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Lühikokkuvõte: 

Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse mahetoidu turustamist vahendajate positsioonilt. 

Et mahepõllumajandus on aktuaalne ja atraktiivne valdkond, on mahepõllumajanduse 

valdkonda ka uuritud piisavalt, kuid autorile teadaolevalt, on uurimisküsimuse all olnud 

just tootjad ja tarbijad, samas kui mahepõllumajanduse vahendajad on uurijate 

huviorbiidist välja jäänud. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada mahepõllumajanduse 

toodangu vahendajate peamised probleemid mahetoidu turustamisel ja pakkuda välja 

probleemide lahendamise kava. Uurimisobjektiks on valitud mahepõllumajanduse 

toodangu vahendamisega tegelev ettevõtte Valete OÜ. Esmaseks uurimismeetodiks on 

Valete OÜ asutaja ja juhatajaga läbi viidud poolstruktureeritud intervjuu. Tuginedes 

uurimustööle, selgub, et peamised probleemid uuritavas turustustegevuses on seotud Eesti 

tarnijatega. Intervjueeritava sõnul on kohalike mahetootjate tegevus ebastabiilsed ja nende 

kauba kvaliteet kõigub. Kuna tarnijad on oluline lüli, siis tuleks nende valikul tegeleda 

kindlasti riskide maandamisega. Ühtlasema mahekauba kvaliteedi tagamiseks saaks 

vahendaja reguleerida tootjaid kvaliteedinõuetega, andes ette tingimused, millele peab 

tootja müüdav mahetoodang vastama. 
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The aim of currently bachelor´s thesis was to identify problems distribution of organic 

foodstuff from the viewpoint of intermediators and analysis of solutions in the example of 

Valete OÜ. The analysis of the present thesis is based on qualitative research methods, that 

is half-structured interview. The results showed that main problems involved at producers 

and suppliers. These are unconstant of Estonian companys and fluctuations in goods 

quality. Intermediators must be dispel the risks and do business with different producers 

and suppliers, who has similar products. Become of high quality organic goods, the 

intermediators have to do request of quality. Local producers need be sort out the problems 

and deal with bottlenecks. In Estonia are not enough organic staff manufacturing 

companies and producers have a small capacity. If the quantities growing, then more in 

demand organic food arrive at consumer. The bigger quantities productions, manufacturing 

and marketing bring about the prices come down and consumers are more buy organic 

food. 
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 SISSEJUHATUS 

 

Tänapäeva kiires ja muutuvas maailmas on inimesed hakanud rohkem tähelepanu pöörama 

keskkonna säästmisele ja oma tervisele. Loodushoidlik eluviis on muutunud üha 

populaarsemaks ja nõudlus mahetoidu järele aina kasvab.  

Käesolevas bakalaureusetöös käsitletakse mahetoidu turustamist vahendajate positsioonilt. 

Et mahepõllumajandus on aktuaalne ja atraktiivne valdkond, on mahepõllumajanduse 

valdkonda ka uuritud piisavalt, kuid autorile teadaolevalt, on uurimisküsimuse all olnud 

just tootjad ja tarbijad, samas kui mahepõllumajanduse vahendajad on uurijate 

huviorbiidist välja jäänud. Antud lünka püüab käesoleva uurimusega täita bakalaureusetöö 

autor. Uurimustöö eesmärgiks on välja selgitada mahepõllumajanduse toodangu 

vahendajate peamised probleemid mahetoidu turustamisel ja pakkuda välja probleemide 

lahendamise kava. Uurimisobjektiks on valitud mahepõllumajanduse toodangu 

vahendamisega tegelev ettevõtte Valete OÜ. 

Eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded:  

 selgitada välja mahepõllumajandustoodete turustamise teoreetilised käsitlused ning 

anda ülevaade mahetoiduga seotud mõistetest; 

 teostada intervjuu, välja selgitamaks, millised probleemid esinevad mahetoidu 

turustamisel; 

 uurimustöö tulemustele tuginedes teha ettepanekud uuritavale organisatsioonile 

mahepõllumajandustoodete vahendamisel.  

Bakalaureusetöö koosneb kahest osast: teoreetilisest ja empiirilisest osast. Töö teoreetilises 

osas on defineeritud  turundust ja selle alla kuuluvat turustuse olemust ja võimalikke 

käsitlusviise ning mahepõllumajandusturundust. Sealjuures on käsitletud tarbijaid, tarnijaid 

ja konkurente. Eraldi on välja toodud mahetoiduga seotud mõisted. 

Uurimustöö empiirilises osas tutvustatakse Valete OÜ mahekaubapoodi Lõuna-Eesti 

Ökokeskus ning nende kaupluses müüdavat mahetoidu sortimenti. Kirjeldatakse 

uurimustöö meetodeid ja tuuakse välja uurimustöö tulemused. Seejärel analüüsitakse antud 
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ettevõtte näitel mahetoidu turustamist, kirjeldatakse sellega kaasnevaid probleeme ning 

pakutakse välja võimalikke probleemide lahendusi.  

Esmaseks uurimismeetodiks on Valete OÜ asutaja ja juhatajaga läbi viidud 

poolstruktureeritud intervjuu. Intervjuu eesmärgiks oli koguda infot ettevõtte 

turustusmeetmete kohta ning selgitada välja probleemsed kohad. Teiseste andmetena on 

kasutatud töö teoreetilises osas erialaseid kirjanduslikke allikaid, uurimustöid, 

teadusartikleid ja statistikat. 

Uurimustöö kokkuvõttes antakse hinnang mahetoidu turustamisega seotud probleemidele 

ning teguritele, mis seda mõjutavad ning pakutakse välja võimalused, kuidas probleeme 

lahendada. 

Siinkohal soovib bakalaureusetöö autor tänada oma juhendajat Katrin Kreegimäed ja 

uuringus osalema nõustunud Valete OÜ omanikku. 
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1 MAHETOIDUGA SEOTUD MÕISTED JA 

TURUSTAMINE 

 

1.1 Turunduse olemus  

 

Turundus on erinevate tegevuste kogumik, kus viiakse kokku tarbijad ja müüjad. Tarbijatel 

on ostuvõime, vajadus ja soov kulutada raha mingi teenuse või hüve soetamiseks. 

Vahendajatel aga soov tarbijate vajadusi rahuldada oma eesmärkide saavutamiseks. 

„Turundusteoorias defineeritakse turgu toote või teenuse tegelike ja potensiaalsete ostjate 

kogumina“ (Vihalem 1993: 93). Turu eksisteerimiseks on vajalik, et oleks olemas kindlate 

vajaduste ja soovidega inimesed ning vähemalt üks toode, mis nende soove rahuldaks. 

Sealjuures peavad tarbijad tahtma ja olema võimelised nende vajadusi täitvat toodet raha 

eest omandada (Ohvril 1997: 42).  

Vajaduse all mõistame, et inimene tunneb millegi järele puudust. Ameerika psühholoog 

Abraham H. Maslow on koostanud inimvajaduste hierarhia, kus ta paigutab vajadused 

viieastmelisse püramiidi. 

Keskmist inimest arvestav vajaduste hierarhia: 

1. füsioloogilised vajadused – vee-, toidu-, une- ja seksuaalvajadus; 

2. turvalisuse ja kaitstuse vajadus; 

3. armastuse ja kuuluvusevajadus ja tunda hoolivust; 

4. tunnustuse vajadus – vajadus teiste tunnustuse järele; 

5. eneseteostuse vajadus – soov kasutada ära enda täielikku potentsiaali, milleks 

inimesel jätkub võimeid, oskusi ja teadmisi. 

Loetelu esimesed astmed, kus on välja toodud füsioloogilised vajadused, peavad olema 

täidetud, et jõuda viimasteni. (Inimvajaduste...2015). Füsioloogilised vajadused on need, 

mis on inimesel vajalikud elus püsimiseks. Toit on ressurss, mille järele on alati nõudlus.  

Põllumajandusturunduses tähendab turundus erinevatele osapooltele erinevaid asju. Tarbija 

jaoks on tegemist lihtsalt toidukaupluste külastamisega, kuid tegelikult on toidukaubandus 

vaid põllumajandusturunduse pindmine osa. Põllumajandustootjale tähendab turundus 
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toodangu müüki, mis hõlmab koormate laadimist, transporti ja turul müüki. Vahendajad ja 

töötlejad käsitlevad turundust kui konkurentsieeliste saavutamist teiste sarnaste ettevõtete 

ees, müügi täiustamist ja kasumi suurendamist ning tarbijate rahulolu täitmist (Ohvril 

2010: 10). 

„Turunduse eesmärk on rahuldada tarbijate vajadusi ettevõttele kasumlikul moel "(Kuusik 

jt 2010: 83). Kotleri arvates hõlmab turundus ühiskonnas majanduslikke tegevusi, mille 

abil nii üksikult kui ka rühmana rahuldatakse oma soovid ja vajadused. Nõudmised, mis 

suudavad täita kellegi tarvet, täidetakse vastastikku pakkudes ja vahetades kaupu ja 

teenuseid teatud väärtuse eest (Kotler 2003a: 9).  

Klientide nõudmiste ja vajaduste rahuldamiseks tuleb püüda aru saada, mille järgi nad 

teevad ostmisel otsuseid. Kas valiku võimalusel mõjutab pigem hind või peetakse 

tähtsamaks toote kvaliteeti. Kui palju mängivad rolli samalaadsed tooted? „Turundus on 

kasulike klientide leidmise ja hoidmise ning kasulike kliendisuhete arendamise teadus ja 

kunst“(Kuusik jt 2010: 16).  

Tootja kui ka vahendaja jaoks on oluline luua selline turundusmeetmestik, mis toob välja 

organisatsiooni tugevad küljed ja eelised ning kasutab ära firma kogemused. Tegeleda 

tuleb toote, hinna, müügi ja reklaamiga. Hinnapoliitika on oluline mõlemale poolele, tuleb 

arvestada nii kauba kulude, nõudluse kui ka konkurentsiga. 

Turundus on väga lai mõiste, mis hõlmab toote kujundamist ja arendamist, tootmist, 

turundusuuringuid, hinnapoliitikat, reklaami ning veel teisigi erinevaid tegevusalasid. Üks 

suur turunduse alla käiv valdkond on turustamine. 

 

1.1.1 Turustus  

 

Turustus tegeleb kaupade müümisega seotud tegevustega, eelkõige nende jaotamisega. 

Turustusest rääkides puutume kokku erinevate osapooltega, nendeks on tootja, 

vahendaja ja tarbija.  

Edasimüüjad ehk vahendajad aitavad ettevõttel oma tooteid turul realiseerida. Kuusik 

toob välja, et vahendajaid on mitmeid, kuid üldiselt eristatakse jae- ja hulgimüüjaid. 

(Kuusik jt 2010: 267). Jaemüük sisaldab kõiki kaupade müügi või teenusega kaasnevaid 
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tegevusalasid personaalselt kliendile (Kotler 2003a: 535). Vahendaja kohtub mõlema 

poolega, selgitab välja tarbija vajadused ja ostusoovid ning aitab tootjal need tarbijale 

toimetada. Tänu sellele saab edasimüüja kas rahalist kasu või muud hüve. 

Kasu toovate tarbijate leidmine ja säilitamine on keeruline protsess. Tarbija vajaduse 

tajumine aitab tootjal arendada toodet ja müüjal kujundada tarbija ostukäitumist. Aluseks 

tuleb võtta tarbija vajadused, elustiil ja väärtushinnangud. 

Homogeenne turg on samalaadsete vajaduste ja soovidega tarbijate kogum (Vihalem 2008: 

59). Ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid eelistav turu segment on sarnaste vaadetega 

tarbijaterühm, kes viljelevad tervislikku elulaadi ning austavad ümbritsevat loodust. 

Kuusiku veendumisel mõjutab inimese elustiil tema vajadusi ja arvamusi. Kõigepealt 

tarbija kogub informatsiooni ja arvestades oma elulaadiga, teeb ostuotsused, et täita oma 

soovid ja vajadused (Kuusik jt 2010: 86).  

Tootja on hüviseid loov ettevõte, kelle ülesandeks on õppida tundma tarbija vajadusi või 

luua uusi tarbimisharjumusi. Ohvril pakub välja, et toote teevad eriliseks iseloomulikud 

tunnused, näiteks leibade käsitsi vormimine või mahetooraine kasutamine. Sellised 

eriomadused eristavad kaupa konkurentide omast ja pakuvad põnevust ja huvi tarbijatele 

ning tõstavad üldjuhul kauba hinda (Ohvril 2010: 126). 

Müügimahu prognoosimiseks on ettevõttel vaja analüüsida toote elutsüklit, kuidas kujuneb 

proovimüük, kas tehakse kordusoste ja toode võetakse omaks. Seejärel on näha, kas toode 

vastab tarbijate vajadustele ja kui suur on turumaht. 

Ettevõte on turul edukas kui ta suudab klientidele pakkuda suuremat rahulolu kui tema 

konkurendid (Kuusik jt 2010:74). Tootjatele annab kauba väärtuse rahaline väljendus 

selge informatsiooni hetkel turul toimuvast (Konkurentsiameti... 2011: 4). Tarbijatele on 

hind kergesti märgatav turu element, millele reageeritakse kiiresti. (Vihalem 1996: 12).  

 

1.1.2 Vahendajad 

 

Vahendajad on majandusüksused, kes abistavad ettevõttel esindada, müüa või jaotada oma 

kaupu lõpptarbijale. Vahendajateks võivad olla vaheltkasu saamise eesmärgil toodete 

edasimüüjad ja logistikaettevõtted, kes hangivad kaubad, hoiavad ning jaotavad need. 
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Vahetalitajate alla kuuluvad ka ettevõtted, kes tegelevad turundusteenustega, mis aitavad 

toodetel kohaneda turuoludega ning viimasena rahaliste vahenditega tegelevad 

finantsvahendajad(Kuusik jt 2010: 79). Vahendajad on keskendunud toodete suunamisele 

tootjalt tarbijale läbi mitmete turundusalaste tegevuste (Ohvril 2010: 90).  

Jaemüüjaks nimetatakse ettevõtet, kelle sissetulekud tulevad peamiselt toodete müümisest 

otse tarbijale. Jaemüüja (joonis 1) ostab tooted kas otse tootjalt või hulgimüügiga 

tegelevalt ettevõtjalt, mille järel on tal täielik õigus ostetud kauba üle ning siis loovutab ta 

kauba raha eest lõpptarbijale (Kuusik jt 2010: 268). 

 

Joonis 1. Jaemüüja funktsioonid hankija ja tarbija suunal. Allikas: (Kuusik 2010: 268). 

Ettevõtte jaoks on turul põhiliseks kauba järele nõudluse kindlaks tegemiseks hind. 

(Vihalem 1996: 9). Tururiskid võivad tekkida erinevate turutingimuste muutumisel. Kui 

väheneb toote hind, mida ollakse nõus maksma, muudab see laos asuvate kaupade väärtust 

ettevõtja jaoks kahjulikus suunas. Klientide väljakujunenud eelistused võivad pöörduda, 

mis toob kaasa toodete vähesema tarbimise. Lisaks mõjutab ettevõtteid konkurentide 

tegevus (Ohvril 2010: 89). Tarbijad reageerivad nii ettevõtte enda kaupade väärtuse 

muutusele kui ka konkureerivate ettevõtete toodete hindade muutusele. Ostetava koguse 

suurus sõltub ka inimeste sissetulekutest ja nende muutumisest (Kerem, Randveer 2007: 

29).  
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1.1.3 Tarbijad 

 

Tarbijad on enim ettevõtte tegevust mõjutavaks teguriks. Tänapäeval on inimeste 

teadmised suurenenud ja info kättesaadavus väga hea, seetõttu on tarbijad nõudlikumad ja 

nad oskavad oma vajadustele alternatiivseid ja sobivamaid lahendusi leida (Kuusik jt 2010: 

73). 

Teadmiste ja tehnoloogia areng aitab kaasa toodete kasulikkuse ja kvaliteedi kasvamisele 

ning ühtlustumisele. Konkurentidest eristumiseks pakub just teeninduse kvaliteet kõige 

suuremaid võimalusi (Kotler 2003b: 167). Pakkudes kliendile meeldiva ja rahuldust 

pakkuva teeninduse, loome ettevõttest hea esmamulje. Hea teenindusega saame firmale 

püsikliente, klientide lojaalsus tagab ettevõttele jätkusuutlikuse. Vihalemma sõnul võib 

klient olla lojaalne organisatsioonile kui ka teenindajale, samuti tootele või tootesarjale ja 

brändile (Vihalem 2008:114). 

Tarbija jaoks on tähtis, et ta saab teenindajalt tähelepanu, ta ootab tunnustust ja hoolitsust. 

Teenindaja peab olema abivalmis ja klientide vajadusi ja soove rahuldama (Vihalem 2008: 

74). Müüjatel on oluline roll tarbijate nõustamisel. Küsitluse ja vaatlusega uuritakse kliendi 

hoiakuid, suhtumisi ja võimalusi ning püütakse jõuda tarbija vajaduste ja soovide 

rahuldamiseni. Vajaduste selgitamisega on võimalus ka vajadusi kujundada ning 

ostuotsuseid mõjutada, sealjuures tuleb luua positiivne ja meeldiv õhkkond. 

Kliendid saavad mõistlikult rahuldatud niikaua kuni tajuvad, et see jääb sallivuse piiresse, 

see on piisav teeninduse tase. Kui tajutakse piisavat teeninduse täitmist või ületab see 

soovitud taset, siis on kliendid rahulolevad. Nad teevad rohkem kordusoste ja jäävad 

lojaalseks sellele vahendajale ning levitavad suuliselt positiivseid sõnu (Lovelock, Wirtz 

2011: 74). 

Kaasaja kliendile on omased järgmised tunnused (Vihalem 2008:74): 

 sõltub vähe majanduslikust ja sotsiaalsest taustast; 

 otsustab teadlikult; 

 on nõudlik kauba suhtes ja hindab kvaliteeti; 

 tarbib maitsest lähtuvalt; 

 tahab ehtsaid tooteid; 
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 teab ostukohtade mainet ja usaldusväärsust; 

 kehtestab kõrged nõudmised ümbrusele ja teenindusele; 

 soovib aega kokkuhoida, eelistab ostumugavust, otsib elamusi; 

 hoolib tervisest ja hindab looduslähedust. 

Kliendiga kontakti loomine on väga oluline. Asjatundlikkus, sõbralikkus ja kannatlikkus 

on omadused, mis teevad müüjast hea klienditeenindaja. Müüja peab olema kompetente ja 

pühendunud, kellega klient tunneb ennast mugavalt ja turvaliselt. Suhted on ettevõtte jaoks 

väärtuslikumaid asju, suhted nii klientide, töötajate kui ka tarnijatega. 

 

1.1.4 Tarnija valik 

 

Tarnija on kaupade turustaja, kes varustab firmat kaupade või teenustega. Ta võib olla 

tootja, kes müüb otse vahendajale oma toodangut või siis hulgimüüja, kes müüb teiste 

toodangut edasi. Ettevõtetel, kes tarnivad teistele ettevõtetele vajalike ressursse, omavad 

suurt rolli lõpptarbijale väärtuse andmises. Tarnijate abil tehakse ettevõttele 

kättesaadavaks ressursid vajalike toodete ning teenuste valmistamiseks. (Kuusik jt 

2010: 73).  

Uue parteni valikul tuleb eelnevalt teha eeltöö, et hinnata tarnija sobivust. Otsustada 

tuleb küsimustes, kas eelistada kodumaiseid pakkumisi või importida välismaiseid kaupu. 

Viimasega tulevad ilmsiks uued riskid. Importimisel tuleb arvestada, kas sealsed  

õigusnormid ja nõuded on kohaldatavad siinsetega. Toidu puhul peab tagama, et see on 

ohutu ja tervislik, arvesse tuleb võtta kõiki ahela osi alates tootmisest kuni tarnimiseni ja 

müügist tarbijani, sest kõik osad võivad toidu ohutust mõjutada. Oluline komponent on 

kauba ja transpordi hind, milliseks kujuneb sealjuures lõpphind tarbijale. Tarnija valikul 

mängib rolli ka tarne kiirus, sellest sõltub kui palju peab ettevõte korraga kaupa ette 

varuma. Seega peab arvestama firma lao suuruse ja tingimustega. 

Tarnija valikul tuleb ettevõttel tegeleda riskide maandamisega, selleks soovitab 

Kuusik koostööd teha rohkem kui ühe tarnijaga ja hinnata tarnija üldist äripotensiaali. 

Eelnevalt tuleb uurida tarnija tarnetingimusi, millised on poolte kohustused ja õigused 

ning nende võimalik muutmine. Tähelepanu nõuavad tarnija krediidivõimalused ja 

maksetingimused. Tähtis on ka tarnija usaldusväärsus ning tähtaegadest 
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kinnipidamine. Probleemkohtadeks toob Kuusik tarnete kvalitatiivse ja kvantitatiivse 

puudulikkuse (Kuusik jt 2010: 73).  

Kaubanduspartnerite valik on suhteliselt keeruline ja väga oluline ülesanne. Uute tarnijate 

valikul tuleks neid võrrelda olemasolevate usaldusväärsete koostööpartneritega. Head 

tarnijad on aluseks ettevõtte edu saavutamiseks. 

Tarnijate otsimisel enim kasutatavad kohad (Pärna: lk 9): 

 internetilehed ja interneti otsingumootorid; 

 ettevõtete interneti kodulehed; 

 koostööpartnerite ja tuttavate soovitused; 

 ärikataloogid; 

 tarnijate personaalsed esindajad; 

 Kaubandus- ja Tööstuskojad; 

 Erialaliidud; 

 tarnijate kataloogid; 

 antud valdkonna messid; 

 antud valdkonna meediaväljaanded. 

Ettevõttes, kus kaupade olemasolu ja varud on igapäevaseks toimimiseks vajalikud, on 

tarnijate valik väga oluline. Hea kvaliteedi ja hinnaga kaupade hankimine loob 

kauplemiseks soodsad tingimused ja võime konkureerida teiste sarnaste ettevõtetega. 

 

1.1.5 Konkureerimine turul 

 

Võimet konkureerida turul saab hinnata erinevalt ja see võib toimuda näiteks töötajate, kui 

ka ettevõtete vahel. Üksteisega konkureerimine ettevõtlusega tegelevatel subjektidel on 

majanduses edasi viiv jõud ning tagab arengu (Tartu... 2013: 4). Ettevõte peab suutma turul 

konkureerida sarnaste ettevõtetega ning saavutama nende ees konkurentsieelise. 

Konkurendid panevad ettevõtteid kindla tendentsiga muutuma ja tegutsema jätkusuutlikult. 

Üha tihenev konkurents suunab ettevõtteid looma tarbijatele paremaid tingimusi. 

Läbi aegade on turul konkureerimine olnud muutlik, eelkõige majandusharus, mis hõlmab 

kaubandust. Majandussüsteemi ajal, kus põhilisi majandusotsuseid langetas riigi keskvõim, 



 14 

oli puudus kaupade järele ning võistlus toimus tarbijate vahel. Üleminek turumajandusele 

tõi kaasa ettevõtete konkureerimise klientide eest. Selline olukord on soodne tarbijatele, 

võimaldades neil leida oma soovide ja vajaduste rahuldamiseks parimad lahendusi 

(Vihalem 1996: 163). 

Eestis oli 2013. aastal suurim käibe kasv kaubanduse valdkonnas. Hulgikaubandusega 

tegelevatest ettevõtetest käis läbi 5 891 miljonit eurot ja jaekaubanduses 1 604 miljonit 

eurot. Viimasel kümnendil on Lõuna-Eesti ja Tartu käibe osatähtsus jae- ja 

hulgikaubanduses püsinud ühtlane või siis pigem väiksemaks muutunud. Lõuna-Eesti 

käive on hulgikaubanduses langenud 12%lt 9%le ja jaekaubanduses 18%lt 17%le. Tartu 

linna kahanemine on toimunud hulgikaubanduses 8%lt 5%le, aga jaekaubanduses hoopiski 

tõusnud 9%lt 10%le (Tartu... 2013: lk 10). 

Ettevõtted, kes tegelevad kaupade vahendamisega tootjatelt tarbijani, konkureerivad 

klientide pärast ja seetõttu on nende hinnapoliitika väga tähtis. Kauba rohkus ja 

ülepakkumine paneb võistlevad ettevõtted mängima hinnaga ja intensiivistama reklaami. 

Sealjuures tuleb arvestada, et tarbijad omavad laialdast informatsiooni hindade kohta ning 

oluline tegur on ka töötuse eksisteerimisel. Tarbekaupade samalaadne tootmine ja kulusid 

säästvate ettevõtlusvormide tekkimine kuuluvad samuti kaubandusettevõtetes 

hinnapoliitikat mõjutavate põhjuste hulka (Siimon: 164): 

Konkureerimine turul on eelkõige raske väikekaupmeestele, kuna jõudsalt kasvab suurte 

jae- ja hulgikaubanduskettide osakaal. Suured kaubandusketid viivad hinnad alla, neil on 

palju kampaaniaid ning tugev reklaam. Väiksemate poodide eeliseks saab tuua vahetut 

suhtlust klientidega, nii saab head tagasisidet selle kohta, mida tarbijad eelistavad. See loob 

head võimalused klientidega püsivate suhete loomiseks ja uute klientide leidmiseks. 

 

1.2 Mahetoiduga seotud mõisted 

 

Mahepõllumajanduses kasutatakse loodust säästvat tootmisviisi, et ressursid saaksid 

taastuda ning kogu aineringlus oleks tasakaalus. Ökoloogilise põllumajanduse ettevõtete 

majandamise põhimõtteks on tegutseda kooskõlas loodusega (Mahepõllumajandus... 2007: 

5). Roheliseks majanduseks nimetatakse tegevust, kus hoitakse keskkonda ja 

väärtustatakse inimest. Ettevõtted püüavad luua hästi tasustatud töökohti ja investeerida 
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raha ettevõtte loodushoidlikku tegevusse. Soovitakse väiksemaks muuta emissiooni, samas 

ka raiskamist ja tarbimist, kuid sealjuures tahetakse saavutada ettevõtte suurem tootlikkus 

läbi rahaliste paigutuste (Roheline...2010: 9). 

Sõna „looduslik“ on toidu kohta mittemidagiütlev sõna, aga sõna „orgaaniline“ omab 

seadustega antud ranget ja võimsat mõju (Fossel 2014: 7). Orgaaniliste kultuuride 

kasvatamisel ei kasutata sünteetilisi väetisi ja pestitsiide ega ka geneetiliselt muundatud 

organisme (GMO) (Mahepõllumajanduse...2008: 6). Märgistatud orgaanilistel toodetel 

peab olema garanteeritud, et need on igasugustest GMOdest vabad (Fossel 2014: 7). 

Mahepõllumajandusest hakati rohkem rääkima 1980-ndate aastate teisel poolel. 

Varasemalt peeti tähtsaks saagikuse suurendamist, kuid siis tekkisid Euroopa Ühenduse 

põllumajanduse poliitikas uued suunad, kus hakati rõhku panema toidu kvaliteedile ja ka 

keskkonnakaitsele (Mahepõllumajanduse...2008: 7). 

Mahekaupadel kasutatakse mõisteid „mahepõllumajanduslik“ ja „ökoloogiline“ 

(Mahepõllumajandus...2011: 32).  

Pakendatud orgaanilise toidu müümisel tuleb alates 01.07.2010 kasutada ELi mahetoote 

logo (joonis 2). Lisaks on kohustuslik logo juurde märkida järelevalveasutuse koodnumber 

ja tähistus toote põllumajanduslike koostisosade tootmiskoha kohta (Märgistamine...). 

  

                                                                 

              EE-ÖKO-02                                         EE-ÖKO-02 

             Eesti põllumajandus                                   ELi põllumajandus  

 

Joonis 2. Euroopa Liidu mahepõllumajandusliku tootmise logo. Allikas: (Märgistamine...) 

Tunnustatud ettevõttes on lubatud kauba märgistamiseks kasutada ökomärki, kui tootmine 

ja töötlemine on toimunud mahepõllumajandusele määratud tingimuste järgi. Ökoloogilist 

märgistust ei kasutata ettevõttes orgaanilisele põllumajandusele üleminemise ajal 
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kasvatatud saaduste puhul ning valmistoodetel, kus on mahepõllumajanduslikke 

koostisosasid alla 95% (sealsamas...). 

Eestis kasutatakse mahepõllumajandusele suunava tähistusena ökomärki (joonis 3), mis 

võib olla ka mustvalgena. 

 

Joonis 3. Eesti ökomärk. Allikas: (Märgistamine...) 

Märgistatud ökoloogiliselt puhast toitu tootvad ja pakkuvad maheettevõtted peavad 

nõuetele ja eeskirjadele vastavuses olema. Mahepõllumajandusettevõtteid kontrollib 

Põllumajandusamet ning mahetoidu töötlejaid, turustajaid ja toitlustajaid Veterinaar- ja 

Toiduamet (Mis...).  

Tarbija teadlikkus, et mahetoit omab rohkem vitamiine, mineraalaineid antioksüdante ja 

asendamatuid aminohappeid, aina kasvab. Järjest enam tuntakse huvi toidu vastu, mis on 

tervislikum, maitsvam ja kasulikum. Lisaks on inimestele tähtis  looduse hoidmine ja 

keskkonnasõbralik tootmine. Samuti hinnatakse, et toit tuleks õiglasest kaubandusest. 

Õiglane kaubandus ehk fair trade on kaubandussüsteem, kus püütakse saavutada võrdsed 

tingimused arengumaade väiketalunikele rahvusvahelises kaubanduses, sealjuures 

seistakse töötajate heaolu eest. Fair trade märk kaubal tagab, et tootja saab oma toodangu 

eest õiglase hinna, mis katab tootmise kulud ja samas aitab ettevõttel keskkonnasäästlikult 

areneda. Lisaks majanduslikele tingimustele, tagatakse ka head sotsiaalsed õigused, näiteks 

on keelatud kasutada lapstööjõudu (Õiglane... ). Fair trade märki leidub tihti mahetoodetel. 

 

1.3 Mahetoidu turustamine 

 

Euroopas hakkas mahetoodetega kauplemine kiiresti edenema alates 1990ndate algusest. 

Kahekümne aastaga jõudis ökoloogiliselt puhta toidu eest saadav käive kasvada suuremaks 

kui 20 miljardit eurot. Ulatuslikum orgaanilise toidu turg Euroopas asub Saksamaal, 

https://et.wikipedia.org/wiki/Kaubandus
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millele järgnevad Prantsusmaa, Suurbritannia ja Itaalia. Eestis on veel mahetoidu turg 

arenemisjärgus ning nõudlus kaupade järele ületab pakkumise. Inimeste hulgas on läbi 

viidud erinevaid mahetoidu ostmise ja tarbimise uuringuid, mille tulemusena on välja 

toodud, et orgaanilist toitu eelistatakse tavatoidule tervislikel, paremate maisteomaduste ja 

loodussõbraliku tootmise tõttu (Matt jt 2011: 3). Orgaaniline toit on üldjuhul tavakaubast 

20–30% kallim. Mahetoitu müüakse tavatoidust keskmiselt ligi 20-30% kallimalt. Hinnale 

lisatav protsendi suurus oleneb regioonist ja tooterühmast ja see võib olla väga erinev 

alates nullist kuni saja protsendini (Mahepõllumajanduse... 2008: 11). 

Tarbijad on palju suuremate nõudmistega ja hindavad üha rohkem kvaliteeti. 

Toidukaupade ostmisel mõjutavad otsuseid kauba iseloomulikud tunnused. Informatsioon 

kauba kohta peab olema kättesaadav, täpne ja rohke. Soovitakse teada toidu tervislikkusest, 

ohutusest ja tootmisprotsessist ning hoolitakse loomatervishoiust ja loodust hoidvast 

majandamisest (Ohvril 2010: 22). Orgaanilist toitu ostetaksegi eelkõige tervislike ja 

maitsvate omaduste tõttu. Samuti hinnatakse GMO vaba ja keskkonnasõbralikku tootmist 

ning loomade heaolu tagamist (Mahepõllumajandus... 2009: 4). 

Klientidele, kes tahavad eriliste tunnustega kvaliteetseid kaupu või iseäraliku 

tootmisviisiga toodetud kvaliteetseid kaupu, on tähtsad järgnevad asjaolud (Ohvril 2010: 

30): 

 kliendid tahavad jälle sidet põllumajandusega ning eelistavad kohalikke ja 

hooajatooteid; 

 keskkonnaprobleemide tähtsus ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamine; 

 toidukaupade toitainete rohke sisaldus; 

 ühiskonda puutuvad probleemid, näiteks õiglase kaubanduse märgis fair trade, mis 

tagab tootjate ja töötajate majandusliku ja sotsiaalse heaolu, eelkõige 

arengumaades; 

 loomade vajaduste rahuldamine, mille eest seisavad erinevad organisatsioonid, et 

tagada turustamisel miinimumist rangemad nõuded. 

Toidukaupade ostmisel on kauba transportimise vahemaa tänu keskkonnakaitse 

aktuaalsusele muutunud oluliseks seisukohaks, millest tarbimisel lähtuda. Samuti tahetakse 

üha enam osta sellist mahekaupa, mis pärineb nn õiglasest kaubandusest 

(Mahepõllumajanduse...2008: 11). Kuigi tarbijate huvi mahetoidu järele kasvab ning 

turustusvõimalused üha laienevad, müüakse siiski mahetöötlejate vähesuse tõttu suur osa 
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kodumaistest mahesaadustest, eelkõige piim ja liha, tavatööstuse tooraineks 

(Mahepõllumajandus... 2011: 26). Mahetoidu töötlejaid on vähe ning nende tootmismahud 

on väikesed. Suured tööstused peavad aga mahetooraine koguseid ja maheturgu mitte 

piisavaks, kuna väikesed kogused teevad logistika kalliks ning mahe- ja tavakauba 

tootmise ühendamine oleks keeruline (Sealsamas: 22). 

Eesti mahetalunikud ei saa oma toodangu eest piisavalt head hinda, kuna väikeste koguste 

puhul on suured transpordikulud, eriti kui kaupa peab regulaarselt kohale toimetama. Ka 

paljude teiste Euroopa riikide talupidajatele ei anna põllumajandustootmine küllaldast 

sissetulekut (Mahetoit...2004: 3). 

Köögiviljad kasvavad maapiirkondades ja need tuleb tuua linna klientideni. Järgides kolme  

viisi maheaedviljade müümiseks, on kõige üldisemad Euroopas (Šarapatka  et al. 2009: 

181): 

a)aedviljad müüakse töötlejale, 

b)hulgimüük, mis on spetsialiseerunud mahetoidu poodidele ja mahetoidu supermarketitele 

ning tavapärastele toidupoekettidele. 

c) kättetoimetamise teenus, kus kastidega aedviljad toimetatakse otse tarbijani.  

Mahetooted on üldiselt tavatoodetest kallimad, kuid viimasel ajal ei ole nende hind nii 

palju tõusnud kui tavakaubal, mille tõttu on hinnavahe hakanud kahanema. Juurde lisatud 

hind sõltub tooterühmast. Tähtsamaks hindade erinevuse põhjuseks on väikesed kauba 

kogused ja kõrge logistikakulu. Hinnalisa on väga väike näiteks kuivatatud teesegudel ja 

lihaveiselihal, samas köögiviljad ja jahud on tavatoodetest isegi kaks korda kallimad 

(Mahepõllumajandus...2011: 25). 

Nõudlus põllumajandussaaduste järele on üldjoontes sarnane. Hindade tõustes vajavad 

tarbijad ikkagi toidukaupu ning hindade kahanedes ei ole oodata ostmise suurt kasvu 

(Ohvril 1997: 103). Mahetoidu puhul võib aga hinnatundlik klient hinnatõusu puhul 

asendada  mahetoodangu tavakaupluses leiduva kauba vastu.  

Toidukaupade uuringus selgus, et 2010.aastal oli poodides müügil peaaegu 600 Eestis 

toodetud orgaanilist toidukaupa. Eelneval aastal oli 187 toodet vähem. Kohalikke 

mahetooteid müüdi 2010. aastal 80-150 müügikohas üle Eesti, 2009.aastal oli müügikohti 

70-130. Juurde tuli väikeseid ökokaupluseid ja mahekaupu lisasid oma toodete valikusse 

varasemast rohkem suured toidupoed nagu Selver, Prisma, ETK kauplused jt. Jätkus ka 
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osade mahekaubakettide nagu Biomarket, Looduspere ja Ökosahver kasvamine. Kõige 

rohkem oli ökopoode Tallinnas, kuid neid lisandus 2010. aastal juurde teistessegi 

kohtadesse üle Eesti (Kohalike...2010: 12). 

Tähtsamad kaubagrupid mahetoodete seas on köögiviljad ning teravilja- ja piimasaadused. 

Enim on maheturul puudus mitmete loomakasvatussaaduste nagu sealiha ja munade järgi 

(Mahepõllumajanduse...2008: 10). 

Üle Eesti on 2014.aastal orgaanilist toitu müüvaid poode 40 ringis. Peaaegu pooled 

mahekauplused asuvad Tallinnas, kuid neid leidub ka kõigis Eesti suuremates linnades. 

Tähtsamad orgaanilisi kaupu pakkuvad poodide ketid, millel on enam kui üks müügikohta, 

on Biomarket (5 kauplust Tallinnas ja Harjumaal ning 1 Tartus), Looduspere (4 kauplust 

Tallinnas ja Harjumaal ning Tartus 1) ja Ökosahver (1 pood Tallinnas ja 1 pood Otepääl). 

Mitmed mahekauplused müüvad lisaks poele kaupu ka interneti teel. Orgaanilisi tooteid 

leidub super-ja hüpermarketites, internetipoodides, apteekides ja turgudel üle Eesti. 

Ökoloogiliselt puhta kauba tootjad pakuvad oma toodangut ka laatadel ning tarbijatele otse 

talust. Orgaanilist toitu toovad klientidele lähemale ka mahetoidu tarbijaringid OTT ehk 

otse tootjalt tarbijale, sinna on koondunud talunikud ja väiketootjad. Mahe toorpiima 

tarbimist on soodustanud Tallinna ja selle ümbruskonna poodidesse paigaldatud mahe 

toorpiima automaadid. Eestis annab tavakaubandus umbes 70% orgaanilise toidu käibest, 

20% annavad mahekaubale keskendunud ökopoed ning 10% muud kohad, nagu otsemüük, 

turud jne (Maheturg... 2014: 14). 

Tartus mahetooteid müüvad kauplused on Looduspere, Tervisepesa, Via Naturale, 

Biomarket, Lõuna-Eesti Ökokeskus, Mahepood ja lisaks turgudest Lõunakeskuse Taluturg 

ning kaubaring Lõuna-Eesti Toiduvõrgustik. Tavakauplustes leidub mahetooteid Maximas, 

Rimis, Konsumis, Selveris, Prismas, Kaubamajas ja Comarketis. Suuremates 

tavakaubanduskettides on mahetoit paigutatud eraldi riiulitele, mis on tavaliselt vastavalt 

märgistatud. 

Mahekauba turul on praeguseks välja kujunenud suur hulk pakkujaid. Turul konkureerivad 

suured kaubandusketid koos väikeste poodidega (joonis 4), kes üritavad turul püsida igaüks 

omanäolise turunduse konseptsiooniga.  
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Joonis 4. Allikas: Autori koostatud Emori hinnangu põhjal uuringus Maheturg 2013.a. 

Järjest enam müüakse mahetoitu rohkemates poodides, see teeb selle kätte saamise 

inimestele lihtsaks. Mahetoidu jae- ja hulgimüük on järelevalve all, et paremini saaks 

jälgida orgaanilise toidu jõudmist tootjalt tarbijani, erandina mahetoodete müügipakendis 

jaemüük. Määratud tingimuseks on, et jaepoed, kus müüakse pakendamata mahetoitu, 

näiteks köögiviljad, peavad olema tunnustatud mahepõllumajanduse seaduse alusel 

(Aktuaalset...2010: 3). 

Orgaanilisest põllumajandusest pakutav kaup peab Euroopa Liidus vastama järgmistele 

tingimustele (Mahepõllumajanduse...2008: 16): 

1. Mahetoote tootmine ja töötlemine peavad vastama Euroopa Liidu õigusaktide 

nõuetele. 

2. Tooted peavad olema nõuetele vastavalt märgistatud. 

3. Ettevõte peab olema kontrollitud kompetentse organisatsiooni poolt. 

4. Euroopa Liitu importimisel peavad päritolumaa nõuded ja kontrollsüsteem olema 

vastavuses Euroopa Liidu omadega ning kontrolliasutused peavad olema 

tunnustatud Euroopa Komisjoni poolt. 

Sertifikatsioon on mitte ainult tootele, vaid ka kogu tootmise süsteemile alates pinnasest, 

taime- ja loomakasvatusest tarbijani välja (Givens et al. 2008: 1). 
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2 MAHETOIDU TURUSTAMISEGA SEOTUD 

PROBLEEMIDE ANALÜÜS JA LAHENDUSKAVA 

 

2.1 Uuringu eesmärk, metoodika ja valim 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on, tuginedes teooria seisukohtadele, välja 

selgitada mahetoidu turustamise peamised probleemid vahendaja positsioonilt, analüüsida 

neid ning teha ettepanekuid probleemide lahendamiseks. Uurimustöö koostamisel on 

kasutatud erinevaid allikaid, nendeks on teemakohased kirjanduslikud allikad, uurimustööd 

ja Internet. 

Kuna bakalaureusetöö tehakse vahendaja positsioonilt ja Valete OÜ näitel, siis valiti 

empiirilises osas probleemide välja selgitamise meetodiks poolstruktureeritud intervjuu 

ettevõtte omanikuga. Intervjuu küsimuste koostamisel on lähtutud töö eesmärgist. 

Intervjuu küsimused on välja toodud lisas 1. Intervjuu läbiviijaks oli käesoleva 

bakalaureusetöö autor. Intervjuu viidi läbi september 2015 ning kestis 2,5 tundi. 

Intervjuu sissejuhatuseks andis intervjuu läbiviija lühikese ülevaate teemadest, mida 

intervjuus käsitletakse ning palus intervjueeritaval Valete OÜ omanikul ja juhatajal 

Moonika Väljal veidi rääkida ettevõtte loomisest ja tegevusest käesoleva ajani. Seejärel 

alustati küsimuste esitamise ja vastamisega. Küsimusi oli läbiviijal 33, mis hõlmasid 

ettevõttes müüdavaid tooteid, firma tarnijaid ja töötaid ning konkurente. Intervjuu 

küsimustega püüdis töö autor vastuse leida uurimisküsimusele, milleks on välja selgitada 

peamised probleemid mahetoidu turustamisel vahendaja positsioonilt. Andmete kogumise 

käigus oli võimalik küsida täpsustavaid küsimusi, et mõista paremini intervjueeritava 

öeldut. 

Intervjuu käigus ilmnevatele mahetoidu turustamisega seotud probleemidele püüab 

käesoleva bakalaureusetöö autor, tuginedes uurimustöös välja toodud teooriale, 

analüüsimise käigus välja pakkuda lahendused. 
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2.2 Valete OÜ üldiseloomustus ja poes pakutavad tooted 

 

Valete OÜ asutati kolme naise poolt 2008. aastal. Poe nimeks sai Lõuna-Eesti Ökokeskus.  

Alustati Pikal tänaval, kuid kahjuks selgus üsna kohe, et sealsed ruumid siiski 

poepidamiseks ei sobi. Uued ruumid leiti hoopis mõnusa atmosfääriga linnaosas, milleks 

oli Supilinn. Romantilises stiilis Oa tänava maja oli justkui poe jaoks loodud. 

Mõte luua Tartusse mahetooteid müüv pood tekkis naistel eelkõige isiklikust vajadusest. 

Esialgu alustati Tallinnast mahetoodete toomisega Tartusse ja pakuti kojukande teenust. 

Kuid väga kiiresti kasvas see liiga suureks ning vajadus reaalse poe järele oli olemas. 

Ainult kasumi tootmisest üksi ei piisa, ettevõtted peavad kasvama (Kotler 2003a: 80). 

Sellise põhimõtte järgi tegutseb ka Valete OÜ. Peale kolme aastat tegutsemist Supilinnas 

koliti Karlova kanti Saekoja tänavale. Kolimise põhjuseks oli ruumide puudus, eelkõige 

ladustamisprobleemid. Selleks ajaks olid katkenud suhted ühe poe asutajaga ning jätkati 

kahekesi. 

Käesoleval aastal avanes võimalus ettevõttel senise poe ruumide kõrvalt pinda juurde 

rentida. Laienes lao pind, mis võimaldas paigutada sinna suure lisa külmiku ning luua 

kontoriruumi. Pood koliti ümber suuremasse ruumi, mistõttu sai paigutada juurde uusi 

riiuleid ning nii kasvas ka poes müüdavate kaupade sortiment. Uus on ka iseteeninduslett, 

kus kliendid saavad omale sobivasse anumasse või kotti pakkida kuivained, mille hind 

arvestatakse kaalu järgi. 

Lõuna – Eesti Ökokeskuses pakutava mahetoidu sortimenti kuuluvad: 

 Teraviljatooted: jahud, jahusegud, terad ja tangained, helbed, kliid, manna, 

kaunviljad, pastatooted, tooted õlikultuuridest (õlid) ja pagaritooted (leib, sai jne), 

batoonid ning maiustused teraviljadest. 

 Piimasaadused: toorpiim, keefir, või, rõõskkoor, jogurt, kohupiim, hapukoor, 

juustud ning jäätis. 

 Liha: veiseliha ja lambaliha (värske, külmutatud), pool- ja valmistooted, 

subproduktid, hakkliha. 

 Köögivili: kartul, köögivili, seened, töödeldud ja kuivatatud tooted. 
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 Marjad ja puuvili: värsked puuviljad, marjad, töödeldud tooted (moosid, mahlad, 

külmutatud ja kuivatatud marjad,  puuvili jms). 

 Maitseained, taimeteed 

 Maiustused 

 Mittealkohoolsed joogid (limonaadid, siirupid, kohv jms). 

Praeguseks on Lõuna-Eesti Ökokeskus suurima valikuga mahepood Lõuna Eestis. 

Töötajaid on ettevõttel neli ning omanikke on nüüdseks üks. Firma tegeleb nii jae- kui 

hulgimüügiga. 

 

 

2.3 Intervjuu tulemused 

 

Poolstruktureeritud intervjuu tulemused Valete OÜ omanikuga on jaotatud alapunktidesse, 

järjestuses on teemad paigutatud nii nagu need olid ka intervjuus.  

 

2.3.1 Valete OÜ tootesortiment 

 

Lõuna–Eesti Ökokeskuse sortimendist moodustab 2/3 toidukaup. Sellest ainult 15% on 

kodumaine toodang, kuna puudub Eesti tootjate poolt pakkumine. Kui on valida kohaliku 

ja välismaise toodangu vahel, siis poe omaniku sõnul, nad eelistavad eestimaist. Ta toob 

välja, et kahjuks kodumaise toodangu kvaliteet kõigub palju, välismaise mahekauba 

kvaliteet on stabiilne. Eriti Eesti töödeldud kauba nagu jahud, helbed, tangud jms 

kvaliteedil on suur vahe. Näiteks tatar on ükskord ilus ja puhas ning järgmisel korral musti 

tükke täis. Siiski eelistavad nad siin kasvavate teraviljade toodangut. Vahel juhtub ka, et 

välismaine kaup on tunduvalt odavam. Näiteks Hollandi kuivatatud sibula hind tuleb 

kliendile 40% odavam kui kohaliku sarnase toote oma. Samas Eesti hooajaline mahetoit on 

odavam, kui sama toodang välismaalt tellides. 

Ettevõtja andmetel hangivad nad 70% poes müüdavast kaubast otse tootjatelt. Üldjuhul on 

enamus tootjaid väga korrektsed, kuid vahel esineb siiski mahetoodangu tarnijatega 

probleeme. Näitena toob ta, et tellisid suurema koguse lahtist kinoad ning neile saadeti 

kaup, mille parim enne oli vähem kui kaks kuud. Nemad ise nii lühikese tähtajaga kaupa 
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välja ei saada, jälgivad, et see oleks ikka vähemalt kolm kuud. Selle näite puhul nad 

teavitasid tarnijat, kuid lahendust välja ei pakutud. Tavaliselt kui juhtub, et kogemata on 

saadetud vähem tooteid kui dokumentidel kirjas, siis tehakse kreedit. Enamik 

koostööpartnereid otsib ikka kompromisse. 

Toodete valikul lähtub ettevõtja nn kõhutundest. Peamine, et poes oleks olemas baastooted, 

nagu leib, sai, makaronid, riis jne. Mõned kaubad on eristumiseks teistest mahetoodangut 

müüvatest kauplustest. Algusaastatel otsiti pakkujaid rohkem Internetist, kuid nüüd käiakse 

vahel ka messidel, mis asuvad Euroopas. Vahel on juhtunud, et mõnest tootest on tulnud 

loobuda, kuna klientidele pole see meeldinud. Kauba valik käib omaniku sõnul katse-

eksitus-meetodil. Üldjuhul proovib ta ise enne tooted läbi ning siis valib, mis müüki võtta. 

Võib juhtuda ka nii, mis endale meeldib, ei pruugi ostjatele üldse sobida ja vastupidi. 

Nendel kaupadel, mis ettevõte Euroopa tootjatelt Eestisse tarnib, on nii jae- kui 

hulgihinnad. Need tooted, mis hulgimüügi ettevõtetelt ostetakse, on teistsuguse 

juurdehindlusega. Üldiselt on kindel protsent, mis toote hinnale lisatakse, kuid oleneb ka 

tootest. Mõni toode on hea, kuid väga kallis, siis on ka juurdehindlus väiksem ja vahel 

odavale tootele pannakse veidi rohkem juurde. Esialgu tehakse uuele kaubale veidi 

soodsam hind, et kliente ligi tõmmata ning hiljem vähehaaval tõstetakse hinda. 

Mahetoiduainetele, mida pole teatud aja jooksul ostetud, tehakse allahindlusi. Iga nädal on 

soodustus mingil tootegrupil, näiteks ühel nädalal on allahindlus kohvidel ja teel, järgmisel 

nädalal makaronidel jne. Uutel kaupadel on tutvumishind, näiteks 15% odavam, mis 

tõmbab tähelepanu ja julgustab inimesi proovima uut toodet. 

Reklaamiks on proovitud nii üht kui teist, näiteks uude kohta kolides avaldati reklaam 

ajalehes, kuid inimestel eriti enam meediaväljaanded koju ei käi ning seega ei näe firma 

omanik sellel mõtet. Hea tasuta reklaami koht on sotsiaalmeedia lehel Facebook, mida ka 

käesolev ettevõte kasutab. 

 

2.3.2 Valete OÜ tarnijad 

 

Valete OÜ´l on tarnijaid umbes 30 ringis. Koostööpartnerite valikul on omaniku arvates 

kõige tähtsam meeldiv suhtlus kontaktisikuga. Ebameeldiva suhtluse puhul ei tule 

koostööst midagi välja. Kaupu tellitakse sellistest ettevõtetest, kust saab korraga rohkem 
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erinevaid mahetooteid. See aitab kokku hoida nii transpordi- kui tööjõukulusid. Samuti 

eelistatakse Eestile lähemal asuvaid riike, kuna tellitavad kogused on väiksed ning 

transpordi kulud on suured. Praegu moodustavad transpordikulud toote hinnast umbes 8–

15%. Saksamaa on suur mahetoodete pakkuja, kuid sealsete ettevõtete toodang on juba 

siinsel turul olemas. Konkurentidest eristumiseks tehakse koostööd Itaalia ettevõtetega, 

eelkõige Põhja–Itaalia firmadega. Suhtlus käib tarnijatega üldjuhul e-maili teel.  

Kahjuks on tulnud mõne ettevõttega ka koostöö lõpetada. Näiteks üks Austria firma oli 

väga ebastabiilne, kunagi ei teadnud kuna kaup saadetakse, kui palju saadetakse jne ning 

sealsed tooted muutusid sageli. 

Ettevõtja sõnul sooviksid tarnijad, et tellitavad kogused oleksid suuremad, kuid hetkel 

puudub tarbijate poolt suurem nõudlus. Suuremate koguste tellimine oleks ka nende 

ettevõttele soodsam, siis oleksid transpordikulud väiksemad ja hinnad tuleksid odavamad. 

Kõige suuremat probleemi näeb poe omanik siiski Eesti tarnijate kauba kvaliteedi 

ebastabiilsuses. Näiteks ei ole tootjatele selge, milline on mahekauba õige kaubanduslik 

välimus. Neile on toodud müüki ussitanud naeriseid, ülekasvanud suvikõrvitsaid jne. 

Tarbijate jaoks ei ole oluline hind, vaid kauba õige välimus. Eesti piimatoodetel on kahjuks 

nii lühike säilivusaeg, vahel kõigub ka toote rasvaprotsent, näiteks võil vesi peal ning juba 

viimasel päeval on toote maitse muutunud. Samas lätlaste piimatoodetel, nagu kohukesed, 

on säilivus pikem ja maitseomadused paremad. Tuleb ka ette, et tavaliselt häid ja 

kvaliteetseid pagaritooteid pakkuval firmal on mingi partii kaerakreekerid kibedad vms. 

Eesti lihatoodete pakkujaid on vähe. Näitena tõi intervjueeritav juhtumi, kus üks ettevõte 

tarnis kauplusesse sinki, kuid koostöö jäi lühiajaliseks, kuna tarnija lõpetas ootamatult oma 

tegevuse. Poe omaniku sõnul pole kohalikel ettevõtjatel kannatlikust, et inimesed harjuksid 

toodet tarbima. 

 

2.3.3 Valete OÜ kliendid 

 

Lõuna-Eesti Ökokeskuse kliendina näeb ettevõtja üle keskmise teadlikku inimest. 

Klientide hulgas on nii naisi kui mehi, noori ja vanu, lastega peresid kui ka üliõpilasi. Poel 

ei ole nimelist kliendisüsteemi ega kliendikaarti, see tagab ostjale privaatsuse. 

Püsikliendid, küsides suuliselt soodustust, saavad teatud protsendi kaubad odavamalt. 

Ettevõtte käibest lähtudes moodustavad kindlasti üle poole ostjatest püsikliendid. 
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Ettevõtte omanik leiab, et poel ei ole praegu piisavalt kliente, kuna kolimisega 

suurematesse ruumidesse suudavad nad oluliselt rohkem toidukaupu pakkuda. Nüüd on 

laos suur külmik, mis võimaldab neil ladustada suuremas koguses värsket puu- ja 

köögivilja. Sealjuures, kui müüdavad kauba kogused kasvaksid oleksid ka hinnad 

soodsamad. 

Intervjueeritava sõnul on nädala lõikes kauplust külastavate klientide arv suhteliselt sama. 

Ostmise sagedust ei mõjuta oluliselt ka pühad, palgapäevad jms. Hooajaliselt ostetakse 

mahetoitu rohkem talvel ja kevadel. 

Eesti klient on üldiselt kiitusega tagasihoidlik, sõnab ettevõtja. Tarbijad, kes pidevalt 

käivad poes, annavad ikka tagasisidet, milline toode meeldis jne. Üldiselt on kliendid 

toredad, kuid mõned virisevad kõige üle, oleneb nende tujust ja kordaminekutest. Tuleb 

ette olukordi, kus klient on üsna ründav, seejuures tuleb lihtsalt müüjal rahu säilitada ning 

vajadusel ka ennast mõõdukalt kehtestada.  

Vahel harva on juhtunud, et kaup pole vastanud tarbija ootustele. Selliste olukordade 

lahendamiseks on nõus poepidaja kauba tagasi toomisel ja õigustatud probleemi 

tuvastamisel toote välja vahetama. Näiteks ploomid hallitavad karbis vms. Ühel korral 

avastati ka tootjapoolne viga, pakendil oli kirjas, et seal sees on 250g kakaovõid, kuid kui 

klient kaalus selle kodus üle, oli seal hoopis 230g toodet. Kahjuks seekord müüja poolsed 

ettepanekud klienti ei rahuldanud ja ta pöördus Tarbijakaitse ameti poole, kus tuvastati, et 

Valete OÜ pole süüdi. 

 

2.3.4 Valete OÜ töötajad 

 

Töötajate valikul lähtub ettevõtja eelkõige inimese sobivusest teiste töötajatega, kuna neil 

on väike kollektiiv, siis omavaheline suhtlus peab olema hea. Samuti peab inimesel olema 

huvi antud teema vastu ehk siis mahetoodete ja keskkonna säästmise vastu. Töötajal 

peavad olema head suhtlemisoskused, ta peab olema avatud, korralik ja aus. Viimane 

omadus on poes töötamisel eriti oluline, kusjuures poes puuduvad turvakaamerad. 

Siiamaani pole müüjatega probleeme olnud, harva tuleb teha väikseid märkusi, näiteks, et 

kliendi kohaloleku ajal telefoniga ei räägita. Firma omaniku arvates pole raske sobivaid 

töötajaid leida, kuid raske on öelda inimesele, et ta ei sobi antud töökohale. Haridus on 
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oluline, kuid ettevõtja eelistab neid, kes pole nn üleharitud, kuna kõrgharidusega inimeste 

jaoks on see tavaliselt ajutine töö ning nad liiguvad üsna pea edasi.  

 

2.3.5 Valete OÜ konkurendid 

 

Konkurentidest peab Lõuna-Eesti Ökokeskuse omanik tõsiselt võetavaks Tartu kesklinnas 

asuvat Biomarketit. Samas on positiivne, kui levib ökotoodete ostu- ja kasutamisharjumus, 

see toob ka nende poele kliente juurde. Ta sõnab, et Biomarket on nendega võrreldes 

rohkem esoteerikale suunatud, müüakse rohkem dekoratiivkosmeetikat ja veine, hinnaklass 

on kõrgem ja rõhk on eksklusiivsusel. Biomarketis viidi läbi poe külastajate uuring, mille 

kohaselt umbes 50% külastajatest sooritab ostu. Valete OÜ omaniku sõnul satub tema 

poodi vähe juhuslikke külastajaid ning seetõttu sooritab tema arvates vähemalt 90% 

klientidest ostu. 

ViaNaturales ta konkurenti ei näe, kuna seal müüdavad tooted on suunatud toidutalumatuse 

probleemidega inimestele ja lisaks on seal lai valik toidulisandeid. Loodusperes on müügil 

palju mänguasju, riideid jms, vähesel määral ka toidukraami, kuid seal puudub värske puu- 

ja köögivili. 

Suurtes kaubanduskettides on kas üks märgistatud mahetoidu riiulite koht või siis üksikud 

märgistatud kaubad tavatoodete vahel. Rohket valikut omab Rimi, neil Rootsi sari I Love 

Eco tooted, kuid nad ei suuda olla nii paindlikud ja innovaatilised. Näitena toob 

intervjueeritav, et kui nende poele pakutakse hommikul korjatud vaarikaid, siis nad hea 

meelega võtavad need müüki kui marjad poes puuduvad. Rimis on rohkem masstoodang, 

riiuli tasuvus peab olema kiire, otsuseid tehakse ilma emotsioonideta. 

Lõuna-Eesti Ökokeskuse konseptsioon on olla selline pood, kust saab korraga kõik 

vajaminevad asjad, et enam teise poodi minema ei pea. Ökopoes on olemas toiduained, 

hügieenitarbed, kosmeetika, mähkmed, majapidamis- ja wc paber, veinid jne ning isegi 

mahepuuvillast, siidist ja villast pesu. Hinnaklass on tarbijatele sobiv, põhitooted on soodsa 

hinnaga ja samas on ka eksklusiivsemaid ja kallimaid tooteid. Eesmärk on müüa rohkem, 

pigem kümme odavalt kui üks kallilt. 
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2.4 Mahetoidu turustusega seotud probleemide analüüs ja 

lahendusettepanekud Valete OÜ-le 

 

Käesoleva bakalaureusetöö raames intervjueeriti Valete OÜ omanikku, et välja selgitada 

mahetoidu turustamisega ettetulevad probleemid ettevõtte poes Lõuna-Eesti Ökokeskus. 

Tuginedes intervjuule, selgub, et peamised probleemid uuritavas turustustegevuses on 

seotud Eesti tarnijatega. Intervjueeritava sõnul on kohalikud mahetootjate kvaliteet 

ebastabiilne, sealhulgas ei ole pakkujatele selge, milline on mahekauba õige kaubanduslik 

välimus. 

Kuna uuritavas ettevõttes on tarnijad oluline lüli tagamaks kaupade olemasolu 

igapäevaseks toimimiseks, siis tuleks tarnija valikul tegeleda kindlasti riskide 

vähendamisega. Uue parteni valikul tuleks eelnevalt teha eeltöö ja kujundada seisukoht 

tarnija sobivusest. Koostööd tuleks teha rohkem kui ühe tarnijaga, kel samalaadne 

toodang, seejuures eelnevalt uurida tarnetingimusi ja hinnata ettevõtte üldist äripotensiaali. 

Otsustada tuleb küsimustes, kas eelistada kodumaiseid pakkumisi või importida 

välismaiseid kaupu. Tarnijate otsimiseks tuleks kasutada erinevaid kanaleid, hetkel 

kasutatakse ettevõttes internetti ja külastatakse erialamesse, kuid uurida võiks veel 

Kaubandus-ja Tööstuskodadest, ärikataloogidest ja Erialaliitudest. 

Ühtlasema mahekauba kvaliteedi tagamiseks saaks tellija reguleerida tootjaid 

kvaliteedinõuetega, andes ette tingimused, millele peab tootja müüdav mahetoodang 

vastama. See annaks tootjatele, kel ebaühtlane mahekauba kvaliteet, tõuke otsida oma 

tegevuses kitsaskohti ja nendega tegeleda.  

Ettevõtja sõnul sooviksid tarnijad, et tellitavad kogused oleksid suuremad, kuid hetkel 

puudub tarbijate poolt suurem nõudlus. Suuremate koguste tellimine oleks ka nende 

ettevõttele soodsam, siis oleksid transpordikulud väiksemad ja hinnad tuleksid poe 

klientidele odavamad. 

Ühe võimalusena võiks antud ettevõte teha rohkem koostööd lasteaedade ja koolidega, kus 

antakse lastele mahetoitu. Pakkudes lasteasutustele esialgu kasvõi soodsamalt mahekaupa, 

kuna siis suureneksid ettevõtte tellitavad kogused tarnijatelt ja sellega kaasneksid 

madalamad transpordikulud. Kaasa aitaksid ka vanematele suunatud loengud, kuna 
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inimeste teadlikkuse tõstmisel mahetoidu kasulikkusest, suureneks selle tarbijate arv. 

Sealjuures võiks otsida võimalusi, et teha uurimustööd mahetoidu tarbimise mõjust laste 

tervisele ja arengule. 

Võimalusena tuleks kaaluda ka koostööd toitlustusasutustega, kuna sarnaselt eelnevale, 

suurendaks seegi mahepõllumajanduse toodangu tellimise koguseid Tellitavate koguste 

kasvamine aitaks tootjatel oma tegevust laiendada ja kulusid vähendada, mis viiks 

mahetoidu hindade languseni. See tooks kaasa kliente hinnatundlikumate tarbijate näol. 

Intervjuu analüüsimisel selgus, et uuritava ettevõtte poes on probleemiks ka klientide 

nappus. Omanik leiab, et kolimisega suurematesse ruumidesse suudavad nad oluliselt 

rohkem kaupa pakkuda kui hetkel võimalik on. Nüüd on laos suur külmik, mis võimaldab 

neil pakkuda suuremas koguses värsket puu- ja köögivilja. Sealjuures, kui kogused 

kasvaksid oleksid ka hinnad soodsamad. 

Müüjatel on oluline roll tarbijate nõustamisel Pakkudes kliendile meeldiva ja rahuldust 

pakkuva teeninduse, loome ettevõttest hea esmamulje. Kvaliteetse teenindusega saame 

firmale püsikliente, klientide lojaalsus tagab ettevõttele jätkusuutlikuse.. Tarbija jaoks on 

tähtis, et ta saab teenindajalt tähelepanu ja oma vajadused ja soovid rahuldatud  

Eesti maaelu arengukava 2014 – 2020 prioriteetide hulka kuulub toiduahela korraldamine, 

sealhulgas põllumajandussaaduste töötlemine ja turustamine. Võimalusena võiks uuritav 

ettevõte kaaluda tihedamat koostööd Maaeluministeeriumiga, arutamaks küsimust, kuidas 

riik paremini saaks propageerida mahepõllumajandustooteid ja nende tootjaid toetada. 

Näiteks tuleks piirata odavate puu- ja köögiviljade sisse toomist välisriikidest, eelkõige 

nende, mis meie kodumaal kasvavad. Tarbija mõttemaailma kujundavates reklaamides 

tuleks puu- ja köögiviljade sööma õhutamise kõrval toonitada ka seda, et mahetoit on 

puhtam, maitsvam ja inimese organismile paremini omastatavam. Sealjuures tuleks 

rohkem propageerida põllumajandustootjatele mahepõllumajandust ja luua soodsamaid 

tingimusi mahetootjatele. 

Eesti riik võiks kuulsust koguda mahepõllumajandusliku majandamisega, see aitaks 

siinsetel tootjatel oma toodangut ka välisriikidesse eksportida. Riigi üldine majanduslik 

seisund on oluline. Ostjate sissetulekute kasvades kulutatakse raha kvaliteetsema ja 

tervislikuma toidu peale, mis võib tähendada, et tarbija eelistab tavatoote asemel 

mahetoodangut. Samas sissetuleku vähenedes asendatakse kallimad odavamate kaupade 
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vastu. Tarbijatele suunatud teavitustööga mahetoidu tervislikkusest kasvaks inimeste 

teadlikkus ning laieneks ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid eelistav turu segment ja 

suureneks ökopoe klientide arv. 

Tarbija ostueelistuse kujundamise kõrval on väga oluline pakkumine. Kui nõudlus on 

olemas, siis Eesti tootjad peaksid lähtuma sellest, mida tarbijad tahavad. Siinkohal saak 

uuritav ettevõte anda tagasisidet tootjatele tarbijate soovidest ja vajadustest. 

Konkurentide seas on uuritav ettevõte saavutanud piisava eelise ning suurematesse 

ruumidesse kolimisega loonud paremad võimalused tarbijate nõudluse rahuldamiseks. 

Suurimal konkurendil on küll asukohaks kesklinn ja juhukliente satub sinna rohkem, kuid 

miinusena võib tuua autoga ligipääsemise ja parkimise. Lõuna-Eesti Ökokeskuse ees on 

suur tasuta parkla, samuti asub pood piirkonnas, kus elab palju loodussõbralikku eluviisi 

viljelevaid inimesi. Valete OÜ konseptsioon on tugev ja jätkusuutlik, ettevõtte omanikul 

on kindlad arusaamad ja põhimõtted ning ta panustab palju oma aega ja tööd, et omada 

edukat firmat.  
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 KOKKUVÕTE 

 

Turustus on mitmekülgne, omades palju erinevaid tegevusi, kus viiakse kokku toode ja 

tarbija. Vahendaja, kes nende vahel, soovib klientide soove ja vajadusi rahuldada enda 

ettevõttele kasu saamise eesmärgil.  

Füsioloogiliste vajaduste hulka kuuluv toit tekitab turul nõudluse, mis ei lõppe iial. 

Ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid eelistav turu segment aina kasvab. Tarbija vajaduste 

tajumine aitab tootjatel kujundada pakkumist ja müüjatel suunata tarbija ostukäitumist. 

Aluseks tuleb võtta tarbija vajadused, elustiil ja väärtushinnangud. Mahetoitu eelistatakse 

peamiselt seetõttu, et see on tervislik, maitsev ja kasvatatud kemikaalide ja pestitsiidideta 

ning GMO-vaba. Olulist rolli mängib ka keskkonnasõbralik tootmine ja  loomade heaolu. 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli välja selgitada mahepõllumajanduse toodangu 

vahendajate peamised probleemid mahetoidu turustamisega ning teha ettepanekuid 

probleemide lahendamiseks. Uurimisobjektiks oli mahepõllumajanduse toodangu 

vahendamisega tegelev ettevõtte Valete OÜ. 

Uurimustöö raames teostati poolstruktureeritud intervjuu Valete OÜ omanikuga, saamaks 

teada, milliste turustusprobleemidega, seoses mahetoiduga, puututakse kokku antud 

ettevõtte poes Lõuna-Eesti Ökokeskus.  

Koostööpartneri valik on vahendajale tähtis, otsustada tuleb küsimustes, kas eelistada 

kodumaiseid pakkumisi või importida välismaiseid kaupu. Ehkki mahetoidu 

turustusvõimalused järjest laienevad ja tarbijate huvi kasvab, on kodumaiste tootjate 

tootmismahud väiksed ja töötlejaid vähe, sellest tulenevalt on hinnad tarbija jaoks kõrged. 

Tuginedes intervjuule, selgub, et peamised probleemid uuritava ettevõtte turustustegevuses 

on seotud Eesti tarnijate ebastabiilsuse ja nende kauba kvaliteedi kõikumisega. Samuti ei 

ole pakkujatele selge, milline on mahekauba õige kaubanduslik välimus. 

Kuna tarnijad on oluline lüli, siis tuleks nende valikul tegeleda kindlasti riskide 

vähendamisega. Koostööd tuleks teha mitme sarnast kaupa pakkuva tarnijaga. Ühtlasema 
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mahekauba kvaliteedi tagamiseks saaks vahendaja reguleerida tootjaid kvaliteedinõuetega, 

andes ette tingimused, millele peab tootja müüdav mahetoodang vastama. 

Ettevõtja sõnul sooviksid tarnijad, et tellitavad kogused oleksid suuremad, kuid hetkel 

puudub tarbijate poolt suurem nõudlus. Suuremate koguste tellimine oleks ka nende 

ettevõttele soodsam, siis oleksid transpordikulud väiksemad ja hinnad tuleksid odavamad. 

Mahetoidu ostjana nähakse peamiselt teadlikku tarbijat, kes teab oma soove ja vajadusi. 

Seega tuleks inimeste teadmisi tõsta mahetoidu tervislikkusest ja sellega kaasnevast 

keskkonna säästmisest. 

Võimalusena võiks uuritav ettevõte kaaluda tihedamat koostööd Maaeluministeeriumiga, 

arutamaks küsimust, kuidas riik paremini saaks propageerida mahepõllumajandustooteid ja 

nende tootjaid toetada. 

Inimeste teadlikkuse kasvades suureneks ökoloogiliselt puhtaid toiduaineid eelistav turu 

segment ja kasvaks ökopoe klientide arv. Suuremate koguste ostmisel väheneksid 

vahendaja transpordikulud, tootjad saaksid oma tegevust laiendada ja kulusid vähendada, 

mis tooks kaasa mahetoidu hindade languse. See omakorda tooks kaasa kliente 

hinnatundlikumate tarbijate näol. 

Konkurendid panevad ettevõtteid arenema ja tegutsema jätkusuutlikult. Mahekauba turul 

on praeguseks välja kujunenud suur hulk pakkujaid. Turul konkureerivad suured 

kaubandusketid koos väikeste poodidega, kes üritavad turul püsida igaüks omanäolise 

turunduse konseptsiooniga. Konkurentide seas on uuritav ettevõte saavutanud piisava 

eelise ning suurematesse ruumidesse kolimisega loonud paremad võimalused tarbijate 

nõudluse rahuldamiseks. 

Valete OÜ poe Lõuna-Eesti Ökokeskuse konseptsioon on olla selline pood, kust saab 

korraga kõik vajaminevad asjad, sealjuures hinnaklass on tarbijatele sobiv, põhitooted on 

soodsa hinnaga ja samas on ka eksklusiivsemaid ja kallimaid tooteid. 

Bakalaureusetöös kajastuvad uuringu tulemused on vajalikud mahetooteid tootvatele, 

töötlevatele ja turustavatele ettevõtetele, et  arendada ning parandada antud valdkonda. 

 

 



 33 

 

 KASUTATUD KIRJANDUS 

 

Aktuaalset mahepõllumajanduses I osa: Mahepõllumajanduse nõuded jae- ja 

hulgimüüjatele.(2010). Tartu: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. 

Põllumajandusministeerium. 16 lk. (28.09.2015)[WWW] 

http://www.maheklubi.ee/upload/Editor/Trykised/Jae-ja-hulgi_trykis2010.pdf 

Fossel, P.V.( 2014). Organic Farming: how to raise, certify, and market organic crops and 

livestock. Minneapolis: Voyageur Press. 175 pp. 

Givens, I., Baxter, S., Minihane, A.M., Shaw, E.(2008). Health benefits of organic food: 

effects of the environment. London: CAB International. 319 pp. 

Inimvajaduste hierarhia. Wikipedia.(11.09.2015)[WWW] 

https://et.wikipedia.org/wiki/Inimvajaduste_hierarhia 

Kotler, P.(2003a). Marketing Management. New Jersey: Pearson Education. 706 pp. 

Kotler, P.(2003b). Turunduse vaatenurgad A-st Z-ni: 80 mõistet, mida iga juht peaks 

teadma. Tallinn: Eesti Ekspressi Kirjastus. 191 lk. 

Kuusik, A., Virk, K., Aarna, K., Sepp, L., Seppo, M., Mehine, T., Prinsthal, I.(2010). 

Teadlik turundus. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus. 342 lk. 

Mahepõllumajandus Eestis.(2007). Tallinn: Põllumajandusministeerium./ Toim. A. 

Vetemaa, M. Mikk. Koost. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. 30  lk. 

Mahepõllumajanduse alused. (2008). Tallinn: EV Põllumajandusministeerium./ Toim. A. 

Luik, M. Mikk, A. Vetemaa. Koost. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. 174 lk. 

Mahepõllumajandus Eestis: 2009.(2010). Tallinn: Põllumajandusministeerium./ Toim. 

A. Vetemaa, M. Mikk. Koost. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. 38 lk. 

Mahepõllumajandus Eestis: 2011.(2012). Tallinn: Põllumajandusministeerium./ Toim. 

A. Vetemaa, M. Mikk. Koost. Eesti Mahepõllumajanduse Sihtasutus. 47 lk. 



 34 

Mahetoit müüki.(2004). Tallinn: Ökoloogiliste Tehnoloogiate Keskus. 24 lk 

(18.08.2015)[WWW] 

http://pmk.agri.ee/pkt/files/f22/mahetoit_myyki.pdf 

Maheturg 2013.aastal.(2014).Tallinn: Eesti Põllumajandusministeerium./Koost.TNS 

Emor. 91 lk. (12.08.2015)[WWW] 

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2015/uuring-2015-maheturg-

2013.pdf) 

Mis on mahe- ehk ökotoit? Mahetoit.(27.08.2015)[WWW] 

http://www.mahetoit.eu/ee/mis-on-mahetoit.html 

Märgistamine. Veterinaar- ja Toiduamet. (08.09.2015)[WWW] 

http://www.vet.agri.ee/?op=body&id=300 

Kerem, K., Keres, K., Randveer, M.(2004). Mikroökonoomika alused. Tallinn: Külim. 

304 lk. 

Kerem, K., Ranveer, M.(1997). Mikro- ja makroökonoomika põhikursus. Tallinn: Külim. 

158 lk. 

Kohalike mahepõllumajandustoodete ja toidukaupade turg Eestis 2009. aastal.(2010) 

Tallinn: Eesti Konjunktuuriinstituut.13 lk.(12.09.2015)[WWW]  

http://www.ki.ee/publikatsioonid/valmis/Kodumaise_mahetoidu_turumaht_2009.a_(kokku

v6te).pdf 

Konkurentsiameti arvamus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse nr 1234/2007 

muutmise eelnõu kohta.(2011). Tallinn: Konkurentsiamet. 4lk. (28.08.2015)[WWW] 

http://www.konkurentsiamet.ee/public/Seisukohad_ja_arvamused/Konkurentsiameti_arva

mus_lepingulistest_suhetest_piimatootmissektoris.pdf 

Lovelock, C., Wirtz, J.(2011). Services marketing: people, technology, strategy. New 

Jersey: Pearson Education. 648 pp. 

Matt, D., Peetsmann, E., Luik, A., Pehme, S.(2011). Mahetoit: loomulik ja kasulik. 

Tartu: Eesti Maaülikool. 13 lk.  

http://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2015/uuring-2015-maheturg-2013.pdf
http://www.agri.ee/sites/default/files/content/uuringud/2015/uuring-2015-maheturg-2013.pdf


 35 

Pärna, P. Sisendlogistika. Mõdriku: Lääne-Viru Rakenduskõrgkool. 11 lk. 

(12.09.2015)[WWW] 

http://lvrkk.ee/kristiina/Pertti_Parna/sisendlogistika/9hankijatetarnijate_hindamine_ja_valik.htm 

Roheline majandus: mis, milleks ja kuidas?(2010). Tallinn: Kutsehariduse seirekeskus. 

68 lk. 

Siimon, A. Konkurentsi komplekssus ja suundumused kaubanduses. Tartu: Tartu Ülikool. 

(12.09.2015)[WWW] 

http://www.mattimar.ee/publikatsioonid/majanduspoliitika/2005/2005/II_Sektoraal/16_Sii

mon.pdf 

Šarapatka, B., Urban, J. et al.(2009). Organic Agriculture. Prague: Organic agriculture. 

338 pp. 

Tartu ja Lõuna-Eesti konkurentsivõime ja kasvualade analüüs: lõpparuanne.(2013). 

Tartu: Tartu teaduspark.Tartu Ülikool. 216 lk. (24.09.2015)[WWW] 

http://www.teaduspark.ee/UserFiles/Projektid/CCIC/Tartu%20ja%20L%C3%B5una-

Eesti%20konkurentsiv%C3%B5ime%20ja%20kasvualade%20anal%C3%BC%C3%BCs.pdf 

Tooted. Lõuna-Eesti Ökokeskus (11.09.2015)[WWW] 

http://www.okokeskus.ee/tooted.html 

Vihalem, A.(1993). Marketing I. Tallinn: EMI kirjastus. 201 lk. 

Vihalem, A.(1996). Marketing: hind, müük, reklaam. Tallinn: Külim. 163 lk. 

Vihalem, A.(2008). Turunduse alused. Tallinn: Külim. 308 lk. 

Ohvril, T.(1997). Sissejuhatus põllumajandusturundusse: makrokäsitlus. Tartu: Eesti 

Põllumajandusülikool. 157 lk. 

Ohvril, T.(2010). Põllumajandusturundus: teooria ja lisaväärtust loova tootja 

turundustegevus. Tallinn: Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda. 164 lk. 

Õiglane kaubandus. Wikipedia (08.10.2015)[WWW] 

https://et.wikipedia.org/wiki/%C3%95iglane_kaubandus 

 

 



 36 

 

 

 SUMMARY 

 

DISTRIBUTION OF ORGANIC FOODSTUFF FROM THE VIEWPOINT OF 

INTERMEDIATORS – ANALYSIS OF PROBLEMS AND SOLUTIONS IN THE 

EXAMPLE OF VALETE OÜ 

Merje Kaaret 

Marketing is diverse, have many opposite as actions, where bring together product and 

consumer. Intermediators, who in between them, care for consumer desire and needs 

accord, in order to get the profit for them company. 

Physiological needs as a food, is a big market and never don´t stop. Organic food segment 

of the market continually growing. Perceiving customer needs helps producers form bid 

and sellers direct consumers attentios to buy goods. Customers needs, lifestyle and values 

must be take for granted. Reasons why people prefer organic food is that it´s healthy, tastes 

delicious and have been proven to contains more vitamins and minerals than similar food. 

Organic food is prodused using environmentally and animal friendly farming methods and 

it´s free chemicals like pesticides and herbicides and free GMO. 

The aim of currently bachelor´s thesis was to identify problems distribution of organic 

foodstuff from the viewpoint of intermediators and analysis of solutions in the example of 

Valete OÜ. The analysis of the present thesis is based on qualitative research methods, that 

is half-structured interview. 

The results showed that main problems involved at producers and suppliers. These are 

unconstant of Estonian companys and fluctuations in goods quality. Intermediators must be 

dispel the risks and do business with different producers and suppliers, who has similar 

products. Become of high quality organic goods, the intermediators have to do request of 

quality. Local producers need be sort out the problems and deal with bottlenecks. 

In Estonia are not enough organic staff manufacturing companies and producers have a 

small capacity. If the quantities growing, then more in demand organic food arrive at 

consumer. The bigger quantities productions, manufacturing and marketing bring about the 
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prices come down and consumers are more buy organic food. Problems of others countries 

supplier are long concatenaton of purveyance and expensive transport. 

The analysis of the interview show that the shop needs more organic staff customers. 

Needful inform more people about the benefits of organic food. Good opportunity is parley 

to Ministry of Rural Affairs how to propagandize organic food and support local producers 

When the awareness of people growing, then they are more likely to buy organic food. If 

the buying iquantities growing, then the transport costs decrease to intermediators, and 

quantities productions are enlarge, then the organic food prices come down. 

Competition is generally necessary for the coordination of companies interests and market 

process. Organic food market to grow lot and it is expected to continue. Valete OÜ has a 

good conseption, to be such the shop where customers can buy all the basic things they 

needs, therewhit the prices are good. 
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Lisa 1. Intervjuu küsimused 

 

Valete OÜ mahekauba sortiment 

1. Kui suure osa moodustab Teie poe sortimendist toidukaup? 

2. Kui suur osakaal on kodumaistel kaupadel? Miks? 

3. Kas eelistate kohalikku või välismaist toodangut? Miks? 

4. Kas ja milline on hinnavahe kohalikul ning välismaisel kaubal? 

5. Kas kohaliku ja välismaise mahetoidu kvaliteedil on erinevus? 

6. Kui palju toote kaupu ise maale ja mis põhjustel? 

7. Kas kaupade maale toomisega esineb probleeme? Milliseid ja kuidas Te need 

lahendate? 

8. Mille järgi valite poodi tooted? 

9. Kas on tulnud mõnest valikust loobuda? Millistel põhjustel? 

10. Kuidas kujuneb välja toote hind? 

11. Kas teete allahindluseid ja kampaaniaid? 

12. Kas kasutate reklaami, millist? 

Valete OÜ tarnijad 

1. Kui palju on poel tarnijaid? 

2. Mille alusel Te tarnijaid valite? 

3. Kuidas Te neid leiate? 

4. Kuidas käib suhtlus tarnijatega? 

5. Kas Teil on tulnud mõne tarnijaga suhted katkestada? Millisel põhjusel? 

6. Milliseid probleeme Te ise näete mahetoidu ja selle tarnijatega? 

Valete OÜ kliendid 

1. Milline on Teie poe klient? 

2. Kui suure osa moodustavad püsikliendid? 

3. Kuidas hindate, kas kliente on piisavalt? 

4. Kas mõjutavad aastaajad, pühad vms? 
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5. Kas saate tarbijatelt tagasisidet, mil viisil ja milline on see olnud? 

6. Kui on toodud välja probleeme, kuidas Te need lahendanud olete? 

Valete OÜ töötajad 

1. Millised nõuded on Teil töötajatele? 

2. Kas sobivaid töötajaid on kerge leida, kas nad läbivad teatud koolituse vms? 

3. Kas klientidega suheldes on tekkinud probleeme? Millised ja kuidas on need 

lahendatud? 

Valete OÜ konkurendid 

1. Kuidas konkurendid mõjutavad Teie tegevust? 

2. Kuidas hindate konkurentide tugevust? 

3. Millist ettevõtet peate suurimaks konkurendiks? 

4. Millised eelised on Teil konkurentide ees? 

5. Milliseid probleeme tooksite ise esile mahetoidu turustamisega? 

6. Millist probleemi hindate kõige suuremaks? 
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