Oluline on ärimudel ja strateegia ühendada, mitte neid eraldi vaadelda. Nagu ka Raava 

(2009) on väitnud, et ärimudel on raha tegemise raamistik. See ühendab ettevõtte 

strateegiad ühtseks tervikuks, milleta ei ole võimalik pikaajaliselt kasumlikult tegutseda. 

Selle autori arvates ei konkureeri ettevõtted tänapäeval mitte strateegia, vaid 

ärimudeliga. (Ibid) 

Ärimudeli temaatika on populaarne uurimisvaldkond: ajavahemikus 1995-2009 avaldati 

akadeemilistes ajakirjades 1177 inglisekeelset artiklit, mis tegelesid ärimudeli 

temaatikaga (Zott et al. 2010). Kuid sarnaselt sotsiaalsele ettevõtlusele ei ole ka mõiste 

„ärimudel“ kirjanduses üheselt defineeritud. Üheks põhjuseks võib olla, et ärimudeli 

teemat on käsitletud erinevates valdkondades (Shafer et al. 2005; Zott et al. 2010:7):  

1) Internetiäri ja informatsioonitehnoloogiate kasutamine organisatsioonis. 

2) Strateegilised väljakutsed nagu väärtusloome, konkurentsieelis ja ettevõtte 

tulemuslikkus. 

3) Innovatsioon ja tehnoloogia juhtimine. Seejuures keskenduti strateegiaalases 

kirjanduses kolmele põhiteemale: väärtusloome võrgustunud olemus, ärimudeli 

ja ettevõtte tulemuslikkuse seos ning ärimudeli ja teiste strateegiliste elementide 

vaheline erinevus. 

Kuigi ärimudelit uuritakse eraldiseisvalt erinevates valdkondades, saab siiski tuua esile 

teatava ühisosa (Zott et al. 2010: 2): 
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1) Ärimudelist on saanud eraldiseisev uurimisobjekt. 

2) Ärimudelid rõhutavad süsteemset ja terviklikku lähenemist ettevõtte äritegevuse 

toimimisele. 

3) Organisatsiooni tegevustel on tähtis roll erinevates ärimudeli kontseptsioonides. 

4) Ärimudelite kaudu otsitakse viisi seletamaks väärtuse loomist ja realiseerimist. 

Enamik autoreid leiab, et ärimudeli kontseptsioon toetab uute äritegemise viiside välja 

selgitamist, analüüsimist, mõistmist ja ellu rakendamist. (Kijl, Boersma 2010, 

Osterwalder et al. 2005; Osterwalder, Pigneur 2010) 

Osterwalder et al. (2005) tõid välja, et erinevad autorid kirjeldavad ärimudeleid 

erinevatel tasemetel: üksikjuhtudest kuni üldise definitsioonini. Et seda paremini mõista 

on toodud nende poolt ärimudelite kontseptsioonide hierarhia (vt. tabel 1).  

Tabel 1. Ärimudeli kontseptsioonide hierarhia 

Ärimudeli kontseptsioon 

Kontseptuaalne tase 

Definitsioon: mis on ärimudel?  

Metamudel: millistest osadest 

ärimudel koosneb? 

Ärimudeli tüüp 

Taksonoomia: millised 

ärimudelid on sarnased?  

Alamjaotus: millised on nende 

ühisjooned? 

Delli/Amazoni/eBoay 

ärimudel 
Üksikjuhtumi tase 

Üksikjuhud: ettevõtte vaade 

Üksikjuhtude mudelid 

Dell/Amazon/eBay Reaalne ettevõte 

Allikas: (Osterwalder et al. 2005) 

Antud töös lähtutakse ühe autori ärimudelist. Selleks kasutatakse Osterwalderi 

ärimudelit. 

Ärimudel võib ettevõtte jaoks olla võtmeks konkurentsieelise saavutamisel, sest 

ärimudeli keskmes on kliendi vajadustest lähtuvad tegevused (Zott et al. 2010, lk 18). 

Osterwalder et al. (2005) rõhutavad veel, et ärimudelite puhul sõltub kõik elluviimise 

kvaliteedist. Nende väitel ei ole hiilgavaid ja kehvi ärimudeleid, vaid kõik sõltub 

elluviimisest. Lihtsustatult võib ärimudelid jagada kolmeks olulisimaks osaks: kliendile 

väärtuse loomine, tulu saamise viis ning selleks vajalikud võtmeressursid ja –protsessid 

nagu on kujutatud joonisel 3. 
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Allikas: (Johnson 2010: 25; Osterwalder: 2004: 31) 

Joonis 3. Ärimudeli põhiplokid 

Väärtuse loomine on ärimudelites kesksel kohal. Kliendi jaoks olulise, seni lahendamata 

probleemi lahendamine võimaldab üles ehitada eduka ärimudeli. Võtmeks on siinkohal 

kliendi tõelise vajaduse väljaselgitamine ning pakutava toote või teenuse abil selle 

vajaduse rahuldamine (Johnson 2010, lk 26). Osterwalder (2004, lk 54) rõhutab veel, et 

väärtuse loomine peaks toimuma kogu toote elutsükli vältel. See võib tähendada kliendi 

kaasamist uue toote loomisesse, mugava ostuprotsessi loomist, täienduste pakkumist või 

ka näiteks kasutuks muutunud tootest vabanemise lihtsustamist. 

Indrek Sauli [2013] arvates annab Osterwalderi ärimudel „Business Model Canvas“ 

(joonis 4) ülevaate, millist väärtust organisatsioon pakub erinevatele klientidele; 

kirjeldab milliseid oskusi ja partnereid vajatakse selle väärtuse loomiseks, 

turundamiseks ja kliendile üleandmiseks; kirjeldab suhteid klientide ja edasimüüjatega. 

Tema arvates on Alexander Osterwalder loonud parima ärimudeli aluse. 

http://www.businessmodelgeneration.com/canvas
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Allikas: (Osterwalder et al. 2005) 

Joonis 4. A. Osterwalderi ärimudel kohandatuna eestikeelseks I. Sauli poolt 

Lahtiseletatud järjekorras, mida võiks silmas pidada, vastata küsimustele, et joonis 4 

järgi tabeli saaks moodustada. Esmajärjekorras on pakutav väärtus, lõpetatakse kulu 

struktuuriga [Saul 2013]: 

1) Pakutav väärtus. Millist kliendi probleemi lahendatakse? Mis väärtust 

pakutakse?  

2) Sihtgrupp. Millised on võimalikud sihtgrupid ja milline on olulisem? Miks? 

3) Müügikanal. Kuidas nad Sinu pakkumisest teada saavad? Kuidas osta saavad? 

Kuidas kauba / teenuse kätte saavad? 

4) Kliendisuhted. Millist kliendisuhet taotletakse? Kuidas seda nendega hoiada? 

Mida klient eelistab?  

5) Tulud. Mille eest küsitakse raha? Kuidas saaks siin eristuda? 

6) Tegevused. Mis tegevusi on vaja teha, et kliendile seda väärtust pakkuda? Et 

neid kanaleid kasutada? Et sellist kliendisuhet hoida? Et sellist tulumudelit 

rakendada? 

7) Ressursid. Milliseid ressursse (finantsid, seadmed, ruumid, patendid, oskused 

jmt) on vaja, et kliendile seda väärtust pakkuda? Et neid kanaleid kasutada? Et 

sellist kliendisuhet hoida? Et sellist tulumudelit rakendada? 

8) Partnerid. Milliseid partnereid vajatakse, et kliendile seda väärtust pakkuda? Et 

neid kanaleid kasutada? Et sellist kliendisuhet hoida? Et sellist tulumudelit 

rakendada? 

9) Kulustruktuur. Mis maksab äri ülalpidamine s.t. mis on suuremad kulud? 

Osterwalderi ärimudelit lähemalt uurides, mõistis ka ettevõtte juht, et see toob ettevõtte 

tegevusvaldkonnad ja nende seosed väga hästi esile. 
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Teine peatükk on töö empiiriline osa, mis koosneb metoodikast, enda uurimuse 

teostamisest  ja ärimudeli koostamisest. Koostatakse A. Osterwalderi ärimudeli näitel 

ettevõttele omane ärimudel. Seda koostades võtab autor arvesse intervjueeritavate 

seisukohti, mitmekesistamise võimalused - lisaväärtuse loomise alternatiivid ning 

arvestab riski ja konkurentsi. 
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2. KÜÜSLAUGUKASVATUS OÜ-S KÕLLESTE GARLIC 
JA ETTEVÕTTE ÄRIKONTSEPTSIOON 

2.1 Uurimustöö metoodika 

Käesolevas alapeatükis kirjeldatakse sobivat metoodikat ja valimit, et täita antud töö 

eesmärk. Uurimustöö eesmärk on välja selgitada Kõlleste Garlic OÜ mitmekesistamise 

võimalused küüslaugule lisaväärtuse andmise teel ning võimaluste realiseerimiseks 

koostada ettevõtte ärimudel. 

Magistritöös kasutatakse kvalitatiivset uurimusmeetotit. Läbi viiakse intervjuud, 

analüüsitakse neid ning üldistatakse tulemused ettevõttele Kõlleste Garlic OÜ. Samuti 

analüüsitakse ettevõtet Kõlleste Garlic OÜ terviklikumalt ja koostatakse 

ärikontseptsioon Osterwalderi ärimudeli järgi. 

Üldiselt on tunnustatud, et induktiivse ja avastusliku uurimustöö jaoks on kvalitatiivsed 

meetodid kõige paremad, kuna nad võivad viia hüpoteeside püstitamise seletuseni 

(Ghauri 2004, lk 99). 

Intervjuu liikidest on antud lõputöös valitud poolstruktureeritud. Intervjuu üldised liigid 

[Järvet 2001]: 

 struktureerimata intervjuu (vaba vestlusintervjuu, individuaalne, silmast-silma 

verbaalne vastastikune sõnavahetus); 

 struktureeritud intervjuu (kindlate eesmärkidega ja täpsete suunavate 

juhtnööridega läbiviimiseks); 

 poolstruktureeritud intervjuu (nimetatakse ka standardiseeritud avatud lõpuga 

intervjuuks); 

 dialoogiline intervjuu; 

 etnograafiline intervjuu; 

 fenomenoloogiline intervjuu; 

 fokuseeritud intervjuu. 

Kokku intervjueeritakse Lõuna-Eesti kolme küüslaugu kasvatajat. Kasvatajad on valitud 

varasema kokkupuute tõttu.  
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Ajavahemikus 15.04.2013–30.04.2013 viidi kolme küüslaugukasvatuse ettevõtte 

juhtidega läbi intervjuu, et täiendada magistritöö empiirilist osa ja ärimudeli erinevaid 

etappe. 

Intervjuu koosnes seitsmest küsimusest. Intervjuu läbiviimiseks kulus orienteeruvalt 

aega 60 minutit. Intervjuude ajal tehti üleskirjutusi. Intervueeritavaid oli kokku kolm 

küüslauku kasvatava ettevõtte juhti. Käesoleva magistritöö raames uuritava ettevõtte 

juhiga diskuteeriti intervjuu küsimuste, Osterwalderi ärimudeli ja uute suundade üle. 

Ettevõtete valiku otsuse tegi autor koos Kõlleste Garlic OÜ juhiga. Selleks osutus 

kasvupinna suurus ja need, kes juba tegelevad ettevõttes tootearendusega. 

Intervjuu eesmärgid: 

 teada saada, milliseid lisaväärtusi antakse küüslaugule; 

 mis arusaamad on teistel küüslaugu kasvatajatel Eesti turust; 

 kui suured kulutused kaasnevad tootele lisaväärtust luues. 

Küsimuste valik oli väga avatud ja üldine, et vastajad hakkaksid laiemalt mõtisklema.  

Intervjuusid oli kohati raske läbi viia. Töö autoril jäi mulje, et nagu taheti ettevõtjatelt 

ärisaladusi teada saada. Oldi mõne koha pealt väga napisõnalised, eriti küsimuse 

number nelja juures (vt lisa 1). Kahjuks ei taheta Eestis ikka veel väga oma tegemistest 

rääkida, eriti kui see puudutab arvnäitajaid. Samas ei küsitud ühtegi küsimust aastase 

käibe kohta, mis on niigi kõigile kättesaadav. Seeläbi sai autor huvitava kogemuse. 

Järgnevalt seletab autor lahti kolme intervjueeritava tegevused, tooted turul ja kui 

tuntud on nad meedias. 

Kadastiku Küüslauk OÜ tegevjuht on A. Voore. Tegevuskohaks Tartumaa Kambja 

vald. Tal on pikaajaline kogemus küüslaugu kasvatamise alal. Omab küüslaugu 

kasvatamiseks ja selle töötlemiseks spetsiaalseid küüslaugu töötlemise seadmeid ja 

masinaid. Väärindab oma kasvatatud toodangust suuremal määral valmistades pulbrit, 

maitsesegusid ning kooritud ja pakendatud küüslauku. Peamisteks klientideks on 

tavatarbjad ja toitlustusettevõtted. Pakub ka teistele küüslaugukasvatajatele oma 

masinatega teenust, nendeks on küüslaugu istutusteenus spetsiaalse istutusmasinaga, 

küünteks eraldamine ja sorteerimine spetsiaalse töötlemisliiniga. Võtab osa suurematest 
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laatadest ja messidest (nt. Maamess, Küüslaugu festival, Paunvere sügislaat). Ettevõte 

on loonud ka kodulehe, kus on tootesortiment esitletud. A.Voore ettevõttest on 

kirjutatud artikleid kohalikes ajalehtedes, maalehes ja ka põllumajanduse interneti 

portaalis (www.pollumajandus.ee). 

Riska 19 Talu FIE tegevjuht on M. Mahoni. Tegevuskohaks Tartumaa Rannu vald. 

Kasvatab küüslauku ja töötleb seda vähesel määral, tehes küüslaugu määrdevõisid ja 

sulajuustu katteid. Peamiselt tehakse tooted kodumajapidamises. Tooteid pakutakse 

laatadel ja turgudel. Riska 19 Talu tooted on saanud hea klientide tagasiside ja tootja on 

planeerinud oma tootmist suurendada. Ettevõte tegevus ei ole meedias väga aktuaalne ja 

seeläbi ka vähene tuntus. 

Garlic Polaris OÜ tegevjuht on K. Kuslap. Tegevuskohaks Tartumaa Kambja vald. 

Kasvatab küüslauku, aga tal puudub küüslaugu töötlemine. Enamasti müüb oma 

toodangu, laatedel või turgudel. Suuremaid koguseid realiseeritakse ka vahendajatele. 

Omab kaasaegset tehnikat küüslaugu istutamiseks. Küüslaugu kasvatamisega on 

tegelenud juba pikemat aega ja kasvupinda on aastast aastasse suurendanud. Tootjal ei 

ole meedias kajastust. 

Järgnevas alapeatükis räägitakse küüslaugust, tuuakse alternatiivid mitmekesistamisele, 

ja kuidas luua küüslaugule lisaväärtus. Koostatakse Osterwalderi ärimudeli järgi 

ettevõttele kohandatud ärimudel. Arvesse võttes teooria osa ettevõtte arengu soove ja 

intervjuusid. 

2.2 Kõlleste Garlic OÜ planeeritava tegevuse ärikontseptsioon 

2.2.1 Küüslaugu omapära 

Küüslauk (Allium sativum) on liilialiste sugukonda kuuluv kultuurtaim, millel 

eristatakse putkuvaid (õievarrega) ja putkumatuid vorme. Putkuvatel vormidel kasvab 

liitsibula keskelt välja õisikuvars, mille tipus moodustub kerajas õisik, mis koosneb 

väljaarenemata õitest ja väikestest sügisibulatest. Liitsibul on olenevalt sordist ja 

kasvutingimustest 30-130g raskune ning koosneb 6-8 kontsentriliselt paiknevast 

küünest. Putkumatutel küüslauguvormidel koosneb liitsibul paljudest, tavaliselt kuni 20 
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küünest, mis paiknevad spiraalselt või korrapäratult. Liitsibula läbimõõt on 3-4cm ja 

mass 20-30g, harva üle 50g. Kuivsoomuste värvus sõltub sordist ning varieerub hallikas 

valgest, violetse, roosade või pruunide varjunditega või tumedate soontega värvuse 

vahel. Küüslaugul eristatakse veel suvi- ja talivorme. Suviküüslaugud istutatakse 

tavaliselt maha kevadel, nad võivad olla nii putkuvad kui ka putkumatud. Need on hea 

säilivusega, kuid väiksema saagikusega. Taliküüslaugud istutatakse sügisel, säilivad üle 

talve halvemini, kui suviküüslaugud. Taliküüslaugud annavad suurema saagikuse. 

[Põldma jt, 2011, lk 12] 

Küüslauk on suhteliselt külmakindel taim ning talvitub mullas võrdlemisi hästi. Siiski 

võib lumevaesel talvel esineda talvekahjustusi tuultele avatud põldudel. Kui eesmärk on 

saada võimalikult suuri küüslaukusid, tuleb putkuvatel küüslaugusortidel õisikuvars 

pärast selle ilmumist ära murda. Kui õisikus hakkavad varresibulal arenema, hakkavad 

toitained nendesse kogunema ning mullas olev sibul jääb väikeseks. Seda saab teha 

kääridega lõigates või lihtsalt õisikunupu alt murdes. Kuna küüslaugutaime mahl võib 

nahka söövitada, siis peaks selle töö tegemisel kandma kummikindaid. Murtud 

õisikuvarred võib jätta põllule või kokku korjata, kuna neid on võimalik marineerida. 

[Põldma jt, 2011, lk 12] 

Küüslaugu kuivatamisel on kasutatud ka teravilja kastkuivateid, temperatuur 

kuivatamisel ei tohiks tõusta üle 38
o
C ja tagatud peab olema küllaldane õhuliikumine. 

Kuivatamise käigus kaotab liitsibul 20-30% oma algsest massist. Taliküüslauk ei säili 

kuigi hästi. Küüslaugu pikemaajalisel säilitamisel on kõige olulisem tagada optimaalne 

säilitusrežiim: säilitatakse kuivas ning pimedas ruumis temperatuuril -2…+2
o
C ja 

65…75% õhuniiskuse juures. Sellistes tingimustes säilib küüslauk minimaalsete 

kadudega 6-7 kuud. Üle 75% õhuniiskus ja kõrgem temperatuur hoiuruumis 

põhjustavad küüslaugu kasvama minekut paari kuu vältel. (Ibid., lk 19-20) 

Headele omadustele vaatamata häirib inimesi küüslaugu terav lõhn, mida kutsub esile 

aminohape alliin. Viimasel ei ole mingit erilist lõhna, kuid kui küüslauguküüs 

purustatakse, siis astub alliin kontakti fermendiga, mis muudab alliini allisiiniks. See on 

üsna tugev keemiline aine ja väga terava lõhnaga. Kas on võimalik sellest lõhnast 
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vabaneda? On, kui ettevaatlikult puhastatud või hoopis puhastamata küünt kergelt keeta. 

Neile aga, kes tarvitavad küüslauku toorelt, soovitatakse pärast küüslaugu söömist 

närida peterselli, toorest kartulit, kohviube jne. [Pumbo 2013] 

2.2.2 Kõlleste Garlic OÜ mitmekesistamise võimalused  

Esmalt teeme ajurünnaku-laadse lähenemise ettevõtte mitmekesistamise võimaluste 

identifitseerimsieks teooriaosas esitletud joonis 1 (lk 9) näitel. Valikutena on näites 

maapiirkonna laiendamine, toiduketi süvendamine ja kolmas valik ressursside 

mobiliseerimise ümber orienteerumine. Järgnevalt mõtestatakse ettevõtte jaoks 

laiendamise alternatiivid. Teisalt pakutakse lahendusi erinevate mitmekesistamise 

viiside süvitsi rakendamiseks ettevõttes. Kolmandana kirjutatakse lahti uue suuna 

võtmine antud valdkonnas tegeleva küüslaugukasvataja jaoks.  

Ettevõtte jaoks on laiendamise osas alternatiivideks taluturism ja uus kauplus. 

Taluturismi all mõistab autor erinevaid näitamisvorme, kuidas turistidele välja tuua elu 

maal. Pakkuda neile kodust majutust, maalähedase toiduga ja soovijatele pakkuda 

kergemaid talutöid. On inimesi, kes tahavad tulla vaatama traditsioonilist elu maal. 

Selleks peab talurahvas olema avatud, et näidata oma elu aga hoida samas ka enda 

privaatsust. Ettevõtte juhiga sellest rääkides oli ta väga aldis sellise asjaga kaasa 

minema. Talle väga meeldiks sellisel moel külalisi võõrustada. Turistile jäetakse 

talurahva poolt selline mulje, et nad ei tule oma rahaga talu toetama vaid saavad selle 

eest suurt naudingut, puhates mõnusas ja hubases keskkonnas. Selle kõrvale soovib ka 

ettevõtte juht teha erinevaid käsitöö tubasid, erinevate teemadega, näiteks suveniiri 

päev. Samuti talgupäevad ja tähtpäevade traditsioone järgivad ühisüritusi, kus iga 

külaline ja lähiümbruskonna elanikkond saavad kaasa lüüa. Meisterdades erinevate 

tähendustega suveniire. Selleks on eraldi ette valmistatud näidised, mille järgi on 

võimalus omale samalaadne või sisimast tuleneva inspiratsiooni teel uus asi teha. Kui 

pole soovi ise midagi meisterdada, siis saab ka lihtsalt meelepärase suveniiri soetada. 

Üritustel osalejad saavad nägemuse ja tunnevad seeläbi Põlvamaad kui tegusat ja 

teotahtelist ühiskonna osa. Suveniirid on seotud suuremal määral taluga Põlvamaaga ja 

muidugi ka Eestiga üleüldiselt. 
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Teiseks alternatiiviks oli uus kauplus. Autor usub, et erinevate käsitöö tubade tagajärjel 

võib see kiiresti tekkida. Kaupluses saab müüa nii valmistatud käsitööd jms ja turustada 

ka põllumajanduslikku toodangut, millele on ka antud lisaväärtuse. Sellest ka hiljem 

pikemalt juttu (lisaväärtuse alapeatükis 2.2.3). Luues kauplust on rõhk toodete ja 

suveniiride osas suunatud peamiselt turistidele ja kodumaise kauba ja toodete tarbjatele. 

Selleks on oluline kaupluse asukoht see peaks asuma kohas, kus on rohkem ostujõulisi 

kliente ja turiste. Üheks sihiks on müügipunkt Tartus Lõunakeskuse kompleksis, olles 

seega suureks konkurendiks Kingiabi OÜ-le ja Taluturule, kellel on müügikoht 

Lõunakeskuses. Põlvas tehakse koostööd Talupoega, kuhu on juba turustatud 2012-

2013 taliküüslauku, kui ettevõte veel FIE-na tegutses. 

Süvendamine on mitmekesistamise teiseks võimalikuks suunaks. Üheks süvendamise 

variandiks on minna tavatootmiselt üle mahetootmisele. Mahetootmisega tegelemiseks 

on vajalik ümberkorraldusi teostada. Esmalt on kahe aastane ülemineku periood. Selle 

aja jooksul peab ettevõte kasvatama maheküüslauku. Mahekasvatusega on suurimaks 

probleemiks umbrohi. Selleks on tarvis viia sisse korralik külvikord ja kasvatada 

eelviljana umbrohte hävitavaid kultuure, näiteks ristik, mis omakorda täiustab mulda 

lämmastikuga. Paratamatult on vaja ka mehhaanilisel teel umbrohust vabaneda, või kui 

on piisavalt finantsilist ressurssi saab seotada vaheltharija. Masin on sobilik 

kasutamiseks just mulla kobestamiseks ja umbrohtude hävitamiseks. Samuti on 

võimalus kasutada multši vagude vahel.  

Süvitsi soovitakse arendada küüslaugukasvatust. 2013. aastal mitmekesistati juba 

küüslaugukasvatust. Ettevõttel on taliküüslaugule lisaks suviküüslauku 0,1ha. 2013. 

aasta kevadel soetati suviküüslaugu seeme ,,Flavor“, mis pärineb Prantusumaalt. 

Suviküüslaugu saagikus on 4t/ha. Seega 0,1ha saak küündib kuni 0,4t (400kg). Kahjuks 

ei andnud 2013. aasta suviküüslauk keskmise saagi tulemusi. Põhjuseks oli liiga 

sügavale istutatamine. Tegelikkuses Suurimaks kartuseks oli ettevõtte juhil sordi 

kohanemine Eesti kliimaga, mis võis mingil määral ka mõjutada (30% ulatuses kõige 

rohkem). Üldsaak oli 100kg, millest saadi turustada 80kg. 70% sellest oli müük 

„Küüslaugu Festivalil 2013“, ülejäänud 20% turustati kokku käies erinevatel laatadel. 

Ülejäänud küüslauk pannakse 2014 kevadel mulda. Väga hea tagasisede saadi 
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klientidelt suviküüslauku müües. Eriti tuli see välja festivalil, kus inimesed otsisidki 

suviküüslauku. Suviküüslaugu kasvupind on Eestis olematu. Kodus mõnel perenaisel 

kasvab koduaias, aga nemad ei tule seda laadale müüma, kasvatavad ainult oma tarbeks. 

2014. aastal aprilli lõpus istutatigi ettevõttes maha umbes 20kg, mis jäi eelmisest aastast 

alles. Oli ka soovijaid selle koguse ära ostmiseks, kuid siiski jäeti see seemneks, et 

järgmisel festivalil uuesti suviküüslauk sortimendis kajastuks.  

Taliküüslauku laiendati 2013. aasta sügisel ühele hektarile; eelnevalt oli 0,6 hektarit. 

Taliküüslaugu saagikus on 3-4t/ha. 2013. aastal võeti taliküüslauk üles juuli lõpus. Saak 

oli ilus; küüslaugud ei olnud lõhki kasvanud nagu 2012. aastal. Siis oli põhjuseks liiga 

pikk kasvuaeg, mida võetigi 2013 aastal arvesse. Saaki saadi 2013. aastal kolm tonni 

(märg saak). Arvestades kadusid (kuivatamine, praak) siis kokku puhast saaki umbes 

2,7t. Sellest pandi uuesti sügisel maha 0,86t (860kg).  

Tagamaks toodangule lisaväärtuse andmist on vajalik hoone, milles seda teostada ja 

kuhu paigaldada seadmed. Uus hoone on vajalik mitmekesistamise ja lisaväärtuse 

loomise käigus tekkinud muudatuste ja investeeringute seadmete paigaldamiseks. 

Selles valdkonnas, kus süvitsi mitmekesistada on veel mitmeid arvestatavaid variante. 

Ettevõtte võiks soetada kasvuhoone, kus hakatakse kasvatama erinevaid maitserohelisi, 

maitsetaimi jms. Autori-poolne soovitus oli istutada juurde ka redist ja paprikat, sest 

need on kultuurid, mida väga ei kasvatata. Kasvuhoone orienteeruv hind on 600 eurot. 

Seemnetele kuluks umbes 35 eurot.  

Veel üheks pikema perspektiivi alternatiiviks tuli teooriast tulenevalt jõulupuude 

kasvatamise mõte. Müügikõlbulikuks kasvab kuusk 8-10 aastaga, see on küll 

pikaldasem projekt, aga samas huvitav ja ei vaja suurt tööjõukulu.  

Uut suunda täielikult ei võeta, mingil määral on kõik mitmekesistamise vormid 

omavahel seotud. Ettevõtte juht ei hakka tegelema talust väljastpool tegutsedes tulu 

otsimisega. Selleks lihtsalt ei jääks ka aega. 
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Küüslaugu mitmekesistamise alternatiividest lähtuvalt valitakse kasvupinna 

suurendamine ja spetsaalsete masinate soetamine. Kasvupinna suurendamine – iga 

aasta suurendatakse kasvupida vähemalt 0,5 hektari võrra. Kaugem eesmärk on 

kasvupinda suurendada kuni 5 hektarini (2020. aastaks). Spetsiaalsete masinate 

soetamine (vt tabel 2 koos maksumusega) – kasvupinna suurendamisega kaasnevad ka 

suuremad vajadused tehnika järgi. Soetamise eelisnimekirjas oli harjamismasin, millega 

saab hõlbsamalt küüslaugud mullast puhtaks. Selleks ei pea enam ükshaaval neid käte 

vahel puhastama, nagu eelnevatel aastatel. Seega väheneb tööjõukulu ja suureneb 

tootlikkus. Kartulipaneku masin KORA 2 soetatakse koos spetsiaalsete 

väiksemõõduliste kulpidega, millega saab sibulat ja küüslauku istutada. Masina ostuga 

kaasneb mitmekesistamine, sest sellega saab peale kartuli istutada ka tippsibula ja 

küüslaugu paljundusmaterjali. Seade mis ettevõte ise ehitab on küüslaugu kuivati. Eestis 

pakutakse ka eraldi küüslaugu kuivatamiseks kohantatud kuivatit, aga selle maksumus 

on ettevõtte tootmispindade juures liiga kulukas (ca 35 000 eurot koos paigaldusega). 

Antud küüslaugukuivati aga valmistab tootja endale ise, kasutades ära turul olevaid 

kasvumajasid, mis on valmistatud polükarbonaadist koos metallsõrestikuga. Lisaks 

ostetakse ka soojapuhur antud kasvuhoone kütmiseks koos temperatuuri 

mõõtmissüsteemiga, mille orienteeruv maksumus kokku on koos käibemaksuga 3 456 

eurot. Antud kuivatit on lihtne transportida ning kiire ja mugav erinevates kohtades 

kasutada. Hoonesse, millest ka eelnevalt juttu oli, kavandatakse teha küüslaugu 

töötlemisliin. See saab alguse küüslaugu puhastamisest ja lõpeb tooraine valmimisega. 

Hoone ehitus teostatakse prognoositavalt aastal 2015. 

Tabel 2. Investeeringud küüslaugukasvatuse mitmekesistamiseks 2014. aastal, € 

Investeering Summa Käibemaks Kokku 

Harjamismasin 3 984 796 4 780 

Kartulipaneku masin 5 340 1 068 6 408 

Küüslaugukuivati ehitus 2 880 576 3 456 

Kokku 12 204 2 440 14 644 

Majandusnäitajate suurenemisel mõtleb ettevõtte juht investeeritda taluturismi 

arendamisse ja kauplusesse. Kui mõelda sellele, et mitmekesistamine hajutab riske, siis 

samas ka see toob uusi riske. Igat ettevõtet alustades algavad riskid ja need on läbi 
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ettevõtte tegevuse alati olemas. Kui ollakse teadlikud olemasolevatest riskidest, on juba 

mõnevõrra need maandatud. Järgnevas alapeatükis räägitakse lisaväärtuse loomisest, 

mis omakorda maandavad riske. Mõtestatakse lahti, millised alternatiivid on antud 

ettevõttele lisaväärtuse loomisel. 

2.2.3 Lisaväärtuse loomine küüslaugule ettevõttes Kõlleste Garlic OÜ 

Küüslaugule on lihtne lisaväärtust luua. Autori arvates on juba küüslaugu omamine 

lisaväärtus omaette. Alljärgnevalt on välja toodud mõned näited, mida on küüslaugust 

tehtud, kuhu seda on rohkem lisatud. Põhiliselt mõtetstatakse lahti, need kohad, mida 

ettevõtte hakkab kasutama. 

Esimene ja kõige tähtsam on anda küüslaugule kaubanduslik välimus. Algusaastatel 

(2012) puhastati küüslauku käsitsi. See oli väga kulukas ja aeganõudev, sest küüslaugud 

puhastati ükshaaval mullast käte vahel. 2014. aasta juulis ostetakse spetsiaalne 

harjamismasin. See toob juurde uue investeering, mis on vajalik tootmise 

ökonoomsemaks muutmisel. Nagu A. Voore ütles: „Tuleb laieneda sinna, kuhu jõuda 

tahad ja just sellise kiirusega, mis on võimalik“. 

Küüslaugust on võimalik väga palju erinevat toodangut valmistada. Saab toota ka nii, et 

järgi jäävad ainult küüslaugu juured. Võimalus on juba alustada juunis küüslaugu õisiku 

nuppudest, millest saab teha marinaadis toodet, või ajada läbi hakklihamasina ja 

maitserohelisena kasutada. Kui lisada veel peenestatud mädarõigas, saab suurema 

maitseelamuse osaliseks. Küüslauguvarred saab ära purustada ja kasutada erinevate 

võiete sees. Seda kasutab M. Mahoni, ta ütles, et purustamine on kõige keerulisem 

tegevus. Varred on lihtsalt nii tugeva struktuuriga, vaja on väga teravaid lõikenugasid. 

Eelmainitud tegevusi hakatakse realiseerima suurema mahuliselt, siis kui on hoone 

valmis toiduaine töötlemiseks ja vajalikud veterinaar-ja toidameti load on omandatud. 

Reaalne võimalus on selleks järgmisel hooajal.  

2014. aasta saagile antakse lisaväärtus pulbriks töötlemisel.  

Küüslaugupulbri tegemisega tegeleb ka A. Voore, töö autor sai sellest teada alles 

intervjuud läbi viies, kui autor andis teada, et OÜ Kõlleste Garlic plaanib pulbrit tegema 
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hakata. Ta teeb seda nii inimestele toidulisandiks kui ka loomadele, põhiline müük on 

hobusekasvatajad. Loomadele sobib pulbriks teha kaubandusliku välimuseta 

küüslaugud, nii saab ära kasutada kogu toodangu. Tavaliselt visatakse 

mittekaubanduslikud mugulad minema, sest koduses majapidamises ei jõuta neid 

lihtsalt ära tarbida. A. Voorel on veel palju erinevaid tooteid, mis sisaldavad küüslauku 

(vähemalt 30%), näiteks uusim toode majonees. Töö autor sai arutada ka küüslaugu 

marineerimist, mõlemad olid sama meelt, et pealiskaudselt vaadelduna tundub seda 

lihtne teostada. Kuid tootma hakates polegi enam nii lihtne, sest tehnoloogias on palju 

erinevaid nüansse. Need, kes sellega hakkama saavad, ei taha väga oma saladusi 

paljastada. Kindlasti teeb OÜ Kõlleste Garlic juht selle proovipartii 2014. aastal, 

kodustes tingimustes. Selleks hangitakse spetsiaalne veterinaal- ja toiduameti luba. 

Küüslaugupulbri valmistamiseks on vaja investeerida kuivatisse ja pakenditesse, kuhu 

pulber pannakse. Küüslaugupulbri tegemine on keeruline protsess, selle selgeks 

õppimine ja õigete seadmete hankimine võtab aega ja rahalist ressurssi. 

Nagu eelpool välja toodi, tehakse proovipartii marineeritud küüslauku. Selleks kasutab 

ettevõtte juht oma vanaema abi. Vanaemadel on alati head retseptid ja nipid varuks. 

Selleks on vaja purke, soetatakse selle tarbeks algselt 24 tükki. Peale purkide on vaja 

soetada retsepti järgi lisamaterjalid, mida marinaadi tegemiseks vaja läheb. Kui peaks 

nii juhtuma, et toode ei tule kaubanduslikku välimusega, siis tuttavatele ja sugulastele 

saab seda ikka prooviks anda. Kui tarvis, siis sellega parandada valmistamise käiku.  

Küüslaugu küünte koorimine ja pakendama vaakumpakenditesse oleks üks 

alternatiividest. Väga paljud ettevõtted, just toidutööstused soovivad puhastatud 

küüslauku, et nende vaevaks jääks ainult see toiduga siduda. 

Kindlasti tehakse jätkuvalt ka küüslaugust palmikuid. Eelnevatel aastatel osteti neid 

laatadel väga hästi. Palmikute tegemine on omamoodi kunst ja selle valmistamine võtab 

umbes 25 minutit aega. Palmikutele saab omakorda anda veel lisaväärtust, kui nende 

vahele põimida näiteks kuivatatuid lilli.  
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Lisaväärtust saab anda ka pakendite näol, heegeldades spetsiaalselt erinevaid kotte, kus 

saab küüslauku säilitada. 

2014. aastal tuuakse lisaväärtusena juurde õisikute purustamine. Neid saab kasutada 

erinevate toitude maitsestamiseks. Algselt tehakse väiksem proovipartii (0,33l pakend, 

15 purki), pigem hoida risk madalamal. Sügavkülmutades õisikud, et säilitada selle kuju 

ja maitse. Selliselt saab neid kasutada toitude maitsestamisel või isegi garneeringutel. 

Oluline on klientidele teada anda, millist erinevat toodangut küüslaugust pakutakse. 

Järgneval aastal on siis juba parem prognoosi teha, kui on kliendi tagasiside olemas. 

Joonisel 5 on kompakselt kokku võetud ettevõtte tootekaart, mis sisaldab küüslaugule 

lisaväärtuse loomise võimalusi aastal 2014. 

 

Joonis 5. Küüslaugu tootekaart ettvõttele Kõlleste Garlic OÜ 

Küüslaugule antakse lisaväärtust, kasutades harjamismasinat toodangu puhastamiseks, 

kuivatit küüslaugu kuivatamiseks ja veskit pulbri valmistamiseks, proovipartiidena 

küüslaugu õisikute kasutamist ja küüslaugu marineerimist. Eelnimetatud investeeringud 

koosnevad harjamismasina ja kuivati maksumustest ning prognoositav lisatulu tuleks 
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lisaväärtusest mis on kajastatud järgnevas alapeatükis. Järgnevas peatükis luuakse 

ettevõtte ärimudel Osterwalderi ärikonseptsiooni järgi. 

2.2.4 Osterwalderi ärikontseptsioon Kõlleste Garlic OÜle 

Planeeritavaks ärikotnseptsiooniks võetakse aluseks Osterwalderi ärimudel. Ärimudeli 

eesmärk on mitmekesistada ettevõtet koos lisaväärtuse loomisega. Ärimudel joonisena 

on esitatud lisas 2. 

Esmalt klientidest ja pakkumisest. 

Alustavale ettevõttele on kõige olulisemaks sihtgrupi määratlemine. Iga ettevõtte juht 

määratleb isikliku kliendibaasi. Peab teadma, kelle jaoks luuakse väärtust, ja kes on 

kõige tähtsamad kliendid? 

OÜ Kõlleste Garlic kliendibaasiks (joonis 6) on erineva vanusega ja soost inimesed. 

Peamiselt on vanuseks alates 25ndast eluaastast. Kes toetavad Eesti põllumajandust, 

hoolivad enda ja lähedaste tervisest, süües selleks eestimaist küüslauku. 

 

Joonis 6. Kõlleste Garlic OÜ kliendikaart 
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Pakutavast tootest saavad kliendid teada kodulehekülje vahendusel, otsemüügist (turud, 

laadad). Kliendid saavad osta kaupa poekettidest (Bambona AS turustab erinevatesse 

kaubandus kettidesse), üle-eestilistel laatadel, kus on müügipunktid ning otse laost. 

Uudistest ja toodetest on kogu info ettevõtte koduleheküljel (http://www.garlic.ee/et/).  

Intervjuu käigus selgus tõsiasi, et konkurents on Eesti turul tihe, seega ka klientide enda 

poole püüdmiseks võetakse kasutusele erienvaid strateegiaid. Hakatakse rohkem 

lisaväärtust andma ja arendama tooteid. Konkreetseid strateegiaid küsitluses ei 

avaldatud. Kõlleste Garlic OÜ jaoks on raske turule tulla, sest nimi pole väga tuntud ja 

pakkujaid on turul palju. Ettevõtte juht on teinud oma nime kuuldavamaks koostööd 

alustades Eesti Taimekasvatuse Instituudiga. Tehakse koos küüslaugupõllul katseid ja 

ilmutataske ettevõttest artikleid ja mainitakse erinevatel koosviibimistel. Otsing Kõllest 

Garlic OÜ annab juba paregu 3650 kirjet.  

Ettevõte kaasab kliendid arendustegevusse, võetakse arvesse nende poolsed 

ettepanekuid ja soovitusi. Suuremate klientide (nt Bambona Eesti AS) tegemistega 

ollakse pidevalt kursis. Klientidega püütakse võimalikult palju suhelda. Ettevõtte juhi 

arvates on tema kliendid pikaajalised. Pikaajalised kliendid on need, kes on nõus ka 

natuke rohkem maksma ja annavad ettevõttele mõned väiksemad eksimused andeks. 

Organisatsioon püüab ka mõningal määral analüüsida klientide tegevust ja 

ostukäitumist.  

Väga oluline on eristuda, et klient tuleks ja ostaks toodet. Selleks tuleb fookus õigel 

kohal hoida, väärtustada oma toodangut, et sellega silmapaistvana tunduda. Väärtus 

tuleb lähtuvalt kliendi vajadustest. Tuleb katsetada ja olla kursis konkurentide 

tegemistega.  

Kokkuvõtlikult on kliendid ettevõtte jaoks suurim väärtus toote järel. Et klientidele 

valikuid pakkuda, antaksegi tootele lisaväärtusi. Kliendile müüaksegi väärtust, mida 

küüslauk pakub.  

Järgneva osa eesmärk on määratleda Osterwalderi mudeli teise osana ettevõtte 

infrastruktuur. 

http://www.garlic.ee/et/
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Väärtuspakkumise määratlemine – mis on tajutud väärtus tarbija jaoks pakutavast 

küüslaugust, mille eest ta on nõus raha maksma? See on küüslauk, mida ostes ja seda 

süües saab klient maitseelamuse, tervendades ja kaitstes oma tervist.  

Nagu teoorias selgus, jaotab Osterwalder ettevõtte infrastruktuuri järgmiste kategooriate 

vahel: võimekus, partnerlus ja võtmetegevused. 

Organisatsioonis on üks tegutsev juht, alltöövõtjaid hooajati kuni kuus inimest. 

Ettevõttele lisaväärtuse andmisega ja mitmekesistamisega kaasatakse juurde tööjõudu. 

Laiendamisega kaasneb ka toiduaine töötlemise lubade hankimine. Paindlik ja võimekas 

infrastruktuur hõlmab erinevaid seadmeid, tehnosüsteeme, hooned. Ettevõttel on 

algseadmed olemas, et küüslauk maha panna ja üles võtta. Eraldi on ruum, kus toodang 

ära kuivatatakse ja hoiustatakse. Intervjuu käigus selgus mitmeid kuivatamise 

võimalusi. Igal ettevõttel kujunebki see vastavalt võimalustele. Arenemise käigus 

otsitakse alternatiive istutusmaterjali mahapanekuks ja ülesvõtuks. Et kasumlikult 

majandada, on vajalikud laenud ja erinevad toetused. Rahaline panus on väga vajalik, 

eriti alustavas ettevõttes.  

Partnerlus on organisatsioonil olemas kahe füüsilisest isikust ettevõtjaga (FIE Leonhard 

Tenno ja FIE Rainer Soosaar) ja Eesti Taimekasvatuse Instituudiga; (M. Olle 

vanemteadur). Tenno ja Soosaar osalevad tootmisprotsessis ja toote müügis. Olle aitab 

toodet arendada instituudi katsetga. Partnerite rolliks on aidata kaasa toodangu 

lõppviimistlusele. Tenno poolt on vajalik maa, mida renditakse ja traktorit. Soosaar on 

abitööjõud, kes hoolitseb põllutööde õigeaegse teostamise eest. Eesmärgiks on ka 

tuntuse ja tähelepanu saavutamine, seda saavutatakse osalisel määral koostööd tehes 

Eesti Taimekasvatus Instituudiga. Ettevõtte kasutab uutset preparaati väetamiseks, mis 

on sobilik ka mahepõllumajanduses. Olle on ettevõttele kontaktisik, kellega on tehtud 

koostööd, et katselapid õigesti märgitud saaksid ja õigeaegselt preparaadiga pritsitud. 

Ettevõtte juht registreerib kõik tööd, kuidas ja mida tehti, nii saab Olle sellest kirjutada 

artikli. Ettevõtet ja tehtud katsete tulemusi tutvustatakse ka suurematel koosviibimistel 

ja infopäevadel. 
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Kõige kriitlisem konkreetse ettevõtte ärimudeli jaoks on see, et küüslauk jõuaks 

tarbijani kvaliteetsena. Peale küüslaugu ülesvõtmist on vajalik eemaldada varred ja 

juured, mugulad kuivatada ning seejärel harjata maha muld, lahtine kattesoomus. Antud 

tööde teostamiseks kasutatakse abitööjõudu. Toodetud küüslauk on vaja kuivatada ja 

säilitada õigel temperatuuril (-2...+2
o
C) kuivas ja pimedas ruumis, kus õhuniiskus on 

65...75%. Ärimudeli realiseerimiseks on vajalikud kolmandad pooled, näiteks Eesti 

Vabariik ja sellega kaasnev seadusandlus. Seadusi järgimata ei toimiks ükski ärimudel. 

Intervjuud läbi viies tõdes autor kõikide tootjate suurt koostöövalmiduse vajaduse 

mõistmist ja nende head koostöötahet. Intervjueeritavad oleksid nõus koostööks teiste 

küüslaugukasvatajatega. Seda nad ka teevad, aja jooksul on välja arenenud erinevad 

inimrühmad, kes jagavad oma kogemusi ja teevad sujuvalt koostööd. Kahjuks peab 

tõdema, et uutel alustajatel, nagu ka olemas oleval ettevõtel, on raske kaasa lüüa nende 

tegevusgruppidega. 

Küüslaugu turuga läheb lihtsalt aega, millal see n.ö. „paika loksub“ – nii suhtusid 

intervujeeritavad. Küüslauku on raske kasvatada. Seda õpitakse kogu oma tegevuse 

käigus. Kahjuks ei osata väljaspool hinnata töö mahtu, mis kaasneb küüslaugu 

kasvatamisega. 

Väga oluline teema on ettevõtte jaoks finantsküsimuste lahendamine. 

Statistika andmebaasi andmetel on küüslaugu kasvupind Eestis vähenenud võrreldes 

aastat 2012 ja 2013 [Statistika ... 2014]. Kui aastal 2012 oli 133 hektarit kogu Eesti 

kasvupinnaks, siis 2013 on see langenud 115 hektarini. Kui vaadata aastat 2011 oli 

kasvupinnaks ainult 75 hektarit ja 2012 tõusis see pea kahe kordselt. Nüüd on näha jälle 

langust. Lisas 3 on välja toodud statistika andmebaasi kolme aasta kasvupinnad 

hektarites ja maakonna lõikes. Paljud tõdevad, et esmases lähenduses tundub 

küüslaugukasvatus lihtne, kuid praktikas peavad nad pettuma. Võtaks võrdluseks 

astelpaju, millest on samuti võimalus teha erinevaid tooteid. Seda hakati samamoodi 

massiliselt kasvatama, kuid see haru hääbus. Eks mingil määral kõik suuremad 

küüslaugukasvatajad Eestis loodavad, et turul jääb vähemaks neid kasvatajaid, kes 

lihtsalt õnne otsivad. Sellega kaasneb turu häirimine. Samas intervjuudes kõlas 
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veendumus, et küüslauk on tuntud ja hinnatud kultuur ja selle kasvatamine ei hääbu. 

Küüslauk on olnud ka aegade algusest Eestlastel laual. 

Investeeringute vajadus sõltub väga palju ettevõtte eesmärkidest ja sellest, kuhu 

tahetakse jõuda. See kõlas läbi ka mitmelgi korral intervjuudest. K. Kuslapi arvates pole 

väiketootmisele väga suuri kulutusi vaja teha. Tehtavad kulutused teenitakse suhteliselt 

kiirelt tagasi.  

Finantsprognoosideks arvestatakse ettevõttes OÜ Kõlleste Garlic aasta 2014 

investeeringuid ja küüslaugu kasvupinna suurenemist ning nendega kaasnevaid tulusid, 

kulusid. Investeeringute üldine tabel (vt tabel 3, lk 44) aastate lõikes näitab, mida 

prognoositakse investeerida ka järgnevatel aastatel. Lisa 4 on välja toodud ettevõtte 

üldine bilanss aasta 2013 kohta ja 2014. aasta 31. märtsi lõpu seisuga. Antud töös 

kajastatakse ainult küüslaugu kasvatusega seonduvat. 

Mitmekesistamist taluturismi ja kaupluse osas ei tooda finantsilises pooles välja, sest 

ettevõtte juht tahab esmalt süveneda küüslaugule lisaväärtuse andmisega. Tal on 

vähemalt teada, kuhu on võimalik tulevikus ettevõttega jõuda.  

Tabelis 3 kajastatakse investeeringud aastatel 2014-2016. Investeeringud plaanitakse 

soetada suuremal määral toetuste abiga. Kõlleste Garlic OÜ taotles 2013. aaastal 

investeeringutoetust alustavale ettevõttele PRIA 1.2. meetme kaudu. Maksimaalne 

toetuse summa oli 40 000€, mis peab kajastuma viie aasta kuludes. Ettevõte sai sellele 

projektile positiivse vastuse. Antud tabelis 3 on aastate 2014-2016 investeringu 

summaks kokku 122 314€. Ettevõtte omafinantseeringu panus on summas 32 663€. 

Meede 1.2 soetatatakse kokku 39 240€ väärtuses tehnikat ja Kõlleste Vallavalitsuse 

abiga 1 278€ ulatuses. Aastatel 2015 ja 2016 toetuste nimetusi veel ei teada, need 

selguvad töö käigus. Investeeringud aitavad ettevõtet mitmekesistada ja luua tootele 

lisaväärtust. Lisaväärtuse loomiseks soetas ettevõte 2014. a. märtsis köögiviljakuivati 

Kohaliku Omavalitsuse (KOV) alustava ettevõtte toetuse abiga. Sellega hakatakse 

küüslauku kuivatama ja peale peenestamist purustajaga saadakse sellest 

küüslaugupulber. 
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Tabel 3. Investeeringute prognoos 2014–2016 aastal 

Aasta Seade/toode 
Seadme 

mudel 

Toetuse 

nimetus 

Maksumus  

km-ta (€) 

Omavahe

ndid 

2014 Harjamismasin Remet350 Meede 1.2 3 984 0 

2014 Kartulipaneku masin Kora 2 Meede 1.2 5 340 0 

2014 
Küüslaugu kuivati 

ehitus 
- Meede 1.2 2 880 0 

2014 Traktori haagis Kire 95 Meede 1.2 6 960 0 

2014 Taimekaitseprits Hardi NK Meede 1.2 8 076 0 

2014 Kaubik 
Peugeot 

Partner 
Meede 1.2 15 000 3 000 

2014 
Tarvikud küüslaugu 

pakendamiseks 
- - 100 100 

2014 Köögivilja kuivataja Dehüdraator KOV 266 0 

2014 Kodulehekülg www.garlic.ee KOV 500 0 

2014 Laud ja toolid - KOV 200 0 

2014 Töökaitsevahendid Bellota KOV 198 0 

2015 Vaheltharija EinböckMS2 Toetus 6 300 0 

2015 Vaakumpakendaja 
HaktekGA-

102N 
Toetus 2 600 0 

2015 Hoone ehitus - 
Toetus, 

50% 
45 000 22 500 

2016 
Spetsiaalne 

koristusmasin 
ErmeRE1 

Toetus, 

40% 
24 720 7 063 

Kokku 122 314 32 663 

Intervjuudest ei selgunud konkreetseid investeeringuid, mida on ettevõtte juhid teinud. 

Pole arusaadav, miks seda ei öeldud, võib olla kardeti konkurentsi pärast. Ettevõtte juht 

on aga teadlik mõnest masinast, mis on soetatud näiteks Voorel, sest teda on kajastatud 

meedias, kus ta tutvustab oma küüslaugu tootmishoonet. Tema investeeringuteks on 

küüslaugu töötlemise masinad: harjamismasin, sorteer, küünteks eraldaja. 

Tali- ja suviküüslaugu tulud ja kulud (vt tabel 4) on prognoositud 2013. aasta järgi. 

Tööjõukulud on lahti seletatud eraldi tööde lõikes tabelis 5, lk 47. Aastal 2014 ei 

kulunud seemnetele rahalist kulu. Seeme saadi 2013. aasta saagist. Väetistele ja 

taimekaitsevahenditele on arvestatud PRIA Meede 1.2 kuluna kokku 528 eurot aastas. 

Viie aasta peale kokku 2 640 eurot. Väetistena kasutatakse biolagunevaid 



 

45 

 

mikroorganisme ja EM/EM5 Naturaalselt Aktiivseid organisme, mis on 

loodussõbralikud väetised. Taimekaitsevahendiks on peamiselt kasutusel preparaat 

Stomp. 

Tabel 4. Kõlleste Garlic OÜ küüslaugu kasvatamise prognoositavad tulud ja kulud 2014 aastal 

TULUD 

Taliküüslauk 

Kasvupind (ha) 1 

Toodetav müügikogus (t) 4 

Keskmine müügihind (€/t) 5 000 

Kokku (€) 20 000 

Suviküüslauk 

Kasvupind (ha) 0,01 

Toodetav müügikogus (t) 0,15 

Keskmine müügihind (€/t) 9 000 

Kokku (€) 1 350 

Küüslaugu lisaväärtus 524 

PRIA MAK meede 1.2. 40 000 

Kõlleste Vallavalitsus (KOV) 1 278 

TULUD kokku 63 152 

KULUD (€) 

Muutuvkulud 4 650 

Tööjõukulu kokku 1 572 

Töötaja tasu 1 008 

Töötaja maksud 222 

Tööandja maksud 343 

Väetis, taimekaitse, seeme 528 

Pank, side 30 

Traktori kulud 150 

Kütuse kulud 600 

Elektri kulud 400 

Teenuse sisseost 840 

Väikesed esemed (purgid, kotid jne) 250 

Muud ärikulud 400 

Investeeringud kokku 43 618 

Omaosalus 3 366 

Meede 1.2 39 240 

KOV 1 278 

KULUD kokku  48 376 

Kasum (-kahjum) (€) 14 764 
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Kuludesse on lisandunud ka panga- ja sideteenused, need hõlmavad igakuist 

pangaterminali kasutuse renti (5€/kuu) ja prognoositavalt pangakaardiga maksvaid 

summasid. Panga poolt sõlmitud lepingu järgi on kulu 2,95% tehingu summast. 

Terminal renditakse 2014. aastal kolmeks kuuks, augustist kuni oktoobrini. Rendikuluks 

on 15 eurot ja prognoositavalt ostetakse kolme kuu jooksul umbes 450 euro eest 

pangakaardiga. Tabelis 4 on välja toodud ka investeeringud kokku aatal 2014 võttes 

aluseks tabeli 3. 

Kõge suurem muutuvkulu on tööjõukulu. Tabelis 5 on välja toodud tööjõukulu liigid. 

Eelnevatel aastatel kaasnesid ka selle hulka küünteks eraldamine ja küüslaugu 

mahapanek. 2014. aastal ostetakse teenusena sisse küünteks eraldamine, teenus maksab 

15 €/h, ajakulu on 16 tundi (kokku 240€). Teenust ostetakse A.Rebase käest, kellele 

müüdi 2013. aastal suuremas koguses küüslauku. Teenusena ostetakse küünteks 

eraldamine, sest 2013. aastal oli väga kulukas ja mahurikas töö küünte eraldamine. 

Selleks kulus üle 400 euro ja palju tööaega. Küüslauguküüned on väga tihedalt koore all 

kinni. Nende lahtivõtmine on ajakulukas ja vajab kätes väga palju füüsilist jõudu. Maha 

istutatakse mehhaniseeritult. Traktori kulud kokku erinevatel töödel on orienteeruvalt 

600 eurot, tunni hind on 10€/h. Need kulud on kajastatud teenuse sisseostu real. Kütuse 

kulud on väga varieeruvad, sest kütuse hind on volatiilne. Seda ette prognoosida on 

väga keeruline. Ettevõtte kuludesse saabki kütust prognoosida ligilähedaselt ja eelnevat 

aastat arvesse võttes. Kõige mahulisemateks töödeks on saagi koristus ja puhastamine. 

Selleks ongi ettevõtte juhil investeeringuks plaanitud küüslaugu puhastamiseks 

harjamismasin, mis vähendab puhastamise tööjõukulusid. Saagi koristuseks 

koristusmasinasse ei investeerita, sest selle maksumus ületab 20 000 eurot. Kui seda 

masinat saab kasutada ainult kord aastas ühel kuni kolmel päeval (oleneb põllu 

suurusest), siis ei tasu masin ennast ära, et seda mõista ei pea isegi suuri arvutusi 

tegema. Kui saagi koristusele kuluv summa on 546 eurot, siis masina tasuvusaeg 

kujuneb ülipikaks. 
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Tabel 5. Kõlleste Garlic OÜ prognoositavad tööjõukulud tööde lõikes aastal 2014 

Tööjõukulu artikkel 
Töötajate arv 

(tk) 

Töö 

kestvus (h) 

Tunni hind 

(€/h) 
Kokku 

(€) 

Õisikute korjamine 4 9 2 72 

Saagi koristus 15 14 2,60 546 

Saagi puhastamine 6 32,5 2 390 

Tööjõu tasu kokku 1 008 

Edasi kajatame prognoositavat tulu lisaväärtuse alternatiividest (tabel 6). Tuluprognoos 

on koostatud 2014. aasta kohta. Väga keeruline oli autoril prognoosida müüdavaid 

koguseid, sest eelnevalt pole ettevõte sarnaseid tooteid müünud. Kuna marineeritud 

küüslauku (24 purki) ja õisikuid (15 purki) planeeriti teha algselt proovipartiina, siis 

jagati need nelja kuu peale ära. 

Külmutatud küüslaugu õisikuid ei lülitatud antud tabelisse, sest algselt tahab ettevõtte 

juht need ise korralikult ära proovida ja jagada seda ideed tutvusringkonnas. Peale 

tagasiside saamist tuuakse toode turule. 

Tabel 6. Prognoositav tulu küüslaugule lisaväärtuse loomisest 

Marineeritud küüslauk August September Oktoober November Kokku (€) 

Hind (€/tk) 3 3 3 3 

72 Kogus (tk) 6 6 6 6 

Müügitulu (€) 18 18 18 18 

Palmikud 

     Hind (€/kg) 12 12 12 12 

336 Kogus (kg) 10 7 6 5 

Müügitulu (€) 120 84 72 60 

Küüslaugu õisikud 

     Hind (€/tk) 3,5 3,5 3,5 3,5 

52,5 Kogus (tk) 4 4 4 3 

Müügitulu (€) 14 14 14 10,5 

Pulber 

     Hind (€/kg) 9 9 9 9 

63 Kogus (kg) 3 2 1 1 

Müügitulu (€) 27 18 9 9 

Tulu kokku lisaväärtuse loomisest 523,5 

Kõige suuremaks müügikuuks planeeriti august, sest siis on ka küüslaugu festival. 

Eelneval aastal läks müük ettevõttel väga hästi ja kohtuti ka Voore ja Mahooniga, kellel 
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olid küüsluagutooted esindatud. Nad kiitis enda toodete müüki. Kuna neid tooteid 

teevad veel vähesed, ei kartnud ettevõtte juht nende tegemist proovimast. Kõige suurem 

tulu (vt. tabel 6) on palmikutest, sest sellega on eelnevalt kogemusi ja teatakse, kui hästi 

see laatadel müüb.  

Väga tagasihoidliku prognoosiga saab ettevõte aastal 2014 lisaväärtusest tulu juurde 

524 eurot. Kui proovi partii marineeritud küüslaugu müük edeneb, siis tehakse seda 

juurde ja tulu kasvab veelgi. Purustatud küüslaugu õisikuid saab juurde teha sellisel 

juhul kui külmutatud õisikuid jätkub, sest neid saab korjata hooaja jooksul korra. 

Ettevõttele tehti ainult 2014 aasta prognoos, sest nii oli juhi soov ja tahe. Ta väitis, et 

pikemalt on keeruline ja ajakulukas prognoosida. Talle sobib igal aastal oma tegevused 

üle vaadata ja teha siis korrektuure järgnevaks aastaks. 2014. aasta süvitsi tehtud 

prognoosid aitavad Kõlleste Garlic OÜ juhti vähemalt kolmel aastal. 

Ettevõtte jaoks on oluline lihtsus ja konkreetsus. Keeruliste korrelatsioonide olemasolu 

pole ettevõtte jaoks väärtust.  

Ettevõtte juht peab oluliseks ärimudelit edasi täiustada. Selliselt saab teha järjekordseid 

ajurünnakuid, mille tulemusel tekivad uued võimalused ja väljavaated. 
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KOKKUVÕTE 

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja selgitada Kõlleste Garlic OÜ mitmekesistamise 

võimalused küüslaugule lisaväärtuse andmise teel ning võimaluste realiseerimiseks 

koostada ettevõtte ärimudel. 

Eesmärgi saavutamiseks uuris auror põhimõistete, mitmekesistamise ja lisaväärtuse, 

olemust erinevate autorite käsitluses. Valiti välja ühe ärimudeli konseptsioon, milleks 

osutus A. Osterwalderi tuntud ärimudel. Magistritöös kasutati kvalitatiivset 

uurimusmeetodit. Vaadeldi ettevõtet Kõlleste Garlic OÜ terviklikult. Viidi läbi 

intervjuu kolme Lõuna-Eesti küüslaugukasvatajaga. Seejuures arvestati ka konkurentsi 

ja kaasnevaid riske. Autor peab tõdema, et antud valim polnud uurimuse läbiviimiseks 

piisav sest see ei andnud terviklikku ülevaadet Eesti küüslaugukasvatusest. 

Magistritöös käsitletav ettevõte Kõlleste Garlic OÜ tegeleb köögiviljakasvatusega 

süvitsi küüslaugukasvatusega. Ettevõtte jaoks on kindel ja turvaline kasvatada ühte 

kultuuri, kuid sellega kaasnevad ka riskid. Põllumajanduses ei saa kunagi kindel olla 

prognoositavas saagikuses. Suureks riskiks on põllumajandusega tegelevale ettevõttele 

kahtlemata ilmastik. Konkurentideks on üle-eestiliselt ettevõtted, kes kasvatavad sama 

saadust – küüslauku. Kuid suurimateks konkurentideks võib isegi lugeda teisi riike, sest 

nende tootlikkus on suurem ja suudavad pakkuda turul paremat hinda. 

Kõlleste Garlic OÜ uuris mitmekesitamise aspektidest põhjalikumalt kahte suunda, 

arvesse võttes maaelu arengu strateegilisi valikuid ettevõtte tasandil –  laiendamine ja 

süvendamine. Valik osutus süvendamsiele. Süvendamise eesmärgiks on küüslaugu 

kasvupinna laiendamine ja sibula kasvatamine. Taliküüslaugule lisandus aastal 2013 ka 

suviküüslauk. Sibula kasvatusega tegi ettevõte juba algust kui autor magistritööd 

kirjutas. 
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Küüslaugule luuakse lisaväärtus tehes sellest kaunistatud palmikuid koos erinenvate 

lilledega. Marineeritakse küüslauk vanaema retsepti järgi, kahe erineva maitsega 

(klassikaline ja meesisaldusega). Tehakse küüslaugupulbrit, nii et seda saaksid süüa 

inimesed kui loomad. Inimesed tarbivad korralikku küüslauku, loomade jaoks saab ära 

kasutada defektiga küüslauku. 

A. Osterwalderi ärimudeli skeemi järgi koostati ettevõtte ärimudel. Käsitleti ärimudeli 

kõiki osasid ja selgus, et kitsaskohaks on turg. Turul püsimise, hinna ja klientide pärast 

on ettevõtjad nõus kasutama erinevaid strateegiaid. Kõlleste Garlic OÜ juht hakkab turl 

läbilöömise eesmärgil ka oma ettevõtet mitmekesistama ja tootele lisaväärtust looma.  

OÜ Kõlleste Garlic kliendibaasiks on erineva vanusega ja soost inimesed, kes hoolivad 

enda ja lähedaste tervisest, tarbides selleks küüslauku. Peamiselt on tarbjate vanus alates 

25ndast eluaastast. Kliendiks on ka ettevõtted, hulgikokkuostjad (nt. Bambona Eesti AS 

ja lihatööstused), kes toetavad Eesti põllumajandust, mitte ei osta odavalt küüslaugu 

pulbrit välismaalt. 

Koostööd on teiste ettevõtjatega juba tehtud ja suhted on loodud. Ettevõtte arenemise 

käigus on tekkinud uusi koostööpartnereid. Väga oluline on turul püsida, see on ka 

nõrgim koht ettevõttes. Turul püsimiseks peab olema hea nišitoode, mida küüslauk 

kahtlemata ka on. 

Ettevõttele tuleb tulu kahe erineva sordi küüslaugu ja sibula müügist. Prognooside järgi 

on kulutused ärimudeli eesmärgini jõudmiseks tuludega tasakaalus. Kõige suuremad 

kulutused tulenevad investeeringutest. Nendeks on 2014. aastal harjamismasin, 

kartulipanekumasin (eraldi küüslaugu ja sibula kulpidega), küüslaugu kuivati ehitus, 

traktori haagis, taimekaitseprits, köögivilja kuivati, kaubik ja erinevad tarvikud, mida 

läheb vaja küüslaugule lisaväärtuse andmiseks. Seadmete soetamiseks saadakse 

põhikapital PRIA meetme 1.2 investeeringu toetusest ja kohalik Vallavalitsus toetas 

alustava ettevõtte toetusega.  
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Ettevõtte visiooniks on olla seitsme aasta pärast Eesti suuremate ja tuntumate küüslaugu 

kasvatajate hulgas. Ettevõtte arendamise käigus luuakse maapiirkonnas juurde uusi 

töökohti. Mitmekesistamise kaudu saab ettevõte areneda kiiremas tempos ja seeläbi 

anda ka tootele lisaväärtus. See loob ettevõttest parema kuvandi. Ärimudel aitab 

ettevõtte juhil õiget suunda hoida ja seda täiustades saavutada tulevikuks seatud 

eesmärgid. 
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LISAD 

LISA 1 INTERVJUU KÜSIMUSED JA VASTUSED 

Järgnevalt on toodud intervjuuks suunavad küsimused: 

1. Mitu arvestatavat küüslaugu tootjat Eesti ära mahutab? Kuidas hindad turu 

kujundamist? 

2. Mis oleks optimaalne kasvupind küüslaugule? 

3. Missuguseid lisaväärtuse viise te näete küüslaugule? 

4. Kuidas hindad investeeringute vajadust? Milliseid vajadusi näete (suurusjärgud 

millega peaks üks tootja arvestama, kui on soovi edasi liikuda mitmekesistamise 

suunas?) näiteks marineerides küüslauku, mis vajalikud vahendid peaksid 

kindlasti köögis olema? 

5. Milliseid koostöö võimalusi te näete teiste küüslaugu kasvatajatega (kas üldse on 

see arvestatav)? Kas küüslaugu ekspordile on vajadust? Kas on võimalik 

ühistegevused? 

6. Kui suureks nišiks peate Eestis küüslauku? Kes on kõige suuremad 

potentsiaalsed kliendid, kui hakkab kahanema küüslaugu kasvatus nagu juhtus 

see astelpajuga? Kas nendeks jäävad suuremad restoranid (aasia-, vene köök)? 

7. Kui võtta vastupidine olukord, et turule tuleb liiga palju tegijaid, kas pigem 

hakkavad nad koostööd tegema või hoopis üksteist välja tõrjuma? 
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Kadastiku Küüslauk OÜ – A. Voore vastused: 
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Riska 19 Talu FIE – M. Mahoni vastused: 

8. Tootjaid paarisaja ringis kindlasti mahuks ära. Kui on palju kasvatajaid siis on 

hind ka madalam. Samas soosib see kvaliteedi, kus siis oma toodangu 

müümiseks sellesse panustatakse. 

9. See peaks jääma 0,5 ha või ülespoole. 

10. Marineeritud söömseks, samuti oleks väljund farmaatsiatööstusele, 

loomapidamises ka kindlasti. Ise teeb maitse võisid. 

11. Investeeringute vajadus suur. Suurusjärk 50 000 eurot. Küüslaugu koorijad, 

pakendamisseade, temperatuuri hoidmise süsteem. 

12. Hea on teha koostööd aga eks Eestlane on oma loomuselt kade, tahab iga asja 

pealt teenida ja tasuta ei liiguta ta lillegi. Samas kui tootjad on üksteisele 

võimalikult lähedal näiteks 10 km on asi ju täisesti arvestatav, saavad teha 

istutusteenust, koristusteenust jne. Hetkel arvatatavasti mitte, sest pinnad ja 

kasvatajatel väga väikesed. 

13. Eesti küüslauk ikka parim, vänge ja kvaliteetne. Eks ikka tarbjad määraravad 

hinna ja hind omakorda annab tootjale, kas kasumi või kahjumi. See loob 

olukorra, kus tegemistega jätkata või eemalduda. Suurimad kliendid tööstus ja 

eratarbjad kui oled ise aktiivne müügiinimene. 

14. Eks ikka tõrjuma. 
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Garlic Polaris OÜ – K. Kuslap vastused: 

1. Tootjate hulk sõltub kasvupinnast ja eesmärkidest. Väiketootjaid mahub ju rohkem 

aga suuri nagu Soidik, ilmselt 4-5 

2. Kummaline küsimus. See sõltubki eesmärkidest ja investeeringutest. Väiketootjale on 

ilmselt 1 ha optimaalne 

3. Näen erinevaid tooteid mida turule tuua. Olen ise proovimekkimiseks midagi teinud. 

Kuna ma kasvupinda kasvatada ei taha ja küüslauk lihtsalt toetab minu metsa elulaadi 

on mõistlik proovida selles vallas tootearendust. 

4. Jään vastuse võlgu see sõltub konkreetsest tootest. Nõudmised väikeköögile ja 

tootmisele tehnilises plaanis on ilmslet ka kusagil interneti avarustes saadavad. Väike 

tootmise alustamise kulud pole suured. ( Koduköögi tunnustamist pean silmas) 

5. Kindlasti peaks eksportima kuna sort on meil hea ja kohalik turg on ilmselt hetkel 

oma hinna lae saavutanud samuti näib, et lagi on ka müügimahtudel kuigi statistika 

räägib muud. Koostöö sõltub eeskätt inimestest ja nende vajadustest. Koostöö aluseks 

on nagu ikka ausad suhted ja arusaam, et ühiselt saavutatakse paremaid tulemusi. 

6. Suurimad kliendid on ikka hulgilaod ja kaupluste ketid. Restoranide ja ka näiteks 

konservitööstuse vajadust ma üle ei tähtsustaks. 

7.Hahaha nagu elus ikka mõned teevad koostööd teised tegelevad tõrjumisega. No ma 

arvan, et tõsised põllumehed , kes näiteks vilja kasvatavad võivad ju korra laineharjal ka 

küüslaugu kasvatust proovida. Paraku on küüslaugu kasvatuse " automatiseerimine"  

keerukas ja kulukas ning riskantne. Ka parimatel tegijatel on selge, et siin on ja jääb 

palju "käsitööd" nõnda on lihtsam jätta see mure käsitöötegijaile. (võin muidugi eksida) 
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LISA 2 OSTERWALDERI ÄRIMUDEL KÕLLESTE GARLIC OÜ-LE 

INFRASTRUKTUUR 
 

Tuumkompetentsid 

 

Ettevõtte ärimudeli 

arendamiseks peab ettevõtte 

juht oskama:  

- müüa; 

- suhelda; 

- olema aus; 

- hoida ettevõte 

maksevõimelisena. 

Partner võrgustik 

 

Koostöö suhted on head. 

Saadakse vastastiku 

üksteisest aru. 

Arusaamatuste korral 

leitakse koos lahendus. 

PAKKUMINE 
 

Väärtuse pakkumine 

 

Ettevõtte toote valikusse 

kuuluvad: 

- taliküüslauk; 

- suviküüslauk; 

- erinevad palmikud; 

- marineeritud küüslauk; 

- küüslaugu õisikutest 

maitseroheline; 

- küüslaugu pulber; 

- sibul. 

 

 

Kliendisuhted 

 

Ettevõte loob sõbralikud ja 

kliendi soove arvestavad 

suhted. 

KLIENT 
 

Fookus klient 

 

Ettevõtte jaoks on iga klient 

omaette väärtus. Ära ei 

unustata suurtootmisega 

väiksemaid kliente, kes 

kasutavad tooteid 

kodumajapidamises. 

Olulisele kohale jäävad 

ettevõtted, kes on 

ostuvõimelised suuremaid 

koguseid ostma. 

 

Väärtusahel 

 

Soetatakse vajalikud 

masinad, millega saab 

tööd teha ka teises 

valdkonnas, et 

mitmekesistada 

ettevõtet. 

 

Jaotus kanalid 

 

Ettevõte edastab oma 

sõnumeid: 

- tutvusringkonna 

kaudu; 

- laatadel otse 

klientidega suheldes; 

- oma kodulehe-külje 

kaudu. 

Kulude struktuur 

 

Muutuvkulud 2014. aasta 4 650€ 

Investeeringud 2014. aasta kulud kokku 43 618€ 

Aastatel 2015-2016 investeeringud kokku 33 620€ 

FINANTSOLUKORD 

Tulude allikad 

Müügist:  

tali-, suviküüslauk, sibul, palmikud, marineeritud 

küüslauk, küüslaugu maitseroheline 

Investeeringu toetused:  

PRIA, Kõlleste Vallavalitsus (KOV) 
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LISA 3 KÜÜSLAUGU KASVUPIND 

Mõõtühik: hektar  

Küüslauk 

Piirkond 2011 2012 2013 

Kogu Eesti 75 133 115 

Harju maakond 0 0 0 

Hiiu maakond 0 0 0 

Ida-Viru maakond 0 0 0 

Jõgeva maakond 4 11 19 

Järva maakond 0 0 1 

Lääne maakond 0 0 9 

Lääne-Viru maakond 0 4 0 

Põlva maakond 4 25 16 

Pärnu maakond 0 3 3 

Rapla maakond 3 8 0 

Saare maakond 2 1 1 

Tartu maakond 2 7 6 

Valga maakond 3 8 3 

Viljandi maakond 0 6 3 

Võru maakond 4 10 4 

PM031: Põllukultuuride kasvupind – põllukultuur, maakond ning aasta 

2013. aasta andmed on korrigeeritud 10.02.2014. 



 Lisa 4 järg 

64 

 

LISA 4 BILANSS: KÕLLESTE GARLIC OÜ 

 

Kõlleste Garlic OÜ bilans seisuga 31.12.2013 

 

Valuuta: EUR - Euro  31.12.2013 

Aktiva (varad)  

Käibevara  

Raha 27 

Nõuded ja ettemaksed  

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 528 

     Muud lühiajalised nõuded -2235 

     Kokku -1 707 

Varud  0 

Käibevara kokku -1 680 

Põhivara  

Pikaajalised finantsinvesteeringud  0 

Materiaalne põhivara  

     Masinad ja seadmed 351 

     Muu materiaalne põhivara 1 667 

     Kokku 2 018 

Immateriaalne põhivara 0  

Põhivara kokku  2 018 

Aktiva (varad) kokku  337 

Passiva (kohustused ja omakapital)  

Kohustused  

Lühiajalised kohustused 

Laenukohustused 0  

Võlad ja ettemaksed  

     Maksuvõlad 201 

     Kokku 201 

Lühiajalised kohustused kokku  201 

Pikaajalised kohustused 

Pikaajalised laenukohustused 0  

Kohustused kokku 201 

Omakapital  

Aruandeaasta kasum (kahjum) 137 

Omakapital kokku 137 

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 337 
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Kõlleste Garlic OÜ bilans seisuga 31.03.2014 

 
Valuuta: EUR - Euro   31.03.2014 

Aktiva (varad)  

Käibevara  

Raha 18 027 

Nõuded ja ettemaksed  

     Maksude ettemaksed ja tagasinõuded 2 052 

     Muud lühiajalised nõuded -16 970 

     Kokku -14 917 

Varud 0  

Käibevara kokku 3 110 

Põhivara  

Pikaajalised finantsinvesteeringud  0 

Materiaalne põhivara  

     Masinad ja seadmed 40 351 

     Muu materiaalne põhivara 1 667 

     Kokku 42 018 

Immateriaalne põhivara 0  

Põhivara kokku  42 018 

Aktiva (varad) kokku  45 128 

Passiva (kohustused ja omakapital)  

Kohustused 

Lühiajalised kohustused  

Laenukohustused  0 

Võlad ja ettemaksed 

     Võlad tarnijatele 5 160 

     Maksuvõlad 201 

     Kokku 5 360 

Lühiajalised kohustused kokku  5 360 

Pikaajalised kohustused  

Pikaajalised laenukohustused 0  

Kohustused kokku 5 360 

Omakapital  

Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) 137 

Aruandeaasta kasum (kahjum) 39 631 

Omakapital kokku 39 768 

Passiva (kohustused ja omakapital) kokku 45 128 
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РЕЗЮМЕ 

Заглавие работы: СОЗДАНИЕ РАЗНООБРАЗИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ KÕLLESTE 

GARLIC OÜ ПУТЕМ ПРИДАЧИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ ЧЕСНОКУ  

Автор работы: Вайке Ряста 

Магистерская работа написана на эстонском языке, вместе с приложениями она 

составляет 65 страниц. Всего в магистерской работе 4 приложения, 6 рисунка, 6 

таблицы и 55 единиц использованной литературы. 

Все меньше можно увидеть в сельском регионе людей, проживающих и занятых 

там. Производство стало более сконцентрированным вокруг плотно заселенных 

регионов. Увеличились размеры предприятий и объемы производства. Со 

временем на развитие сельских регионов все больше стали влиять факторы, 

находящиеся вне сельского хозяйства, также изменилось сельское хозяйство в его 

традиционном смысле [Seeder 2011]. 

Целью исследовательской работы является выяснение возможностей создания 

разнообразия Kõlleste Garlic OÜ путем придачи дополнительной ценности 

чесноку, и составление бизнес-модели предприятия для реализации 

возможностей.  

Объектом исследования является начинающее предприятие с малым объемом 

производства Kõlleste Garlic OÜ, занимающееся выращиванием чеснока с 2011 

года. 

Для достижения поставленных в работе целей используется квалитативный метод 

исследования в виде интервью с руководителями трех предприятий, 

занимающихся выращиванием чеснока в Эстонии. С руководителем предприятия, 

исследуемого в рамках настоящей магистерской работы, были проведены 
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консультации в части задаваемых в интервью вопросов, пригодности бизнес-

модели Остервалдера и новых направлений развития.  

В рамках магистерской работы были выяснены возможности разнообразия 

Kõlleste Garlic OÜ с одновременной придачей дополнительной ценности, и была 

создана бизнес-модель по примеру А. Остервалдера. При этом были также учтены 

сопутствующие риски и конкуренция.  

Для предприятия более надежно и безопасно выращивать одну культуру, но этому 

сопутствуют риски. В сельском хозяйстве никогда невозможно быть уверенным в 

прогнозируемой урожайности. Несомненно, большой риск для предприятия, 

занимающегося сельским хозяйством, представляет собой погода. Конкурентами 

являются другие предприятия, которые в Эстонии выращивают ту же самую 

культуру. Но наиболее серьезными конкурентами могут даже оказаться 

производители других стран, так как их производительность выше и они могут 

предложить более выгодную рыночную цену. 

Руководитель Kõlleste Garlic OÜ создает разнообразие предприятия, учитывая 

стратегические выборы развития сельской жизни путем углубления на уровне 

предприятия. Целью углубления является увеличение площади выращивания 

чеснока и выращивание лука. В 2013 году кроме озимого чеснока стали 

выращивать и яровой чеснок. 

Чесноку придается дополнительная ценность, создавая из него украшенные косы 

с добавлением различных цветов. Чеснок маринуют по рецепту бабушки, с двумя 

разными вкусами (классический и с содержанием меда). Производится чесночный 

порошок, чтобы его могли употреблять как люди, так и животные. Стандартный 

чеснок попадет на стол людей, а дефектный используется в качестве корма для 

животных. 

На основании схемы бизнес-модели А. Остервалдера была создана 

соответствующая модель для предприятия. Были рассмотрены все части бизнес-

модели, и выяснилось, что проблемой является рынок. Во имя позиции на рынке, 
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цены и клиентов предприниматели согласны использовать различные стратегии. 

Руководитель Kõlleste Garlic OÜ также начнет создавать разнообразие своему 

предприятию и придавать дополнительную ценность продукции, чтобы лучше 

пробиться на рынке.  

Целью предприятия является завладение позиции среди крупнейших и 

известнейших производителей чеснока через 7 лет. В ходе развития предприятия 

создаются в сельском регионе новые дополнительные рабочие места. Путем 

создания разнообразия увеличится темп развития предприятия, и с помощью 

этого возможно придать дополнительную ценность продукции. Дополнительная 

ценность создает более положительный имидж предприятия. Бизнес-модель 

поможет руководителю предприятия придерживаться правильного направления, и 

путем его усовершенствования достичь в будущем поставленные цели. 
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