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SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeval pööratakse üha enam tähelepanu oma tervisele ja toidulauale. Täisteravili 

on inimese toidulaua ja tasakaalustatud toidu üks tähtis osa. Antud bakalaureusetöös uuriti 

kas tarbijad on teadlikud täisteravilja kasulikest omadustest ning, kas see teadlikkus on 

avaldanud mõju nende ostukäitumisele.  Tihti lähtuvad inimesed ostuotsuseid tehes mõne 

kaaskodaniku arvamusest ning see võib mõjutada tarbija arvamust mingist tootest. Seega 

on oluline teada, kuidas ja mis tegurid ajendavad tarbijaid mingit toodet ostma. Selleks, et 

ettevõtted saaksid võimalikult suure kliendibaasi on oluline teada mis mõjutab tarbija 

ostukäitumist. Selles töös keskendutakse tarbijate ostukäitumist mõjutavate tegurite välja 

selgitamisele, täisteravilja kasulikele omadustele ning tarbija teadlikkusele.  

Töö koostamisel viidi läbi tarbijaküsitlus tarbija ostuharjumuste ja teadlikkuse kohta. 

Bakalaureusetöö eesmärk on selgitada välja, kuivõrd teadlikud on toidukaupade ostjad 

täisteraviljatoodete kasuteguritest, ning kas ja kuidas mõjutab antud teadlikkus tarbijate 

ostukäitumist. Lõputöös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit. Antud töö otsib vastuseid 

uurimisküsimusele, kas tarbijad on täisteraviljast valmistatud toodete kasuteguritest 

teadlikud ning millised tegurid mõjutavad ostukäitumist. Uurimisülesanneteks on:  

 Selgitada välja tarbija ostukäitumise teoreetiline käsitlus 

 Selgitada välja täisteraviljatoodete kasutegurid 

 Selgitada välja, kas Eesti tarbijad on teadlikud täisteravilja toodete 

kasuteguritest ning kas nimetatud teadlikus mõjutab nende ostukäitumist 

Lõputöö koosneb kahest peatükist. Mõlemad peatükid on jaotatud neljaks alapeatükiks. 

Esimeses peatükis tuuakse välja tarbija ostukäitumise olemus ja mõjutegurid. Lisaks 

kirjeldab esimene peatükk tarbija ostukäitumise uurimist ning täisteravilja omadusi ja 

kasutusalasi. Teine peatükk keskendub tarbija küsitlusele, tuuakse välja tarbijate teadlikus 

täisteraviljast toodete kasuteguritest ja tarbijate ostukäitumist mõjutavad tegurid. Lisaks 

kirjeldatakse tooteteadlikkuse ja ostukäitumise seoseid ning uuringu lõpptulemust.  
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1. TERAVILJA OMADUSED JA OSTUKÄITUMINE 

 

1.1. Tarbija ostukäitumine 

 

Tarbija ostukäitumise all mõistetakse kliendi emotsionaalset, mentaalset ja füüsilist 

tegevust, mida ta teeb teenuseid ostes, otsides, likvideerides ja kasutades. Seda selleks, et 

rahuldada oma vajadusi ja soove. Selle põhjal võib öelda, et ostukäitumine on vajaduse või 

probleemi rahuldamise protsess. Sellel protsessil on algus ja lõpp. Algus on siis, kui 

inimene tunneb mingit vajadust ning lõpp siis, kui vajadus saab rahuldatud. Ostukäitumine 

sisaldab nii ostueelseid, ostuaegseid, kui ka ostujärgseid tegevusi, seega ostukäitumine ei 

lõpe ostmisega. (Kuusik jt 2010: 83-84) Tarbija ostukäitumist uuritakse selleks, et saada 

aru miks tarbijad teevad neile omaseid tarbimisvalikuid. Lisaks uuritakse ostukäitumist 

selleks, et saada aru mis mõjutab tarbijaid tegema neile omaseid otsuseid ja, et saada aru 

teguritest, mis mõjutavad ühiskonda.Kuna tarbijate reaktsioon erinevate toodete ja teenuste 

suhtes määrab ettevõtte edu, siis peavad firmad uurima ostukäitumist, ning seda selleks, et 

saada teada tarbija reaktsioon firma turundusstrateegiatest. Tootjatel tuleb luua 

turunduskonseptsioon, mis rahuldab tarbijaid, ning seeläbi tuleb analüüsida mida, kus, 

kuidas ja millal tarbitakse. Ettevõtted saavad seeläbi paremini ennustada tarbija reaktsiooni 

turundusstrateegiatele. (Brown 1996) 

Tarbijate ostukäitumist iseloomustavad mitmed erinevad märksõnad. Kui tegemist on 

ostukäitumisega siis tähendab see probleemile lahenduse leidmist. Seega on tarbija 

ostukäitumine motiveeritud. Kui inimesel tekib mingi vajadus, tekib inimesel ka 

motivatsioon, et seda vajadust rahuldada. Ostukäitumine varieerub oma sügavuse ja aja 

poolest. Selle jaoks kuidas ostukäitumine toimub, ei ole olemas kindlat skeemi, suuresti 

sõltub see inimeste omadustest ning situatsiooni ja toote iseloomust. Tarbija 

ostukäitumises esineb erinevaid rolle. Tarbija ja ostja ei pruugi olla üks ja sama isik. 

Sellega seoses võivad olla tarbija, ostu algataja ja ostja täiesti erinevad inimesed. Üheks 

mõjuteguriks ostukäitumisele on erinevad välistegurid. Välistegurite mõju võib olla nii 

üldine, kui ka spetsiifiline. Näiteks üldiselt millises sotsiaalses keskkonnas või 

kultuuriruumis klient asub. Spetsiifiliselt näiteks mõjutab see, milline on kehtiv 

turunduskampaania, toote eripära ja ostukohas valitsev olukord. Lisaks on tarbija 
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käitumine erinevatel inimestel erisugune. Isegi kui samad inimesed teevad oste samades 

tingimustes, samas kohas ja samal ajal, võib nende ostukäitumine olla erinev. Selliseid 

erinevusi põhjustavad asjaolud, et nende tujud, vajadused ja motivatsioon on erineval 

tasemel, nad tajuvad asju ja valitsevad tingimusi erinevalt, nad on igaüks erinev isiksus. 

Tarbijate ostukäitumine on dünaamiline. Kuna pidevalt muutuvad nii inimesed, tooted, kui 

ka keskkond, siis on tarbijate ostukäitumine pidevalt muutuv protsess. (Kuusik jt 2010: 84-

85) Suurt mõju ostukäitumisele avaldab inimeste elustiil. Näiteks mõjutavad otsuseid:    

 inimese väärtused  

 sissetulek  

 kultuur  

 sotsiaalne klass 

 inimese üldine isiksus.  

Vastavalt sellele, milline on elustiil, kujunevad välja inimese suhtumised ja vajadused. 

Vajadus ja suhtumine määravad enamjaolt , mida, millal, kus ja kui palju tarbitakse. 

Ostukäitumine on keerukas ja põhimõtteliselt kõik tegurid on omavahel seotud(joonis 1).  

 

Joonis 1. Tarbija ostukäitumise mudel (Hawkins et al 1989 ja Dubois 2000 alusel) 

 

Näiteks inimese elustiil ja isiksus võivad olla seotud sotsiaalse keskkonnaga ja 

kuultuuriruumiga, milles ta elab. Samuti võib inimese elustiil mõjutada seda, kellega 

inimene suhtleb või millisesse situatsiooni ta satub. Psühholoogilised tegurid on väga 

Individuaalsed tegurid 

Ressursid, vajadused, 

motivatsioon, isiksus, elustiil, 

hoiakud 

Välised tegurid 

Kultuur, sotsiaalne klass, 

grupimõjud, arvamusliidrid, 

perekond, turundusmeetmed, 

situatsioon 

 

Psühholoogilised tegurid 

Tajumine, õppimine, mälu 

Ostuprotsess 

Probleemide tuvastamine 

Info otsimine 

Otsustamine 

Ostujärgne käitumine 
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olulised, kuna enamus etappides sõltub palju sellest, kuidas inimene tajub tooteid, hindu ja 

ümbritsevat keskkonda. (Kuusik jt 2010: 86-87) 

Tarbija ostuprotsessil on kuus staadiumit.  

 Esiteks probleemi äratundmine. Vajaduse tajumine, vahe tundmine soovitud 

olukorra ja tegeliku seisu vahel.  

 Teiseks informatsiooni otsimine, sisemine otsimine, mälu. Väline otsimine 

lisainformatsiooni saamiseks, näiteks otsitakse infot sõpradelt, sugulastelt. Edukalt 

leitud informatsioon tagab tarbijale mitu positiivset alternatiivi. Näiteks tarbija on 

näljane ning soovib minna välja sööma, siis erinevad alternatiivid on Hiina 

restoran, India restoran, McDonalds, Sirius.  

 Kolmandaks staadiumiks on alternatiivide hinnang. Vajadus määratleda 

kriteeriumid hindamiseks, omadused mida tarbija tahab ja mida mitte. Tarbija soov 

minna sööma seda toitu, mis talle maitseb.  

 Neljandaks otsus osta, alternatiivi valimine, mis sisaldab toodet, pakendit, ostu 

meetodit.  

 Viiendaks on ostmine, see võib erineda vastavalt otsusele mingit toodet osta, ning 

sõltub toote kättesaadavusest.  

Viimaseks staadiumiks on pärast ostu tegemist selle hindamine, tulemus. Tulemus on 

kas rahulolu või mitte, kas tarbija tegi enda jaoks õige otsuse. (Brown 1996) 

Ostukäitumist  on nelja tüüpi. Esiteks on programmeeritud ehk rutiinne ostukäitumine. 

See tähendab omavahel vähest seost omavate ja madalate hindadega kaupade ostmist, mille 

jaoks ei ole tarvis teha üleliigseid pingutusi ja mille kohta on informatsiooni kerge leida. 

Sellised on ostud, mida ostetakse peaaegu automaatselt,  nagu erinevad karastusjoogid, 

piim, snäkid. Teiseks tüübiks on piiratud otsuse tegemine ehk aegajalt toodete ostmine. 

Sellisel juhul on tarbijal vaja lisainformatsiooni tundmatu toote või brändi kohta tuttavas 

toote kategoorias. Bränd on mingi toote, teenuse või firma identiteet, see on tema 

personaalsus, mis eristab ettevõtet, toodet teistest samalaadsetest.  (Tammemäe 2010) 

Otsus nõuab mõõdukal määral aega informatsiooni kogumiseks. Kolmandaks on keerukas 

otsuse tegemine, mis hõlmab tundmatuid, kalleid või väga harva ostetavaid tooteid. 

Neljandaks ostukäitumise tüübiks on impulsiivne ostimine, ilma teadliku plaanimiseta. 

(Brown 1996) 
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Tavapärane varajane staadium ostude jadas on kontakt informatsiooniga, see esineb, kui 

tarbija satub kontakti informatsiooniga toodete, brändide ja poodide kohta, kas tahtlikult 

või juhuslikult. See staadium hõlmab sellist käitumist, nagu lugemine või ajalehtede, 

ajakirjade ja reklaamtahvlite uurimine. Lisaks hõlmab see erinevate ettevõtete veebilehtede 

külastamist, raadio kuulamist, televiisori reklaame ja müüjate ning sõpradega rääkimist. 

Selles punktis on turustajate eesmärgiks suurendada tõenäosust, et tarbija paneb tähele 

toote või teenuse kohta antud informatsiooni ja, et see informatsioon suurendaks võimalike 

uute tarbijate arvu. Mitte ainult tootjad ei varusta tarbijaid informatsiooniga, seda teevad ka 

tarbijad ise. Tarbijad otsivad informatsiooni toodete, brändide, poodide ja hindade kohta. 

Tarbijad kulutavad rohkem aega otsides informatsiooni toodete kohta, millel on kõrgem 

hind ehk toodete kohta, mis kannavad ostes endas suuremat riski. Ostjate informatsiooni 

otsimine on tihti mõjutatud otsingute kasulikkusest, iseteadlikkusest, demograafilisest 

aspektist ja teadlikkusest uuritava toote kohta. (Paul Peter, Olson 2008: 197-199) 

 

1.2 Tarbijate ostukäitumist mõjutavad tegurid 

 

Motivatsioon on inimestel kõikide tegevuste aluseks. See määrab ära selle, kuidas 

hakkab inimene käituma ning kuidas ta areneb ja millega arenemine lõpeb. Tarbija suhtes 

on oluline teada, kui motiveeritud on ta midagi tegema. Eesmärgiks on tarbija vajaduste 

rahuldamine ning motiive tekitavad erinevad vajadused. Vajaduse liike on inimestel mitu, 

nagu füsioloogilised vajadused, ehk õhk, toit, vesi, magamine. Lisaks on veel turvalisuse 

vajadused, stabiilsus, tuttav tunne ja riski vältimine. Tänapäeval on eriti noorte seas 

levinud kuuluvusvajadus ehk soov olla armastatud, kuuluda gruppi, omada sõpru ja olla 

aksepteeritud. Veel on inimestel lugupidamise vajadus, vajadus staatuse ja üleoleku järele 

ning vajadus eneseteostusele, soovitakse olla loov. Vajadusi võib veel jagada 

ratsionaalseteks (hind, toitvus, töökindlus) ja emotsionaalseteks (maine, ilu, köitvus), see 

jaotus on oluline turundusseisukohalt. (Kuusik jt 2010: 87-88) 

Isiksus on kõigi inimest eristavate ja iseloomustavate omaduste kogum, ning see määrab 

enamasti ära selle, kuidas inimene erinevates situatsioonides käitub. Teades inimese 

isiksuseomadusi, saab edukalt valida õige taktika, eduka müügivestluse alustamiseks. 

Selleks, et vähendada tõenäosust, et klient tootele negatiivselt reageerib, tuleb kujundada 

toote kommunikatsioonistrateegia ja välimus tarbijale meeldivaks. (Kuusik jt 2010: 91-92) 
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Erinevas vanused tarbijad ei osta samu kaupu, näiteks 20 aastastel ja 70 aastastel on 

erinevad eelistused. Inimese elustiil, tõekspidamised, keskkond, tegevused ja hobid 

varieeruvad vastavalt vanusele. Näiteks 65 aastaste seas ei ole tarbimine sotsiaalsel 

eesmärgil niivõrd oluline, kui see on 25 aastastele. (Age and way... 2016) 

Inimese elustiil väljendab teda iseloomustavat elamisviisi. Elustiil näitab seda, kuidas 

erinevad inimesed jaotavad oma aega erinevate tegevuste vahel ning mida peavad nad 

tähtsaks ja kuidas suhtutakse iseendasse ja ümbritsevasse maailma. Erinevaid tooteid 

seostatakse erinevate elustiilidega ning kaubad, mida ostetakse ja tarbitakse väljendavad 

inimeste elustiili. (Kuusik jt 2010: 95) Elustiil on sotsiaalpsühholoogia mõiste, ning see 

väljendab isiksuse või väikese grupi elulaadi. Elustiil peegeldab inimtegevuse subjektiivset 

külge, grupi ja indiviidi argikäitumise malli, millest lähtutakse erinevaid elustiili otsuseid 

tehes. Elulaad on filosoofilises sotsioloogias üksikisiku, sotsiaalse grupi või ühiskonna 

elamisviis. See on aktiivsuse jagunemine erinevate eluvaldkondade (perekonna, töö, kooli, 

vaba-aja, olme) ja konkreetsete tegevuste vahel. Elulaad hõlmab ka erinevaid motiive, 

tingimusi, vahendeid ja orjentatisoone ning nende mõistmist. (Ohvril 2005: 39)  

Inimeste üldiseid tundeid, hinnanguid ja mõtteid erinevate toodete suhtes väljendavad 

nende hoiakud. Tavaliselt on inimestel hoiak põhimõtteliselt kõige suhtes, näiteks 

religiooni, riiete, poliitiika ja toidu suhtes. Hoiak mingisuguse toote või brändi suhtes 

väjendub tavaliselt tarbija negatiivses või positiivses hinnangus mingile kaubale või 

brändile. Üldiselt tekivad hoiakud kas isiklike kogemuste baasil või etalongruppide ning 

arvamusliidrite eeskuju järgides. Üheks suureks hoiakute mõjutajaks on massimeedia, 

millest tulev informatsioon suunab iga päev inimeste hoiakuid. Inimeste hoiakuid 

erinevatesse toodetesse mõjutavad mitmed tegurid, nagu toote hind, turunduskampaaniad, 

ostumäärad, motivatsioon. (Kuusik jt 2010: 99-100)  

Tarbija ostukäitumisele avaldavad mõju ka erinevad välised tegurid. Kuna inimene on 

loomult sotsiaalne, siis avaldavad sotsiaalsed suhted erinevat mõju inimese väärtuste ja 

maailmavaate kujundamisele. Sotsiaalse staatuse määravad inimese positsioon oma 

perekonnas, töökohas, sõbrusringkonnas jne. Inimese staatus erinevates gruppides on 

määratud lähtuvalt indiviidi tegevustest ja hoiakutest. (Social roles... 2016) Sotsiaalsetele 

suhetele avaldavad mõju erinevad grupid, perekond, sotsiaalne klass ning kultuur. Kultuur 

seab mitmeid piiranguid massimeediale ning tarbija käitumisele. Aegajalt tuleb muuta ka 

kasutatavaid turundusstrateegiaid, kuna kui areneb ühiskond, siis areneb ka kultuur. 
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Erinevatest sotsiaalsetest klassidest inimesed tarbivad erinevaid tooteid erinevatel 

eesmärkidel ja väärtustavad tooteid erinevalt. Lisaks eelistavad erinevatest sotsiaalsetest 

klassidest inimesed erinevaid kaubanduskeskusi ja neile mõjuvad erinevad meediad ja 

sõnumid erisuguselt. (Kuusik jt 2010: 106-109) Tänapäeval on levinud sotsiaalmeedias 

erinevad grupid, mille kaudu annavad inimesed üksteisele nõu erinevate toodete ja teenuste 

suhtes. Grupid mõjutavad tarbijaid viiel moel:  

 läbi usu, et teised inimesed teavad mida räägivad läbi soovi kuuluda gruppi ja 

seega käitutakse vastavalt;  

 läbi kartuse, et grupp võib karistada kui käitutakse valesti;  

 läbi ootuse, et grupp premeerib õiget käitumist ja usutakse, et inimesed võivad 

soovitada või nõuda teatud käitumist. 

Samuti avaldab ostukäitumisele mõju perekond, milles inimene on ülesse kasvanud. 

Lapsena avaldavad suurt mõju vanemad, täiskasvanuna abikaasa. Mehed avaldavad 

suuremat mõju tehnilistes valdkondades, enamjaolt kõigis muudes valdkondades on naiste 

mõju suurem. (Kuusik jt 2010: 109-111) Erineva sissetulekuga inimesed saavad endale 

lubada erinevaid tooteid. Inimestel, kes on lõpetanud kooli ja käivad tööl ning inimestel, 

kes käivad koolis on erineva suurusega sissetulekud. Seega on neil inimestel erinevad 

tarbimisvajadused ja soovid.  

Läbi interneti ja virtuaalmaailma on tarbijatel võimalik pääseda ligi suurele hulgale 

informatsioonile ja suhelda paljude inimestega. Erinevad veebilehed aitavad samade 

huvidega, vaadetega ja hobidega  inimestel omavahel suhelda. Blogid, YouTube ja 

Facebook ning Instagram on vaid mõned sotsiaalmeedia leheküljed, kus tarbijad jagavad 

enda elu ja kogemusi teistega. Inimesed jagavad sotsiaalmeedias enda arvamusi erinevate 

toodete, teenuste ja brändide kohta. Lisaks ise informatsiooni jagamisele küsitakse interneti 

vahendusel toodete kohta nõu teistelt tarbijatelt. Sotsiaalmeedia avaldab tarbija käitumisele 

suurt mõju. Seda sellisel viisil, kui üks tarbija avaldab internetis oma arvamust, näiteks 

pahameelt mõne toote või ettevõtte vastu, siis arvestavad seda ka teised tarbijad. Järjest 

enam loovad ettevõtted endale veebilehti ja sotsiaalmeedia kontosi. Ettevõtted saavad läbi 

interneti suhelda potensiaalsete klientidega, selline suhtlus toob tarbija tootjale lähemale. 

Sotsiaalmeedias saavad ettevõtted ka ise jälgida tarbijate eelistusi ja uurida tagasisidet enda 

toodete kohta. Internetis on võimalik luua erinevaid kommuune, et arutada grupis ühiste 
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hobide ja huvide üle. Sotsiaalsed grupid internetis mõjutavad tarbija käitumist kuuluvuse 

vajaduse kaudu. Soovitakse saada heakskiitu teistelt grupi liikmetelt ning saada tagasisidet 

toodete ja teenuste kohta. (Ioanas, Stoica 2014: 296-297) 

Internetiturundus ja sotsiaalmeedias toodete reklaamimine areneb järjest enam. 

Tavameedia on suhteliselt kallis ja seetõttu kasutatakse rohkem internetti. Kõige enam 

kasutatakse tarbijateni jõudmiseks sotsiaalmeedia lehekülge Facebook. Suusõnaline 

turundus on firmadel olnud alati hea võimalus oma tooteid reklaamida. Läbi 

sotsiaalvõrgustiku võib suusõnaline reklaam levida üle maailma, ning seda väga kiiresti ja 

vaid ühe tarbija sõnumi kaudu. Siiski on asjal ka negatiivne pool, sama kiiresti võib levida 

ka negatiivne informatsioon toodete ja teenuste kohta. Interneti kaudu leiab tarbija toodete 

kohta rohkelt informatsiooni, seda mitte ainult ettevõtte enda kaudu, vaid ka teistelt 

tarbijatelt. Enne ostu sooritamist on kliendil võimalik logida enda sotsiaalmeedia kontosse, 

ning sealt uurida antud toote kohta, mida soovitakse osta. Mida rohkem on informatsiooni 

saadaval, seda suurema tõenäosusega teeb tarbija enne ostmist otsuse kuidas antud toode 

rahuldab kliendi vajadusi. (Simmons 2016) 

Tarbijad tarbivad tooteid mitte ainult selle tõttu, et ostetud tooted on vajalikud vaid ka 

seetõttu, et mõned tooted on staatuse sümboliks. Sellised tooteid ostetakse ja tarbitakse 

selleks, et tõusta sotsiaalsel redelil kõrgemale või suurendada sotsiaalset tunnustust. 

Staatuse tõttu tarbimine mõjutab tarbija ostukäitumist viisil, kus tarbija ostab toote või 

teenuse eesmärgiga kuuluda antud toote või teenuse ostjatega ühte staatuse gruppi. 

Selliseid tooteid ostetakse olenemata tarbija ostuvõimest või sotsiaalsest klassist. Tavaliselt 

staatuse ajendil ostetud tooteid tarbitakse spetsiaalse ürituse jaoks, mitte igapäevaselt. 

Mitmed tooted on turul on tavalisteks tarbeesemeteks ning tarbijad otsivad midagi sellist, 

mis oleks suurema väärtusega. Inimesed soovivad tunda, et nad on ostnud midagi erilist 

või eksklusiivset. Ekslusiivseid tooteid saavad endale lubada tarbijad, kellel on kõrge 

sissetulek. Inimesed, kelle sissetulek on väike soovivad aga ka tarbida eksklusiivseid 

tooteid ja seeläbi püüdlevad kõrgema sissetulekuga tarbijate staatuseni. (Management 

Study Guide 2016)  

Tarbija analüüsis uuritakse ühiskonna uskumuste muutusi, ning kuidas muutused 

mõjutavad ühsikonnaliikmete käitumist. Näiteks on viimased muutused ühiskonnas seotud 

järjest suureneva murega tervise ja fitnessi valdkonnas. Tarbijad on olnud alati huvi 

tundnud kuidas kauem ja õnnelikumalt elada. Järjest enam suureneb meditsiiniliste 
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uuringute läbiviimine, mis viitavad sellele, et inimesed võiksid elada tervislikumalt ja 

kauem, kui nad söövad korralikult ja teevad regulaarselt trenni. Need uuringud võivad olla 

muutnud mõne tarbija suhtumist tarbitavasse toittu ja treeningharjumustesse. Lisaks 

peetakse tänapäevases ühiskonnas tervislikke ja treenitud vormi atraktiivseks. Valik 

tervisega seotud ettevõtteid, mis tegelevad tervisliku toiduga, treeningvahenditega ja 

spordiriidetega, on arendanud ja reklaamivad õigeid toitumisharjumusi ja regulaarset 

trenni. Need tegevused on suurendanud tarbija teadlikkust tervisliku eluviisi 

konseptsioonist. Kõik inimesed ei ole sellisest elumuutusest huvitatud. Läbiviidud 

meditsiinilised uuringud on aga leidnud, et ühiskond on muutnud oma arvamust 

tervislikust eluviisist, ning see avaldab mõju ostukäitumisele ja turundusstrateegiale. (Paul 

Peter, Olson 2008: 28-29) 

Mis on aga tervislik toitumine?  Tervislik toitumine ei tähenda, et inimene peaks 

loobuma sellest, mis talle maitseb. Tuleb lihtsalt süüa ainult nii palju, kui organism vajab 

ja seda tasakaalustatult. Meedias on tervsiliku toitumise kohta liikvel palju vastandlikku 

informatsiooni. Seetõttu tuleb siiski meeles pidada, et ühelgi toidul ei ole ravivaid 

omadusi. Küll aga aitavad mõned toiduained vähendada haigestumiste riski ja aidata 

võidelda haigustega, nagu seda teevad täisteraviljast tooted. Tervisliku toitumise 

toidupüramiidis on kõige suurem osatähtsus täisteraviljast valmistatud toodetel, kartuli, 

juur-ja köögiviljadel, pärast neid tulevad piim ja piimatooted ning lisatavad rasvad ja 

põramiidi kõige tipus asuvad kala, muna, liha ja linnuliha. (Kuidas tervislikult...)  

Selleks, et paremini aru saada tarbija ostukäitumisest, tuleb teada millised on tarbija 

teadmised mingite toodete kohta. Milliseid teadmisi on tarbija omandanud ja endale 

meelde jätnud. Toote turule toojal on hea teada millised turundusstrateegiad aktiveerivad 

potensiaalsete klientide varasemad teadmised. (Paul Peter, Olson 2008: 58) 

Tarbija teadlikkus ja kaasahaaratus tootest on ühed olulised osad tarbija analüüsi 

ringlusest. Üldine tarbija teadlikkus on seotud inimeste tõlgendusega olulisest 

informatsioonist, mis on saadud übritsevast keskkonnast. Kliendid loovad üldise 

teadlikkuse lähtuvalt erinevatest toodete kategooriatest, poodidest, käitumistest, teistest 

inimestest ja iseendast. (Paul Peter, Olson 2008: 53) Tarbijal võib olla kolme tüüpi toote 

teadlikkust: teadlikkus toote omadustest ja iseloomust, toote positiivsest tagasisidest ja 

toote kasulikkusest ning väärtustest, mis on toote kasutamisel saadud. Turustajad peaksid 

teadma neid kolme tüüpi tarbija teadlikkust, et paremini uusi turundusstrateegiaid 
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arendada. Tarbijatel on erinevad toote teadlikkuse astmed, mida nad saavad kasutada uue 

informatsiooni tõlgendamiseks ja teha ostuga seotud otsuseid. Erinevad teadlikkuse astmed 

moodustuvad, kui inimesed omandavad omaette ja erineva tähtsusega konseptsiooni ja 

ühendavad need teadmised suuremasse, üldisemasse teadlikkuse kategooriasse. Mitteükski 

aste üksinda ei suuda haarata kõigi võimalike objektide, käitumiste ja sündmuste 

tähendusi. Iga astme tähendus on erinev ja erineva eesmärgiga. Tarbijal võib olla toote 

teadlikkust neljal tasemel: toote klass, toote vorm, bränd ja olemus. Tootjad tunnevad 

kõige rohkem huvi tarbija teadlikkusest erinevate brändide kohta. Enamus 

turundusstrateegiaid on orienteeritud brändidele. Tootjad soovivad tarbijad teha brändist 

teadlikkuks, tutvustada neile brändi ja mõjutada neid selle brändi toodet ostma. Tihti 

pühendutakse turu-uuringutes tarbijate teadlikkusele ja uskumustele brändi suhtes. Mõne 

toote puhul võid tarbijal olla teadlikkus brändi mõnest mudelist, mis on konkreetsem 

brändi osa. Näiteks poodides müügil olevaid leibu ja saiu on erinevaid, nagu erinevad 

terasaiad, nisu sai, puuviljatükkidega saiad. Üldisemalt on üks tarbija teadlikkuse tase toote 

tüüp, see hõlmab erinevaid brände, mis on mingil olulisel viisil sarnased. Tihti on toote 

tüübi kategooria põhi aluseks välised omadused. Mõnel juhul võib mingi kindla toote tüüp 

saada tarbijate seas nii tuttavaks, et seda võib käsitleda kui eraldi seisvat turgu. Tarbijad 

teevad suure tõenäosusega erinevatel tasemetel erinevaid otsuseid, seetõttu peavad 

turustajad aru saama kuidas tarbijad organiseerivad oma teadlikkust erinevatel tasemetel. 

Tarbijad võivad teha valikuid erinevate alternatiivsete toodete vahel, erinevate toote 

tüüpide vahel, mitmete brändide vahel ning erinevate mudelite vahel. (Paul Peter, Olson 

2008: 69-71) 

Tihti võib tarbija teha otsuse kas toode osta või mitte selle põhjal, milline on toote 

tarbimise tulemus. Tarbijal võib olla toote kasutamise järgselt kahte tüüpi teadlikkust: 

funktsionaalne ja psühholoogiline-sotsiaalne teadlikkus. Funktsionaalne tagajärg esineb 

toote puhul, mille tulemust tunneb ostja otseselt. Näiteks funktsionaalne tagajärg hõlmab 

kohest füsioloogilist tulemust toote kasutamisest ( süües ära ühe leiva saab tarbija lahti 

näljatundest, juues vett saab leevendada janu). Psühholoogiline-sotsiaalne tagajärg viitab 

psühholoogilistele ja sotsiaalsetele tulemitele erinevate toodete suhtes. Psühholoogiline 

tagajärg, mis toodet tarbides saadakse on personaalne ja tarbija sisemine resultaat. See 

mõjutab pärast tarbimist tarbija enesetunnet. Tarbijad võivad olla ka teadlikud toote 

tarbimise sotsiaalsest tulemist, mis mõjutab nende toote ostmise otsust. (Paul Peter, Olson 

2008: 72-74)  
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Tarbija käitumist mõjutab lisaks muudele teguritele ka reklaam. Reklaam mõjutab 

tarbijaid järgmiselt: 

 Reklaam suurendab tarbija teadlikkust – reklaam ja propageerimine aitab 

tarbijatel jõuda uute teadmisteni. Reklaamide vaatajad saavad teavet uute 

toodete ja teenuste kohta. Sellega äratatakse tarbijas mingi toote vastu huvi.  

 Omaduste analüüs – tarbijatel on ratsionaalne reaktsioon reklaamis saadud 

teabe ja faktide kohta. Reakstioon keskendub loogilistele ja 

funktsionaalsetele omadustele reklaamitava toote või teenuse kohta. 

 Kasu hindamine – Kui tarbijad hakkavad reklaamitava toote kasulikkust 

hindama, siis tekib kliendil reklaamiga emotsionaalne side. Tarbija üritab 

leida viise, kuidas antud toode teeks teda õnnelikumaks, tooks kasulikkust 

või rahuldaks nende vajadusi. 

 Meeldetuletused – Pidevalt korduvad reklaamid mõjutavad tarbija 

ostukäitumist. Tihti esinevate reklaamide puhul tekib tarbijal ostlemisel seos 

mingi tootega, kuna talle meenub, et on näinud toote kohta reklaami.  

 Lojaalsus ja eemaletõukav – Tarbijakäitumine jaotub kaheks: lojaalsus ja 

eemaletõukamine, olenevalt kuivõrd reklaamitud toode vastab kliendi 

ootustele. (Johnston 2016) 

 

1.3. Tarbijate ostukäitumise uurimine 

 

Tarbija ostukäitumise ja eelistuste teadasaamiseks viiakse tihti läbi turundusuuringuid. 

Turundusuuringuid  viiakse läbi selleks, et saada teada mida inimesed päriselt tahavad. 

Uuringu tegemiseks on olemas kaks meetodit: esmane uurimus ja teisene uurimus. Teisene 

uurimus hõlmab andmeid, mis on eelnevalt kellegi teise poolt kogutud. Esmane uurimus 

hõlmab aga andmeid, mis uurija on ise otsinud ja kokku pannud. Turundusuuring aitab 

paremini mõista milliseid tooteid tarbijad eelistavad. (Perner 2010)  

Turu-uuring aitab paremini teha turundusega seotud otsuseid. Uuring aitab koguda 

andmeid ebaselge turuprobleemi kohta, et saada paremini aru turu olukorrast ja kergendada 
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otsutamist. Turundusuuring viiakse läbi mingi kindla aja jooksul ning püütakse leida 

vastust konkreetsele probleemile. (Kuusik jt 2010: 297-298) Turundusuuringuid on 

erinevaid. Sondeerivad uuringud on uuringud, mis koguvad andmeid, et selgitada või 

täpsustada uurimisprobleemi, avastada uusi ideid ja arusaada turuolukorrast. Kirjeldavad 

uuringud aitavad võimalikult täpselt selgitada välja probleemiga seotud muutujaid. 

Põhjuslike uuringute eesmärgiks on välja selgitada kuidas on sõltuv muutuja seotud valitud 

sõltumatute muutujatega. Kasutades andmekogumisuuringut on ette antud kindel uurimise 

suund, uurija peab valima andmeallikad ning koguma andmed. Rakendusuuringu puhul 

tuleb uuringusuund valida uurijal, probleemi üldine olemus antakse tellija poolt. Suurem 

osa turundusuuringuid kuulub siia kategooriasse. Tehes baasuuringut on uurijal täielik 

valikuvabadus uurimissuuna valimisel. Kvalitatiivse uuringuga on tegu siis, kui valim on 

väike, kuni 30 inimest. Kõige tavalisem on andmete kogumine intervjuu teel. 

Kvantitatiivneuuring viiakse läbi suure valimiga, ning andmed on üldjuhul esmased. Antud 

uurimismeetodit kasutatakse ka käesolevas uurimustöös. Ühekordseid uuringuid 

kasutatakse konkreetse informatsiooni hankimiseks, mis hõlmab ühte konkreetset 

turundusprobleemi. Jätku-uuringu jaoks vajaminev informatsioon saadakse 

korduvuuringutega, algallikateks on erinevad paneeluuringud, uuringute peamiseks 

tunnuseks on korduvkasutamine. Monopoolne uuring on infovajaja tellimusel või enda 

jaoks tehtud uuring ning tulemused on tellija ainuomand. Mitme tellija uuring on tellitud 

mitme infovajaja poolt, tulemuste omandiõiguse jaoks koostatakse vastav leping. 

Valmisuuring on uuring, mis on uurija ise teinud ning mille tulemusi saavad maksejõulised 

soovijad osta. (Kuusik jt 2010: 303-304) 

Tarbija käitumine on dünaamiline, seda iga individuaalse ostja mõtlemise, tundmise ja 

tegutsemise läbi. Sihtgrupid ja ühiskond on pidevas muutumises. Näiteks on internet 

muutnud viisi kuidas inimesed otsivad informatsiooni erinevate toodete ja teenuste kohta. 

Arvestades asjaolu, et tarbijaid ümbritsev keskkond on pidevas muutumises, on tähtis teha 

pidevalt uusi tarbijauuringuid. Seda selleks, et  pidada erinevate uute trendidega sammu. 

Kuna toodete eluiga on lühem, kui kunagi varem, siis on oluline, et ettevõtted on 

innovaatilised. Strateegiad, mis ühel hetkel töötavad, ei pruugi hiljem enam toimida. 

Seetõttu tuleb luua uusi tooteid, uusi versioone olemasolevatest toodetest ja uusi 

strateegiaid. (Paul Peter, Olson 2008: 6-7) 
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Põllumajandusturundus on üks üldise turunduse spetsiifilisem osa. Põllumajanduses on 

tarbijate nõudlus tuletatud nõudlus. Tarbimisest saadud rahulolu või kasulikkus loovad 

põllumajandussaaduste järele nõudmise, aga mitte pakkumise tingimused. Tavaliselt 

jäävad tarbijate nõudmised tootjate vaateväljast välja, kuna nõudmised pidevalt muutuvad. 

Tootjad on harjunud mõtlema, et firma tegevus on piiritletud ettevõtte piiridega. 

Traditsiooniliselt arvatakse, et tootmisstruktuuri sobivate toodetega tegelemine on tootjate 

töö ning edasi tegeleb tootele turu leidmisega turustaja. Põllumajandustootmine toimub 

nõudluse ennetamise viisil. Osadel juhtudel võib tootmisotsusest kuni toote valmimiseni 

aega minna kaks kuni kolm aastat. Seetõttu on tähtis, et tootja on informeeritud turu 

arengusuunadest ning tarbijate ostuharjumustest enne otsuse tegemist. 

Põllumajandustoodangu kogus on suuresti sõltuv ilmast ning taastootmise bioloogilistest 

iseärasustest. Lõpptoodang on märkimisväärselt kontrollimatu, kuigi tootja võib soovida 

toodangu koguse muutust. Seetõttu peavad lühiajalises persvektiivis turundusagendid 

kohanduma põllumajandusliku toodangu pakkumisega, mitte teistpidi. Toodangu koguse 

muutused nõuavad teatud saaduste puhul pikemat aega, nagu näiteks teraviljade, 

puuviljade ja piima tootmise puhul. Põllumajandustootmises on kõrge riskielement, seda 

seetõttu, et muutuvate turutingimustega kohanemine on väga raske. Tarbijate maitse-

eelistuste muutumisel võib tekkida olukord, kus on suur hulk ressursse kulutatud 

toodangule aga nõudlus toodete järgi on vähenenud. Lisaks võib toodangu vähenemisest 

tingitud kõrge hind vähendada tarbija nõudlust selleks ajaks, kui tootmist on võimalik 

suurendada. Põllumajandustootjad peavad olema kursis tarbijate nõudluse muutusega. Tihti 

aga tekivad tarbija ja tootja vahel kommunikatsiooniprobleemid, kuna 

põllumajandustootmine on sageli põhilistest tarbimispiirkondadest eraldatud. Tarbijatega 

aitavad paremat kontakti luua erinevate toiduainete turustamisega tegelevad ettevõtted. 

Need on tavaliselt suured firmad ning on turu käitumisest hästi informeeritud. Üheks 

suureks tarbija ostukäitumise mõjuteguriks on toote hind. Tootjad, kes tegelevad 

põllumajandusega ei saa hindu mõjutada toodangu mahu arvelt, kuna põllumajandustootjad 

on hinnavõtjad. Üheks suureks tarbija ostukäitumise mõjuteguriks on toote hind. Toodangu 

tarbijateni toimetamine on kulukas. Turunduskulud põllumajandustoodangule jaguneb 

kolme valdkonna vahel – aeg, koht ja vorm. Turunduskulud hõlmavad töötlemiskulusi, 

hoiustamiskulusi ja transpordikulusi. Vähendades turundustkulusi võidavad pikas 

persvektiivis sellest kõik osapooled, nii vahendajad, tootjad, kui tarbijad. (Ohvril 2005: 21-

22) 
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1.4. Täisteravilja omadused ja kasutusalad 

 

Kõik toidud, mis on valmistatud nisust, kaerast, riisist, odrast ja rukkist on 

teraviljatooded. Näiteks leivad, saiad ja pasta. Teraviljad on jaotatud kahte gruppi, milleks 

on täisteraviljad ja rafineeritud teraviljad. (All about... 2016) 

Täisteraviljast tooteid reklaamitakse tänapäeval üha enam. Seda seetõttu, et täistera 

toodetes on rikkalikult kiudaineid, mitmeid mineraalaineid, antioksüdante, süsivesikuid ja 

vitamiine. Kiudained aitavad kaasa soolte paremale talitlusele, antioksüdantidel on 

vähkkasvaja vastane toime ning süsivesikud on inimestele põhiliseks energiaallikaks. 

(Miks eelistada... 2016)  

Täisteravilja tooted aitavad alandada kolesteroolitaset veres, vähendada südamehaiguste 

teket ja teist tüüpi diabeedi esinemist. Lisaks on täisteravilja toodetel madal rasvasisaldus, 

mis tähendab, et need tooted ei sisalda endas tarbetut energiat ja on heaks vahendiks 

kehakaalu kontrollialla saamiseks. (Miks süüa... 2014) 

Täistera tera tuum ehk sisu ehk endosperm moodustab teravilja kaalust umbes 80-85%. 

Tera tuum on pagaritööstuses enim kasutatud tooraine ja sisaldab peamiselt valkaineid, 

mida on umbes 10%. Tärklise kujul sisaldab tera sisu peamiselt süsivesikuid, mida on 

umbes 70%. Aleüroonkiht, mis ümbritseb endospermi on kärjetaoline ja paksuseinaline. 

Aleuroonkiht sisaladab palju tselluloosi ehk kiudainet ning valku. Mida tumedam on jahu, 

seda rohkem sisaldab see aleuroonkihti. Idu sisaldab palju valku, tselluloosi, 

mineraalaineid, vitamiine ja rasva. Viljakest on puine ning seedumatu ja see koosneb 

paljudest rakukestadest. Seemnekest, mis asetseb viljakesta all annab terale värvuse. Kui 

jahusse on sattunud kestad, siis need tumendavad jahu, kuid heledatest jahudest on 

eemaldatud nii aleuroonkiht, kui idu. 

See, mida täistera tooteks võib Eestis nimetada, ei ole täpselt määratletud. Täistera toote 

võib poes ära tunda selle järgi, et mida rohkem on tootes täistera, seda suurem on tootes 

kiudaineid. (Miks eelistada... 2016) 

Täisteraviljatooteid, mida leiame Eesti poelettidelt on mitmeid. Hommikusöögiks on 

näiteks pudruhelbed, kliid ning täistera baasil valmistatud müslid ja hommikuhelbed. 

Lõunaks on võimalik valmistada näiteks täistera riisist või täistera pastast eineid, saadaval 

on ka täisteranuudlid. Lisaks võib veel proovida odara,- kaera- või rukkitangust tooteid. 
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Leivaletist võib leida täistera-rukkijahust leiba, erinevaid näkileibu ja koorikleibu. 

Täisteratoodetest leiab veel täistera-nisujahu ja täistera-rukkijahu. Viimastel aastatel on 

poelettidele ilmunud ka erinevad täisterast valmistatud suupisted. (Täisteratooted... 2016) 

Rafineeritud teravili on teravili ,mille toorainest on eemaldatud kõik lisaained, mis 

aitavad pikendada põhikomponendi säilivusaega või parandada selle omadusi.  

Lisaks on rafineeritud teraviljast välja pressitud ka õlid. Teraviljast parim osa antakse 

loomadele söödaks ning ülejäänud vähese toiteväärtusega osa jõuab inimeste toidulauale. 

(Magi 2015) Maa sees kasvavad söögikõlbulikud viljad ja taimed on tavaliselt värvilised, 

mis tähendab, et nendes toitudes on olemas meie kehale kasulikud toitained. Rafineeritud 

toitaine on valge, seda seetõttu, et viljast on ära võetud väärtuslik ning järele on jäänud 

vaid põhikomponent. Näiteks on riis oma loomulikul kujul pruuni värvi. Pruuni värvuse 

saab riis oma idust ja kliist. Valge riisi puhul on klii ja idu eemaldatud ehk riisitera on 

rafineeritud. Riisi valge osa mis jääb alles on endosperm. Probleem seisneb selles, et 

väärtuslikud kiudained ja vitamiinid asuvad idus ja kliis. Poelettidelt leitav valge riis on 

ainult puhas tärklis. Tärklis võib tekitada inimestel tõsiseid terviserikkeid, kuna see 

muutub inimese organismis limaks. (Miks on rafineeritud... 2010)  

Nisuidu on E-vitamiinide, lipiidide ja steroolide poolest rikas, aga rafineeritud toodetes 

neid aineid enam ei ole. Lipiidid on vees lahustamatud vähemalt kahest komponendist 

koosnev biomolekul. Tavaliselt nimetatakse lipiide rasvadeks. (Liebert, Vihalemma 2016) 

Steroolid on taimset päritolu, mis esinevad tavaliselt sojaõlis, oliiviõli, maisiõlis, 

teraviljades ja juurikates. Taimsed steroolid aitavad vähendada inimese organismis 

kolesterooli kogust. (Mis on taimsed... 2016) Rafineeritud jahus ja riisis on E-vitamiini 

kadu umbes 80%. Valges riisis on vajalikke toitained vaid 2% ja ülejäänud 98% on ainult 

süsivesikud. Töödeldud teraviljad on suure glükeemilise koormusega ning neid tooteid 

tuleks vältida seetõttu, et nad mõjutavad diabeeti, rasvumist ja veresuhkrut. Rafineeritud 

teraviljatooted asuvad toidupüramiidis kõige tipus, kuigi nende osakaal menüüs peaks 

olema võimalikult minimaalne. Jaekaubanduses on sageli toodetele märgitud täistera 

nimetus, kuid täistera protsent tootes on väike. Seetõttu tuleks täisteratooteid ostes vaadata 

toote koostist ja täistera sisalduse protsenti. (Magi 2015) 
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Rafineerimise põhjused on majanduslikust seisukohast praktilised. Teravilja 

puhastamise praktilisteks põhjusteks on transpordikulude vähendamine ja toodete säilivuse 

tagamine.  

Tooted, mis on valmistatud rafineeritud teraviljadest on näiteks saiad, koogid, küpsised 

ja pirukad. (Miks on rafineeritud... 2010) Enamus teravilju sisaldab gluteeni. Gluteen on 

kahe proteiini ühend, mis esineb teraviljades. Põhiliselt esineb gluteeni odras, nisus, rukkis 

ja vahepeal ka kaeras. Internetis levib arusaam, et gluteeni sisaldavaid tooteid tuleks 

vältida, kuna sellised tooted on kahjulikud. Tänu sellisele arusaamale võib leida 

restoranide menüüdes ja poelettidel järjest enam gluteenivabu tooteid. Gluteen on kahjulik 

vaid juhul, kui inimesel on gluteenitalumatus ehk tsöliaakia. (Orgu 2014) 

Gluteenitalumatus on juhul, kui inimese keha ei suuda seedida ja lammutada teraviljades 

esinevaid gluteeni proteiini ühendeid. Inimesed kes kannatavad tsöliaakia all ei tohiks 

tarbida gluteeni sisaldavaid tooteid, kuna see võib põhjustada püsivaid kahjustusi sooltes. 

(Kerr, Cherney 2015) Gluteen ise ei sisalda toitvaid aineid. Siiski sisaldavad inimesele 

vajalikke aineid erinevad teraviljad, milles leidub gluteeni. Tarbijad, kellel gluteeni 

allergiat ei esine, ei tohiks enda menüüst välja jätta erinevaid täisteraviljatooteid. Tarbides 

gluteenivabu tooteid on oht, et inimese kehal jääb vajalikest toitainetest puudu. Lisaks  on 

gluteenivabad tooted tunduvalt kallimad, kui tooted, mis sisaldavad gluteeni. (Chang 2011) 

Täisteravilja tooted on poodides müügil veidi kallima hinnaga, kui rafineeritud 

teraviljast tooted. Seda seetõttu, et ettevõtted, kellel on võimalus toota toitu suuremal 

skaalal, saavad oma kulud hoida madalad ostes tooraineid suuremas koguses. Hind on raha 

kogus, mille ostja vahetab müüja pakutavate teenuste ja kaupade vastu. Rafineeritud 

teravilja nõudlus on suurem ja seetõttu seda ka toodetakse rohkem ning seda on võimalik 

ka  odavamalt müüa. Üheks põhjuseks, miks töödeldud teravili on odavam on ka see, et see 

säilib kauem. Rafineeritud teravilja säilivusaja tõttu saab seda ladustada pikemat aega ja 

seda ei tule tihti juurde osta. (Kampwirth 2013) Teraviljatoodete hinnaerinevus sõltub 

osaliselt sellest, kui suurt rahulolu saab inimene antud tootest. Lisaks on täisteraviljast 

valmistatud tooted toitvamad, kui seda on töödeldud viljast valmistatud tooted. Selle 

tagajärjel on inimese söömise vajadused rahuldatud täisteratoodetest pikemat aega, ning 

seetõttu on täistera sisaldavate toodete hind ka kõrgem.(Bendor 2013) 

Toote või teenuse hind on turunduses üks peamisi otsuseid, ning hinnakujundusel on 

turunduses suur roll. Ainuke turunduselement, mis toob ettevõttele tulu, on hind. Teised 
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tegevused, nagu toote valmistamine, arendamine, vahendajatega suhtlemine ja kauba tarne 

on kulude kogum. Põhikonseptsiooniks turunduses on vahetus, mida ei toimu kui ostja ja 

müüja ei ole omavahel kokkuleppinud tehingu väärtuses. See tähendab, et tarbija peab 

aksepteerima toote hinda õiglasena. Otsustel, mis on tehtud hinna kohta on kohene mõju 

äritegevuse kõikidele aspektidele. Turunduse põhieesmärkide saavutamist taodeldake läbi 

hinnakujunduse. Hinda on võimalik muuta kiiremini ja kergemini, kui turunduskanalit, 

toodet või kommunikatsiooniteadet. Hinnapoliitika ja –strateegia peavad vastama tootele ja 

müügi toetamisele. Hinna kujundamiseks kasutatakse kõige enam kolme lähenemist. 

Esiteks on kasum pluss kulud. Kõigepealt leitakse tooteühiku kulud ja neile lisatakse 

kasuminorm mingi kriteeriumi järgi, mis on enne püstitatud. Need näitajad leitakse ilma 

tegelikku arusaamist, milline on väärtus, mida ostjatele pakutakse ja milline positsioon on 

antud tootel turul. Teiseks lähenemiseks kasutatakse hinna kehtestamist konkurentide 

hindade järgi. Järgides konkurentide hindu, toob see suures turunduses tavaliselt kaasa 

hinnasõjad, mis on kahjulikud kõikidele osapooltele. Kolmandaks kasutatakse „õhust 

võetud“ hindu, selliste hindade aluseks on enda kulude teadmine ja jutud turu kohta, mida 

müügipersonal on kuulnud, aga tõsist analüüsi hindade kohta ei tehta. Hinnakujunduses on 

vaja selgeks teha, millised on piirangud, millega on vaja arvestada ja milline on konkreetne 

hinnakujunduse vabadus nende piirangute raames. Oluline on teada ka, millised on 

ärieesmärgid, mida soovitakse hinda kujundades saavutada. Selleks, et hinnakujunduses 

tarbijaga arvestada, tuleb teada üldist nõudlusseaduspärasust. Nõudlusteooria 

põhiseisukohad on: see, kui palju ja mida ostetakse tuleneb nõudlusseadusest. Langev 

nõudluskõver on, kui hinna alanedes ostetav kogus suureneb ja kõrgema hinna juures 

ostetav kogus väheneb. Toote hinna suurendamine tähendaks osa tarbijate jaoks seda, et 

tehakse vähem oste või mõne tarbija puhul loobutakse ostust täielikult. Sellise mudeli 

puhul eeldatakse, et ostuotsused sõltuvad kõikide kaupade hindadest, mida võib turul leida, 

isiku ostujõust ja konkreetse tarbija maitse-eelistustest. Hinnakujundust kasutades peaks 

turundusjuht tarbijast teadma, milline on tarbija ettekujutus hinna „õiglusest“ (sõltub 

kuivõrd suudab suudab toode rahuldada teatud vajadusi, konkurentide alternatiivsetest 

toodetest ja infost toote kohta). Turundusjuht peab veel teadma milline on tarbija 

ostuvalmidus, mis sõltub isiku motivatsioonist ja hetke ostujõust. Mõju avaldab ka tarbija 

hinna ja kvaliteedisuhte tajumine, seda seetõttu, et hind on sageli ostjale kvaliteedi 

mõõdupuuks. Hind võib tihti olla maine kinnitajaks, mida kõrgem on toote maine, seda 

kõrgema hinna saab tootele kehtestada. Oluline on ka tarbija hinnateadlikkus, eristatakse 



22 
 

hinnale orienteeruvat, hinnateadlikku ja hinnast sõltumatut ostuhoiakut. (Ohvril 2007: 42-

51) 

Täistera nisu on kiudainete ja mineraalide allikaks. Selles teraviljas on ka palju 

erinevaid vitamiine nagu B1, B2, B3, B5, B6 ja E. Täistera nisu vähendab rinna- ja 

jämesoolevähi riski. Lisaks sisaldab see veel foolhapet, kaltsiumi, fosforit, tsinki, 

magneesiumi, rauda ja erinevaid valke. Rukis on hea vitamiinide ja toitainete fosfori, 

mineraalide ja vitamiini B1 allikaks. Hea allikas kiudainete saamiseks, ning takistab 

veresuhkru kõikumist. Rukki juuretisega leib aitab vältida erinevaid maohädasi, kaasa 

arvatud kõrvetisi. Kaer on väga hea allikas mineraalide, raua, magneesiumi ja fosfori jaoks. 

Lisaks aitab kaer alandada kolesterooli taset veres. Oder on hea kiudainete allikas ning 

aitab samuti vähendada kolesterooli taset. Spelta ehk ürgnisu on ideaalne kiudainete ja 

täisvalgu allikas. Aitab vähendada vere hüübimist ning alandada kolesterooli taset. Lisaks 

on spelta hea mineraalide ja B-vitamiinide allikas. Pruun riis on kvaliteetne B-vitamiinide, 

mineraalide, raua ja magneesiumi allikas. See on üks turvalisemaid teravilju allergiate 

suhtes. (Siniveer 2013)   
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2. TARBIJATE TEADLIKKUS 

TÄISTERAVILJATOODETE KASUTEGURITEST NING 

SELLE MÕJU OSTUKÄITUMISELE 

 

2.1. Uuringu eesmärk, metoodika ja valim 

 

Tervislikkus on hetkel väga aktuaalne teema ning täisteravili on mitmekülgse toitumise 

üks tähtis osa. Antud uuringu eesmärgiks välja selgitada, kuivõrd teadlikud on tarbijad 

täisteraviljast valmistatud toodete kasuteguritest, ning kas ja kuidas mõjutab antud 

teadlikus tarbijate ostukäitumist. Lõputöö uuringus kasutati kvantitatiivset meetodit. 

Küsitluse sihtgrupiks olid mehed ja naised vanuses kuni 60 eluaastat ning valimiks oli 136 

tarbijat. Valim moodustati mugavusküsitluse põhjal. Küsitluse ankeet saadeti sõpradele, 

tuttavatele, ning jagati sotsiaalmeedia lehekülgedel. Küsitlust jagati ka sotsiaalmeedias 

erinevatesse tervisega seotud gruppidesse. Kuna sotsiaalmeedia suhtlusvõrgustikke 

kasutavad väga paljud inimesed, siis on see hea viis paljude tarbijateni jõudmiseks. 

Küsimustik oli ülesse ehitatud kolmes osas, esimeses uuriti tarbija teadlikkust, teises osas 

tegureid, mis mõjutavad ostukäitumist ja vastajate tarbimisharjumusi ning kolmandas osas 

uuriti vastajate demograafilisi andmeid. Ankeedi küsimused valiti vastavalt 

bakalaureusetöö teooriale. Küsitluse vormi leiab lisa 1 juurest.  Küsimused olid 

moodustatud neljas variandis. Vastajatel oli võimalik järjestada küsimused olulisuse järgi, 

valida mitu olulist varianti, valida üks kõige olulisem variant või vastata küsimusele 

avatult.  Küsimusi, kus vastajaid said valida ühe neile kõige olulisema variandi oli 8, 

millest neli moodustasid küsimused demograafiliste andmete kohta. Küsimusi, kus 

küsitletav sai valida mitu talle sobivat varianti oli 4 tükki. Olulisuse skaalaga oli 6 

küsimust ning lisaks ka üks avatüd küsimus. Esimese küsimuse puhul tuli anda hinnang 

teadlikkusele täisteravilja kasutegurite kohta. Vastusevariandid olid vastavalt: Väga 

teadlik, pigem teadlik, nii ja naa, pigem ei ole teadlik ja ei ole üldse teadlik. Kolmandale 

küsimusele tuli samuti anda vastus vastavalt skaalale ning selle küsimuse vastusevariandid 

olid: Võtan väga arvesse, pigem võtan arvesse, nii ja naa, pigem ei võta arvesse, ei võta 

üldse arvesse. Üheksanda küsimuse juures, kus vastajatelt uuriti olulisi faktoreid 

ostuotsuseid tehes oli vastusevariantide skaala järgmine: Väga oluline, pigem oluline, nii ja 
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naa, pigem ei ole oluline, ei ole üldse oluline. Üheteistkümnenda küsimuse skaala, kus 

uuriti tarbija toitumisharjumusi oli järgmine: Väga jälgin, pigem jälgin, nii ja naa, pigem ei 

jälgi, ei jälgi üldse. Kolmeteistkümnenda tarbijate toitumisalast teavet uuriva küsimuse 

vastusevariandid olid: Pööran alati, pigem pööran, nii ja naa, pigem ei pööra, ei pööra 

üldse. Viimase skaalaga küsimuse, mis uuris tarbija sooduskampaaniate eelistusi 

järjekorranumbriga neliteist, vastusevariandid olid: Eelistan alati, pigem eelistan, nii ja naa, 

pigem ei eelista, ei eelista üldse. Viimane küsimus enne demograafilis andmeid oli avatud 

küsimus. Avatud küsimusega sooviti saada teada mis ajendaks vastajad rohkem 

täisteraviljast tooteid tarbima. Uurgin viidi läbi ajavahemikus 25.04.2016-27.04.2016.  

 

2.2. Täisteraviljatoodete kasuteguritest teadlikkuse väljasselgitamine 

 

Uuringu käigus kasutati andmete saamiseks kvantitatiivset meetodit. Lõputöö autor 

koostas küsitluse, et uurida tarbija teadlikkust täisteraviljast valmistatud toodete 

kasuteguritest ning kuidas see mõjutab tarbijate ostukäitumist. Uuritavad olid vanuses kuni 

60 eluaastat. Suurem osa vastajatest olid vanuses 21-30 (joonis 2). Vastanutest 87% olid 

naised ning 13% olid mehed (joonis 3) 

 

 

Joonis 2. Vastanute vanusegruppide osakaal (autori koostatud) 
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Joonis 3. Vastanute sooline osakaal (autori koostatud) 

 

Uurija esimeseks küsimuseks on tarbija teadlikkuse välja selgitamine väidete puhul, mis 

on välja toodud joonisel 4.  

 

 

Joonis 4. Tarbija teadlikus täisteraviljast toodete kasuteguritest inimese kohta (autori 

koostatud) 
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Väited, mille kohta vastajatelt uuriti on võetud lähtuvalt teoorias välja toodud 

täisteravilja kasulikest omadustest. Väite puhul, et täisteraviljatooted sisaldavad inimesele 

vajalikke antioksüdante ja vitamiine vastati kõige enam, et ollakse asjaolust pigem 

teadlikud. Esimesele väitele ei vastanud ükski inimene, et ei ole üldse teadlik. Teise väite 

puhul, et täisteraviljatooted aitavad vähendada südamehaiguste teket ja kolesterooli oli 

samuti kõige enam küsitletavaid vastanud, et nad on sellest pigem teadlikud. Üks inimene 

siiski ei olnud sellest kasutegurist üldse teadlik. Kasuteguri kohta, et täisteraviljad on 

madala rasvasisaldusega, seega ei sisalda tarbetut energiat , olid enamus vastajad aga väga 

teadlikud. Kaks vastajat siiski ei olnud sellest üldse teadlikud. Kõige enam küsitletavatest 

vastas, et on väga teadlikud asjaolust, et täisteraviljast tooted on heaks vahendiks kaalu 

kontrollialla saamiseks. Seda seetõttu, et tervislikke eluviise propageeritakse viimasel ajal 

väga palju ning üheks tervislikkuse näitajaks on ideaalne kehakaal. Siiski kolm vastanut ei 

olnud asjaolust üldse teadlikud. Kuigi suur osa inimesi vastasid, et nad on pigem teadlikud, 

et mida suurem on toodetes kiudainesisaldus, seda rohkem on tootes täistera, siis sellele 

väitele vastas ka kõige rohkem inimesi, et ei ole sellest üldse teadlikud. Kõikide väidete 

puhul aga oli ka vastanuid, kes pigem ei ole antud väidetest teadlikud. Üldiselt on enamus 

küsitletavatest siiski teadlikud sellest, millised on täisteraviljast valmistatud toodete 

kasutegurid. 

Selleks, et olla teadlik mingi toote või teenuse kohta, on oluline saada nende kohta 

algne informatsioon. Seetõttu küsis töö koostaja kus kohast on inimesed saanud oma 

teadmised täisteraviljast valmistatud toodete kasutegurite kohta. Tulemused on  toodud 

joonisel 5. Selle küsimuse juures tuleb välja, et kõige rohkem on inimesed saanud 

informatsiooni interneti suhtlusvõrgustikest (Facebook, Twitter, Instagram...). Asjaolu, et 

inimesed kasutavad tänapäeval väga palju internetti, arvuteid ja nutiseadmeid mõjutab ka 

antud valdkonnas teadlikuseni jõudmist. Kaks viimast informatsiooniallikat on treener ja 

toitumisnõustaja, kuigi need võiksid olla kõrgemal kohal. Tervisega seotud küsimusi tuleks 

arutada asjatundjatega. Kaheksa inimest aga ei olnud varem üldse teadlikud sellest, 

millised on täisteraviljast valmistatud toodete kasutegurid.  
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Joonis 5. Informatsiooni saamise allikad inimese kohta (autori koostatud) 

 

Teoorias välja toodud asjaolu, et üks tunnus millest lähtuvalt tarbijad omale üldise 

teadlikkuse loovad, on suheldes erinevate inimestega. Selle väite põhjal uuris lõputöö 

koostaja kelle nõu võtavad kliendid kõige enam kuulda enne ostude sooritamist.  

 

 

Joonis 6. Kas ja kelle nõuandeid kuulavad tarbijad kõige enam inimese kohta (autori 

koostatud) 
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36 inimest vastasid, et võtavad väga arvesse perekonna ja sugulaste nõuandeid. Teisena 

võetakse väga arvesse sõbra ja tuttava nõuandeid, selle variandi valis 27 vastajat. 12 

vastanut võtavad väga arvesse töökaaslaste nõuandeid, 8 inimest koolikaaslaste nõuandeid 

ja üks inimene võtab väga arvesse internetikommentaatori nõuandeid. Kõige enam vastasid 

37 inimest, et nad ei võta üldse arvesse internetikommentaatori nõuandeid. Perekonna ja 

sugulaste nõuandeid ei võta üldse arvesse 3 inimest ning sõbra ja tuttava nõuandeid ei võta 

üldse arvesse 6 vastajat. Suur hulk inimesi vastasid siiski, et nad kas võtavad väga arvesse 

või pigem arvesse kas perekonna/sugulaste, sõbra/tuttava, internetikommentaatori, 

töökaaslase või töökaaslase nõu. Kuigi vastajad on suuremas osas informatsiooni saanud 

internetist ning ajalehtedest ja ajakirjadest, siis nõuandeid nendest kohatest pigem ei otsita. 

Üheks tarbija teadlikkuse tüübiks kolmest on toote positiivne tagasiside ja toote kasulikkus 

ning väärtus. Sellest lähtuvalt uurivad inimesed end ümbritsevatelt inimestelt toote kohta 

mida soovitakse osta ning antud uuring kinnitab seda väidet.  

Tihti pakutakse uue toote välja tuleku puhul sama toodet klientidele proovida. 

Degusteerimine on üks võimalus kuidas teha tarbijad teadlikuks soovitud toote kohta. 

Antud uuringus uuritigi kas kliendid proovivad enne ostu tooteid, ning kas nad on tänu 

degusteerimisele neid ka ostnud, vastused on välja toodud joonisel 7.  
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Joonis 7. Degusteerimise mõju ostukäitumisele (autori koostatud) 

 

47% vastanutest ütles, et on maitsva toote puhul selle ka ostnud. Teisel kohal 32%-ga 

on vastus, et kliendid on proovinud pakutavaid tooteid, kuid ei ole neid ostnud. Vaid 7%-il 

vastanutest on degusteerimiseks pakutud toode saanud igapäevaselt tarbitavaks. Üldiselt on 

degusteerimise pakkumine hea viis jõuda uue tootega tarbijatena, kuna kui toode on hea 

siis enamus siiski ostavad selle. Kui vastajatelt küsiti mis ajendaks neid rohkem 

täisteraviljast tooteid tarbima, siis üheks läbivaks vastuseks oli toodete parem maitse ja 

retseptid, et valmistada täisteraviljast toodetest maitsvaid roogasi. Autori arvates aitaks 

täisteraviljast toodetega valmistatud roogade degusteerimine kaasa tarbija teadlikkuse 

tõstmisele ning tarbimisele.  

Üks kõige põhilisem osa uue tootega turule tulemiseks või mõne toote rahvale 

tutvustamiseks on selle reklaamimine. Küsitluse koostaja küsis tarbijatelt kuidas mõjutavad 

neid uute toodete reklaamid. Vastused näitavad (joonis 8), et kui reklaam on meeldejääv 

siis ajendab see kliente ka toodet ostma.  
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Joonis 8. Kuidas mõjutab uute toodete reklaam teadlikkust (autori koostatud) 

 

Teooria osas välja toodud asjaolud, et reklaam tõstab tarbija teadlikkust on näha ka läbi 

viidud uuringu tulemustes. Uuringuga sai kinnitust ka teoorias kirjutatud väide, et mida 

rohkem mingit toodet reklaamitakse, seda rohkem seda ka ostetakse. Tarbijad seostavad 

poes olles toote nähtud reklaamiga. Koguni 55% inimesed vastasid, et meeldejääva 

reklaami puhul soovivad nad seda toodet ka osta. Vaid 2% vastas, et nad ostavad alati 

reklaamitavaid tooteid. 39% inimestest aga ei pööra üldse reklaamidele tähelepanu. 

Uuringu tulemused näitavad, et reklaamidel on tarbijatele suur mõjut, kui tootjad suudavad 

oma toodet reklaamida meeldejääva ja originaalse reklaamiga. Luues uusi reklaame, mis 

keskenduvad täisteraviljast valmistatud toodetele oleks võimalik suurendada tarbijate huvi 

nimetatud toodete kohta.  
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2.3. Tarbijate ostukäitumist mõjutavate tegurite väljaselgitamine 

 

Lõputöös uuriti kui tihti vastajad täisteraviljast tooteid tarbivad, vastused on välja 

toodud joonisel 9.  28% vastanutest tarbivad täisteraviljast tooteid 3-4 korda nädalas, ning  

27% vastanutest tarbib täisteraviljast tooteid 1-2 korda nädalas. 8% ei tarbi täisteraviljast 

tooteid üldse. Küsitluses uuriti ka põhjuseid miks täisteraviljast tooteid tarbitakse ja miks 

mitte. 84% kõikidest vastanutest ütlesid, et nad tarbivad täisteraviljast tooteid põhjusel, et 

need tooted on tervislikud. 63% kõikidest vastanutest ütlesid, et põhjuseks on ka see, et 

neile maitsevad täisteraviljast tooted. Lisaks vastasid 44%, et tarbivad kuna täisteraviljast 

tooteid aitavad kaasa soolte talitlusele ning 40% vastasid, et tarbivad seetõttu, et need 

tooted aitavad kaalu kontrollialla saada. 53% vastanutest ütlesid, et nad ei tarbi 

täisteraviljast tooteid, kuna need on kallimad kui rafineeritud teraviljast tooted. 22% 

vastanutest ei maitse täisteraviljast tooted. 13% vastanutest ei tarbi täisteraviljast tooteid, 

kuna nad kannatavad gluteenitalumatuse all ning 3% vastanutest ütles, et täisteraviljast 

tooteid ei  ole tervislikud.  

 

 

Joonis 9. Kui tihti tarbivad vastajad täisteraviljast tooteid (autori koostatud) 

 

Tarbijate ostukäitumist mõjutavad mitmed tegurid, mis on välja toodud ka teooria osas. 

Teoorias on välja toodud ka, et igal inimesel on erinev elustiil ning see määrab mida 

indiviid peab enda jaoks tähtsaks ja kuidas suhtutakse end ümbritsevasse. Iga inimese 
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jaoks on toote ostmisel olulised erinevad tingimused. Küsitluses uuris bakalaureusetöö 

autor millised omadused on vastajatele kõige olulisemad (joonis 10).  

 

 

Joonis 9. Mida peavad vastajad oluliseks ostuotsuste tegemiseks inimese kohta (autori 

koostatud) 

 

Kõige olulisemaks peetakse siiski toote maitset. Teisel kohal on toote tervislikkus, mis 

on ilmselt tingitud pidevast tervislike eluviiside propageerimisest nii meedias, kui ka 

interneti suhtlusvõrgustikes. Kõige rohkem vastajaid ei pidanud enda jaoks üldse oluliseks 

seda, kui toode on mahetoodang. Kõige enam vastuseid „pigem oluline“ sai variant „ toote 

hind“. Täisteraviljast tooted on kallimad, kui rafineeritud teraviljast tooted, seega kuigi 

tarbija on teadlik täisteraviljast toodete kasuteguritest mõjutab ostmist suures osas ka toote 

hind. Peale toote hinna on vastajatele olulised säilivusaeg ning see, et toode oleks 

klientidele tuttav. Kuna säilivusaeg on tarbijatele oluline, siis võib see mõjutada tarbijate 

hinnanguid täisteraviljale. Teoorias on ka välja toodud, et täisteraviljast tooted säilivad 

lühemat aega, kui rafineeritud teraviljad. Teadlikkus avaldab tarbijatele mõju ning seda on 

näha ka joonisel 9.  26 vastajat ütlesid, et neile on väga oluline, et toode oleks neile tuttav 

ning 51 vastajat ütlesid, et see on tarbijatele pigem oluline. 
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Kuigi täisteraviljast toodetel on pakendil olemas vastav kiri, tuleks siiski vaadata kui 

palju sisaldab toode kiudaineid. Seda selleks, et näha kui palju on tootes täistera tegelikult. 

Lähtuvalt sellest küsiti inimestelt, kas nemad pööravad tähelepanu pakendil olevale 

toitumisalasele teabele (joonis 11). 36% vastanutest pigem pöörab tähelepanu sellele, mis 

on toote pakendil kirjas ning 15% küsitletavatest pööravad alati tähelepanu pakendil 

olevale toitumisalasele teabele. 8% vastanutest ei tee seda aga üldse. 

 

 

 Joonis 11. Kui tihti pööratakse tähelepanu pakendil olevale toitumisalasele teabele 

(autori koostatud) 

 

Tarbijad võivad arvata, et ostavad täisteraviljast tooteid, kuid kui nad teavet ei loe siis ei 

pruugi nad osta toodet, mida nad tegelikult soovivad. Vastused näitavad, et 36% siiski 

pigem pöörab tähelepanu pakendil olevale toitumisalasele teabele ning 15% päärab alati 

toitumisalasele teabele tähelepanu. Küsitluse esimeses küsimuses küsis bakalaureusetöö 

autor vastajatelt, kas nad on teadlikkud, et mida rohkem on täisteraviljatootes kiudaineid, 

seda rohkem on tootes täistera. See vastus sai kõige suuremal hulgal vastuseid pigem ei 

olel teadlik ning ei ole üldse teadlik. Uuringu käigus küsiti vastajatelt ka seda, mis on 

nende jaoks tervislik toitumine (joonis 12). 91% kõikidest vastajatest ütles, et nende jaoks 

on tervislik toitumine siis, kui toidulaud on mitmekesine. 53% pidasid oluliseks seda, et 
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toidulaud koosneks suures osas puu- ja köögiviljadest. 6% vastanutest arvab, et oluline on 

see, et toit, mida nad söövad ei sisaldaks gluteeni. Seda, et toidulaud sisaldaks 

täisteraviljast tooteid pidas oluliseks 42% vastanutest. Seda, et toidulaud ei sisalda mitte 

mingil kujul teraviljatooteid pidas tervislikuks 3% vastanutest. Vähene kalorisisaldus 

toidus on tervislik 22%-le vastanutest. Suur osa vastanutest vastasid, et tervislik toitumine 

on mitmekülgne toiduvalik.  

 

 

Joonis 12. Tarbijate arvamus tervislikust toidust (autori koostatud) 

 

See näitab, et enamus inimesed on teadlikud, et toidulaud peab sisaldama erinevaid 

toiduaineid. Teoorias on samuti toodud välja, et üheks suureks osaks mitmekülgses 

toiduvalikus on täisteraviljast tooted. Lisaks sellele, et uuriti kas tarbijad teavad, mis on 

tervislik uuriti ka asjaolu, kas tarbijad ka jälgivad seda, et tarbitavad tooted oleksid 

tervislikud. 56% vastasid sellele küsimusele, et nad pigem jälgivad, et nende toidulaud 

oleks tervislik. Väga jälgivad oma toidu tervislikkust 17% vastanutest ning mitte ükski 

inimene ei vastanud, et ei jälgiks üldse toidu tervislikkust.  
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Joonisel 12 on näha, et kõikidest vastanutest 6% ehk 8 inimest vastasid, et tervislik 

toitumine nende jaoks on siis, kui toit ei sisalda gluteeni. Kaheksandas küsimuses aga tuleb 

välja, et gluteenitalumatuse all kannatavad vaid 4 inimest.  Tänapäeval levib vale arusaam 

gluteeni sisaldavatest toodetest.  Arvatakse, et gluteen on tarbijate kaalutõusu põhjuseks. 

Teoorias on selgitatud, et  inimesed, kes ei kannata gluteenitalumatuse all ei tohiks jätta 

täisteraviljast tooteid söömata, siis levivad valearvamused mõjutavad samuti tarbija 

teadlikkust ning seeläbi ja ostukäitumist. Gluteen põhjustab kaaluga seotud probleeme 

nendel inimestel, kellel esineb gluteenitalumatus.  

Selleks, et võimalikult efektiivselt mingit toodet müüa peab tootja teadma kuidas ja kas 

on võimalik mingil moel tarbijat suunata soovitud toodet ostma (joonis 13).  

 

 

Joonis 13. Kas  tarbijad teevad ostud impulsiivselt või mitte (autori koostatud)  

 

Uuritavatest enamus vastasid, et neid on võimalik mõjutada, kui nad näevad poes hea 

pakkumisega toodet. Suur osa vastajaid teevad aga valiku impulsiivselt poes. Vaid 12% 

vastanutest teevad enne valmis ostunimekirja ning jälgivad seda. Tulemused näitavad, et 

enamus tarbijad on mingil määral mõjutatavad ning seda ka siis, kui nad on varem endale 

kirja pannud mida soovivad poest osta. Poes on võimalik mõjutada ka nende inimeste 
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ostuotsuseid, kes vastasid, et teevad ostu impulsiivselt. Seda erinevate loosungite ning 

reklaamide näol. Lähtuvalt viienda küsimuse vastusest, kus tarbijad vastasid, et meeldejääv 

reklaam ajendab neid tooteid ostma. Lisaks vastati küsimusele, kas tarbijad eelistavad 

pigem sooduskampaaniaga tooteid või mitte enamjaolt „pigem eelistan“. 

Sooduskampaaniaga tooteid eelistavad pigem 51% vastanutest, vaid 10% eelistavad alati 

sooduskampaaniaga tooteid. 1% vastanutest ei eelista soodushinnaga tooteid mitte kunagi. 

Suurem osa vastanutest, kes eelistavad sooduskampaaniaga tooteid on vanuses 21-30 

eluaastat ning sissetulekuga kuni 500 eurot. Kuid ka vastajad, kelle netosissetulek ühes 

koos ületab 1001 eurot eelistavad pigem sooduskampaaniaga tooteid. Vastavalt üheksanda 

küsimuse vastusele, kus tuli hinnata erinevate faktorite mõju ostukäitumisele ning kus 

vastajad ütlesid, et toote hind on neile oluline ja sooduskampaania küsimuse tulemusest on 

näha, et hind on tarbijatele ostu puhul oluline.  

 

Vastajatelt uuriti veel lisaks, et mis ajendaks neid rohkem täisteraviljast tooteid tarbima. 

83-st vastanust 21 ütlesid, et nad tarbiksid täisteraviljast tooteid rohkem juhul, kui need 

oleksid odavamad. 17 vastanut sooviksid, et täisteraviljast tooteid rohkem reklaamitakse, 

nii täisteravilja kasutegureid, kui ka kasutusalasi. Veel ajendaks inimesi täisterast tooteid 

tarbima parem maitse, soov tervislikke eluviise harrastada ning toote eestimaisus. Kuigi 

enamus vastanutest vastasid, et on teadlikud täisteraviljast valmistatud toodete 

kasuteguritest, siis soovitakse siiski saada veel rohkem teavet nende toodete kohta. Teabe 

viimiseks tarbijateni on hea variant degusteerimise pakkumine, kuna uuringus tuleb välja, 

et inimesed proovivad degusteerimiseks pakutavaid tooteid. Küsitletavaid ajendaks 

täisteravilja rohkem tarbima ka retseptide kättesaadavu, kuna nad ei oska täisteraviljast 

tooteid enda jaoks maitsvaks teha. Lisades täisteraviljast toodete pakendile ka mõne 

retsepti, tekiks klientidel suurem huvi nimetatud toodete vastu. 
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2.4. Tarbijate tooteteadlikkuse ja ostukäitumise vaheliste seoste 

väljaselgitamine 

 

Ostukäitumist mõjutavad paljud tegurid, nagu inimese vanus, eelistused, sissetulek ja 

vajadused. Erineva vanusega inimestel on ka erinevad vajadused, eelistused ja huvid. 

Läbiviidud uuringus on 60% vastajatest vanuses 21-30 eluaastat. 22,2% vastanutest on 

vanuses kuni 20 eluaastat ning ülejäänud 17,8% vanuses kuni 60 eluaastat. Enamus 

vastajaid on inimesed, kelle ühe kuu netosissetulek on alla 500 euro. Vastanutest 87% on 

naisterahvad ning 13% meesterahvad. Haridustasemelt on vastanutest kõige enam 

keskharidusega inimesi ehk 41%, neile järgnevad kõrgharidusega inimesed 35,1%-ga 

vastanutest ning keskeriharidusega vastanuid on 13,1% ja põhiharidusega 10,4%.  

Noored kasutavad tänapäeval väga palju nutiseadmeid ning suhtlevad erinevates 

suhtlusvõrgustikes. Selle tulemusena on ka antud uuringus näha, et enamus vastajaid on 

enda teadlikkuse täisteraviljatoodete kasuteguritest saanud just interneti suhtlusvõrgustike 

vahendusel (joonis 14).  

 

 

Joonis 14. Vastanute arv, kes on algse informatsiooni saanud sotsiaalmeedia 

suhtlusvõrgustikest, vastavalt soole ja vanusele inimese kohta (autori koostatud) 
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Sotsiaalmeedia on ettevõtete jaoks hea võimalus soodsalt enda tooteid reklaamida. Kuna 

inimesed loevad suhtlusvõrgustikes kirjutatavat, siis on lihtne mõjutada tarbija teadlikkust 

mingi toote suunas. Seda nii positiivses suunas, kui ka negatiivses. Reklaamide mõju on 

tarbijatele ka suhteliselt suur ning seda näitab ka läbiviidud uuring. Kui reklaam on millegi 

poolest inimesele meelde jäänud siis seda toodet ka ostetakse. Seega rohkem 

silmapaistvaid reklaame aitavad tõsta tarbija teadlikkust. 

Inimesed on oma loomult sotsiaalsed. Seetõttu avaldavad sotsiaalsed suhted mõju 

tarbijate väärtustele, maailmavaate kujunemisele ning üldisele teadlikkusele. Eelnev väide 

on välja toodud ka bakalaureusetöö teoorias ning seetõttu uuriti seda ka autori poolt 

koostatud küsitluses. Vastustest tuleb välja, et vastajad kuulavad väga enda perekonna ja 

sugulaste nõuandeid. Sotsiaalne staatus on inimestele oluline ning selle määrab isiku 

positsioon perekonnas, sõprusringkonnas, koolis, töökohas jne. Vastavalt sellele, mida 

räägivad täisteraviljast toodete kohta vastajate perekond, sugulased, sõbrad, töökaaslased 

või klassikaaslased on võimalik nende teadlikkust ning ostuotsuseid antud valdkonnas 

mõjutada.  

Antud lõputöö küsitluses selgub, et vastajad on teadlikud täisteraviljatoodete 

kasuteguritest. Uuringus selgus , et enamus vastanutest tarbivad täisteraviljast tooteid 

rohkem, kui kaks korda nädalas. Lisaks toodi tarbimise põhjuseks asjaolu, et täisteraviljast 

tooted on tervislikud, aitavad kaasa soolte talitlusele, aitavad kaalu kontrollialla saada ning 

on ka maitsvad. Tänapäeval propageeritakse tervislikke eluviise nii internetis, kui 

televisioonis, raadios ja ajakirjanduses. Tänu sellele on saanud atraktiivseks vormis keha ja 

tervislikud eluviisid. Need, kes vastasid, et ei tarbi täisteraviljast valmistatud tooteid, 

märkisid enamjaolt põhjuseks kalli hinna. Antud uuringu vastajatest 49,2% inimesel on 

netosissetulekuks ühes kuus kuni 500 eurot. 29,5% vastasid, et nende sissetulek on 501 

kuni 1000 eurot kuus, ning ülejäänutel üle 1001 euro kuus. Suurem osa vastanutest 

moodustab nooremad inimesed, kes on kuni 30 aastased ning keskharidusega. Joonisel 15 

on näha kuidas jaotub sooliselt ja vanuseliselt vastajate arv küsimusele hinna olulisuse 

kohta. 
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Joonis 15. Vastajad, kes ütlesid, et toote hind on nende jaoks väga oluline, vastavalt 

soole ja vanusele (autori koostatud) 

 

Nende vastanute netosissetulek on enamjaolt kuni 500 eurot kuus. Uuring näitas, et 

joonisel olevate näitajatega vastajate seas on toote hind olulisem, kui suurema 

sissetulekuga ja vanemate inimeste jaoks. Suurema sissetulekuga vastajate jaoks on hinnast 

olulisem asjaolu, et toode oleks tervislik ning neile juba tuttav. Vastanutest 26 inimese 

jaoks on toote ostmise juures väga oluline see, et toode oleks neile tuttav. Asjaolu, et toode 

oleks kliendile tuttav ei sõltu tarbija vanusest ega sissetulekust. Lisaks toote hinnale, 

tervislikkusele ja maitsele näitab uuring, et tarbijate jaoks on tähtis see, et nad on sellest 

tootest juba teadlikud.  

Läbiviidud tarbijauuringu põhjal võib järeldada, et tarbijad on teadlikud täisteravilja 

kasuteguritest ning see teadlikkus mõjutab ostukäitumist. Küsimusele täisteraviljast 

toodete kasutegurite teadlikkuse kohta vastas 136st vastanust kõigi variantide peale kokku 

vaid 11 inimest, et ei ole üldse teadlik. Samas väga teadlikud olid esimese vastusevariandi 

puhul 35 inimest, teise variandi puhul 34 inimest, kolmanda variandi puhul 50 inimest, 

neljanda variandi puhul 54 inimest ning viienda variandi puhul 39 inimest. Lisaks vastas 

suurem osa, et nad tarbivad täisteraviljast tooteid 3-4 korda nädalas ja põhjuseks ütlesid 

9 

17 

2 

1 

2 

1 

9 

Naine kuni 20

Naine 21-30

Naine 31-40

Naine 41-50

Naine 51-60

Mees kuni 20

Mees 21-30
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enamus vastajaid asjaolu, et  täisteraviljast tooted on tervislikud. Kolmekümnest vastajast, 

kes ütlesid, et tarbivad täisteraviljatooteid iga päev vastasid kõikidele esimeses küsimuses 

täisteravilja kasutegurite teadlikkuse kohta küsitud variantidele kas väga teadlikud või 

pigem teadlikud. 21 vastajat kolmekümnest vastasid väidetele vastusega kas väga teadlik 

või pigem teadlik. 11 vastajat igapäevastest täisteraviljatoodete tarbijatest vastasid mõnele 

väitele vastusega nii ja naa ning vaid neli vastanut ütlesid mõne väite kohta, et pigem ei ole 

teadlik. 17% vastanutest jälgib väga, et nende toidulaud oleks tervislik ning 56% 

vastanutest pigem jälgib seda. Vastajad on teadlikud täisteravilja kasuteguritest ning 

jälgivad, et toit mida nad söövad oleks tervislik. Küsitletavad teavad, et tervislik toitumine 

on mitmekesine toitumine. Vastajad põhjendasid ka täisteravilja tarbimist täisteravilja 

tervislikkusega. Nende väidete põhjal võib järeldada, et tarbija teadlikkus mõjutab antud 

valdkonnas ka ostukäitumist. Teadlikkus avaldab tarbijate ostukäitumisele mõju, kuid see 

ei ole ainuke aspekt, mida tarbijad toote ostmisel vaatavad. Tarbijad võivad olla tootest 

teadlikud ning soovida seda osta, kuid vaid teadlikkusest ei piisa toote ostuni jõudmiseks. 

Antud uurimustöö näitab, et lisaks mõjutab tarbijaid ka toote maitse, hind ja 

perekonna/sugulaste arvamus antud tootest. Luues kampaaniaid täisteravilja kasuteguritest 

saaksid teadlikumaks ka need, kes siiani pigem ei ole olnud teadlikud. Inimesed vastasid, 

et nad tarbiks täisteraviljast tooteid rohkem, kui neil oleks veel rohkem informatsiooni 

täisteravilja kasutegurite kohta. Seega soovitab töö autor luua uusi kampaaniaid 

täisteravilja kasuteguritest ja kasutusaladest, et teadlikkus jõuaks ka nende inimesteni, kes 

siiani teadlikud ei olnud.  



41 
 

 

 

KOKKUVÕTE 

 

Esimeses peatükis, mis koosneb neljast osast, toodi välja ostukäitumist mõjutavad 

tegurid. Ostukäitumist mõjutavad tarbija motiveeritus, isiksus, elustiil, nende hoiakud. 

Erinevad välismõjud avaldava mõju sotsiaalses aspektis. Inimene on sotsiaalne ning seega 

võtavad tarbijad arvesse enda lähedaste arvamusi. Üks osa tarbija ostukäitumist 

mõjutavatest teguritest on tarbija teadlikkus ja kaasahaaratus. Kõik mõjutegurid on 

üksteisega seotud. Näiteks ressursid ja vajadused on erinevate sotsiaalsete gruppide ja 

erineva vanusega inimeste jaoks erinevad. Rohkemate ressurssidega inimestel on erinevad 

hoiakud ja elustiil võrreldes väiksema sissetulekuga inimestega. Erinevas vanuses 

inimestel on vajadused erinevad. Lisaks seletab esimene peatükk tarbija ostukäitumise 

uurimist. Tihti viiakse läbi turu-uuringuid, et teada saada mida tarbijad päriselt tahavad. 

Uurimisvõimalusi on mitmeid, näiteks kvantitatiivne ja kvalitatiivne uuring. Antud 

uurimustöös kasutati kvantitatiivset uuringut. Välja on toodud täisteravilja kasutegurid 

ning kasutusalad. Võrdluseks on juurde toodud ka rafineeritud teraviljade omadused. 

Täisteraviljast valmistatud tooted on tervisele kasulikumad, kuid on kallimad kui 

rafineeritud teraviljast valmistatud tooted. 

Teises peatükis, mis koosneb samuti neljast osast on uuritud kvanitatiivse 

uurimismeetodiga tarbija teadlikkust täisteraviljast valmistatud toodetest ning selle 

teadlikkuse mõjust ostukäitumisele. Tarbijad on enamjaolt teadlikud täisteravilja 

kasuteguritest ning tarbivad neid tooteid umbes 3-4 korda nädalas. Tarbijate teadlikkust 

mõjutavad neile lähedased inimesed ning informatsiooni saamine interneti teel. Heaks 

viisiks tarbijate teadlikkuse tõstmisel on tarbijatele degusteerimise pakkumine 

kaubanduskeskustes. Tarbijate ostukäitumist mõjutavad kõige enam toote maitse, 

tervislikkus ja hind. Enamus vastanutest ei tarbi täisteraviljast tooteid just põhjusel, et need 

kas ei maitse neile või on liiga kallid. Tarbija teadlikkus täisteravilja kasuteguritest 

mõjutab ostukäitumist, kuna tarbijad soovivad toituda tervislikult ning seetõttu ka tarbivad 

täisteraviljast tooteid. Juhul, kui nad ei tarbi täisteraviljast tooteid, siis seda mitte seetõttu, 

et nad ei oleks teadlikud, vaid täisteraviljast tooted on nende jaoks liiga kallid. Luues uusi 
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kampaaniaid täisteravilja kasuteguritest teadvustamiseks, mõjutaks see ka inimesi rohkem 

täisteraviljast tooteid ka ostma.  
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CONSUMERS AWARENESS OF WHOLE GRAINS 

EFFICIENCY AND HOW THAT AWARENESS 

INFLUENCES BUYING BEHAVIOUR 

 

SUMMARY 

 

First part consists of four chapters, that points out what affects costumer behaviour. 

Costumer behaviour is influenced by motivation, personality, lifestyle and attitude. 

Different external affects like social status influence costumer behaviour also. Human 

being is very social so consumers consider what their loved ones say about a certain 

product. One part of consumer buying behaviour is consumer awareness and captivation. 

All influencing faktors are connected with one another. For instance people who are from 

different social groups and different age have different resources and needs. People who 

have more resources have different attitude and lifestyle compared to to people with less 

income. People with different age have different needs. First part also explains consumer 

behaviour research. Often firms carry through market research, to learn what consumers 

really want. There are many ways to carry through a market research, for instance 

quantitative and qualitative researches. This bachelor thesis used quantitative research. 

This research brings out whole grain effeciency and where whole-wheat grain is used. For 

comparison this bachelor thesis brings out refined grain qualities. Whole grain products are 

more beneficial for human health than refined grain products. Unfortunetly whole grain is 

more expensive than refined grain.  

Second part consists of four chapters also. Second part consists of research that is 

carryed through to see if people are aware about whole grain efficiency and how this 

awareness influences consumer buying behaviour. Consumers are mostly aware about 

whole grain efficiency and therefore they consume those products approximately 3-4 times 

a week. Consumer awareness is influenced by their loved ones and information that is 

obtained from internet. Food tasting in supermarkets is a good way to raise consumer 

awareness. Consumer awareness is mostly influenced by product taste, price and 

wholesomeness. Most people who responded to this research said that they don’t consume 

whole grain products because they are too expencive or they are not tasty. Consumer 
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awareness about whole grain efficiency influences consumer buying behaviour, because 

consumers would like to eat healthy and therefore eat whole grain products. In case people 

don’t eat whole grain products, it is because they are too expencive not that they aren’t 

aware about whole grain efficiency. People would be influenced to eat more whole grain 

products if there were new campaigns about whole grain efficiency. 
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Lisa 1. Bakalaureusetöö küsitlus. 

 

Tarbija uuring täisteravilja kasutegurite teadlikkusest ning ostukäitumise mõjuteguritest 

Lugupeetud vastaja! 

Palun Teie abi Eesti Maaülikooli Maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala 

bakalaureuse töö materjali kogumisel. Uuringu läbiviijaks on majandus- ja 

sotsiaalinstituudi III kursuse tudeng Daisi Mats. Bakalaureuse töö eesmärk on selgitada 

välja, kuivõrd teadlikud on toidukaupade ostjad täisteravilja kasuteguritest, ning kas ja 

kuidas mõjutab antud teadlikkus tarbijate ostukäitumist.  

Küsitlusele vastamisel palun tehke märge Teile kõige õigema vastusena tunduva 

vastusevariandi ette.  

Küsitluse täitmine võtan aega umbes 10 minutit. 

Küsitlus on anonüümne. 

 

Teadlikkus 

 

1. Kuidas hindade oma teadlikkust järgmiste väidete kohta?  

 

1. Täisteraviljast tooted sisaldavad inimesele vajalikke antioksüdante ja vitamiine. 

2. Täisteraviljast tooted aitavad vähendada südamehaiguste teket ja vähendada 

kolesterooli. 

3. Täisteraviljad on madala rasvasisaldusega, seega ei sisalda tarbetut energiat 

4. Täisteraviljast tooted on heaks vahendiks kaalu kontrollialla saamiseks 

5. Mida suurem on tootes kiudainete sisaldus, seda rohkem on tootes täistera 
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Väga teadlik Pigem teadlik Nii ja naa Pigem teadlik Ei ole üldse teadlik 

1.  

2.   

3.  

4.  

5.  

6.  

 

6. Millistest allikatest olete saanud informatsiooni täisteraviljast valmistatud 

toodete kasulikest omadustest?  

 

   Interneti suhtlusvõrgustikest(Facebook, Twitter, Instagram...) 

   Sõbralt/tuttavalt/sugulaselt 

   Erialastest raamatutest 

   Ajalehtedest/ajakirjadest 

   Treenerilt 

   Toitumisnõustajalt 

   Koolist 

   Raadiost/televisioonist 

   Ei olnud siiani teadlik täisteravilja kasulikest omadustest 

   Muu...  
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7. Millisel määral võtate arvesse alljärgnevate variantide nõuandeid enne ostu 

sooritamist?  

 

1. Sõbra/tuttava 

2. Internetikommentaatori 

3. Perekonna/sugulaste 

4. Klassikaaslaste 

5. Töökaaslaste 

 

      Võtan väga  Pigem võtan Nii ja naa Pigem ei võta Ei võta üldse 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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8. Kuidas on poes degusteerimist pakkuvad ettevõtted mõjutanud Teie 

ostuotsuseid Teile varem tundmatute toodete suhtes? 

 

   Maitsva toote puhul olen toote ostnud 

   Maitsva toote puhul on saanud degusteeritud toode igapäevaselt tarbitavaks 

   Olen degusteerija pakutavaid tooteid proovinud, kuid ei ole ostnud 

   Ei proovi kunagi degusteerimiseks pakutavaid tooteid, ostan tooteid, mis on mulle 

juba tuttavad 

   Ei proovi kunagi degusteerimiseks pakutavaid tooteid, ostan tooteid neid varem 

maitsmata 

   Muu...  

 

9. Kuidas hindate uute toodete reklaamide mõju Teie ostuotsustele? 

 

   Ostan alati reklaamitavaid tooteid 

   Meeldejääva reklaami puhul soovin toodet osta 

   Ei pööra üldse reklaamidele tähelepanu 

   Muu... 
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Ostukäitumine 

 

10. Kui tihti te tarbite täisteraviljast valmistatud tooteid? 

 

   Iga päev 

   5-6 korda nädalas 

   3-4 korda nädalas 

   1-2 korda nädalas 

   Ei tarbi üldse 

 

11. Juhul, kui Te tarbite täisteraviljast tooteid, siis mis põhjustel? 

 

   Täisteraviljast tooted on maitsvad 

   Täisteraviljast tooted on tervislikud 

   Täisteraviljast tooted aitavad kaasa soolte talitlusele 

   Täisteraviljast tooted aitavad kaalu kontrollialla saada 

   Muu... 
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12. Juhul, kui Te ei tarbi täisteraviljast tooteid, siis mis põhjustel? 

 

   Täisteraviljast tooted on kallimad, kui rafineeritud teraviljast tooted 

   Täisteraviljast tooted ei paitse mulle 

   Kuna täisteraviljast tooted ei ole tervislikud 

   Kuna kannatan gluteenitalumatuse all 

   Muu... 

 

13. Hinnake alljärgnevate faktorite olulisust toodete ostmisel 

 

                Väga oluline Pigem oluline Nii ja naa Pigem ei ole oluline Ei ole üldse oluline 

Toote  

tervislikkus 

Toote hind 

Toote kaubamärk 

Toote säilivusaeg 

Toode on mahe- 

toodang 

Toote maitse 

Toote päritolu 

Toode on tuttav 



54 
 

14. Mida tähendab tervislikkus Teie jaoks? 

 

   Mitmekesist toiduvalikut 

   Toiduvalikut, mis koosneb suures osas puu-ja juurviljadest 

   Tarbitavad tooted on gluteenivabad 

   Toiduvalik sisaldab täisteraviljast tooteid 

   Toiduvalik ei sisalda mingil kujul teraviljatooteid 

   Toiduvalik, mis on vähese kalorisisaldusega 

   Toiduvalik sisaldab palju piimatooteid 

   Muu... 

 

15. Kas jälgite, et toit, mida tarbite oleks tervislik? 

 

   Väga jälgin 

   Pigem jälgin 

   Nii ja naa 

   Pigem ei jälgi 

   Ei jälgi üldse 
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16. Kui ostate toidukaupu, siis Te enamjaolt... 

 

   ...teete ostunimekirja ja järgite seda 

   ...teete valiku impulsiivselt poes 

   ...teete enne ostunimekirja valmis, kuid leides hea pakkumise ostate ka muud kaupa 

   Muu... 

 

17. Kui käite poes, siis pöörate Te tähelepanu pakendil olevale toitumisalasele 

teabele?  

 

   Pööran alati 

   Pigem pööran 

   Nii ja naa 

   Pigem ei pööra 

   Ei pööra üldse 

 

18.  Kui olete poes, siis eelistate Te erinevaid sooduskampaaniaga tooteid? 

 

   Eelistan alati 

   Pigem eelistan 

   Nii ja naa 

   Pigem ei eelista 

   Ei eelista üldse 
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19.  Mis ajendaks Teid rohkem täisteraviljast valmistatud tooetid tarbima? 

............................................................................................................................................. 

 

Järgmised küsimused puudutavad vastaja profiili ning neid vastuseid kasutatakse 

erinevate sihtgruppide vastuste analüüsil vaid üldistatud kujul 

 

20.  Teie sugu 

 

   Mees 

   Naine 

 

21.  Teie vanus 

 

   Kuni 20 

   21-30 

   31-40 

   41-50 

   51-60 

   61 või vanem 

 

  



57 
 

22.  Teie haridus 

 

   Põhiharidus 

   Keskharidus 

   Keskeriharidus 

   Kõrgharidus 

 

23.  Teie ühe kuu netosissetulek eurodes 

 

   Kuni 500  

   501-1000 

   1001-1500 

   1501-2000 

   Üle 2001 

 

Tänan vastamast! 
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Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks ning 

juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 
 
Mina, _________________________________________________________________, 

(autori nimi) 

sünniaeg  _______________, 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________, 
(lõputöö pealkiri) 

mille juhendaja(d) on_____________________________________________________, 
(juhendaja(te) nimi) 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja  

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks  

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni;  

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile; 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor   ______________________________  
 (allkiri) 

 

Tartu, ___________________ 
 (kuupäev) 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 
 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 
 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 


