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SISSEJUHATUS 

 

Käesoleva bakalaureusetöö teemaks on „Tootekompleksi analüüs Taarapõllu talu näitel“. 

Taarapõllu talu on Võrumaal asuv maheettevõte, mis tegeleb puu- ja köögiviljade ning 

marjade kasvatamise, tootmise ja töötlemisega. Ettevõtte tootekompleks koosneb erineva-

test moosidest, püreedest, siirupitest, täismahladest, mahlajookidest, marjakrõpsudest ja 

marjapulbritest.  

Valitud teema on aktuaalne, kuna järjest enam ettevõtteid turustab üksikute toodete asemel 

väiksemat või suuremat üksiktoodetest moodustatud sortimenti (Kuusik jt 2010: 171). Sel-

lest tulenevalt on tootesortimenti (tootekompleksi) pakkuvate ettevõtete seas tõusmas kon-

kurentsitase, mis ajendab iga ettevõtet tegutsema oma tootekompleksi kujundamise ja 

edendamise suunas. Oskusliku tootekompleksi arendamisega on võimalik suurendada ette-

võtte käivet ja kasumit. Efektiivselt läbimõeldud tootekompleksi pakkumine tõstab ka ette-

võtte mainet tarbijaskonna seas, mis omakorda võib tagada eelise konkurentide ees. Seetõt-

tu on iga ettevõtte jaoks oluline regulaarselt analüüsida oma tootekompleksi ja selles toi-

munud muutusi eesmärgiga kujundada turustatav tootekompleks senisest tõhusamaks. Too-

tekompleksi täiendamise ja paremustamise abil suudab ettevõte rahuldada pidevalt muutu-

vaid tarbijate vajadusi ja turunõudlust (Fernandes jt 2012: 301). 

Bakalaureusetöö uurimisprobleem seisneb küsimuses, kas vaatluse all oleva väikeettevõtte 

tootekompleksi moodustavad tootesarjad on kasumlikud ehk kas neist saadav tulu suudab 

ära katta tootesarjadele tehtud kulutused. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Taarapõllu talu tootekompleksi sihi-

pärases juhtimises peituvaid kasumi teenimise võimalusi. Töö eesmärgi saavutamiseks 

püstitati järgnevad uurimisülesanded: 

a) anda ülevaade toote ja tootekompleksi baasteooriast; 

b) anda ülevaade Taarapõllu talu tegevusest ja pakutavast tootekompleksist; 

c) analüüsida Taarapõllu talu tootekompleksi kasumlikkust ettevõtte andmete põhjal; 

d) viia läbi tarbijaküsitlus Taarapõllu talu tuntuse ja eelistuste kohta ning anda ülevaade 

saadud tulemustest; 
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e) teha ettepanekuid ettevõtte tootekompleksi paremustamiseks. 

Bakalaureusetöö empiirilises osas kasutatakse uurimismeetoditena kvantitatiivset (jääktulu 

analüüs ja ankeetküsitlus) ja kvalitatiivset (süvaintervjuu) analüüsimeetodit. Töö teoreetili-

ne osa põhineb nii eesti- kui ka ingliskeelsetel turundusalastel raamatutel, teadusartiklitel 

ning erinevatel internetiallikatel. Jääktulu analüüsi teostamiseks kasutatakse ettevõttelt 

saadud 2014. aasta kuluarvestuse andmeid.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast. Esimene osa on teoreetilise ning teine osa empiirili-

se loomuga. Esimene peatükk põhineb toote ja tootekompleksi teooria käsitlusel. Teises 

peatükis antakse ülevaade tootekompleksi võimalikest analüüsimeetoditest ning autori vali-

tud metoodikast, mida rakendatakse käesolevas töös. Metoodikale järgnevalt iseloomusta-

takse Taarapõllu talu tegevust ning kirjeldatakse nende tootesortimenti. Empiirilise osa 

kolmandas alapeatükis analüüsitakse ettevõtte tootekompleksi kasumlikkust jääktulu ana-

lüüsi kaudu. Eelnimetatud analüüsimeetodist selgub, millised tootesarjad panustavad ette-

võtte kasumisse kõige rohkem ning millised tootesarjad vähem. Töö empiirilise osa lõpus 

analüüsitakse tarbijaküsitluse tulemusi ning tehakse ettevõttele ettepanekuid, kuidas nende 

tootekompleksi paremustada. 
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1. TOOTE JA TOOTEKOMPLEKSI TEOORIA KÄSITLUS 

1.1. Tootega seotud mõistete käsitlus teoorias 

Toode (product) on tootmise üksik tulem, mis omab ettevõtte maine kujundamisel suurt 

rolli, kuna on tähtsaimaks lüliks turundus- ja tootekompleksis. Tootena võib käsitleda kõi-

ke, mida on võimalik turustada ning mis rahuldab tarbijaskonna soove ja vajadusi. Nen-

deks teguriteks võivad olla erinevad paigad, persoonid, sündmused, organisatsioonid, kau-

bad, teenused ja ideed. (Kotler 1991: 429) Toodet võib nimetada ka väärtuspakkumise alu-

seks. Kui vaadata pakkumist materiaalsuse ja mittemateriaalsuse skaalal, on skaala ühes 

otsas kõige materiaalsemate toodetena füüsilised tooted ning teises skaala otsas on ideed 

kõige mittemateriaalsemate toodetena. Füüsilise toote ja ideede vahele jäävad skaalal tee-

nused, kohad, organisatsioonid, kogemused, inimesed. (Kuusik jt 2010: 149-150) 

Perreault, Cannon ja McCarthy on samuti määratlenud toodet kui pakkumist, mis kesken-

dub tarbijate vajaduste rahuldamisele. Paljud ettevõtted tegelevad toote tunnuste paremus-

tamisega, kuid parem oleks keskenduda tarbijate vajadustele, mida toote tunnused peaksid 

rahuldama. Tarbijad mõtlevad toote all tavaliselt kõike sellega kaasnevat ehk tähtsaks pee-

takse näiteks suurepärast teenindust, füüsilist toodet õigete omadustega, kasulikke juhiseid, 

mugavat pakendit ning usaldusväärset garantiid. (Perreault jt 2009: 232)  

Eelneva põhjal võib järeldada, et tähtis on määrata kasud, mida kindel toode pakub. Kasu-

de alustalaks on toodet iseloomustavad omadused, milleks on stiil, disain, lisad ja kvaliteet. 

Kvaliteeti võib pidada toote üheks olulisemaks tunnuseks, kuna see näitab toote võimet 

rahuldada klientide vajadusi või nõudmisi (Sealsamas: 232). Kvaliteeti iseloomustab üld-

juhul defektide puudumine ja tarbijate rahulolu. Roose sõnul on kvaliteet toote tarbijakasu-

likkuse mõõtmise vahendiks (Roose 2004: 45). Tase ja püsivus on kaks olulist mõõdet, 

mida tuleb kvaliteedi puhul jälgida. Eelnimetatud aspektide puhul tähendab toote kvaliteet 

seda, et toode on vastupidav, suudab püsivalt funktsioneerida, on lihtsasti käsitletav ja tar-

vidusel ka hooldatav. Peale kvaliteedi muudavad toote tarbijale väärtuslikumaks ka erine-

vad lisad, mis muudavad küll toote kallimaks, kuid samal ajal eristavad ja annavad sellega 

eelise konkurentide ees. Kui tootel on eriline disain ja stiil, siis suurendab see jällegi toote 

väärtust. Kuigi väga stiilne toode võib eristuda konkurentide toodetest, siis ei pruugi seda 
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olla lihtne kasutada. Hea disaini ja stiili kombinatsiooni kujundamine on oluline, et tarbija-

tel oleks toodet kerge ja mugav kasutada. Selle saavutamiseks tuleb olla kursis oma tarbi-

jaskonna eelistustega. (Kuusik jt 2010: 164,167)  

Toote omaduste säilitamisele ja toote kaitsmisele aitab kaasa toodet ümbritsev pakend. 

Tarbija esimene kokkupuude tootega on just pakendi kaudu (Berkowitz jt 1989: 274-275). 

Pakendi roll on seega kaitsefunktsioonist palju laiem. Pakendamine (packaging) abistab ka 

toote edendamisel ja parendamisel ning võib olla vajalik nii tootjale, vahendajatele kui ka 

tarbijatele. Pakendamisega on võimalik muuta toote kasutamine tarbijatele mugavamaks 

ning ladustamine vahendajatele ja tootjatele lihtsamaks. Ettevõte võib hea pakendi korral 

saavutada parema müügikampaania edu kui reklaamiga. (Perreault jt 2009: 242-243) Roo-

se sõnade järgi on pakend komplekteeriv, hõlbustab transporti ja kaubandust, äratab tähe-

lepanu, pakub informatsiooni, toob esile kaubamärki ning süvendab mainet. Igal tootel 

peaks olema oma pakendikontseptsioon, millega tehakse selgeks eesmärgid ja nende saa-

vutamiseks vajalikud toimingud seoses konkreetse pakendiga. (Roose 2004: 39-41) 

Kui tarbija esmane kontakt tootega on pakendi kaudu, siis järgmisena näeb tarbija tõenäo-

liselt toote hinda (price). Hind on raha kogus, mis on antud tootele või teenusele (Kotler jt 

2002: 566). Hinda võib määratleda ka kui toote väärtust rahalises väljenduses ning väärtus-

te kogumit, mida tarbija tahab vahetada toote tarbimisest saadavate kasude vastu. Kuna 

hind mõjutab ettevõtte kasumit ja müügikogust, siis tuleb kehtestada selline hind, mis suu-

rendaks ettevõtte käivet. (Vihalem 1996: 7,9) Kotleri sõnul erineb hind 

turundusmeetmestiku teistest elementidest (toode, turustus, toetus) eelkõige selle poolest, 

et hind toob ettevõttele kasumit, teised elemendid tekitavad vaid kulutusi (Kotler 2002: 

101). Paljud tarbijad peavad hinda tähtsaks ostumõjuriks. Seega näitab hind lisaks toote 

rahalisele väärtusele ka oodatavat rahulolu ja toote kvaliteeti. Üldjuhul oleneb just toote 

kvaliteedi ja hinna suhtest tarbija lõplik ostuotsus. (Vihalem 2008: 253)  

Optimaalse hinna määramise protsess võib olla keeruline. Liiga kõrge hinna puhul ei ole 

tarbijad konkreetsest tootest huvitatud ning seetõttu võivad toote müüginumbrid kahaneda. 

Liiga madala hinna puhul võib aga toote nõudlus kasvada üle ettevõtte tootmisvõimsuse, 

mille tagajärjel võib osa tulu jääda ettevõttel saamata. Väga madal hind võib tekitada tarbi-

jates kahtluse, et toode on halva kvaliteediga, mistõttu võivad müüginumbrid jällegi kaha-

neda toote mitteostmise tõttu. (Kuusik jt 2010: 217) Eelnevast võib järeldada, et hinnapo-

liitilised otsused kujundavad ettevõtte tegevuse edukuse. Hinnaotsustest sõltuvad näiteks 
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toote ja ettevõtte kuvand, turundusmeetmestiku teiste elementide kasutamine, toote käive 

ning kulud tooteühiku kohta (Vihalem 2008: 255). Ettevõtte strateegilise hinnapoliitika 

kujundamist kajastatakse lähemalt alapeatükis 1.3. 

Lisaks funktsionaalsetele omadustele (stiil, disain, lisad ja kvaliteet) iseloomustavad toodet 

ka bränd (brand) ja kaubamärk (trademark), mida on defineerinud mitmed turundusteoree-

tikud. Bränd (sünonüümina margitoode) tähendab väärtusloomesüsteemi, mis sisaldab en-

das funktsionaalset kasulikkust, lisaväärtust ja lubadust, mida tarbijad hindavad nii palju, et 

kulutavad selle ostmiseks raha. Margitoode on üldtähenduselt visuaalne kujutis, mille kau-

du on võimalik tarbijaid teavitada kindlast tootest ning seeläbi eristada seda konkurentide 

analoogilistest toodetest. (Kuusik jt 2010: 191-192). Ogilvy sõnul sisaldab iga bränd too-

det, kuid mitte kõik tooted ei ole brändid (D. Ogilvy, ref Vihalem 2008: 164). Margitoode 

eksisteerib mittemateriaalsel kujul tarbijate teadvuses, mis kujuneb aja jooksul välja kom-

munikatsiooni tulemusel. Kuigi tooted muutuvad või kaovad, siis tugev bränd on võimeli-

ne edasi eksisteerima. Brändi võib pidada ettevõtte kõige püsivamaks kapitaliks, sest ette-

võtte tegelik väärtus peitub ka potentsiaalsete tarbijate teadvuses. (Sealsamas: 164) 

Rosenspani sõnul on toode materiaalne ehk mida on võimalik katsuda. Bränd tähendab aga 

teadmist või tunnet, mida tarbija tajub toodet tarbides. (A. Rosenspan, ref Vihalem 2008: 

163) 

Brändikeskne turundus sai alguse sajandeid tagasi. Järjest suurenev konkurents tekitas 

tootjate seas küsimuse, kuidas eristada oma toodet rivaalettevõtete omast. Konkurendid 

võivad toota küll sarnase toote, kuid brändi on keeruline kopeerida, mistõttu annab see 

suure konkurentsieelise. Toote kopeerimise korral ei ole võimalik kaasata tarbijate emot-

sioone ja kogemusi kindlast tootest. (Kotler jt 2009: 425, 429) Kuna bränd paikneb tarbija 

teadvuses, siis seisneb tugeva brändi väärtus võimes võita tarbijate ustavus ja eelistus 

konkreetse toote suhtes (Kuusik jt 2010: 193). Tugev bränd annab tootele lisaväärtust, suu-

rendab ettevõtte kasumit ja turuosa, kasvatab firma usaldusväärsust ja lojaalset tarbijas-

konda, kahandab tarbija hinnatundlikkust, kujundab tarbimisharjumusi ning pikendab toote 

elutsüklit. (Vihalem 2008: 164) 

Toote elutsükli jooksul võivad muutuda toote pakendi disain, koostis ja reklaamikampaa-

nia, kuid brändi nimi jääb üldjuhul muutumatuks. Brändi nime eesmärgiks on eristada too-

det ning lihtsustada tarbija ostuotsuse tegemist. Brändi nimi annab edasi alateadlikult tead-

vustatavaid ja märgatavaid sõnumeid. (Kuusik jt 2010: 213-214) Selleks, et bränd täidaks 
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eelnimetatud funktsioone, tuleb kujundada tugev brändi nimi. Nimi peab olema võimali-

kult lühike, lihtne, kergelt meeldejääv, lihtsasti äratuntav, omapärane ning äratama tarbijas 

usaldust. (Perreault jt 2009: 238) 

Tehnoloogia ja ühiskonna pideva arengu tõttu turundavad paljud ettevõtted tooteid, mis on 

konkurentide toodetega väga sarnased (Vihalem 1997: 112). Patendiametis registreeritud 

kaubamärgiga on ettevõttel võimalik oma brändi kaitsta. Kaubamärgiks võib olla kas süm-

bol, nimi, kujundus või nende koosesinemine, mille põhieesmärgiks on eristada ühe ette-

võtte tooteid teistest sarnastest toodetest (Vihalem 2008: 158). Kaubamärki taotletakse 

äritegevuse kaitsmiseks ning kaubamärgi kasutamise ainuõiguse omandamiseks. Kauba-

märgi registreerimine aitab konkurentidest eristuda ja tarbijatel toodet lihtsamini identifit-

seerida. Eelneva põhjal võib järeldada, et kaubamärgi puhul on oluline selle märgatavus ja 

eristatavus. (Miks kaitsta… 2014) 

Kokkuvõtvalt võib autor öelda, et toode on ettevõtte tootmistegevuses tähtis lüli. Toote 

põhieesmärgiks on rahuldada tarbijate vajadusi. Selle saavutamiseks on oluline toote kõrge 

kvaliteet, mugav pakend ning optimaalne hind. Eelnimetatud tegurite abil on võimalik teha 

toode tarbijale väärtuslikumaks. Suure konkurentsiga turul on oluline eristada toodet kon-

kurentide analoogilistest toodetest. Toodet aitab identifitseerida tugev bränd, mida on või-

malik konkurentide eest kaitsta kaubamärgiga. 

 

 

1.2. Toodete klassifitseerimine 

Järgnevalt vaadeldakse erinevate autorite käsitluste põhjal, kuidas saab toodet klassifitsee-

rida. Suurima alajaotusena käsitletakse kaupu (goods) ja teenuseid (services) ning nende 

samaaegset kooslust. Kaubad on müügiks määratud füüsikalised esemed, mis peale ostu-

müügitehingut kuuluvad kliendi omandisse. (Ohvril 2005: 62) Roose sõnul on kauba mõis-

te kitsam kui toote oma, sest kõik tooted ei liigitu kaupade alla (Roose 2004: 10). Teenused 

on mittemateriaalsed kaubad, mis kellegi omandisse kuuluda ei saa, küll aga saab teenuseid 

kogeda ja tarbida (Ohvril 2005: 62). Teenused sisaldavad sageli materiaalseid elemente, 

kuid põhisisult on teenus siiski mittemateriaalne. Kui toote puhul saab tarbija kasu just 

toote füüsilistest omadustest, siis teenuste puhul ilmneb kasulikkus vastava tegevuse ole-

musest. (Kuusik jt 2010: 150) Tänapäeva majandust iseloomustab teenindusühiskonna 
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laienemine. Üle poole kõikidest töövõimelistest inimestest tegelevad teenuste loomise ja 

pakkumisega. Kuna turul kasvab nõudlus teenuste järele, siis suurendab see ka inimeste 

tööhõivet teenindussektoris. (Roose 2004: 13) 

Teine võimalik lähenemine on toote paradigma (product paradigm) kaudu, mille abil on 

võimalik toodet analüüsida erinevate tasandite lõikes. Turundusteadlase Kotleri loodud 

toote paradigma järgi on võimalik teha taktikalisi tootepoliitilisi otsuseid. Tootel on kokku 

viis tasandit: 

a) toote tuum ehk tuumiktoode (core benefit); 

b) põhitoode (basic product); 

c) oodatav toode (expected product); 

d) lisaväärtusega toode (augmented product); 

e) potentsiaalne toode (potential product). (Kotler jt 2009: 506) 

Traditsiooniliselt käsitletakse turunduses toodet kolmetasandilisena (tuumtoode, konkreet-

ne toode, laiendatud toode). Joonisel 1 on kujutatud Kotleri laiendatud versioon tooteteoo-

ria käsitlusest. (Vihalem 2008: 132) Toote mitmetasandiline mõiste toob esile selle, mida 

tarbijad ostavad, mitte selle, mida turundusjuhid arvavad, et nad müüvad (Vihalem 1997: 

105).  

 

 

 

 
 

Joonis 1. Toote viis tasandit. Allikas: (Kotler jt 2009: 506) 

Potentsiaalne toode

Lisaväärtusega toode

Oodatav toode

Põhitoode

Tuumtoode
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Esimeses tasandis – tuumtootes – avaldub toote põhieesmärk ja rakendusvaldkond. Toote 

tuum väljendab tarbija ootust ja saadavat koguväärtust ühest kindlast tootest. Tuumtoote 

tasandil peavad turundusjuhid ennast nägema tootest saadava kasu pakkujatena (Kotler jt 

2009: 506). Põhitoode on aga otsene müügiese, mille puhul tuleb teada, mida tarbija täp-

semalt eelistab ja väärtustab. Põhitoote hüve komplekteerub toote omadusjoontest, milleks 

on kvaliteeditase, pakend, brändi nimi, stiil ja tunnused. Siinkohal on ettevõtte rolliks kok-

ku seada parimad võimalikud tooteomadused, et tarbijaskonna probleemid saaksid ideaali-

lähedase lahenduse. (Kotler 1991: 429) Kolmandal tasandil paiknevat oodatud toodet võib 

pidada põhitoote täiendversiooniks. Lisaks toote kindlatele omadustele iseloomustab ooda-

tavat toodet ka hüvede kompleks, mida tarbijad toodet ostes saada loodavad. (Kotler jt 

2009: 506)  

Lisaväärtusega toote puhul lisatakse tootele hüvesid täiendite näol. Selle tasandi põhiees-

märgiks on üllatada tarbijaid ning pakkuda neile rõõmu ja naudingut. Kuna põhiline kon-

kurents leiab aset just neljandal tasandil, siis konkurentidest eristumiseks otsitakse pidevalt 

lisaväärtuse võimalusi. (Kuusik jt 2010: 163-164) Viienda tasandi potentsiaalset toodet 

iseloomustavad kõik võimalikud muutused, mida toode võib tulevikus läbi teha. Kui lisa-

väärtusega toode kirjeldab seda, mis praegusel hetkel tootes sisaldub, siis potentsiaalne 

toode näitab toote võimalikku arengut tulevikus. (Kotler 1991: 430-431) 

Kolmanda liigituse järgi võib analüüsida toodet selle elutsükli (product life cycle) järgi, 

mis näitab toote käibe ja kasumi (või kahjumi) arengukõverat toote eluea jooksul (Vihalem 

1997: 129). Toote elutsükkel võib olla iga toote puhul erinev nii liikumiskiiruse kui ka 

etappide järjestuse osas. Mõni toode läheb juurutusfaasist otse küpsusfaasi või siirdub hoo-

pis küpsusfaasist uude kasvuetappi. (Vihalem 1997: 131) 

Tüüpilisel toote elutsüklil on viis arenguastet:  

a) tootearendus (product development); 

b) juurutusfaas (introduction); 

c) kasvufaas (growth); 

d) küpsusfaas (maturity); 

e) langusfaas (decline). (Kotler jt 2002: 518) 

Eelnevas loetelus nimetatud etapid on omavahelises seoses, kuna tegemist on järjepideva 

protsessiga. Joonisel 2 kujutatud toote elutsükkel algab tootearendusega ja lõpeb langus-
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faasis toote likvideerimisega turult. Jooniselt on näha, et toote koguturult saadav käive ja 

kasum/kahjum on igas toote elutsükli faasis erinev. 

 

 
 

 

Joonis 2. Toote elutsükli faasid ning neist sõltuvad käibe ja kasumi/kahjumi muutused. 

Allikas: (Kotler jt 2002: 518) 

 

Eelnev joonis annab ülevaate toote elutsükli faasidest ning nendest sõltuvatest käibe ja 

kasumi (või kahjumi) muutustest. Elutsükli esimene etapp on tootearendus, mille käigus 

tehakse valmistusi toote väljastamiseks. Faas algab uuest tooteideest, mida ettevõte eden-

dab eesmärgiga tuua turule võimalikult tugev toode. Tootearenduse käigus läbib toode 

mitmeid uuendusi, mille tõttu võib tegevus eelnimetatud etapis osutada küllaltki kulukaks. 

(Kotler jt 2002: 518-523) Tootearenduse faasis on ettevõttel vaid investeeringud ja kulud. 

Kuna toodet pole veel turule evitatud, siis käive selles faasis puudub. (Kuusik jt 2010: 179) 

Teine ehk juurutamise faas on toote elutsükli üks tähtsamaid etappe, sest selles faasis jää-

vad turule alles vaid tugevamad tooted. Kuna toode ei ole turul tuntud, siis tarbijad otsus-

tavad peale esimest kasutamist, kas nad soovivad toodet edaspidi veel tarbida. Eelnevast 

võib järeldada, et kehvadel toodetel on vähem potentsiaali jõuda kasvufaasi. Juurutusfaasi 

iseloomustab osade toodete puhul ajamahukas evitamine, madal konkurentsitase ning lä-

bimüügi aeglane kasv. Kasum võib seega kas puududa või olla madalal tasemel, sest toote 

kasutuselevõtuga seotud kulutused on suured. (Kotler jt 2002: 518-520) Paljud ettevõtted 

on juurutusfaasis olles kahjumis, sest kulutatakse palju raha turundusmeetmestiku raken-
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damiseks. Selles faasis investeeritakse palju eelkõige sellepärast, et loodetakse kasumile 

tulevikus. Vajalik on teha palju informatiivset teavitustööd, et potentsiaalsed tarbijad saak-

sid teada uue toote eelistest ja kasutamise võimalustest. Kuigi ettevõte reklaamib oma too-

det, võtab uue toote turule tuleku teadvustamine tarbijatel aega. (Perreault jt 2009: 261-

262) 

Kasvufaasis (kolmandas faasis) kogub toode populaarsust nii varasemate ostjate kui ka 

uute tarbijate seas. Ettevõttel on võimalus tootearenduse ja juurutamise etapis tehtud kulud 

tasa teha ning investeerida rohkem müügikampaania tegevusse, mis aitab toote potentsiaali 

turul paremini ära kasutada. (Berkowitz jt 1989: 259) Kasvufaasi aeglase kasvu korral vä-

hendatakse toote hinda, et tekitada tarbijahuvi ning kasutatakse  agressiivset hinnapoliitikat 

turupositsiooni tugevdamiseks. Kasvufaasi kiire kasvu korral pakutakse eri hinda või vä-

hendatakse hinda konkurentsivõime säilitamiseks. (Vihalem 2008: 254) Toote kasvufaasi 

iseloomustab peamiselt kiire läbimüügi suurenemine, kulude vähenemine, kasumi tekkimi-

ne ning konkurentsi tihenemine (Berkowitz jt 1989: 259). Konkurentsi kasv võib kaasa 

tuua ka tarbija hinnatundlikkuse suurenemise (Perreault jt 2009: 262).  

Toote kasvufaasis tuleb tootmis- ja turundusjuhtidel teha kindlaid otsuseid, mis säilitaksid 

ja parandaksid toote positsiooni turul. Turundusstrateegiate kujundamisel tuleb analüüsida 

ja jälgida konkurentsikeskkonda ning arvestada sellest tulenevaid mõjusid (Kuusik jt 2010: 

179). Kasvufaasis on oluline toodet võimalikult palju turustada. Jaekaubanduses tähendab 

see üldjuhul seda, et konkurendid võitlevad sealse müügipinna ja tarbijate pärast. 

(Berkowitz jt 1989: 259)  

Neljandas ehk küpsusfaasis on toode omandanud turul oodatud positsiooni, kus käive ja 

kasum on saavutanud kõrgeima taseme enne langusfaasile üleminekut. Uusi tarbijaid on 

selles etapis lisandumas vähe ja konkurentsitase on kõrge, seetõttu on vajalik juba olemas-

olevaid kliente veenda toodet uuesti kasutama. Konkurentsi tõttu tuleb suurendada kulutusi 

turundusele ja tootele lisaväärtuse andmisele, sest rivaalettevõtted keskenduvad peamiselt 

toote hinnaalandamisele ja müügikampaania täiustamisele. Ettevõttele oluliseks ülesandeks 

on veel turuosa säilitamine, kuna tegevuse laiendamine turul on küpsusfaasis raskendatud. 

(Kotler jt 2002: 518-521) Tarbijad, kes on rahul ja juba harjunud kindlat toodet kasutama, 

ei hakka konkurentide uusi tooteid proovima. Seetõttu on uutel turule sisenejatel küllaltki 

raske. Perreault´i, Cannon´i ja McCarthy sõnade kohaselt on samuti oluline muuta müügi-

turundus efektiivsemaks, sest küpsusfaasis erinevad tooted üksteisest vähesel määral. Kuna 
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erinevate ettevõtete tooted on tarbijate meelest küllaltki sarnased, siis hinnatundlikkus on 

võimalikuks tekketeguriks. (Perreault jt 2009: 263) 

Küpsusfaasi lõpusirgel tuleks tootjatel mõelda uute toodete väljastamise peale, kuna järg-

mist etappi (langusfaasi) iseloomustab tarbijaskonna vähenemine asenduskaupade eelista-

mise või väärtushinnangute muutumise tõttu ning küpsusfaasiga võrreldes veel kõrgem 

konkurentsitase. Peamiselt konkureeritakse toote hinna ja kvaliteedi osas. Ettevõttele võib 

langusfaasis kasu tuua olukord, kus konkurendid otsustavad oma toote turult eemaldada. 

(Kotler jt 2002: 523-525) Toode siseneb sageli langusfaasi erinevate keskkonnamuutuste 

pärast, mitte ettevõtte vale äristrateegia tõttu (Berkowitz jt 1989: 261). Langusfaasile on 

tunnuslikuks ka käibe ja kasumi kahanemine. Nõrkade toodete turul hoidmine viivitab nei-

le asenduse leidmise protsessi, muudab tootekompleksi halvemaks ning nõrgendab ettevõt-

te positsiooni tulevikus. Enne turult eemaldamist võib toode jääda viimases faasis stabiilse-

le tasemele veel mitmeks aastaks, kuid see nõuab tootmis- ja turundusjuhtidelt uute ja veel 

paremate strateegiate täideviimist. (Kotler jt 2002: 523-524) Selleks, et saavutada kasumi 

uus tõus langusfaasis, soovitab Vihalem kahandada turundus-, müügi- ja reklaamikulusid, 

loobuda vahendajatest ning kõrvaldada turult need tooted, mis ei ole enam kasulikud 

(Vihalem 1997: 131). Selleks, et müüa maha varusid, vähendatakse langusfaasis hinda. 

Turult lahkumisele tuleks mõelda siis, kui hind väheneb ülemäära. (Vihalem 2008: 254) 

Kui teada, millises elutsükli faasis on toode, siis on võimalik vastu võtta strateegilisemaid 

otsuseid näiteks toote muutmise või asendamise kohta (Ohvril 2005: 67). Toote elutsükli 

järgimise puhul on aga keeruline määratleda, millises faasis on toode olevikus ning prog-

noosida selle kohta tulevikus. Lisaks eelnevale on keeruline ennustada ka faasi pikkust ja 

toote elutsükli kõvera kuju. (Kotler jt 2002: 519) Vihalemi sõnul on toote elutsükli käsitus-

viisi puuduseks ka see, et sellest ei osata välja lugeda erinevate protsesside põhjusi ja ajen-

deid (Vihalem 1997: 132).  

Eelnevas peatükis kirjeldati kolme toodete liigitusvõimalust. Tooted võivad liigituda kau-

padeks ja teenusteks, millede erinevus seisneb selles, et kaubad võivad kuuluda tarbija 

omandisse, kuid teenused mitte. Toote paradigma on ettevõttele hea vahend toote analüü-

simiseks erinevate tasandite lõikes, mis toob paremini esile tarbijate eelistused toote suh-

tes. Toote elutsükli järgimine võib olla ettevõttele küllaltki kasulik, kuna see võimaldab 

analüüsida konkreetse toote positsiooni turul ning viia läbi kindlast elutsükli faasist lähtu-

valt vajalikke turundusstrateegiaid. 
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1.3. Tootekompleks ja selle paremustamise võimalused 

Pidevalt kasvava turunõudluse ja tarbijate vajaduste muutumise tõttu üritavad ettevõtted 

leida nendele olukordadele võimalikult optimaalseid lahendusi. Viimaste aastate jooksul on 

paljud ettevõtted suurendanud oma tootekompleksi, et rahuldada nõudlust niššiturul ning 

samaaegselt suurendada tootmises mastaabisäästu. (Fernandes jt 2012: 301) Tootekomp-

leksi mõiste sünonüümidena kasutatakse kirjanduses toote- ja kaubasortimenti ning toote-

portfelli. Käesolevas bakalaureusetöös kasutab autor edaspidi definitsioone tootekompleks 

(product mix) ja tootesortiment (product assortment).  

Tänapäeval on küllaltki vähe ettevõtteid, kus turustatakse vaid ühte toodet. Suuremat või 

väiksemat tootesortimenti kujundab ettevõte eesmärgiga rahuldada sihtturu vajadusi ja 

soove (Kuusik jt 2010: 171). Paljudes ettevõtetes on välja kujundatud tootekompleks, mis 

sisaldab kõiki valmistatavaid üksiktooteid. (Vihalem 1997: 108-109) Üksiktoode 

(individual product) on konkreetne toode, mis on tootesarja komponendiks (Perreault jt 

2009: 235). Tootekompleksi komponentideks on lisaks üksiktoodetele ka tootesarjad 

(product lines), millede moodustavad mitmesugused omavahel tihedalt seotud tooted 

(Boone, Kurtz 1992: 328). Tootesarjas olevad tooted on seotud nii hinna, tarbijaskonna, 

turustuskanalite kui ka funktsioonidega (Vihalem 2008: 135).  

Tootekompleksi võib seega defineerida kui kõikide toodete ja tootesarjade komplekti, mil-

le ettevõte toob turule (Kotler jt 2009: 516). Roose sõnul tähendab tootekompleks kindla 

tunnuse (näiteks tootja, materjali, müügikoha või otstarbe) järgi ühendatud toodete kogu-

mit. Tootekompleksi evitamisel tuleb kasuks tööstusliku ja kaubandusliku sortimendi eris-

tamine. Kaubanduslik sortiment on kas kaupluses, kogu riigi kaubanduses või kauplusteke-

tis müüdavate toodete nimistu. Tööstuslik sortiment on aga tootmisettevõttes või -harus 

valmistatud toodete nimistu. (Roose 2004: 30)  

Tootekompleksi saab mõõta nelja dimensiooni kaudu, milleks on: 

a) laius (breadth), 

b) pikkus (length), 

c) sügavus (depth), 

d) terviklikkus (consistency). (Kotler jt 2009: 516) 
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Eelnevalt nimetatud neli dimensiooni võimaldavad ettevõttel laiendada oma tegevust neljal 

viisil (Sealsamas: 517). Tootekompleksi laius on ettevõtte poolt pakutavate erinevate too-

teseeriate arv. Mida rohkem on ettevõttel erinevaid tooteseeriaid, seda laiem on toote-

kompleks. (Kuusik jt 2010: 173) Tootesortimendi pikkus näitab ettevõtte toodete koguarvu 

kõikides pakutavates tooteseeriates. Kui ettevõtte saab suurendada kasumit toodete lisami-

se kaudu, on tootesari liiga lühike. Kui kasumit saab suurendada toodete eemaldamisega 

tootesarjast, siis on tegemist liiga pika tootesarjaga. (Kotler 1991: 437) Tootekompleksi 

sügavus (kolmas dimensioon) näitab toote erinevate versioonide koguarvu ühe tooteseeria 

lõikes. Tooted erinevad siinkohal üksteisest vormide, suuruste ja variatsioonide kaudu. 

(Kuusik jt 2010: 173) Tootekompleksi terviklikkus (neljas dimensioon) viitab tootesarjade 

omavahelisele seotusele. Tootesarjad pole piisavalt terviklikud siis, kui need täidavad tar-

bijate jaoks erinevaid funktsioone. (Kotler 1991: 434) 

Juhtimisteadlase Druckeri sõnul on ainsaks tuluallikaks tarbija (P. Drucker, ref Kotler 

2002: 123). Tooteid ja tootekompleksi peab pidevalt arendama ja paremustama klientuuri 

hoidmiseks ja kasvatamiseks. Parim moodus oma klientide hoidmiseks on järjepidevalt 

mõelda, et kuidas neile pakkuda vähema eest rohkem (J. Welch, ref Sealsamas: 55). 

Tonndorf peab üldiseks edureegliks töötada välja selliseid tooteid, mis hoiavad distantsi 

konkureerivate toodetega (Tonndorf 2004: 13). Järgnevalt kajastatakse erinevate autorite 

käsitlusi tootekompleksi paremustamise võimalusteks.  

Tootekompleksi formeerimise põhialusteks on turu nõudmised ja ettevõtte võimalused. 

Seega on oluline tootekompleksi kujundamisel leida ettevõtte eesmärkidest lähtuv sobi-

vaim kooslus. (Roose 2004: 36-37) Tooteseeria pikendamist on võimalik teha venitamise 

või täiendamise kaudu. Tooteseeria venitamist iseloomustab uute toodete lisamine toote-

seeria piiridest väljapoole. Tooteseeriat võib venitada nii alla, üles kui ka mõlemas suunas 

korraga. Ülespoole venitatakse tooteseeriat juhul, kui ettevõte soovib enda või oma toodete 

mainet muuta paremaks ning siis, kui nähakse võimalust turul kasumit suurendada. Toote-

seeria allapoole venitamine tähendab aga seda, et tootesarja lisatakse juurde tooteid, mida 

iseloomustab lihtsus, odavus ja kehvem kvaliteet. Allapoole venitamise põhjuseks võib olla 

näiteks katmata turg, mida ettevõte soovib täita oma toodetega. See aitab vältida võimalust, 

et konkurendid või uued turule sisenejad hakkavad turgu oma toodetega katma. (Kuusik jt 

2010: 174-175)  
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Kui tooteseeria venitamisega laiendab ettevõte ka sihtsegmentide piire, siis täiendamise 

puhul jääb toote sihtsegment üldiselt samaks. Tooteseeria täiendamine erineb selle venita-

misest ka selle poolest, et tootesarja lisatakse uusi tooteid tooteseeria piiridesiseselt. Ette-

võtte eesmärgid tooteseeria täiendamisel on järgmised: kasumi suurendamine, konkurenti-

de eemal hoidmine, tootmisvõimsuse ülejäägi kasutamine, tarbijate ja vahendajate soovide-

le vastutulemine. (Sealsamas: 174-175) 

Kogu turundustegevuse keskseks eesmärgiks on luua lojaalne tarbijaskond, kes teevad ük-

sikute ostude asemel pidevalt taasoste toote eluea jooksul. Tarbijate suur lojaalsus on tähtis 

meede, millega on võimalik saavutada järelvalve ja mõjuvõim turustuslülis. Selleks, et 

turul efektiivselt ja edukalt positsioneerida, tuleb järjepidevalt kontrollida, kuidas tarbijad 

brändi või konkreetsesse tootesse suhtuvad. Tugeva brändi ja toote ülalhoidmine nõuab 

suuri turundusinvesteeringuid reklaamile, kuna brändiomaniku edu on paratamatult seotud 

intensiivse turundusega. Tarbijad lähtuvad paljuski sellest, et ettevõte, mis investeerib pal-

ju brändi reklaamimisele, pakub turul head brändi. (Sealsamas: 13, 19-20) 

Reklaam (advertisement) on tasuline tegevus toodete, ideede, teenuste, brändide, sündmus-

te propageerimiseks turul. Reklaami põhieesmärgiks ei ole muuta inimeste arvamust konk-

reetsest tootest, vaid panna neid tootest mõtlema. (Kotler jt 2009: 722) Tonndorfi sõnul on 

reklaami üheks esmaseks sihiks juurdekasvu ja turuosa suurendamine, arvestades tarbijate 

lojaalsust. Praktikas tähendab eelnev sageli vaid turuosa tasakaalustamist ning selle säili-

tamist pikemas perspektiivis. (Tonndorf 2004: 20) 

Reklaam on oluline nii tootmisharule, ühiskonnale kui ka ettevõttele tervikuna. Reklaam 

aitab kaasa järgmiste eesmärkide täideviimise korral: 

a) kasumi ja läbimüügi suurendamine; 

b) väljaarenenud tootepildi muutmine; 

c) uuele turule sisenemine; 

d) uue toote esitlemine; 

e) uute potentsiaalsete tarbijate võitmine; 

f) konkurentide tagasihoidmine; 

g) ettevõtte maine parandamine;  

h) tarbijate teavitamine olemasoleva toote uuest kasutusviisist. (Vihalem 2008: 222) 
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Tootele suunatud reklaam (tootereklaam) edastab turustaja sõnumit toote otseseks toetami-

seks, mille eesmärgiks on rõhutada konkreetse toote eeliseid, funktsioone, omadusi ning 

kasusid (Vihalem 1996: 132). Selleks, et tootereklaam oleks efektiivne, tuleks lähtuda too-

te elutsükli faasidest ning rakendada vastavaid meetodeid (joonis 3).  

 

 

Joonis 3. Tootereklaami osad lähtuvalt toote elutsükli faasidest. Allikas: (Vihalem 1996: 133) 

 

Eelnev joonis annab ülevaate tootereklaami osadest lähtuvalt toote elutsükli faasidest. Too-

te elutsükli juurutusfaasis on oluline informatiivne reklaam, mida turustajad kasutavad 

toote tutvustamiseks ja esmase nõudluse tekitamiseks. Informatiivse tootereklaami ees-

märgiks on teavitada tarbijaid uue toote turule tulemisest ja selle kättesaadavusest. Toote 

elutsükli kasvu- ja küpsusfaasis on tähtis osa veenval reklaamil, mille abil tahavad turusta-

jad kasvatada konkreetse margitoote (brändi) nõudlust turul. Selleks, et veenda tarbijaid 

propageeritavat toodet ostma, peab veenev reklaam olema konkurentsivõimeline. Toote 

elutsükli viimases faasis ehk langusfaasis on oluline meeldetuletav reklaam, mille põhi-

eesmärgiks on kindlustada eelmistes elutsükli faasides saavutatud reklaamitegevuse tule-

mused. Toote turulolekule osutav reklaam suunatakse tarbijale, kes on konkreetsest tootest 

veel huvitatud (Vihalem 2008: 192). Meeldetuletav reklaam hoiab konkreetset toodet tarbi-

jate teadvuses, ilma et selleks kasutataks ulatuslikku reklaamikampaaniat. (Vihalem 1996: 

132-133)  
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Tarbija ostuotsuse lihtsustamisele ja suunamisele aitab kaasa erinevate reklaamikanalite 

kaudu informatsiooni edastamine konkreetse toote kohta (Hollensen 2007: 541). Peamis-

teks reklaamikanaliteks on televisioon, Internet, raadio, postisaadetised, ajalehed ja ajakir-

jad. Televisioonireklaam haarab laia tarbijaskonda ning võimaldab loovat reklaamitööd. 

Televisioon on kallis, kuid tihti kasutatav reklaamvahend tarbijateni jõudmiseks (Sealsa-

mas: 550). Vaatajale jääb televisioonireklaamist meelde eelkõige see, mida ta näeb esimes-

te sekundite jooksul. Seetõttu on oluline, et vastav reklaam oleks uudne, huvitav, lihtsasti 

mõistetav ja konkreetne. (Vihalem 2008: 226, 228) Paljud ettevõtted kasutavad suurel 

määral internetipõhist turundust. Interneti abil on võimalik levitada tooteid ja jagada ette-

võttega seotud informatsiooni kogu maailmas. Reklaami saab muuta vastavalt vajadusele 

suhteliselt madalate kuludega. (Kotler jt 2009:120-121) Internetireklaami eelised seisnevad 

veel selles, et reklaam on alati saadaval ning tarbijad on protsessis aktiivsed. Raadiorek-

laam on samuti efektiivne, kuna selle kaudu edastatav reklaam jõuab laia tarbijaskonnani. 

Kuigi raadioreklaami on raske edastada ning selle lühiduse tõttu võib jääda sõnum tarbijal 

tabamata, on raadioreklaam kiiresti korraldatav ja odavalt edastatav. (Vihalem 2008: 229, 

232)  

Postisaadetis kui otsereklaam on suhteliselt kallis, kuid sisaldab televisiooni- ja raadiorek-

laamist mahukamat tooteinfot. Otsereklaami on tarbijatel võimalik säilitada. Postisaadetis 

tuleb kujundada huviäratavana, et tarbijad avaksid ja uuriksid saadetist. Ajalehti ja ajakirju 

saab tarbija samuti säilitada. Ajalehereklaam on lihtsasti muudetav, madala hinnaga ning 

katab hästi kohalikku turgu. Ajalehereklaam ei ole osutatud kindlale sihtgrupile, kuid aja-

kirjareklaami iseloomustab suunatus konkreetsele sihtgrupile. Ajakiri ilmub harvem kui 

ajaleht, seevastu on ajakirjareklaam kvaliteetsema teostusega. Selleks, et ajalehes ja ajakir-

jas olevad reklaamid ärataksid artiklite kõrval lugeja tähelepanu, tuleb reklaam teha huvi-

äratavaks ja uudseks. (Sealsamas: 229, 230)  

Reklaamist tõhusamaks meetmeks võib olla toote pakendi ümberkujundamine, mis mõju-

tab suurel määral brändi uuenemist ning tarbijanõudluse teket (Lee jt 2010: 487). Pakendi 

olemust ja tähtsust käsitleti laiemalt alapeatükis 1.1. Toitu tootvate ettevõtete puhul on 

brändi arendamise juures oluline roll toote pakendil, kuna see väljendab brändi väärtust 

ning aitab luua tarbijate lojaalsust. Pakendi ümberkujundamise korral peab olema ettevaat-

lik. Kui tarbijad ei tunne toodet täiustatud või uue pakendi järgi ära, võib ettevõte kaotada 

kliente. Seetõttu võib väheneda toote müügikogus ja –tulu. Kõik otsused toote arendamise 
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ja pakendi ümberkujundamise kohta tuleks teha peale turuanalüüsi, et mõista tarbijate 

eelistusi ning saada neilt tagasisidet hiljuti uuendatud toote või pakendi kohta. (Sealsamas: 

490-491)  

Alapeatükis 1.1. tõi autor välja, et toote edukus on tihedalt seotud hinnaga, mille määrami-

se protsess võib ettevõtte jaoks olla küllaltki keeruline. Hinnakujundus on olnud juba aas-

takümneid ettevõtetele oluliseks vahendiks kasumi maksimeerimisel. Strateegilist hinnaku-

jundust (the strategy of pricing) kasutatakse igapäevases tootmistegevuses selleks, et regu-

leerida nõudlust ja tootmist ning turustada tooteid efektiivsemalt. (Soon 2011: 8149) Õige 

hinnakujunduse abil on seega võimalik suurendada kasumit ja saavutada ettevõtte määra-

tud eesmärgid. Hinnakujunduse vale strateegia võib kaasa tuua nii müügimahu kui ka ka-

sumi vähenemise. (Nagle, Hogan 2006: 17)  

 

 

Joonis 4. Strateegilise hinnakujunduse püramiid. Allikas: (Nagle, Hogan 2006: 35) 

 

Eelnev joonis annab ülevaate strateegilise hinnakujunduse viiest tasandist. Esimesel tasan-

dil on väärtuse loomine, mis on põhiline hinnastruktuuri tegur. Toodet hinnastatakse lähtu-

valt arusaamast, mil viisil loovad tooted tarbijale väärtust. Tarbija maksevalmidus sõltub 

nende teadlikkusest toote väärtuse kohta ning uskumisest, et hind peegeldab toote reaalset 

väärtust. Strateegilise hinnakujunduse teine tasand (hinnastruktuur) hõlmab sellise hinna 

loomist, mis lähtub väärtusest, mitte tootest endast. Kolmanda tasandi (hinna ja väärtuse 

selgitamine) puhul on ettevõtte põhiülesandeks teha kindlaks, kas tarbijad on teadlikud 

toote väärtustest ning vajadusel tuleb toote väärtusi selgitada. Kui toote väärtust ei osata 

Hinnatase

Hinnastruktuur

Hinna ja väärtuse selgitamine

Väärtuse loomine

Hinnapoliitika



20 

 

seletada, on tagajärjeks hinnatundlikkuse kasv. Neljandal tasandil olev hinnapoliitika aitab 

tarbijatele selgitada, kuidas toimub ettevõttes väärtuse loomine ning hinna kujundamine. 

Ettevõtte hinnapoliitika on pikaajaline tegevus hinna kujundamisel (Kuusik jt 2010: 229). 

Strateegilise hinnakujunduse viiendal tasandil asub hinnatase, mille määramise protsessis 

osalevad kõik ettevõtte allüksused. Toote optimaalse hinnataseme leidmiseks tuleb kõiki-

del ettevõtte osadel teha koostööd.  (Nagle, Hogan 2006: 34, 36-42) 

Tootesarjade hinnakujundamisel tuleb turundajatel mõista iga üksiku toote tähtsust sarjas. 

Üldjuhul on tootesarja kõige madalama hinnaga toote eesmärgiks pälvida tarbijate tähele-

panu, mille tulemusena huvituvad tarbijad ka tootesarja kallimatest toodetest. Tootesarja 

kõige kõrgema hinnaga toode annab tervele tootesarjale hea maine. Tootesarja hinnaku-

jundamise eesmärgiks ei ole tingimata üksiktoodete kulude, vaid tervikkulude katmine. 

Ettevõte võib rakendada ka tootepaketi hinnakujundust, mille korral müüakse koos erine-

vaid tooteid ühe hinnaga. (Vihalem 2008: 278) Selline hinnakujundus on kasulik juhul, kui 

tarbijad ei soovi konkreetseid tooteid üksikult osta. Võrdlemisi madala ühendatud hinna 

puhul võib tarbijatel aga ostuhuvi tekkida. (Vihalem 1996: 54) 

Paljud ettevõtted on hakanud üksikute toodete asemel kujundama ja laiendama kogu toote-

kompleksi, mis koosneb kõikidest toodetest ja tootesarjadest, mille ettevõte toob turule. 

Tootekompleksi on võimalik mõõta laiuse, pikkuse, sügavuse ja terviklikkuse kaudu. Eel-

nimetatud nelja dimensiooni põhjal saab ettevõte teha vastavaid otsuseid tootesortimendi 

muutmise vajalikkuse üle. Tarbijaskonna hoidmiseks ja kasvatamiseks tuleb tootekomp-

leksi paremustada, milleks on mitmeid erinevaid võimalusi. Autor tõi välja, et paremusta-

mise võimalusteks on tootekompleksi pikendamine venitamise ja täiendamise kaudu, teha 

aktiivset reklaami erinevatel meetoditel, panustada toodete pakendite ümberkujundamisele 

ning määrata üksikute toodete ja kogu tootesortimendi optimaalsed hinnad strateegilist 

hinnakujundusmeetodit järgides. 
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2. TAARAPÕLLU TALU TOOTEKOMPLEKSI ANALÜÜS 

2.1. Võimalikud analüüsimeetodid ja valitud metoodika 

Käesoleva bakalaureusetöö empiirilise osa esimeses alapeatükis tutvustatakse esmalt uuri-

mismetoodikat. Järgmises alapeatükis antakse ülevaade Taarapõllu talu tegevusest, kirjel-

datakse ettevõtte tootekompleksi ning analüüsitakse tootesarjade müügikoguste muutusi 

ettevõttelt saadud andmete põhjal. Seejärel viiakse läbi tootesortimendi analüüs kvantita-

tiivse jääktulu analüüsimeetodi kaudu. Alapeatükis 2.4. toob autor välja ankeetküsitluse 

tulemused. Viimases alapeatükis teeb autor ettepanekuid tootekompleksi paremustamise 

võimalusteks, mis lähtuvad eelnevast jääktulu analüüsist ja ankeetküsitluse tulemustest. 

Töö autor kasutab ettevõtte tootekompleksi efektiivseks analüüsimiseks kvantitatiivset 

(jääktulu analüüs ja ankeetküsitlus) ning kvalitatiivset (süvaintervjuu) andmeanalüüsi.  

Kotler on välja toonud oma raamatus „Marketing and Management“ tootekompleksi või-

malikke analüüsimeetodeid, milleks on: 

a) Bostoni maatriks (the Boston Matrix), 

b) toote kaardistamine (product mapping), 

c) toote positsiooni kaardistamine (position mapping), 

d) kvantitatiivne analüüs (contribution analysis) (Kotler 1991). 

Bostoni maatriks on Boston Consulting Groupi poolt väljatöötatud meetod, mille eesmär-

giks on abistada ettevõtte juhtidel otsustada, kas toodangu portfelli on tarvis muuta. Maat-

riksit saab kasutada ka konkreetsete toodete kohta käivate otsuste langetamiseks. Bostoni 

maatriks on kahemõõtmeline turukasvu-turuosa maatriks, mille alusel võivad ettevõtted 

oma tooteid rühmitada turuosa suuruse või turukasvu kiiruse järgi (Vihalem 1997: 43-44). 

Maatriksi abil saab ettevõte kiire ülevaate tooteportfelli positsioonist, selle osatähtsusest 

ning soovitavast arengust tulevikus. (Leimann jt 2003: 236, 239) 

Bostoni maatriks on jagatud nelja rühma: rahalehmad, tähed, küsimärgid ja koerad. Raha-

lehmade rühma kuuluvad tooted või äriüksused, milledel on suur osakaal aeglase kasvuga 

turul. Eelnimetatud rühma iseloomustab konkurentidega võrreldes suurimad tulud ja mada-

laimad kulud. Rahalehma soodsa positsiooni ja konkurentsivõime kaitsmiseks ei tohiks 
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ettevõte üle investeerida. Tähtede rühmas on aga tooted või äriüksused, milledel on suur 

osakaal kiiresti kasvaval turul. Tähed on tihti tuludelt ja kuludelt tasakaalulähedased. Tu-

ruosa säilitamiseks tähtede puhul peab ettevõte intensiivistama turundustegevust ja tegema 

rohkem investeeringuid. Küsimärkide rühma iseloomustab toodete või äriüksuste väike 

osakaal kiire kasvuga turul. Küsimärgid ei suuda sisse tuua tarvilikul määral raha investee-

ringute katmiseks ning olemasoleva turuosa säilitamiseks. Seega iseloomustab küsimärke 

küllaltki tugev negatiivne rahavoog (Leimann jt 2003: 237). Ettevõte peab nagu tähtede 

puhulgi suurendama investeeringuid ja intensiivistama turundustegevust. Koerte rühmas on 

tooted või äriüksused, milledel on väike osakaal aeglase kasvuga turul. Konkurentide too-

ted võivad koera turult välja tõrjuda. Seetõttu peab lõpetama turundustegevuse ja investee-

ringud ning lahkuma õigel ajal turult. (Vihalem 1997: 44-45) 

Toote kaardistamine kui teine tootekompleksi analüüsimeetod võimaldab võrrelda ettevõtte 

kõiki tooteid konkurentide toodetega (Kotler jt 2009: 518). Toote kaardistamine tähendab 

tarbijate teadvuses toote asendi loomist ja eristamist konkurentide toodete suhtes (Vihalem 

2008: 68). 

Kolmas võimalik analüüsimeetod on toote positsiooni kaardistamine, mille abil luuakse 

visuaalne pilt konkurentsisituatsioonist ning turust tarbijate eelistustest lähtuvalt. Posit-

sioonida võib nii tooteid, brände, ettevõtteid kui ka riike. Toote positsiooni kaardistamisel 

eristatakse lisaks konkurentidele ka tarbijatele olulised tunnused, millega võrreldakse põ-

hikonkurente. (Sealsamas: 70) 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgi saavutamiseks kasutatakse jääktulu analüüsi 

(contribution margin analysis). Jääktulu kaudu on võimalik analüüsida iga toote või toote-

sarja panust ettevõtte kasumisse (Karu 2008: 306). Kuna ettevõtte tootesortiment on väga 

pikk, võetakse vaatluse alla tootesarjad. Jääktulu analüüsi kaudu jõutakse järeldusele, et 

millised tootesarjad toodavad muutuvkulude suhtes enim jääktulu (Sealsamas: 306). Jääk-

tulu analüüs koostatakse ettevõtte eelmise aasta (2014) kuluarvestuse andmete põhjal, kuna 

need andmed kajastavad ettevõtte hetkeolukorda kõige paremini. Vajaminevad andmed on 

saadud Taarapõllu talu tootmisjuhilt. Jääktulu analüüsi koostamiseks kasutatavad valemid 

on järgmised: 

 𝑀𝑢𝑢𝑡𝑢𝑣𝑘𝑢𝑙𝑢 = 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑠 ∗ 𝑠𝑖𝑠𝑠𝑒𝑜𝑠𝑡𝑢ℎ𝑖𝑛𝑑     (2.1) 

 𝑀üü𝑔𝑖𝑘ä𝑖𝑣𝑒 = 𝑘𝑜𝑔𝑢𝑠 ∗ 𝑚üü𝑔𝑖ℎ𝑖𝑛𝑑    (2.2) 
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 𝐽ää𝑘𝑡𝑢𝑙𝑢 = 𝑚üü𝑔𝑖𝑘ä𝑖𝑣𝑒 − 𝑚𝑢𝑢𝑡𝑢𝑣𝑘𝑢𝑙𝑢𝑑   (2.3) 

𝐽ää𝑘𝑡𝑢𝑙𝑢𝑚ää𝑟 =
𝑗ää𝑘𝑡𝑢𝑙𝑢

𝑚üü𝑔𝑖𝑘ä𝑖𝑣𝑒
∗ 100%            (2.4) 

Jääktulu analüüsi nimetatakse ka jääktuluarvestuseks ehk osakuluarvestuseks, mille kasu-

tamise korral grupeeritakse kulud püsikuludeks (fixed costs) ja muutuvkuludeks (variable 

costs). Jääktulu analüüsi korral arvestatakse kuluobjektidele (siinkohal tootesarjadele) vaid 

muutuvkulud. Püsikulud kaetakse jääktuluga, millest jääb järele kasum. Kui püsikulud on 

erinevate tegevusmahtude muutumise korral teatud ajavahemikul konstantsed, siis muu-

tuvkulud muutuvad proportsionaalselt tegevusmahu muutusele. Jääktulumäär on oluline, 

sest näitab jääktulu osatähtsust müügikäibest. Jääktuluarvestust kasutatakse kaasaegses 

kulude juhtimises eelkõige sellepärast, et kasum on tuludest ja kuludest prioriteetsemad 

ning tulud on tähtsamad kuludest. Jääktulu analüüsi tegemine on ettevõttele kasulik, sest 

selle abil on võimalik kergelt ja täpselt prognoosida mõju kasumile, mis tekib tegevusmahu 

muutusest. (Sealsamas: 274, 304, 306-307) 

Uuritavast ettevõttest põhjalikuma ülevaate saamiseks viis töö autor läbi süvaintervjuu (in-

depth interview) teemal „Taarapõllu talu tegevusest ja tootesarjadest“. Intervjueeritavaks 

oli Taarapõllu talu tootmisjuht Silvi Langus. Süvaintervjuu käigus esitati 17 küsimust (lisa 

1). Süvaintervjuu on mitteametlik ehk vabas vormis läbiviidav kvalitatiivne andmekogu-

mismeetod. Selline struktureerimata intervjuuvorm võimaldab luua küsimusi ka intervjuu 

ajal kindlast olukorrast lähtudes. Intervjuu kaudu on võimalik koguda ka sellist informat-

siooni, mis ei ole näiteks küsimustike kaudu kättesaadav. (Õunapuu 2014: 170-172) 

Peale süvaintervjuu on üheks enamkasutatavaks andmekogumismeetodiks ka küsitlus.  

(Sealsamas: 160) Autor viis läbi küsitluse elektrooniliselt Google Forms’i veebikeskkonna 

vahendusel ajavahemikul 11.05.2015 – 18.05.2015, mille jooksul kogunes 122 vastust (lisa 

2). Küsitluses esitati kokku 14 küsimust, millest 3 olid avatud ja 11 suletud küsimused. 

Ankeetküsitluse (questionnaire) läbiviimine oli käesoleva bakalaureusetöö raames vajalik 

selleks, et anda ettevõttele tootekompleksi paremustamiseks põhjendatud soovitusi, mis 

põhinevad lisaks autori omapoolsetele ettepanekutele ka küsitlusele vastajate seisukohta-

del.  
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2.2. Taarapõllu talu üldiseloomustus ja tootekompleks 

Taarapõllu talu on maheettevõte, mis asub Võrumaal Varstu vallas Kangsti külas. Taara-

põllu talu tegutseb aastast 2004, mil talu pererahvas alustas mustsõstrakasvatusega. Kuna 

marjade müümine turul ei olnud tulutoov, hakati valmistama mustsõstra marjadest mahla. 

Säilitusaineteta naturaalne mahl sai esimestelt tarbijatelt positiivset tagasisidet, mis ajendas 

tootmistegevust suurendama. (Taarapõllu talu… 2010) 2015. aastal peaks valmima ettevõt-

te uus energiasäästlik kaupluse- ja tootmishoone, millel on 176 päikesepaneeli. Hoonesse 

tuleb mitu ruumi, kus müüakse tooteid, võetakse vastu ettevõtte külastajaid, säilitatakse 

toorainet ning katsetatakse ja mõeldakse välja uusi tooteid. (Autori koostatud intervjuu 

põhjal Silvi Langusega) 

Taarapõllu talu tegeleb erinevate puuviljade, köögiviljade ning marjade mahetootmise ja –

töötlemisega. Ettevõttel on umbes 100 hektarit maad, kus asuvad maasika-, vaarika-, mus-

tasõstra-, punasesõstra-, maasika- ja ebaküdooniaistandikud. Lisaks eelpool nimetatule 

kasvatatakse ettevõttele kuuluval maa-alal ka arooniaid, astelpajusid, õunu, ploome, pirne, 

rabarberit ning erinevaid maitsetaimi. Lisaks isekasvatatule ostab ettevõte sertifitseeritud 

toorainet sisse teistest maheettevõtetest. Toorainet varutakse ka looduslikelt metsaaladelt, 

mis on Põllumajandusameti poolt ametlikult kontrollitud ja sertifitseeritud. Kõikide Taara-

põllu talu toodete pakenditel on Eesti riiklik ökomärk. (Taarapõllu talu… 2010) Vabataht-

likult kasutatav ökomärk demonstreerib seda, et konkreetne toode on nii kontrollitud kui ka 

valmistatud Eesti Mahepõllumajanduse seaduse järgi (Märgistamine). 

Taarapõllu talu tooteid müüakse üle kogu Eesti nii suuremates kaubanduskettides (Selver, 

Biomarket, Prisma, Stockmann, Maksimarket) kui ka väiksemates kauplustes. Tooteid pole 

müügil vaid kahes maakonnas – Jõgevamaal ja Järvamaal. Seega on võimalus laienemiseks 

ka siseturul. Kokku leidub Eestis Taarapõllu talu tooteid umbes 70 müügikohas, neist poo-

led müügikohad asuvad Harjumaal. Tänaseks on Taarapõllu talu laiendanud oma tegevust 

ka välisturule. Ettevõte ekspordib tooteid põhiliselt Soome, Lätti ja Belgiasse, kuid tooted 

on jõudnud müügile ka Inglismaal, Iirimaal ja Rootsis. Tootmisjuhi sõnul moodustab eks-

port Belgiasse igakuiselt umbes kolmandiku kogumüügist. (Autori koostatud intervjuu 

põhjal Silvi Langusega) Eelnevast järeldades on välisturul kauplemine Taarapõllu talule 

oluliseks teguriks müügitulu suurendamisel.  
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Taarapõllu talu peab enda sihtturuks kõiki inimesi, kes hindavad kohalikku toitu ning hoo-

livad oma tervisest. Kuna toodetesse ei lisata peale mahesuhkru muid lisaaineid, siis sobi-

vad need mahetooted igapäevaseks tarbimiseks kõikidele inimestele. (Meist…) Taarapõllu 

talul on Eesti-sisesel turul eelis selle poolest, et puuduvad otsesed konkurendid, kes paku-

vad turul samalaadset tootesortimenti. Üldjuhul võib kõiki teisi mahetoidu tootjaid pidada 

kaudseteks konkurentideks, kes pakuvad turul mahetooteid, mis rahuldavad sarnaste tarbi-

jate vajadusi.  

Taarapõllu talu on tunnustatud aastate jooksul erinevate tiitlitega. 2010. aastal märgiti nen-

de tooted kui parima tootekujundusega mahetooted. 2011. aastal sai toode mustika krõps 

kolmanda koha parima mahetoote konkursil. Aasta hiljem (2012) Saksamaal toimunud 

Euroopa taluturul tunnustati Taarapõllu talu marjakrõpsud paremuselt esimeseks uute too-

dete osas. Samal aastal sai Taarapõllu talu Eesti parima alternatiivtalu tiitli. 2013. aastal 

pälvis toode mahe astelpaju-õuna krõps tiitli „Parim Toode Lõuna-Eesti Väikeettevõttelt“. 

(Autori koostatud intervjuu põhjal Silvi Langusega)    

Ettevõtte kohta leiab kõige rohkem informatsiooni nende Interneti koduleheküljelt 

(www.taarapollu.ee). Autori arvates on ettevõtte kodulehekülje positiivseteks külgedeks 

selle huvitav kujundus, mis äratab kergesti lugeja tähelepanu ning lisaks eestikeelsele ko-

dulehele ka vene-, inglis- ja prantsuskeelse versiooni olemasolu. Kodulehekülje lugeja saab 

teavet kõikide tootesarjade valmistamisviiside kohta ning näha, kust on võimalik osta Taa-

rapõllu talu tooteid. Ettevõtte kodulehe põhiliseks negatiivseks küljeks peab autor seda, et 

informatsiooni uuendatakse küllaltki harva. Kui marjakrõpsude kohta on võimalik lugeda 

toitumisalast teavet, siis teiste tootesarjade puhul selline informatsioon puudub. Seega tu-

leks ettevõttel teha kodulehel täiendavaid muudatusi, et teha internetipõhine turundus efek-

tiivsemaks. 

Järgnevalt on kirjeldatud Taarapõllu talu tootekompleksi, mis koosneb kuuest tootesarjast: 

a) täismahlad, 

b) mahlajoogid, 

c) siirupid, 

d) marjakrõpsud, 

e) marjapulbrid, 

f) moosid ja püreed. (Tooteleht) 

http://www.taarapollu.ee/
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Täismahlad kuumutatakse 85 kraadi juures ja seejärel villitakse õhukindlalt 500-

milliliitristesse pudelitesse. Mahlajookide (350 ml) puhul lisatakse naturaalsele mahlale 

enne kuumutamist ja villimist vähesel määral vett ja mahesuhkrut. Siirupeid (350 ml) val-

mistatakse filtreerimata täismahlast, mis on saadud külmpressi meetodi abil. Siirupitesse 

pannakse ühe liitri kohta kõige rohkem mahesuhkrut (700 g). Kõige keerukama protsessi 

käigus valmivad aga omapärased marjakrõpsud, millede valmistamiseks purustatakse es-

malt terved marjad ning järgnevalt töödeldakse neid mehaaniliselt mitmes etapis. Marja-

krõpse on saadaval nii plasttopsides (30 või 80 g) kui ka klaaspudelites (30 g). Marjakrõp-

se müüakse ka assortiidena (450 g), mis on kokku pandud kolmest erinevast marjakrõpsu 

tootest. Ettevõtte tootmisjuhi sõnul on tootmise põhirõhk just marjakrõpsudel, mis oma 

unikaalsuse tõttu koguvad tarbijate seas järjest enam populaarsust (Autori koostatud interv-

juu põhjal Silvi Langusega). Marjapulbrid (80 või 100 g) on samuti omapärased tooted, 

millede valmistamiseks eemaldatakse marjadest teatud koguses mahla ning seejärel marjad 

kuivatatakse ja jahvatatakse. (Tooteleht) Kuuendasse tootesarja kuuluvad moosid ja pü-

reed, millede tootmine toimub lihtsal meetodil. Peale marjade kuumutamist ja mahesuhkru 

lisamist villitakse moosid klaaspurkidesse (300 g). Püreede valmistamine erineb moosidest 

selle poolest, et enne kuumutamist eraldatakse marjadest seemned ja kestad. (Sealsamas) 

Taarapõllu talu tegutsemisaastate jooksul on nende väljastavate toodete arv pidevalt kasva-

nud. 2014. aasta seisuga kuulub ettevõtte tootesortimenti 6 tootesarja, milles on kokku 132 

toodet (tabel 1). 

 

Tabel 1. Taarapõllu talu tootekompleksi kirjeldus 2013. ja 2014. aasta andmete põhjal. 

Allikas: (Autori koostatud Taarapõllu talu müügiaruannete 2013 ja 2014 põhjal) 

Tootesarjade laius 

(tootesarjade arv) 

Tootesarjade pikkus 

(toodete arv) 

Tootesarjade sügavus  

(toote variantide arv) 

 2013. aasta 2014. aasta 2013. aasta 2014. aasta 

Täismahlad 13 15 1-2 1-3 

Mahlajoogid 9 15 1-4 1-2 

Siirupid 5 5 1 1 

Marjakrõpsud 41 52 1-7 1-12 

Marjapulbrid 20 26 1-4 1-5 

Moosid ja püreed 11 11 1-3 1-3 

Muud tooted 14 8 1-6 1-5 

TOOTEKOMPLEKSI 

KOGUPIKKUS 
113 132 - - 
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Eelnevas tabelis on kirjeldatud ettevõtte tootekompleksi laiuse, pikkuse ja sügavuse kaudu. 

Taarapõllu talu tootekompleks on autori arvates küllaltki terviklik, kuna tootesarjad on 

omavahel tihedalt seotud nii tooraine vajaduse, tootmise, kasutamise kui ka sihtgrupi poo-

lest. Tootekompleksi kirjeldus koostati kahe aasta (2013 ja 2014) kohta seetõttu, et saaks 

võrrelda ja analüüsida, kuidas on ettevõtte tootekompleks muutunud ühe aasta jooksul. 

Tootesarju on mõlemal vaadeldaval aastal kokku kuus, muutused on toimunud tootesarjade 

pikkuses ja sügavuses. Tootekompleksi kogupikkusest on näha, et toodete arv on tõusnud 

ühe aasta jooksul 132 tooteni ehk lisandunud on 19 toodet (16,81 %). 2014. aasta toote-

kompleksi kogupikkuse järgi on ühes tootesarjas keskmiselt 20,67 toodet. Nii 2013. kui ka 

2014. aastal oli kõige pikemaks ja sügavamaks tootesarjaks marjakrõpsud. 2013. aastal oli 

marjakrõpsude tootesarjas 41 toodet 7 variatsiooniga. 2014. aasta vastavateks näitajateks 

oli 52 toodet 12 variatsiooniga. Seega ühe aasta jooksul suurenes marjakrõpsude tootesari 

11 toote võrra (26,83 %) ning lisandus 5 erisugust toodete varianti. Ettevõtte tootmisjuhi 

sõnul on marjakrõpsude tootesari kõige kasumlikum, mis põhjendab selle tootesarja pikku-

se ja sügavuse suurenemist (Autori koostatud intervjuu põhjal Silvi Langusega). Tabelist 

on näha, et suurenenud on ka täismahlade (15,38 %), mahlajookide (66,67 %) ja marja-

pulbrite (30,00 %) toodete arv.  

Kõige väiksemaks tootesarjaks on siirupid, millede toodete ja variantide arv pole vaadel-

daval perioodil muutunud. Ettevõte pole laiendanud siirupite tootesarja, sest see kaotab 

tervislikku toitumisviisi järgivate tarbijate seas populaarsust toodete suure suhkrusisalduse 

tõttu (Sealsamas). Tootesarja pikkus ja sügavus on jäänud samaks ka mooside ja püreede 

tootesarjas. Muude toodete alla kuuluvad tooted, mis ei kuulu ühtegi ettevõtte tootesarja. 

Sellisteks toodeteks on näiteks glögid, küpsised ning külmutatud ja kuivatatud marjad. 

Muude toodete osakaal on 2014. aastaks vähenenud 6 toote võrra (42,86 %).  

Järgnev joonis annab ülevaate müügikoguste muutustest tootesarjade lõikes ettevõttelt saa-

dud 2013. ja 2014. aasta müügiaruannete andmete põhjal. Märgatavalt on toodete müük 

kasvanud marjakrõpsude tootesarjas (joonis 5). 
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Joonis 5. Müügikogused (tükkides) tootesarjade lõikes 2013. ja 2014. aasta andmetel. Alli-

kas: (Autori koostatud Taarapõllu talu müügiaruannete 2013 ja 2014 põhjal) 

 

Eelnevalt jooniselt on näha, et erinevalt marjakrõpsudest, on täismahlade, mahlajookide, 

siirupite, marjapulbrite ning mooside ja püreede tootesarjades jäänud müügikogused kül-

laltki stabiilsele tasemele. Täismahlu müüdi 2013. aastal kokku 16 544 tk. Kõige rohkem 

käibis 500-milliliitrine mahe mustika mahl ning kõige vähem mitmemarja 3,3-liitrine mahl. 

2014. aastal müüdi täismahlu kokku 17 964 tk ehk 8,58 % rohkem kui eelneval aastal. 

2014. aasta täismahlade tootesarja enim ja vähim käibinud tooteks oli mahe mustika mahl. 

Eelnimetatud toodet osteti väiksemas koguses (500 ml) rohkem kui suuremas koguses (3,3 

l). Selle põhjuseks võib olla asjaolu, et 500-milliliitrine pudel on poodides kättesaadavam 

ning mugavam tarbida. Tooteid tootesarjast mahlajoogid osteti 2014. aastal (11 634 tk) 

37,18 % rohkem kui 2013. aastal (8 481 tk). Kõige käibivamaks mahlajoogiks oli mõlemal 

vaadeldaval aastal mahe astelpaju mahlajook. 2013. aasta väikseima käibimisega mahla-

joogiks oli 3,3-liitrine mahe jõhvika mahlajook ning 2014. aastal toode mahe vaarika-õuna 

mahlajook.  

Tootesarjade mooside ja püreede ning siirupite tooteid osteti 2014. aastal vähem kui sellele 

eelneval aastal. Mooside ja püreede tootesarja 2013. aasta läbimüük (4 166 tk) vähenes 

võrreldes 2014. aasta vastava näitajaga 123 toote võrra ehk 2,95 %. Ettevõtte tootmisjuhi 

sõnul on eelnimetatud muutus põhjustatud sellest, et inimesed eelistavad maitsesegudele 
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järjest rohkem nii-öelda puhtaid maitseid (Autori koostatud intervjuu põhjal Silvi Langu-

sega). Mõlemal aastal osteti mooside ja püreede tootevalikust kõige vähem aedvaarika 

moosi. Tootesarja populaarsemateks toodeteks olid mahe aedmaasika ja mahe mustika 

moos. Siirupite 2013. aasta läbimüük (1 825 tk) vähenes 2014. aastal 233 toote võrra ehk 

12,77 %.  

Marjakrõpsud ja –pulbrid on tootesarjad, mis koguvad järjest rohkem populaarsust (Seal-

samas). Seda on kõige rohkem näha marjakrõpsude müügikoguse kasvus 95 034 tooteni 

(118,83 %). Vaadeldava perioodi kõige ostetumateks marjakrõpsudeks olid mahe maasika 

ja aedvaarika krõpsud. Kõige vähem osteti sellest tootesarjast erinevatest marjakrõpsudest 

kokku pandud assortiisid ning 30-grammistes klaaspurkides müüdavaid krõpse. Intervjuust 

Silvi Langusega selgus, et klaaspurkides marjakrõpse toodetakse vaid klientide tellimusel, 

kes soovisid saada marjakrõpse esinduslikemas pakendites kingituse eesmärgil (Autori 

koostatud intervjuu põhjal Silvi Langusega). Tootesarja marjapulbrite müük on suurenenud 

vaadeldavad perioodil 739 toote võrra (13,77 %), kuid see on tarbijate seas veel küllaltki 

tundmatu tootesari. Selleks, et populariseerida marjapulbreid ja teavitada tarbijaid toote 

erinevatest kasutamise võimalustest, on ettevõttel lähitulevikus plaanis täiendada kodulehte 

erinevate toiduretseptidega, mis on välja mõeldud koostöös toiduajakirjaga Jamie (Sealsa-

mas).  

Siirupite tootesarja toode mahe pohla siirup on läbi teinud kõik toote elutsükli faasid. Poh-

lasiirup toodi turule 2012. aastal ning 2015. aastal seda enam ei toodeta. Seega tegemist on 

küllaltki lühikese toote elutsükliga. Esimesel aastal (2012) müüdi pohla siirupit 6 korda 

vähem kui tootesarja populaarseimat toodet jõhvika siirupit. 2013. aastal oli pohla siirupi 

müügikogus (53 tk) lausa 10 korda väiksem tootesarja liidri jõhvika siirupi omast (515 tk). 

Viimasel aastal (2014) ostsid tarbijad pohla siirupit veidi rohkem (151 tk), kuid siiski 3 

korda vähem kui enim ostetud jõhvika siirupit (445 tk). Autori arvates võis olla toote eba-

populaarsuse põhjuseks tarbijate eelistused teiste siirupite suhtes ning puudulik informa-

tiivne teavitustöö juurutusfaasis. Kuna kasvufaasis oli kasv aeglane ning toodet osteti väga 

vähe, otsustas ettevõte pohla siirupit 2014. aastal odavamalt müüa, et tekitada sel viisil 

tarbijates huvi toote ostmiseks ning vähendada laovarusid. Toote hinna vähendamisest oli 

kasu, sest müügikogus suurenes võrreldes 2013. aastaga 98 toote võrra ehk 184 %. Kuna 

pohla siirupit jäi suurel hulgal lattu seisma ning madalama hinnaga toote müümine ei oleks 

olnud ettevõttele pikaajaliselt tulus, otsustati toode 2014. aastal turult eemaldada (Autori 
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koostatud intervjuu põhjal Silvi Langusega). Selleks, et pohla siirupi populaarsus ja müü-

gikogus oleks suurenenud, oleks ettevõte pidanud tegema täiendavaid kulutusi reklaamile 

kõikides toote elutsükli faasides (nii informatiivse, veenva kui ka meeldetuletava reklaami 

kujul) ning erinevate müügikampaaniate läbiviimisele. Pohla siirupi eemaldamine tootesar-

jast oli oluline selleks, et vältida kogu tootekompleksi nõrgemaks muutumist. See andis ka 

võimaluse pöörata rohkem tähelepanu teistele siirupi tootesarjas olevatele toodetele. 

 

 

2.3. Taarapõllu talu tootekompleksi jääktulu analüüs 

Järgnevas tabelis on toodud välja ettevõtte kõikide tootesarjade summaarsed müügikäibed, 

muutuvkulud, jääktulud ning keskmised jääktulumäärad protsentides (tabel 2). Vastavate 

arvutuste tegemiseks vajalikud valemid on välja toodud metoodika alapeatükis. Jääktulu 

analüüsis kasutatakse ettevõtte 2014. aasta andmeid. 

 

Tabel 2. Taarapõllu talu tootekompleksi jääktulu analüüs (protsentides) 2014. aasta and-

metel. Allikas: (Autori koostatud Taarapõllu talu kuluarvestuse aruande 2014 põhjal) 

 

 

Tootesarjad 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

müügis, % 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

muutuvkuludes, 

% 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

jääktulus, % 

Keskmine jääktu-

lumäär, % 

Täismahlad 17,43 29,28 13,55 58,58 

Mahlajoogid 4,70 5,60 4,41 70,64 

Siirupid 1,66 2,07 1,53 69,33 

Marjakrõpsud 40,29 46,49 38,26 71,54 

Marjapulbrid 32,42 10,45 39,62 92,05 

Moosid ja püreed 3,49 6,11 2,63 56,81 

KOKKU 100,00  100,00 100,00 69,83 

 

Eelnevast tabelist on näha, et kõik tootesarjad on ettevõttele kasumlikud, kuna muutuvku-

lud on kaetud. Kolm kõige kasumlikumat tootesarja on marjapulbrid (jääktulu 39,62 %), 

marjakrõpsud (jääktulu 38,26 %) ja täismahlad (jääktulu 13,55 %). Marjakrõpsude sum-

maarne müügikäive moodustab kogu müügikäibest 40,29 % ning marjapulbrite ja täismah-

lade näitajad on vastavalt 32,42 % ja 17,43 %. Eelnimetatud tootesarjad annavad ettevõtte 

kogu müügikäibest valdava osa (90,14 %). Kolm kõige vähemkasumlikumat tootesarja on 

siirupid (jääktulu 1,53 %), moosid ja püreed (jääktulu 2,63 %) ning mahlajoogid (jääktulu 
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4,41 %), mis annavad kogu müügikäibest kokku vaid 9,86 %. Seega võib autor öelda, et 

eelnimetatud vähemkasumlikud tootesarjad laiendavad küll ettevõtte kogu tootekompleksi, 

kuid kasumisse panustavad ligikaudu kümme korda vähem kui marjapulbrid, marjakrõpsud 

ja täismahlad. Kui mooside ja püreede ning siirupite 2014. aasta müügikogused olid väik-

semad kui 2013. aastal, siis mahlajooke osteti 2014. aastal 37,18 % rohkem. Eelnevast jä-

reldades võib prognoosida, et tulevikus on mahlajookide summaarse müügikäibe osakaal 

kogu müügikäibest suurem kui 2014. aastal. Siirupite tootesarja väike osakaal (1,66 %) 

kogu müügikäibest võib olla põhjustatud sellest, et see on võrreldes teiste tootesarjadega 

väga lühike ning tootevariante on ainult 1. Kui tootesari on toodete ja toote variantide ar-

vult väike, võib olla vähetõenäoline, et tarbija leiab olemasolevast tootevalikust endale 

sobiva.  

Summaarne jääktulu on ettevõttel küllaltki suur, sest suured on ka ettevõtte püsikulud, mis 

peavad saama kaetud. Taarapõllu talu püsikuludeks on elekter, tööjõukulud, põhivara 

amortisatsioon, liisingud ja pangalaen ning auto- ja tootmiskütused. Eelnimetatud püsiku-

lud moodustavad summaarsest jääktulust ligikaudu 80 % (Autori koostatud intervjuu põh-

jal Silvi Langusega). Seetõttu on kasumi tekkeks oluline, et ettevõtte tootesarjadel on suur 

jääktulu, mis on võimeline katma ka püsikulusid. Keskmine jääktulumäär on kõikidel too-

tesarjadel küllaltki kõrge. Kõrgeim vastav näitaja on marjapulbrite tootesarjal (92,05 %). 

Kuue tootesarja kogukeskmiseks jääktulumääraks on 69,83 %.  

Ettevõtte kasumi suurendamise üheks võimaluseks on müügihindade tõstmine. Järgnev 

tabel (tabel 3) on koostatud näitena, kuidas mõjutaks ettevõtte kõige kasumlikumate toote-

sarjade (marjakrõpsud, marjapulbrid, täismahlad) müügihindade tõstmine 5 % võrra nende 

panust ettevõtte kasumisse. 

 

Tabel 3. Müügihinna tõstmine 5 % võrra ja selle mõju tootesarjade finantsnäitajatele (prot-

sentides). Allikas: (Autori koostatud Taarapõllu talu kuluarvestuse aruande 2014 põhjal) 

Tootesarjad 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

müügis, % (uus) 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

muutuvkuludes, 

% (uus) 

Erinevate toote-

sarjade osatähtsus 

jääktulus, % (uus) 

Keskmine jääktu-

lumäär, % (uus) 

Marjakrõpsud 40,48 46,49 38,62 92,43 

Marjapulbrid 32,58 10,45 39,41 60,55 

Täismahlad 17,51 29,28 13,89 72,90 

KOKKU 90,57 86,22 91,92 75,29 
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Eelnevast tabelist on näha, et tootesarjade müügihindade 5-protsendiline tõstmine suuren-

daks vähesel määral tootesarjade summaarse müügikäibe osakaalu ettevõtte kogu müügi-

käibest. Marjakrõpsude summaarne müügikäive suureneks sellise hinnatõstmise korral 

0,19 protsendipunkti, marjapulbrite summaarne müügikäive 0,16 protsendipunkti ning 

täismahladel vaid 0,08 protsendipunkti. Ettevõtte kogu müügikäive suureneks sellise müü-

gihindade tõstmise korral kokku 4,51 protsendipunkti, mis tähendaks ettevõttele siiski 

täiendavat tulu. Varasemate näitajatega võrreldes suureneksid kolme tootesarja summaar-

sed jääktulud kokku 0,49 protsendipunkti ning keskmine jääktulumäär 1,23 protsendipunk-

ti võrra. Seega võib ettevõte planeerida vastavat müügihindade tõstmist ka praktikas. 

 

 

2.4. Tarbijaküsitluse tulemused 

Tarbijate seas viidi läbi ankeetküsitlus ajavahemikul 11.05.2015 – 18.05.2015. Selle ees-

märgiks oli uurida ja analüüsida tarbijate seisukohti Taarapõllu talu tegevuse ja toodete 

kohta. Küsitluses esitati 14 avatud ja suletud küsimust, millele vastas kokku 122 inimest, 

kellest 85 (69,70 %) olid naised ning 37 (30,30 %) mehed. Alla 18 ja üle 64 aasta vanuse-

grupis oli vastajaid kokku 4, kes moodustasid 3,20 % vastajatest. Kõige rohkem vastanuid 

oli vanusegruppidest 18-29 (71,30 %) ja 30-49 (16,40 %). 50-64 aasta vanuseid vastajaid 

oli kokku 11, kes andsid kokku 9,00 % vastustest.  

Küsitlusele vastajaid oli üle Eesti, peamiselt Võrumaalt (44,26 %) ja Tartumaalt (27,87 %). 

Ettevõtte üldiseloomustuse alapeatüki (2.2.) all toodi välja, et Taarapõllu talu tooted on 

müügil ligikaudu 70 müügikohas. Turg on katmata vaid Järva- ja Jõgevamaal, kus ettevõtte 

tooteid praegusel hetkel müügil ei ole. Ankeetküsitluses esitatud küsimusele toodete kätte-

saadavuse kohta tarbija kodukohas valis 12 inimest vastusevariandi „halb“ ning 3 inimest 

„väga halb“. Küsitluse tulemuste analüüsist selgus, et eelnimetatud vastusevariandid on 

valinud Võrumaal, Tartumaal, Põlvamaal, Läänemaal, Jõgevamaal ja Järvamaal elavad 

inimesed. Ettevõtte kodulehel oleva informatsiooni järgi müüakse tooteid nii Läänemaal 

kui ka Põlvamaal vaid kahes müügikohas. Võrumaal on ainsaks müügikohaks Taarapõllu 

talu ise, kuid maakonna keskuses Võrus on kokku kaks müügikohta. Tartumaal on müügi-

kohti aga rohkem (ligikaudu 12 tk), kuid need asuvad Tartu linnas. Maapiirkondades Taa-

rapõllu talu oma tooteid ei müü, kuna tarbijaid on vähem võrreldes suuremate linnadega. 
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Kuna Taarapõllu talu tooted pole Järva- ja Jõgevamaal müügis, on vastusevariandid „halb“ 

või „väga halb“ põhjendatud. 

Küsimusest „millise tootesarja tooteid olete tarbinud?“ selgus, et kõige rohkem on küsitlu-

sele vastajad tarbinud marjakrõpse (49,01 %), mahlajooke (17,22 %) ja täismahlu 

(14,57 %). Kõige vähem on tarbitud tooteid tootesarjadest marjapulbrid (3,97 %), moosid 

ja püreed (7,28 %) ning siirupid (7,95 %). Kõikidest Taarapõllu talu toodetest peavad 58 

inimest ehk 47,54 % küsitlusele vastanutest oma lemmiktoodeteks just marjakrõpse. Eel-

nimetatud tootesarjast toodi esile mustika, aedmaasika, aedvaarika, jõhvika, astelpaju-

õuna, pohla, ebaküdoonia ja mustsõstra krõpsud. Vähemal määral toodi lemmikutest toote-

sarjadest välja ka täismahlad, mahlajoogid, siirupid, marjapulbrid ning moosid ja püreed.  

Küsimusele „kui sageli ostate Taarapõllu talu tooteid?“ vastasid 51 inimest (41,80 %), et 

pole kunagi Taarapõllu talu tooteid ostnud ning 58 inimest (47,50 %), et ostavad harvem 

kui kord kuus. Selline toodete kasutussagedus on ootuspärane, kuna Taarapõllu toodete 

puhul pole tegemist igapäevaste toidukaupadega. Kokku valis eelnevalt nimetatud vastuse-

variandid 109 inimest, kellest 52 vastasid, et ostaksid erinevate müügikampaaniate läbi-

viimise korral rohkem tooteid. Vastajaid, kes ostavad tooteid kord kuus või tihedamini, oli 

kokku vaid 13 ehk 10,60 % kõikidest vastajatest. Regulaarsetest (vähemalt kord kuus) ost-

jatest 11 vastas samuti, et erinevate kampaaniate korral ostaksid nad tooteid veel rohkem. 

Seega 63 inimese (51,60 %) puhul mõjutavad müügikampaaniad nende ostuvalikut. Vaid 6 

inimest (4,90 %) kõikidest vastajatest ei ostaks müügikampaaniate korral tooteid tihedami-

ni. Ülejäänud 53 inimest (43,40 %) ei osanud öelda, kuidas avaldavad müügikampaaniad 

mõju nende ostuvalikule.  

Eelneva põhjal võib öelda, et müügikampaaniate abiga on võimalus võita juurde uusi tarbi-

jaid ning mõjutada juba olemasolevaid tarbijaid tooteid tihedamini ostma. Järgneval jooni-

sel on välja toodud tarbijate eelistused erisuguste müügikampaaniate suhtes (joonis 6). 
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Joonis 6. Müügikampaaniate eelistused vastajate osakaalu järgi (protsentides). Allikas: (Au-

tori koostatud) 

 

Jooniselt 6 on näha, et kõige rohkem eelistavad tarbijad müügikampaaniat, mille korral 

saab osta kolm toodet kahe toote hinna eest. Eelnimetatud müügikampaaniat toetavad 66 

inimest ehk 54,10 % vastanutest. Eelistustelt järgmine kampaania on toote hinnast 5 % 

ulatuses heategevuse toetamine, mida toetaks 20 inimest (16,40 %). Samas kui Eesti Kesk-

konnakaitset toetaks vaid 7 inimest (5,70 %) sama põhimõttega kampaania korral. Müügi-

kampaania „kaks toodet koos, teiselt 25 % soodustust“ sobiks 11 inimesele (9,00 %) ning 

„kupong soodustuseks järgmisele ostule“ 10 inimesele (8,20 %). 8 vastajat (6,60 %) valis 

vastusevariandi „muu“. Selle juurde lisati, et nad toetaksid kampaaniat „iga kolmas toode 

võidab“, mille korral saadakse konkreetse võidu ettenäitamisel üks toode tasuta. Teise et-

tepanekuna tõsteti esile kampaania, mille korral on iga viienda toote kaane all soodusprot-

sent järgmiseks ostuks.  

Eelnevast järeldades võib öelda, et toote hinnal on oluline osa tarbija ostuvaliku tegemisel. 

Kui 63 inimest (51,60 %) vastas, et Taarapõllu talu toodete puhul on tegemist kallite toode-

tega, siis 14 inimest (11,50 %) vastas, et tooted on väga kallid. Seega küsitlusele vastanu-
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test 77 inimest pidasid tooteid kas kalliks või väga kalliks, kellest omakorda 43 inimest 

ostaksid toodete kallitest hindadest hoolimata rohkem tooteid erinevate müügikampaaniate 

korral. Vaid 2 inimest (1,60 %) peavad Taarapõllu talu tooteid odavaks, kuid mitte keegi 

vastanutest ei valinud vastusevarianti „väga odav“. Suur osa vastajatest (35,20 %) ei osa-

nud Taarapõllu talu tooteid ühtegi hinnaklassi liigitada. 

Autor esitas küsimuse ka selle kohta, et mis mõjutab tarbijaid nende ostuvaliku tegemisel 

kõige rohkem. 36,90 % ehk 45 inimest vastas, et nende jaoks on oluline toote mahepärit-

olu. 33 vastajat (27,00 %) peab tähtsaks toote hinna ja kvaliteedi head suhet. Meeldivalt 

kujundatud pakend on oluline mõjutegur ostuvaliku tegemisel 7 inimesele (5,70 %) ning 

reklaam 6 inimesele (4,90 %). Autori üheks põhieesmärgiks küsitluse läbiviimisel oli uuri-

da, kas tarbijate arvates teeb vaatluse all olev ettevõte piisavalt reklaami. Vaid 8 inimest 

(6,60 %) vastas küsimusele jaatavalt. 65 inimest (53,30 %) aga vastas, et ettevõtte ei rek-

laami ennast tarvilikul määral. Ülejäänud 40,20 % vastanutest ei osanud öelda, kas ettevõt-

te reklaamitegevus on piisav. Kuna ka pakend on ostuvaliku mõjuteguriks, esitati tarbijate-

le küsimus toote pakendi olulisuse kohta. Pakendit peab väga oluliseks 11,50 % ning oluli-

seks 56,60 % vastanutest. 26,20 %-le vastanutest on pakend vähe oluline ning 4,10 %-le ei 

ole pakend oluline. Vaid 2 vastajat (1,60 %) ei osanud oma seisukohta pakendi olulisuse 

kohta avaldada. Taarapõllu talu toodete pakenditest on tarbijatele kõige meelepärasemateks 

marjakrõpsude pakendid. Küsitlusele vastajad on marjakrõpsude pakendeid iseloomusta-

nud kui omapärase ja silmapaistva kujundusega paraja suurusega pakendeid, mida on või-

malus hiljem taaskasutada. Eelnevast järeldades on toote puhul oluline selle mahepäritolu, 

hea hinna ja kvaliteedi suhe ning teatud määral ka pakend ja tootele tehtav reklaam. 

 

 

2.5. Ettepanekud Taarapõllu talu tootekompleksi paremustamiseks 

Järgnevalt tehakse ettepanekuid ettevõtte tootekompleksi paremustamise võimalusteks. 

Lisaks omapoolsetele soovitustele lähtub autor ettepanekute tegemisel nii toote ja toote-

kompleksi teoreetilises käsitluses toodud soovitustest kui ka jääktulu analüüsi ning tarbija-

küsitluse tulemustest. 

Taarapõllu talu tootekompleksi kirjeldusest selgus, et ettevõtte tootesortiment on terviklik 

ning paraja laiuse, pikkuse ja sügavusega. Kuna tarbijate eelistused ja vajadused muutuvad 
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pidevalt, tuleks teatud ajaperioodide järel teha tootesarjades siiski muudatusi kas uute too-

dete lisamise või eemaldamise kaudu. Ettevõte võiks mõelda toodete lisamise peale näiteks 

tootesarjadesse siirupid ning moosid ja püreed. Kuna eelnimetatud tootesarjade aastane 

läbimüük vähenes perioodil 2013-2014, siis võib öelda, et need tootesarjad on teiste toote-

sarjadega võrreldes tarbijate seas ebapopulaarsemad. Kui tootesari on toodete ja toote va-

riantide arvult väike, võib olla ebatõenäoline, et tarbija leiab olemasolevast tootevalikust 

endale sobiva. Autori arvates ei tohiks tootesortimenti aga väga pikaks venitada, kuna tar-

bija võib sattuda segadusse liiga suure tootevaliku korral. Tootekompleksi paremustami-

seks tuleks ettevõttel üle vaadata iga tootesarja lõikes need tooted, mis on eelmiste aastate 

jooksul vähe käibinud ning otsustada, kas jätta tooted alles või need tootekompleksist 

eemaldada. Kui selliseid tooteid peetakse oluliseks tootekompleksis alles hoida, tuleks lei-

da põhjused, miks tooteid vähe ostetakse ning seejärel leida sobivad lahendused.  

Kui ettevõte tahab suurendada oma kasumit, siis müügihindade tõstmine kõige kasumli-

kumates tootesarjades (marjakrõpsud, marjapulbrid, täismahlad) näiteks 5 % võrra tooks 

ettevõttele täiendavat tulu. 

Üksikute toodete ja tootesarjade müügikäivete suurendamiseks tuleks Taarapõllu talul in-

vesteerida rohkem reklaami. Siiani on tehtud reklaami väga vähesel määral, mis selgus ka 

tarbijaküsitluse tulemustest, kus 53,30 % vastanutest tõdes, et ettevõte ei tee piisavalt rek-

laami. Tõhusama turundustegevuse tarbeks võiks ettevõte reklaamida enda tooteid erineva-

te reklaamikanalite kaudu, näiteks televisioonis, raadios ja ajalehtedes. Eelnimetatud rek-

laamikanalites tehtav reklaam on küllaltki tõhus, sest jõuab laia tarbijagrupini. Kaudsema 

reklaami kujul saaks ettevõte edastada reklaami konkreetse toote või tootesarja kohta teise 

toote pakendil oleva etiketi kaudu. Kui tarbija ostab toote näiteks täismahlade tootesarjast, 

võiks selle toote pakendil olla kirjas soovitus tarbida ka samadest marjadest toodetud mah-

lajooki või mõnda teist tootesarja toodet. Seoses vältimatute kulutustega etikettidele, ei 

tooks eelnevalt kirjeldatud reklaam ettevõttele täiendavaid kulusid. Taarapõllu talu praegu-

seks peamiseks info- ja reklaamkanaliks on ettevõtte Interneti kodulehekülg. Autori arvates 

tuleks sealset informatsiooni uuendada tihedamini, kuna seal on palju aegunud teavet, mis 

võib tarbijat eksitada. Kõikide tootesarjade kirjelduse juurde võiks lisada ka toodete toitu-

misalase teabe, mis on hetkel vaid marjakrõpsude tootesarja juures.  

Promotsiooni üheks meetodiks on ka müügikampaaniad, mis ajendavad tarbijaid tooteid 

rohkem ostma. Tarbijaküsitlusest selgus, et Taarapõllu talu tooteid ollakse erinevate müü-
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gikampaaniate korral valmis rohkem ostma. Seega tuleks ettevõttel planeerida senisest 

rohkem erisuguste müügikampaaniate korraldamist nii müügikäibe suurendamise kui ka 

uute klientide võitmise eesmärgil. Kõige enam toetaksid tarbijaküsitlusele vastajad müügi-

kampaaniaid „kolm toodet kahe hinnaga“, „5 % toote hinnast heategevusele“ ning „kaks 

toodet koos, teiselt 25 % soodustust“. Küsitluse tulemustest selgus ka see, et tarbijate hin-

nangul kuuluvad Taarapõllu talu tooted kõrgesse hinnaklassi. Tarbija, kes kõrge tavahinna 

korral toodet ei osta, teeb seda tõenäolisemalt müügikampaania ajal, mil toodet saab sood-

samalt osta. 

Kuigi Taarapõllu talu tooteid on võimalik osta ligikaudu 70 müügikohast üle Eesti, on nii 

Järva- kui ka Jõgevamaal turg veel ettevõtte toodetega katmata. Selleks, et muuta Taara-

põllu talu tooted tarbijatele senisest kättesaadavamaks, tuleks ettevõtte tegevust laiendada 

ka nendesse maakondadesse. 

Süvaintervjuust ettevõtte tootmisjuhiga selgus, et Taarapõllu talu on kaitsnud oma logo ja 

brändi nime „Taarapõllu“ kaubamärgi registreerimise teel (Autori koostatud intervjuu põh-

jal Silvi Langusega). Brändi nimi „Taarapõllu“ on kergelt meeldejääv, mis lihtsustab tarbi-

jatel ostuotsuse tegemist. Registreeritud kaubamärk on ettevõttele kasulik, sest aitab tarbi-

jatel tooteid eristada konkurentide analoogilistest toodetest. Kaubamärk aitab küll tooteid 

identifitseerida, kuid ei kaitse äritegevust nii hästi kui patent. Kuigi marjakrõpsude tooted 

on maailmas unikaalsed, pole ettevõte seda tootesarja veel patenteerinud. Põhjuseks toodi 

välja, et patendi taotlemine on ettevõttele väga kulukas ning pärast patendi väljastamist 

avalikustatakse ka konkreetse toote tootmisprotsess (Sealsamas). Autori arvates on ettevõt-

tel aga oluline leida patenteerimise jaoks vajalikke finantseeringuid, et vältida olukorda, 

kus konkurendid hakkavad tootma samasugust toodet. 
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KOKKUVÕTE 

Ettevõtted keskenduvad järjest enam oma tootekompleksi täiustamisele, et suudetaks ra-

huldada erinevate tarbijate vajadusi. Tootesortimendi (tootekompleksi) arendamine on olu-

line ka konkurentsieelise tekitamiseks teiste ettevõtete ees. Tõhusama tootekompleksi tu-

rustamiseks tuleks igal ettevõttel seda analüüsida järjepidevalt ning vajaduse korral teha 

tootesortimendis muudatusi. 

Käesolevas bakalaureusetöös on vaatluse all Võrumaal asuv ettevõte Taarapõllu talu, mis 

tegeleb mahetoodete tootmise ja turustamisega. Ettevõte on olnud turul aastast 2004 ning 

oma tegevusaastate jooksul on nad laiendanud oma tegevust nii sise- kui ka välisturul. Ku-

na Taarapõllu talu tootekompleks on pidevalt suurenenud, otsustas töö autor analüüsida 

ettevõtte kõiki tootesarju (täismahlad, mahlajoogid, siirupid, marjakrõpsud, marjapulbrid, 

moosid ja püreed) nende kasumisse panustamise aspektist. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Taarapõllu talu tootekompleksi ning 

leida võimalusi, kuidas saaks ettevõte teenida tootekompleksi sihipärase juhtimise teel se-

nisest rohkem kasumit. Eelnimetatud eesmärgi saavutamiseks anti töö teoreetilises osas 

ülevaade toote ja tootekompleksi teooriast ning töö empiirilises osas rakendati kvantitatiiv-

set (jääktulu analüüs ja ankeetküsitlus) ja kvalitatiivset (süvaintervjuu) analüüsimeetodit.  

Tootekompleksi teooria üheks olulisemaks aspektiks on tootesortimendi mõõtmine nelja 

dimensiooni (laiuse, pikkuse, sügavuse, terviklikkuse) kaudu. Taarapõllu talu tootekomp-

leks on piisavalt lai, pikk ja sügav. Ettevõtte tootesortimenti iseloomustab ka selle tervik-

likkus, kuna kõik tootesarjad on omavahel tihedalt seotud. 2014. aasta seisuga on ettevõtte 

tootekompleksis 6 tootesarja, milles on kokku 132 toodet. Marjakrõpsud on kõige sügavam 

tootesari, kus on kokku 52 toodet 12 variatsiooniga. 

Jääktulu analüüsi kaudu saadi vastus uurimisprobleemi küsimusele, mille kaudu soovis töö 

autor teada saada, kas kõik Taarapõllu talu tootesarjad on tulutoovad. Jääktulu analüüsist 

selgus, et kõik ettevõtte tootesarjad on kasumlikud ehk suudavad neist saadava tuluga ära 

katta tootesarjadele tehtud kulutused. Jääktulu analüüsist järeldus ka see, et kõige kasumli-

kumad tootesarjad on marjapulbrid, marjakrõpsud ja täismahlad, mis annavad ettevõtte 
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müügikäibest valdava osa (90,14 %). Ülejäänud kolm tootesarja (siirupid, moosid ja pü-

reed, mahlajoogid) on vähemkasumlikumad ning moodustavad ettevõtte kogu müügikäi-

best vaid 9,86 %. Kui tõsta müügihindu kõige kasumlikumates tootesarjades näiteks 5 % 

võrra, tooks see ettevõttele täiendavat tulu. 

Teise kvantitatiivse analüüsimeetodina viidi tarbijate seas läbi internetipõhine ankeetküsit-

lus, millele vastas 122 inimest. Küsitluse tulemustest selgus, et enamasti ostetakse Taara-

põllu talu tooteid harvem kui kord kuus. Selline toodete kasutussagedus tuleneb tõenäoli-

selt sellest, et tegemist ei ole igapäevaste toidukaupadega. Kõige rohkem on tarbitud mar-

jakrõpsude ning kõige vähem marjapulbrite tooteid. Tarbijaküsitlusele vastajad pidasid 

oma ostuvaliku peamisteks mõjuteguriteks toote mahepäritolu, pakendit ning toote kvali-

teedi ja hinna head suhet. Küsitlusele vastanutest 77 inimest (63,10 %) tõdesid, et Taara-

põllu talu tooted kuuluvad kõrgesse või väga kõrgesse hinnaklassi. Vaid 2 inimest (1,60 %) 

liigitasid ettevõtte tooted odavasse hinnaklassi. Küsitlusele vastajate seisukohtade järgi ei 

tee Taarapõllu talu piisavalt reklaami ega ka müügikampaaniaid. 

Töö autor leiab, et Taarapõllu talu peaks uuendama sagedamini oma Interneti kodulehe-

külge, et vältida aegunud informatsiooni levikut tarbijate seas ning investeerima rohkem 

reklaami. Autor tõi ettepanekutena välja, et reklaami võiks teha televisioonis, raadios ja 

ajalehtedes ning oma toodete pakendi etikettidel. Kuna tarbijaküsitluse tulemustest selgus, 

et 63 inimest ehk 51,60 % vastajatest ostaksid erinevate müügikampaaniate läbiviimise 

korral rohkem tooteid, tuleks Taarapõllu talul korraldada senisest rohkem müügikampaa-

niaid eesmärgiga võita juurde uusi tarbijaid ning mõjutada juba olemasolevaid tarbijaid 

tooteid tihedamini ostma. Selleks, et muuta Taarapõllu talu tooted tarbijatele senisest kätte-

saadavamaks, tuleks ettevõtte tegevust laiendada ka Järva- ja Jõgevamaale. Autori arvates 

peaks ettevõte aga eelkõige mõtlema tootesarja marjakrõpsude patenteerimise peale, et 

vältida olukorda, kus konkurendid hakkavad tootma analoogseid tooteid. 
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ANALYSIS OF THE PRODUCT MIX ON THE EXAMPLE 

OF TAARAPÕLLU TALU 

Teele Tamm 

SUMMARY 

The present Bachelor’s thesis is written in the Estonian language. It consists of  49 pages, 6 

figures, 3 tables, 31 references and 2 appendices. 

The topic of the present Bachelor’s thesis is „Analysis of the product mix on the example 

of Taarapõllu talu“. Taarapõllu talu is organic company which is located in Võru County, 

Estonia. This company has been on the market since 2004. Taarapõllu talu is a certified 

organic manufacturer, who is producing and selling organic products such as vegetables, 

fruits and berries. As the product mix of Taarapõllu talu is increasing steadily, the author 

of the present Bachelor’s thesis formulated a research question which is the following: are 

all the product lines of the product mix profitable? There are six product lines (organic 

juices, organic syrups, jams and confitures, berry crisps, juice drinks, berry powders) in the 

product mix of Taarapõllu talu.  

The aim of the present Bachelor’s thesis was to analyse the opportunities for earning profit 

which lie in the purposeful management of the product mix of Taarapõllu talu. The 

aforesaid aim was achieved in the process of this thesis. In order to meet the aim of the 

present Bachelor’s thesis, the author set the following major research tasks: 

a) to give an overview of the basic theory of product and product mix; 

b) to give an overview of Taarapõllu talu and its product mix; 

c) to analyse a profitability of the product mix of Taarapõllu talu; 

d) to conduct a consumer survey and give an overview of the results obtained; 

e) to make recommendations for enhancing the product mix.  

The analysis of the present thesis is based on quantitative (contribution margin analysis 

and questionnaire) and qualitative (in-depth interview) research methods. There are mostly 

used company’s data in order to perform the contribution margin analysis. 

As it became apparent from theory, one of the most important aspects is measuring four 

dimensions (breadth, length, depth, consistency) of product mix. The product mix of Taa-
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rapõllu talu is sufficiently broad, long, deep and in accordance. There are 132 products 

together with six product lines of the product mix of Taarapõllu talu. The deepest product 

line is berry crisps with 52 products and 12 variations. 

During the course of the contribution margin analysis it became evident that the most 

profitable product lines are berry crisps, berry powders and organic juices which provide 

the vast majority (90,14 %) of company’s total profit. The rest of the product lines (organic 

syrups, jams and confitures, juice drinks) of the product mix are less profitable which 

provide only 9,86 % of company’s total profit. 

It became apparent in the process of the questionnaire that most of the consumers buy the 

products of Taarapõllu talu less often than once in a month. 77 people from 122 claimed 

that company’s products are in expensive price range and only 2 people classified the 

products to a cheap price range. According to the respondents of the questionnaire, Taara-

põllu talu is advertising insufficiently and should arrange more sales promotions. 

During the course of the present thesis the author made several recommendations for the 

company on the purpose to enhance the product mix of Taarapõllu talu. The author 

claimed that Taarapõllu talu should update their homepage more frequently, invest more in 

advertisement (television, radio, newspapers) and arrange sales promotions. In order to 

make the products more accessible for the consumers, Taarapõllu talu should expand their 

business also to Järva and Jõgeva County. But foremost the company should think about 

taking out patent for the berry crisps which are unique in the world. 
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Lisa 1. Autori intervjuu ettevõtte tootmisjuhi Silvi Langusega teemal „Taarapõllu 

talu tegevusest ja tootesarjadest“ 

Küsimused: 

1. Mitu toodet oli kokku 2014. aasta tootekompleksis? 

2. Kuidas leiab kasutust peagi valmiv uus hoone? 

3. Mis tootesarjale pöörate kõige rohkem tähelepanu?   

4. Milline tootesari on kõige kasumlikum? 

5. Kas olete patenteerinud marjakrõpsude tootesarja? 

6. Millised tootesarjad koguvad ning millised kaotavad tarbijate seas populaarsust? 

7. Kas toodetes/tootesarjades on toimunud asendusi või muudatusi? 

8. Miks ei ole laiendatud siirupite tootesarja? 

9. Müügikoguste analüüsist selgus, et klaaspurkides müüdavate marjakrõpsude aastane 

läbimüük on väike. Miks pakute marjakrõpse klaaspurkides? 

10. Mis põhimõtetel kujundate oma tootesarjade hindu? 

11. Kas ja kuidas olete siiani oma tooteid reklaaminud? 

12. Kas olete teinud müügikampaaniaid? Milliseid? 

13. Kuidas on ettevõtte tegevust tunnustatud? 

14. Mis on põhilised realiseerimis- ehk müügikohad, kus ettevõtte tooteid müüte? 

15. Kui suurel määral ning kuhu ekspordite tooteid? 

16. Kes on ettevõtte põhilisteks (otsesteks) konkurentideks? 

17. Mis on ettevõtte püsikuludeks? 

 

(Autori koostatud) 
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Lisa 2. Tarbijaküsitlus Taarapõllu talu tuntuse ja eelistuste kohta 

Lugupeetud küsitlusele vastaja!  

Olen Eesti Maaülikooli ökonoomika ja ettevõtluse eriala 3. kursuse üliõpilane Teele 

Tamm. Oma bakalaureusetöös analüüsin Taarapõllu talu tootekompleksi. Vastates ankeet-

küsitlusele aitate mind bakalaureusetöö materjali kogumisel. Küsitluse täitmine võtab aega 

umbes 3-5 minutit. Kinnitan, et küsitlus on anonüümne ning tulemusi kasutatakse vaid 

üldistuste tegemiseks. 

1. Kui sageli ostate Taarapõllu talu tooteid? 

 1 kord nädalas 

 2-3 korda kuus 

 1 kord kuus 

 Harvem 

 Pole kunagi ostnud 

2. Millise tootesarja tooteid olete tarbinud? (Märkige kõik) 

 Mahlajoogid 

 Täismahlad 

 Siirupid 

 Marjapulbrid 

 Marjakrõpsud 

 Moosid ja püreed 

 Pole tarbinud ühtegi toodet 

3. Mis on Teie lemmiktoode (või lemmiktooted) Taarapõllu talu toodetest?  

 …………………… 

4. Mis mõjutab Teie ostuvalikut kõige enam? 

 Tean, et tegemist on mahetootega 

 Hind vastab kvaliteedile 

 Meeldivalt kujundatud pakend 

 Reklaam 

 Muu: …………………… 
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Lisa 2 järg 

5. Kas Taarapõllu talu teeb Teie arvates piisavalt reklaami? 

 Jah 

 Ei tea, ei oska öelda 

 Ei 

6. Kui oluline on Teie jaoks toote pakend? 

 Väga oluline 

 Oluline 

 Ei tea, ei oska öelda 

 Vähe oluline 

 Ei ole oluline 

7. Millise Taarapõllu talu toote pakend on Teie jaoks kõige meeldivam? Nimetage ja 

iseloomustage meeldivaid külgi. 

 ……………………… 

8. Millisesse hinnaklassi kuuluvad Taarapõllu talu tooted Teie arvates? 

 Väga kallis 

 Kallis 

 Ei tea, ei oska öelda 

 Odav 

 Väga odav 

9. Missugust müügikampaaniat toetaksite kõige rohkem? 

 Kolm toodet kahe hinnaga 

 Kaks toodet koos, teiselt 25% soodustust 

 Kupong soodustuseks järgmisele ostule 

 5% toote hinnast heategevusele 

 5% toote hinnast Eesti keskkonnakaitsele 

 Muu: …………………… 

10. Kui Taarapõllu talu korraldaks müügikampaaniaid, kas ostaksite nende tooteid 

rohkem? 

 Jah 

 Ei tea, ei oska öelda 

 Ei 
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Lisa 2 järg 

11. Kui hea on Taarapõllu talu toodete kättesaadavus Teie kodukohas? 

 Väga hea 

 Hea 

 Ei tea, ei oska öelda 

 Halb 

 Väga halb 

12. Teie elukoht (linn/maakond) 

 …………………… 

13. Teie sugu 

 Mees 

 Naine 

14. Teie vanus 

 Alla 18 

 18-29 

 30-49 

 50-64 

 Üle 64 

 

Tänan Teid vastamise eest! 
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