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Ökokosmeetika on tänapäeva ühiskonnas tõusev trend. Viimaste aastate jooksul on 

tekkinud kauplustesse juurde suur hulk öko-, loodus- ning mineraalkosmeetikat.  

Töö eesmärgiks on uurida tarbijatenende teadlikkust ökokosmeetika olemuse kohta, samuti 

tarbijate valmidust ökokosmeetika toodete ostmiseks ning analüüsida nende ostuotsust 

mõjutavaid tegureid antud toodete ostmisel. 

Uurimustöö raames saadi ankeetküsitlusega tagasisidet 77 inimeselt. Neist 61 olid 

tavatarbijad ja 16 metoodika osad tutvustatud teadlikud tarbijad. 

Töö autori arvates tuleks valdkonnale kasuks, kui Euroopa Liit alustuseks töötaks välja 

üheselt mõistetavad definitsioonid nii öko-, loodus-, kui mineraalkosmeetikale. Hetke 

seisuga on väga keeruline anda kindlat definitsiooni ökokosmeetikale. Samuti puuduvad 

Eesti toodetele sertifitseerivad märgised, mis aga oleks väga vajalikud. 
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Natural and organic cosmetics have shown great popularity in our modern society. Over 

the last few years the variety of natural, organic and mineral cosmetics, found in beauty 

stores, has greatly increased. 

In order to examine consumer’s awareness of natural and organic cosmetics the author 

interviewed two different groups of consumers. One group included average consumers, 

who do not prefer organic products over non-organic products while making their 

everyday shopping decisions.  

The objective of this paper is to examine consumer awareness of the nature of organic 

cosmetics, consumer’s willingness to purchase organic products and also to analyze the 

factors influencing consumer’s purchasing decisions. The empirical part is based on 

information gathered from the feedback received from 77 respondents, including 61 

average consumers and 16 conscious consumers. 

To summarise, the author of the thesis is of the opinion that The European Union should 

develop unambiguous definitions for natural, organic and mineral cosmetics. At the 

moment it is very difficult to give a specific definition to these types of cosmetics. There is 

also need for certain labels that could be used to recognize organic cosmetics made in 

Estonia. 

Keywords: Consumer Behavior, Organic Cosmetics, New Consumer, Marketing Research 
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SISSEJUHATUS 

 
Oma igapäevases elus me ei tarbi toitaineid ainult suuga, vaid ka läbi naha, seda peame 

arvestama kosmeetikatooteid kasutades. Ligikaudu 60% meie kasutatavast kosmeetikast 

imendub meie vereringesse. Nahk on inimese suurim organ ja on oletatud, et aastas jõuab 

vereringesse kosmeetikatoodete tõttu ligi 2 kg kemikaale. Need talletuvad rakkudesse ja 

hakkavad mõju avaldama meie tervisele. Siiani on teada, et toksiline kosmeetika võib 

tekitada näiteks erinevaid vähivorme (sh nahavärhki), viljakusprobleeme, kroonilist 

väsimust, nahaärritusi (sh aknet ja ekseeme) ja hormonaalseid häireid. täpselt sel põhjusel 

on hkanud tarbijad eelistama tavakosmeetikale aina rohkem loodusliku koostisega tooteid 

ehk ökokosmeetikat. (Kelp 2012) 

 

Kuigi ökokosmeetika tarbimine ja tootmine on ajaga kasvanud, ei osata siiski hinnata 

tarbijate teadlikkust ökokosmeetikast. Tarbija võib küll pakendil näha lauseid "100% 

naturaalne" või "öko", kuid praegusel hetkel oleme siiski olukorras, kus seadusega neid 

kuidagi ei reguleerita. See tähendab seda, et praktiliselt iga toote peale võib need laused 

panna ja läbi selle ka otseselt klienti petta. Hea tava siiski näeb ette, et toode, milles on 

keemilist ühendit üle viie protsendi, ei võiks enda reklaamimiseks kasutada lauseid nagu 

"100% naturaalne" või "öko". Kuid me ei saa kunagi enne kindlad olla, mida toode 

sisaldab, kui me ei uuri selle koostisosi.  

 

Töö eesmärgiks on uurida tarbijatenende teadlikkust ökokosmeetika olemuse kohta, samuti 

tarbijate valmidust ökokosmeetika toodete ostmiseks ning analüüsida nende ostuotsust 

mõjutavaid tegureid antud toodete ostmisel.  

 

Töö eesmärgi saavutamiseks püstitatakse järgnevad uurimisülesanded: 

• Koostada ülevaade ostukäitumise teoreetilistest alustest ja dünaamikast. 

• Defineerida ökokosmeetikat töö autori kui ka tarbija vaatenurgast. 

• Uurida ökokosmeetika ostuotsust mõjutavaid tegureid, koostades selleks 

eesmärgistatud küsimustiku ja viies läbi küsitluse e-keskkonnas. 
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Töö autor avaldab tänu kõigile, kes aitasid kaasa antud töö valmimisele.  
 

Uurimustöö koosneb kahest suurest osast. Teoreetilises osas üldistatakse tarbijakäitumise 

põhiteesid ja nende areng postmodernistliku uue tarbija tekkimiseni. Esimeses alapeatükis 

antakse ülevaade tarbija-, ja ostukäitumise ja seda mõjutavate tegurite kohta, teises 

alapeatükis käsitletakse tarbimist ja ostuosalust ning kolmandas alapeatükis vaadeldakse 

uut tarbijat ning tema kohta turunduses. 

Töö empiirilises osas kirjeldatakse tarbijakäitumist ökokosmeetika ostmisel. Uurimustöös 

kasutatakse kvantitatiivseid uurimismeetodeid - tarbijaküsitlust. Uurimistöö, mida 

peamiselt tarbijad uurivad enne kosmeetikatoote ostu, mis on olulisteks mõjutavateks 

teguriteks ökokosmeetika ostu sooritamisel ning kuidas nad tunnevad müügil olevaid 

tooteid. Empiirilise osa esimene alapeatükk annab ülevaate uurimisobjekti valikust ja -

meetodist. Teises alapeatükis tuuakse välja uuringutulemuste analüüs küsitluste kaudu 

tavatarbija ja teadliku tarbija hulgas.  
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1. TARBIJAKÄITUMISE TEOREETILISED 

TÕLGENDUSED 

 

1.1 Tarbija- ja ostukäitumise olemus 

 

Tarbijakäitumist võib käsitleda kui protsessi, kus inimesed vaatlevad, ostavad ja kasutavad 

tooteid, teenuseid, ideid või kogemusi, et rahuldada oma vajadusi ja soove. Antud 

definitsioonis vaadeldakse tarbijakäitumist kui protsessi, mis hõlmab küsimusi: mis 

mõjutab tarbijat enne ostu, selle ajal ja pärast seda. Sellesse protsessi on kaasatud 

mitmesuguseid detaile inimese käitumisest. Neid saab kokku võtta küsimustega nagu, kes 

inimesed on, millised on nad ise ja milline on nende isikupära, määratletakse inimeste 

omadused ja tunnused, kuidas inimesed end tunnevad, kuidas inimesed mõtlevad ja õpivad, 

ja mida inimesed teevad. Sotsiaalteaduses kasutatakse sõnade tundma, mõtlema ja tegema 

asemel termineid mõju, tunnetus ja käitumine. (de Mooij 2010: 93) 

 

Tarbijakäitumist on võimalik vaadelda nii sisemiste kui ka välimiste tegurite aspektist.  

Tarbijakäitumise sisemiste teguritena käsitletakse isikuomadusi, maitse-eelistusi, 

motivatsiooni, õppimist ja hoiakuid. Välised tegurid jaotuvad demograafilisteks, 

majanduslikeks, kultuurilisteks ja sotsiaalseteks. Välistegurite alla kuulub ka reklaam. 

(Solomon 2009: 80) 

 

Turundusalases kirjanduses on rõhutatud tarbija loomuse seost ostukäitumise, meedia- ja 

tootevaliku ning segmentimisega. Ühed uurijad on arvamusel, et tarbimiskäitumise ja 

isikuliste omaduste vahel on tugev sõltuvus, teised aga väidavad, et selline seos pole 

võimalik, ning enamus arvab, et kui isegi selline seos on olemas, siis on see puudulik ja 

praktiliselt tähtsusetu. Inimese isiklik loomus on elustiilist tugevam kontseptsioon, kuna ta 

kajastab katkematuid, püsivaid käitumisreaktsioone keskkonna ärritustele. Tavaliselt on 

indiviid muutumatult ründav või vaikne, ekstravertne või introvertne, talitsematu või 

pedantne, juhtiv või alluv. Turundusspetsaialistid on arvanud, et tarbijakäitumist 
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mõjutavad teatud iseloomujooned, kuid täielikult kinnitanud pole seda siiani ükski 

uurimus. (Vihalem 1997: 188) 

Sotsiaalteaduses tõlgendatakse inimese maitse-eelistusi kui reaktsiooni esteetilise nähtuse 

või sotsiaalse situatsiooni vastu. Maitset peetakse seonduvaks üksikisiku esteetilise 

mõtteviisiga. Tarbija eelistused ja maitse on peamisteks faktoriteks, mis mõjutavad 

ostuotsust. Tarbija maitse-eelistused aitavad genereerida tootele või teenusele hedoonilist 

väärtust. Maitset peetakse osaks üksikisiku kultuurlisest taustast. Arvatakse, et maitse 

baseerub täielikult inimese kultuurilisel ja sotsiaalsel staatusel. Maitse-eelistust peetakse ka 

identiteedimarkeriks, mis hõlbustab suhtlemist ja aitab rajada sotsiaalseid suhteid. 

Filosoofias on maitse-eelistuse uurimisel pikad traditsioonid, mis ulatuvad 18. sajandisse. 

Võib vaielda, et maitse-eelistus ei ole potentsiaalne kuues meel, kuid maitse-eelistus esineb 

inimese kõigis viies meeles, milleks on nägemine, kuulmine, haistmine, kompimine ning 

maitsmine. (Hoyer, Stokburger-Sauer 2014: 2) 

 

Tarbija meeli ja ostumotiive arendab tugevalt õpitegevus. Õppimiseks määratakse 

kogemustest tingitud inimese käitumise muutumist. Õppimine avaldab mõju pea igale 

käitumise aspektile – suhtumisele, maitsele, iseloomule, väärtushinnangutele jm. Selle 

selgitamiseks vaatleme ostuotsustusprotsessi. Esimest korda sulgpalle ostev kasutaja 

ammendab rohkelt informatsiooni ja tema jaoks võib olla keeruline sobivaima valiku 

tegemine. Peale paljude firmade pallide hankimist ja kasutamist on ta tootekategooriast ja 

pakkumisel olevatest sotridest mõndagi teada saanud. Selline õppimine aitab leida 

informatsiooni juba oma mälust ning järgmistel kordadel pole vaja kasutada väliseid 

infoallikaid. Mitmete ostude pärast on tarbija reaktsioon enam mitte üksikasjalik ja 

pinnaline, vaid harjumuslik. Kui tegevuse tulemus rahuldab idiviiid, siis üritab ta 

tulevikuski tegutseda samalaadses olukorras sarnaselt. Kauba meeldimise korral soovib 

tarbija seda hiljemgi kasutada nii kaua kuni püsib rahulolu. Soovimatu tulemuse korral aga 

käitutakse järgmisel korral teisiti. Iseeneslik teadmine on tingitud isiklikust kogemusest, 

kuid õpikäitumist käsitleb ka see informatsioon, mis pärineb sugulastelt, müügipersonalilt, 

reklaamist ja sõpradelt. Ostu sooritamist võib mõjutada ka hea sõber, kes on tootega rahul 

ja kiidab seda. (Vihalem 1997: 187) 

 

Motivatsioon viitab protsessile, mis on inimese käitumise tõukejõuks. Motivatsioon tekib 

kui on esile kutsutud vajadus tarbija soovi rahuldamiseks (Solomon 2009: 154). Sellest 

võib järeldada, et vajadused  on motivatsiooniprotsessi otsustavaks osaks (Vihalem 1997: 
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183). Turundajad püüavad luua tarbijale kasu toovaid tooteid ja teenuseid, mis vähendavad 

tarbija vajadustest tingitud pingeid (Solomon 2009: 154). A. Maslowi teooria põhjal 

täidetakse madalamajärgulised tarbed esialgu ja siis alles kõrgemad vajadused. 

Füsioloogilised vajadused on ülekaalus ja määravad edaspidise käitumise seni, kuni neid ei 

rahuldata. Inimesel, kellel on tühi kõht, ei mõtle sellele, mis on viimased kunstitrendid või 

kui puhas on hetkel tema sissehingatav õhk. Nendel tarbijatel, kellel on olnud võimalus 

katta esmavajadused, muutuvad motiveerivaks tähtsuselt järgmised tarbed. (Vihalem 1997: 

183) 

 

Olulisel kohal ostukäitumises on hoiaakud. Hoiak on indiviidi positiivne või negatiivne 

arvamus, hinnang kindlale asjale, mõttele. Kindel seisukoht võidakse omandada kauba, 

hinna, margi, reklaami, pakendi, garantii, müügipersonali või  kaupluse paiknemise osas. 

Hoiak koosneb kolmest osast - kaemuslik (taju ja uskumus), mentaalne (positiivne või 

negatiivne hinnang) ja käitumist riivav (kavatsus, eelistus, ostmine). Enamasti on need 

hoiaku komponendid ühilduvad, terviklikud. Kui tarbijale meeldivad toote omadused, siis 

on ta tõenäoliselt asjast huvitatud ja nõus seda ka ostma. (Sealsamas: 188) 

Inimese perekond ja perekonnaseis on ühed olulised demograafilised muutujad, millel on 

suur mõju tarbija prioriteetide kujunemisele. Ei ole sugugi üllatav, et poissmehed ja äsja 

abiellunud on see ühiskonnagrupp, kes panustab enim oma väljanägemisele. Perekonnad 

väikeste lastega kalduvad soetama rohkem tervislikke toiduaineid, kuid üksikvanemad ja 

vanemate lastega majapidamised ostavad pigem rämpstoitu. Vanemas eas paarid ja 

poissmehed on need, kes eeldatavasti kasutavad kodu korrashoiuteenuseid. (Solomon 

2009: 38)  

 

Sugude eristamine turunduslikel eesmärkidel algab juba väga noores eas – isegi mähkmeid 

müüakse vastavalt soole roosades ja sinistes toonides. Paljud tooted, alustades 

parfüümidest ja lõpetades jalanõudega, on turul eristatavalt suunatud kas naisterahvastele 

või meesterahvastele. (Sealsamas: 38) Naissugu on hakkajam pigem nende toodete puhul 

nagu toiduained, kodusisustus, hügieenitarbed ja ilutooted. Naistarbijale on ostude 

sooritamise juures olulised ka värvid, kaunis pakend ja teised emotsionaalsed mõjurid. 

Meeste ostud võtavad enda alla põhiliselt tooteid, mille osas on nad märgatavalt 

vastuvõtlikumad kui naised. Meesostja peamiseks otsustusalaks on autokaubad, 

elektritarbed, tööriistad, alkohol ja sigaretid. Nende toodete turunduspoliitikas peab 

arvestama mehe psüühikaga. Mõningaid tooteid, eelkõige kestvuskaupu, soetavad 
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abikaasad ühiselt. Ometi mõjutavad nad ka siin vastastikku teineteise valikuid, olenevalt 

tooteliigist. (Vihalem 1997: 190) 

 

Kompleksseks tarbijakäitumist tingivaks teguriks on elustiil. Elustiil määratleb tarbimise 

mustri, mis mõjutab inimese valikuid aja ja raha kulutamisel. Majanduslikus mõttes 

tähendab see seda, et elustiil määrab inimese ressursside jaotumise. (Solomon 2009: 255) 

Inimesed, kes kuuluvad samasse sotsiaalsesse gruppi on nii enda sissetulekute kui ka 

sotsiaalse kuuluvuse poolest ühiskonnas üsnagi võrdsed. Enamjaolt töötavad nad sarnastes 

valdkondades ja neil kipub olema sarnane maitse muusikas, riietuses, hobides ja kunstis. 

Sarnasesse sotsiaalgruppi kuuluvatel inimestel on kombeks üksteisega sotialiseeruda, 

jagada enda ideid ja väljavaateid elule. Jõukuse jaotumine ühiskondlikes klassides on 

turundajatele olulise tähtsusega, kuna see määrab millisel grupil on kõige suurem ostujõud 

ja potentsiaal turul. (Sealsamas: 38) Turundusjuht suunab oma tootereklaami kindlale 

ühiskondlikule klassile ja jõuab nende inimesteni teatud reklaamikanaleid kaudu (Vihalem 

1997: 194). 

 

Tarbija nõudlus toodete ja teenuste järele sõltub nii tema võimalustest ostu sooritada, kui 

ka tema valmisolekust antud toote/teenuse eest raha välja käia. Tarbija rahaga seonduvad 

hirmud ei ole ilmtingimata seotud sellega, kui palju ressursse ta tegelikkuses omab. Rahal 

on palju erinevaid ja keerukaid psühholoogilisi tähendusi – raha võib samastada edukuse ja 

ebaõnnestumistega, sotsiaalse aktsepteeritusega. turvalisusega, armastusega või 

vabadusega. Tarbija uskumused tuleviku osas on suureks indikaatoriks nende ostutega 

seonduva kindlustunde puhul. Kui inimese väljavaated majandusele on pessimistlikud, siis 

on neil kombeks vähem kulutada ja võtta vähem laene. Inimeste raha säästmine on 

eelkõige tingitud nende väljavaadetest enda fintantsolukorrale, maailmamajandusele ja 

kultuurilistele erinevustele. (Solomon 2002: 386-389) 

 

Kultuuriks nimetatakse põhiväärtuste, ettekujutuste, soovide ja käitumisviiside kogumit, 

mille inimene on omaks võtnud perelt ja ühiskonnalt. Kultuur liigub edasi põlvest põlve ja 

tal on tähtis osa indiviidi kommete, kõlbluse ja harjumuse kujundamisel. Kultuur kirjutab 

nö ette, kuidas riides käia, mida süüa, kuhu reisida, dikteerib kaupu mida osta ja tarbida. 

Koos ühiskonna ümberkujunemisega muutuvad mingil määral ka kultuurilised väärtused. 

Näiteks kõrgeltarenenud maades on tänu naiste aina suureneva tööhõive ja elanike 

haridutaseme tõusuga on kerkinud probleemiks aja kokkuhoidmine. Inimeste soov on osta 
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ja tarbida ajasäästlikumalt. See aga omakorda avaldab mõju toodete tootmisele, müügile ja 

reklaamile. (Sealsamas: 195) 

 

Olgu see hea või halb, elame me kõik maailmas, mis on oluliselt mõjutatud turundajate 

tegevusest. Meid ümbritseb turundusstiimul reklaamide, kaupluste ja toodete näol, mis 

konkureerib meie tähelepanule ja rahale. Palju sellest, mida me maailma kohta õpime, on 

turundajate poolt filtreeritud kas läbi heaoluühiskonna kujutamise glamuursetes ajakirjades 

või rollidena, mida näitlejad reklaamides mängivad. Reklaamid näitavad meile, kuidas me 

peaksime suhtuma taaskäitlusesse, alkoholi tarbimisse, milliseid maju ja autosid võiksime 

soovida ja isegi seda kuidas põhinedes toodetele, mida teised ostavad või mitte, neid 

hinnata. Paljuski oleme ka turundajate „armu all“, sest tugineme sellele, et nad meile 

ohutuid tooteid müüksid ja käituksid nagu on lubanud, et nad räägiksid müüdavate toodete 

kohta tõtt ning jaotaksid neid õiglaselt. (Solomon 2002: 11) 

 

Rohelisel tarbija käitumisel on oluline roll kekskkonda ja majanduslikke küsimusi 

puudutavatel teemadel. Äri ja turunduse vaatevinklist pole keskkonda vähem kahjustavate 

toodete arendamine efektiivne, kui tarbijad ei võta omaks rohelisemaid ökoloogiaid ja 

elustiili. Mitmed teadlased on väitnud, et rohelise tarbija käitumine on tingitud paljudest 

teguritest. Stern esitleb nelja liiki rohelise tarbija käitumise mõjutavaid tegureid: 

kontekstuaalne jõud, suhtumine, harjumused või rutiin ja isikuomadused. (Jansson, Marell 

2010) 

 

Tarbijate ostukäitumist vaadeldakse erinevates distsipliinides erinevate aspektide alt. 

Kultuuriantropoloogia proovib mõista tarbimise olemust ning ühiskondliku nähtuse 

kujunemist. Sotsioloogid ja psühholoogid uurivad ostukäitumist ja otsustusprotsessi ning 

neile mõju avaldavaid inimeste sisemisi kui keskkonnast tulenevaid mõjureid 

mitmesuguste katsete, käsitluste ja küsitluste kaudu. Statistika ja majandusteadus 

proovivad erinevate mudelite teel ennustada tarvitajate/tarbijate valikuid ja laade 

(käitumist). Suurem osa turundusjuhte ja -spetsialiste on ametis just toodete või teenuste 

nõudluse ennustamisega. Selleks, et osata kujundada teatud toote või teenuse hinda, luua 

õigeid müügikanaleid ja -argumente kasutada, peab oskama luua sidet kliendiga või 

vaatlema ennast kliendina, vaid nii on võimalik mõista, miks klient eri aegadel nii erinevalt 

käitub, mõtleb ja teatud otsuseid langetab. (Kuusik jt 2010: 83) 
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Tarbijakäitumise uurimise üheks valdkonnaks on ostukäitumisega seotu. Läbi aegade on 

tarbijate ostukäitumise kohta välja pakutud erinevaid definitsioone. Üldiselt hõlmab see 

kõiki tegevusi, mida tarbija ostu sooritamisel teeb - k.a ostuprotsess, mis nendele 

toimingutele eelneb. Tarbija käitumise ostu sooritamisel mõiste võtab kokku järgnev 

definitsioon: "Tarbija ostukäitumine on kliendi mentaalne, emotsionaalne ja füüsiline 

tegevus, mida ta teeb tooteid ja teenuseid otsides, ostes kasutades ja likvideerides, et 

rahuldada oma soove ja vajadusi." (Kuusik jt 2010: 83)  Selle definitsiooni järgi võib 

järeldada, et ostukäitumine on probleemi või vajaduse rahuldamise käik. Selle protsessi 

algus on vajadus ning lõpp on selle rahuldamine. Ühtlasi on näha, et ostukäitumise lõpp ei 

ole ostmine, vaid sinna  hulka kuuluvad ka ostueelsed (otsimine), ostuaegsed (ostmine) kui 

ka ostujärgne (likvideerimine, kasutamine) tegevused.  Näiteks suurem osa inimesi ei 

piirdu maja ostmisel vaid maja suuruse ja hinna võrdlemisega. Uuritakse ka seda, kui 

suured on maja kulud (küttekulud, kindlastusmaksed ja lähedal asuvad poed, koolid jne) 

ning kui hinnatud on antud piirkond, kas lähedal on sportimise või  vaba aja veetmise 

võimalusi.  

 

Ostleja ostukäitumine on motiveeritud. Ostukäitumise korral on tegmist probleemi 

lahendamisega. Kui inimesel tekib mingi asja järele tarvidus, tekib ka motivatsioon selle 

rahuldamiseks. Kauba või teenuse pakkuja jaoks on väga oluline teada, kui motiveeritud 

tarbija on, et oma vajadust rahuldada.  

 

Tarbija ostukäitumine varieerub aja ja sügavuse poolest. Ostukäitumise olemust ei ole 

võimalik kirjeldada ühe kindla skeemiga. See sõltub nii kliendi iskuomadustest kui ka 

toote ja situatsiooni iseloomust. Suur erinevus juba tekib sellest, kas ostetakse igapäeva 

kaupa, nt leiba ja saia või siis minnakse ostma uut autot. Esimesel juhul sooritakse ost nö 

möödaminnes, ei juurelda pikalt mida ja kust võtta, teisel juhul aga uuritakse erinevaid 

mudeleid, kaupluseid ja üritatakse saada lisainfot internetist, sõpradelt ja tuttavatelt ning 

alles siis tehhakse otsus.  

 

Tarbija ostukäitumine kätkeb erinevaid rolle.  Ostja ja tarbija ei ole alati üks ja sama isik. 

Ühtlasi võivad olla täiesti erinevad isikud ostu algataja, ostja ja tarbija. Näiteks kui 

kooliõpilasel tekib mõte lõunaks osta endale pakk komme ja selle üksinda ära süüa, siis on 

kõigis kolmes rollis üks isik - kooliõpilane. Kui aga isa otsustab poega premeerida kooli 
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lõpetamise puhul uue jalgrattaga ja saadab abikaasa seda ostma, siis ostu algatajaks oli isa, 

ostu sooritajaks ema ning tarbijaks laps. Teoorias on neid rolle rohkemgi kui ainult kolm.  

 

Tarbija ostukäitumine on mõjutatud välistegurite poolt. Ostukäitumine on vahelduv. Üheks 

asjaoluks võib rõhutada siin väliste tegurite mõju, mis võivad olla nii üldse iseloomuga - 

millises ühiskondlikus kekskonnas ja kultuuriruumis tarbija asub, kui spetsiifilised - 

milline on kaupluse atmosfäär, toote omadused, hetkelised turunduskampaaniad jne.  

 

Erinevate inimeste tarbijakäitumine on erisugune. Isegi kui kaks inimest teevad oma oste 

samadel eeldustel, samas kohas ja ajas, võib nende ostukäitumine olla ikkagi täiesti erinev. 

Selle põhjuseks on inimeste erinevad motivatsioonid, emotsioonid, vajadused ja tuju, nad 

on erinevad isksused, tunnetavad asju ja domineerivaid tingimusi eri moodi.  

 

Tarbija ostukäitumine on dünaamiline.  Ei saa vaadelda tarbija käitumist iseisvalt. Tegu on 

alalõpmatult muutuva protsessiga, sest muutuvad inimesed, keskkond (väärtused, 

vajadused, sissetulek, elustiil jmt) kui ka tooted (erinevaid vajadusi on võimalik lahendada 

uute viisidega, uued tooted võivad põhjustada uusi vajadusi). (Sealsamas: 84-85) 

 
 
1.2 Tarbimine ja ostuosalus 

 
Üks põhivundamente tänapäeva tarbijakäitumisvaldkonnas on see, et inimesed ostavad 

tihti tooteid mitte sellepärast mida need teevad, vaid sellepärast mida nad tähendavad. See 

põhimõte ei tähenda, et tootefunktsioon oleks ebaoluline, vaid seda, et rollid, mida need 

tooted meie elus mängivad, lähevad kaugemale kui vaid ülesanded, mida need sooritavad. 

Mida sügavamad tähendused tootel on, seda paremini paistab see teiste, sarnaste toodete ja 

teenuste seast välja. Kui kõik oleksid võrdsed, valiks inimene brändi, millel on pilt (või 

isegi isiksus!) mis on kooskõlas ostja vajaduste alustega. Näiteks, kuigi enamik inimesi ei 

suutnud ilmselt Nike'i versus Reebok'i tooteid kandes kiiremini joosta või kõrgemale 

hüpata, on paljud lojaalsed kliendid siiski kindlad vaid oma lemmikmargile. Need 

pearivaalid on suuresti turustatud välimuse järgi – hoolikalt üles ehitatud paljude 

rokkstaaride, sportlaste, kavalalt toodetud reklaamide abil – ning mitmete miljonite 

dollarite abil. Seega, kui sa ostad Nike'i „swooshi“, võib juhtuda, et teed rohkem kui 

lihtsalt vabaajajalatsite valimine – võib juhtuda, et avaldad kinnitust oma elustiilist ning 



	 14	

sellest, mis tüüpi inimene sa oled, või olla tahaksid. Suhteliselt lihtsa toote kohta, mis on 

nahast ja nööridest valmistatud, on see üsna suur saavutus. (Solomon 2002: 12)  

 

Meie truudus tossudele, muusikutele või isegi karastusjookidele aitab meil määrata oma 

koha kaasaegses ühiskonnas. Need valikud aitavad igaühel meist ka teistega, kellel 

sarnased eelistused on, sidemeid moodustada. Inimesed tunnevad sidet, kui jagatakse 

sarnaseid maitseid. Nagu me juba näinud oleme, on tänapäeval turundusstrateegiate 

kaubamärgiks rõhk klientidega suhete loomisel. Nende suhete olemus võib varieeruda ja 

need sidemed aitavad meil mõista mõningaid võimalikke tähendusi, mis toodetel meile on. 

Siin on mõned suhteliigid mis inimestel tootega olla võivad: 

• Eneseteadvuse suhe – toode aitab kasutajal identiteeti luua. 

• Nostalgiline suhe – toode toimib lülina oleviku ja mineviku mina vahel. 

• Vastastikune sõltuvus – toode on osa kasutaja igapäevaelust. 

• Armastus – toode kutsub esile emotsionaalseid sidemeid soojuse, kire või muu 

tugeva emotsiooni näol. (Solomon 2002: 13) 

 

Üks tarbimisteadlane töötas välja klassifikatsiooniskeemi, püüdes uurida erinevaid 

võimalusi, miks tooted ja kogemused võivad inimestele tähenduslikud olla. See 

tarbimistüpoloogia tuletati kaheaastase analüüsi abil Wrigley Fieldi pealtvaatajaid uurides, 

kes käisid Chicago Cubsi pesapallimänge vaatamas. See perspektiiv vaatleb tarbimist kui 

toimingu tüüpi, kus inimesed kasutavad tarbimisobjekte mitmel viisil. Keskendudes 

sündmusele, nagu pallimäng, on kasulik meelde tuletada, et rääkides tarbimisest, räägime 

me immateriaalsetest kogemustest, ideedest ja teenustest (põnevus väljakult väljalöödud 

palli pärast või meeskonna maskoti veiderdused) lisaks materiaalsetele esemetele 

(pallipargis söödud viinerisaiad). See analüüs tuvastas neli erinevat tüüpi tarbimistegevusi: 

1. Tarbimine kui kogemus – emotsionaalne või esteetiline reaktsioon 

tarbimisobjektide vastu. See sisaldab reaktsioone nagu näiteks tulemuskaardi 

märkimise õppimisest tulenev rõõm või lemmikmängija kehaliste võimete 

hindamine. 

2. Tarbimine kui integratsioon – tarbimisobjektide õppimine ja manipuleerimine 

väljendamaks enese või ühiskonna aspekte. Näiteks kannavad mõned fännid Cubsi 

pusasid, et väljendada oma solidaarsust meeskonnale. Pallimängudel kohalkäimine 

selle asemel, et neid televiisorist vaadata, võimaldab fännil paremini enda 
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kogemust tiimi omaga integreerida. 

3. Tarbimine kui klassifikatsioon – tegevused, millega tarbijad tegelevad, et 

väljendada nii endale kui teistele oma ühendust esemetega. Näiteks võivad 

pealtvaatajad osta suveniire, et näidata kui andunud fännid nad on. Pühendunumad 

fännid võivad vastasmeeskonna mängupalli tagasi platsile visata, näitamaks põlgust 

nende vastu. 

4. Tarbimine kui mäng – tarbijad kasutavad objekte, et vastastikustes kogemustes 

osaleda ning ühendada oma identiteedid mingi kindla rühmaga. Näiteks võivad 

õnnelikud fännid ühiselt karjuda ning teineteisele plaksu lüüa kui nende meeskonna 

mängija punkti teenib. See on erinev mõõde jagatud kogemusest kui lihtsalt kodus 

üksinda mängu vaadata. (Solomon 2002: 13)   

 

Meie harjumispärase tarbimise juures on järjest suurmat rolli hakanud ka mängima 

virtuaalne tarbimine. On vähe kahtlust, et digitaalne revolutsioon on hetkel üks kõige 

tähtsamaid mõjusid tarbijakäitumisele. Enamus meist on innukad surfajad ning on raske 

ette kujutada aega, mil e-mail, mp3 failid või pihuarvutid polnud aktsepteeritud osa 

igapäevaelust.  

 

Internetis ostlemine võimaldab tarbijatel ka raskesti leitavaid tooteid leida ning võimaldab 

väiksematel, spetsialiseerunud firmadel edu saavutada. Elektrooniline turundus on 

mugavust suurendanud lõhkudes paljusid tõkkeid mida on põhjustanud aeg ning asukoht. 

Järjest suurenev käsiseadmete kasutamine ja juhtmevaba side tähendab samuti seda, et 

sama informatsiooni – börsikurssidest ilmani – saab ka arvutist eemal olles. Kõik see pole 

ainult ettevõtetelt tarbijatele müümises.  

 

Küberruumi plahvatuslik kasv on loonud revolutsiooni suurendades tarbijalt tarbijale 

müümise aktiivsust. Nii nagu e-tarbijad ei piirdu kohalike jaemüügikohtadega, ei piirdu 

nad sõpru otsides ka kohalike kogukondadega. Jututubade populaarsus, kus tarbijad saavad 

sarnase mõtteviisiga netikodanikega erinevaid teemasid arutleda, kasvab iga päevaga. 

Uudistes räägitakse vahepeal toredatest ja vahepeal kohutavatest armastuslugudest, mis 

internetist alguse on saanud. Veeb pakub tarbijatele üle kogu maailma ka lihtsat viisi 

jagada informatsiooni oma kogemustest erinevate toodetega. Amazon.com julgustab 

ostlejaid raamatute kohta kommentaare kirjutama ja sa saad isegi oma professoreid A+'st 

F-'ni hinnata saidil virtualratings.com.  
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Paraku ei ole kõik virtuaalses maailmas täiuslik. E-kaubandusel on omad piirangud. 

Turvalisus on üks olulisi muresid. Kuuleme hirmulugusid tarbijatelt, kelle krediitkaardi 

numbrid ning muu isikuinformatsioon on varastatud. Mõned kahtlased firmad teenivad 

raha personaalset informatsiooni varastades ning siis teistele edasi müües – üks sellistest 

firmadest reklaamib end kui „hämmastav uus vahend, mis võimaldab teil teada saada 

kõike, mida kunagi oma sõprade, pere, naabrite, tootajate ja isegi bossi kohta teada olete 

tahtnud saada!“ Üsna hirmutav.  (Sealsamas: 14-15) 

 
Viimastel aastatel on  tarbija ostukäitumise analüüsist tulenevalt olnud turunduse 

keskpunktiks ostuosaluse uurimine. Teoreetiliselt arvestatakse ostuosalust kui motiveerivat 

kvantitatiivset tunnust, millel on arvestatav mõju tarbija ostu sooritamise juures. Tarbijate 

ostukäitumist mõjutavate faktorite ja nende efektide analüüsil põhinev uuring aitab mõista 

tarbija ostukäitumist ja võimaldab seeläbi pakkuda toodet, mis on  kohandatud paremini 

tarbija vajadustele. Ostuosalus on üks vastuolulisi probleeme sotsiaalteaduslikus 

uurimistöös, mis käsitleb ostukäitumist. Ostuosaluse kontseptsiooni, mis pärineb 

sotsiaalpsühholoogiast, on uuritud turunduse valdkonnas hoolikalt üle 30. aasta. (The study 

of the relationship... 2013) Ostuosalust defineeritakse kui psühholoogilist seisundit, mis 

motiveerib inimesi olema teadlikumad ja hoolikamad erinevate toodete/teenuste osas. Ostu 

sooritamisel viitab ostuosalus ka inimese isiklikule sidemele antud toote/teenuse puhul.  

 

Tarbijate ostuosalust saab jaotada nii kõrge kui ka madala osalusega tasandile. Mõned 

tarbijad on ostuprotsessiga rohkem seotud, neid tarbijaid liigitatakse kõrge ostuosalusega 

tarbijateks. (Sahney 2016: 2) Madala ostuosalusega tarbijatel on ostu sooritamise juures 

passiivne roll. Inimesed, kellel on madal ostuosalus ei näe enne toote/teenuse ostmist rohke 

informatsiooni kogumisel olulist rolli. Pakend, preemiapunktid ja kampaaniad on need 

võtted, mis meelitavad tarbijaid ostma tüüpilisi madala ostuosaluse tooteid. (Ghafelehbashi 

jt 2011) Madala ostuosalusega tarbijaid iseloomustab alljärgnev joonis (The study of the 

relationship... 2013). 
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Joonis 1. Ostuprotsessi elementide järgnevus madala ostuosaluse situatsioonis 

 

Kontrastiks madala ostuosalusega tarbijatele otsivad kõrge ostuosalusega tarbijad aktiivselt 

informatsiooni toote/teenuse valdkonna ja võimalike alternatiivide osas.  Kõrge 

ostuosalusega tarbijat seob toote/teenuse kategooriaga ja erinevate olemasolevate 

brändidega personaalne huvi. (Sahney 2016: 6) Hind mängib kõrge ostuosalusega tarbijate 

puhul olulist rolli.  Tarbija, kelle ostuosalus on kõrgem, tunnetab ostuga seonduvalt  

suuremat riski ja võib olla  murelikum sooritatava ostu suhtes. (The study of the 

relationship... 2013) Samuti hindavad kõrgema ostuosalusega tarbijad ostu järgselt toote 

kasutust kriitilisema pilguga (Sahney 2016: 7). On arvatud, et inimene on täielikult ostule 

pühendunud, kui ta läbib antud protsessi, mida kujutab järgnev joonis (The study of the 

relationship... 2013). 
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Joonis 2. Ostuotsuse protsessi elementide järgnevus kõrge ostuosaluse korral 

 

Kõrge ostuosalusega tehinkute puhul on tarbijad üldjuhul teadlikumad kõigist positiivsetest 

ja negatiivsetest aspektides, mis puudutavad brändi, kvaliteeti, hinda ja innovatsiooni. 

Tarbijad püüavad prognoosida iga võimaluse tulemuslikkust, et teha kindlaks, mis on 

nende jaoks konkreetset olukorda arvesse võttes parim põhjendatud otsus. (Nayeem 2012: 

4) 
 

 

1.3 "Uued tarbijad" ja nende koht turunduses 

 

Toote pakkujate ja tarbijate omavaheline suhete kompleks kujundab arenguetapid 

turunduses. 

Arenguetapid turunduses ei sõltu riiklikust ega rahvuslikust eripärast. Ühelt etapilt teisele 

ülemienku piiri on isegi ühe riigi tasandil raske määrata, sest paralleelselt võib eksisteerida 

kaks-kolm etappi. Kui esimesed turunduse arenguetapid kestsid mitu aastakümmet, siis 

viimased on lühenenud tänud toodete ja turukommunikatsiooni rahvusvahelisemaks 

muutumisele. Väga küllastanud esmatarbekaupade turul ei saa enam tarbija lojaalsusega 

arvestada: ta on sõltuv oma hetkevajadusest või -tujust. Hoiak toote pakkujate suihtes on 

on mänguline või irooniline. 
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Turunduse arenguetapid on EMORi uurija E. Kaal (Kaal 2011) jaotanud kuude erinevasse 

etappi alustades esimesest. 

1. Esimene etapp - brändimata toodete müük. Alapakkumise tõttu otsis tarbija ise 

tootjat, kellelt kaupa osta. Puudus vajadus luua brändi, reklaamida või teostada 

uuringuid. See arenguetapp puudub nüüdseks tööstuslikult arenenud riikides.  

2. Teine etapp - turundus. Tekkis koos nõudmise-pakkumise tasakaalustamisega. 

Tootjale tekkis juurde konkurentsi, tarbijale aga rohkem valikuid. Lahendusi 

tekkinud olukorrale oli erinevaid.  Üks osa tootjad hakkasid pakenditele trükkima 

tootjanimesid ja muutsid neid visuaalselt kenamaks, teised aga alustasid hinnasõda 

või üritasid valituse abiga piirata importtoodete konkuretsivõimet. Kõige paremaid 

tulemusi tõi aga esimene lähenemine.  Selles etapis oli bränd lihtsalt tootele antud 

nimi, et oleks lihtsam sarnaseid tooteid eristada. Tarbija segmenteerimine ja 

sihtturgude eristamine oli algeline, kui seda tehtigi, siis tugineti vaid riigistatistika 

standardandmebaasidele. Turundajad ei vajanud infot tarbijate brändiga seotud 

assotsioonide ja tegevusmotiivide kohta.  

3. Kolmas etapp - klassikaline bränditurundus. Enamasti algab see etapp käibel 

olevate esmatarbekaupade grupis. Eelkõige üritatakse olla tarbijale meelepärane ja 

alles siis üritatakse toodet müüa. Tekkis vajadus nii turu-teabe järgi kui ka vajati 

järjest rohkem brändi- ja reklaamistrateegiat. Brändist saab siin etapis tootele 

lisaväärtus. Leiti, et brändi isikupära on side tarbija ja brändi vahel. Suurenes 

kvalitatiivse teabe vajadus. Hakati kasutama psühholoogilisi uuringutehnikaid, mis 

vajas uurijatelt üha suuremat professionaalsust ja spetasiliseerumist.  

4. Neljas etapp - tarbijakeskne bränditurundus. Turgude küllastumisel tekkis brändidel 

võimalus muutuda ikooniks. Enamasti olid need brändid juba pikka aega turul 

olnud ja esmastele vajadustele suunatud. Brändid omavad tugevat ülesehituse 

põhimõtete kogumi, mis vajab reklaami- ja uuringuspetsialistidelt profesionaalsust 

jälgida terve organisatsiooni mainet. On vaja aina mitmekülgsemaid ja 

ideaalsemaid uuringutehnikaid, et mõista brändi kõiki osatähtsusi ja sius tarbija 

jaoks.  

5. Viies etapp - postmodernne turundus. Jõuab aeg, mil tarbija saab 

kommunikatsiooni ja turunduse vallas sedavõrd asjatundlikuks, et ta ei lase enam 

end veenda ainult reklaami näol. Raske on lisada midagi uut tema 

tarbimiskogemusse. Tarbijate teadlik künism ja kasvav individualism annavad alust 

nimetada seda etappi postmodernseks etapiks. Ei saa enam arvestada tarbija 
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lojaalsusega, ta laseb juhtida end tujudel või hetkevajadustel. Postmodernism 

turunduses tähendab lõhestunud mitmenäolist tarbijat ja brandi. Reklaamid on 

pigem mängulised ja iroonilised, pigem isegi "anti- reklaamilik". Muudatused 

toimuvad ka uuringutes. Segmenteerimine nõuab tarbija soovide ja vajaduste 

absoluutset kaardistust. Väga oluliseks saab tulemuste kogunemise kiirus, sest 

tarbija väga muutlik. Turundaja ülesanne on võimalikult kiiresti reageerida 

muutustele ja nendest leida enda jaoks uusi võimalusi. Senistele uugingutehnikatele 

lisaks võetakse ulatuslikult kasutusele vaatlused ja on-line küsitlused.  

6. Kuues etapp - eetiline turundus. Firmadelt oodatakse, et peale kasumi teenimise 

panustatakse ka kekskkonna kvaliteedi tõustmisele. Tarbijad eelistavad firmasid, 

kus inevesteeritakse elukvaliteeti keskkonna, geenitehnoloogia, rassismi, 

inimõiguste jms sotsiaalsete probleemise lahendamise toetamise kaudu. Sellega 

seoses tekib tarbija ja brändi/tootja vahel uus suhe: partnerlusest on saanud 

koostöö.  

 

Paljudel ettevõtetel tekib tänapäeva ühiskonnas järjest tihedamini päevakorda küsimus: 

miks tarbija tema reklaami peale poodi ei tõtta, et seda endale soetada.  Vastuseks võib 

olla, et ettevõtjad ei tunne veel uut tarbijat. Uus tarbija on iseteadlik ja tema otsutab, 

milline ettevõtja teenib kasumit ja milline mitte.  

Viis aastat tagasi reklaamisisd veel paljud firmad end lausega: "Me oleme ökoloogilised, 

rohelised!". Praegusel hetkel ei ole see enam kellegi jaoks müüv argument - vad üksikud 

ettevõtted, kes seda väidavad, saavad edukaks. See on siiski õnnestunud Ameerika 

kiirtoiduketil Chipotel. Firma positsioneeris oma kaubamärgi ringi, lausudes 

selgesõnaliselt välja: "Me ei kasuta ohtlike kemikaalide abil kasvatatud ja liigselt 

töödeldud toitu."  Chipotel eristub tesitest firmadest selle poolest, et ta mitte ainult ei 

rääkinud, vaid ta ka muutis täielikult oma tarneahelaid, liikudes traditsioonilise 

põllumjanduse poole. Nad näitasid keerutamata, et ainult sõnad enam ei loe, vaid terve äri 

peab olema eetiline algusest lõpuni. Ärid peavad võtma eetilisuse oma 

juhtimispõhimõtteks nii tegudes kui ka sõnades.  

 

Kui varem võisid inimesed olla lojaalsed ühele brändile pikka aega, siis nii see enam pole. 

Me elame ühiskonnas, kus muudame ühe kiiremini oma ostueelistusi. Inimesed on aina 

kiireneva infovahetuse käigus aru saanud, et see, mis neil rahakotis on, pole pelgalt enam 

raha. See on ka vahend valesti käituvate ettevõtete vastu. Nad rakendavad raha selleks, et 
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toimetada oma teade kohale - nad keelduvad ostmast ebaeetiliste äride toodangut ning 

kannavad laiali nende kohta Internetis sõnumeid, mille alusel teised oma ostuotsuse teevad.  

 

Kuna inimestele ei meeldi valed, siis nad ka ei usalda enam reklaame. Inimesed tahavad 

leida tõde, kuid reklaamid tunduvad ülespuhtud asjadena, mis ei sisalda kuidagi tõde. 

Inimesed otsivad nüüd tõde hoopis internetist ja teiste inimeste kogemusest. Tõde levib 

suust suhu, sotsiaalmeedias ja foorumites. Kui ettevõtted ise ei räägi tõde, siis teevad seda 

teised. Ettevõtte vale paljastamisel on hetkega ta 10 miljoni dollariline reklaamkampaania 

olematuks muutunud. Nii ei olegi enam mõeldav reklaamis või pakendil mainida "100%..." 

või "öko", kui seal on lubatud koostisosi vähem või pole üldse. Kliendid saavad sellest 

teada ja annavad sellest ka oma rahakotiga ettevõtetele märku. Ettevõtte valetamisel jätab 

see mulje, et ta peab oma tarbijat rumalaks ja see on solvav. Sellise käitumise kohta on 

isegi väljend - rohepesu, mis tähendab, et ettevõte kinnitab oma kekskkonnasõbralikkust, 

kuid tegelikkus on siiski teine. Ilusad sildid ei meelita enam tarbijat ligi, sest uust tarbija on 

targem, kriitilisem ja tema eest pole võimalik peita tõde.  

 

Eetilisuse indeksi kohaselt on põhilised asjad, mida inimesed brändide juures väärtustavad, 

ausus, tervislikkus, terneahel, andmete käsitlemine, keskkonnateemad ja ethos ehk ülim 

eesmärk. Äri ilma ethos'eta (loe: eetikata) on lihtsalt kasumi püüdlus. Inimesi huvitab üha 

enam ka see, kuidas ettevõtted oma raha teenivad, mitte ainult kui palju nad seda teenivad.  

 

Brände, kes pole ausad oma tarbija vastu ja kellel puudub ethos, hakatakse sageli turul 

ahistama. Nende kohta  hakatakse levitama häbistavat infot ja alustatakse kampaaniaid. 

See läheb viimaks ärile maksma miljoneid dollareid ning tal ei ole võimalik enam head 

nime taastada. Rohkem kui 81% tarbijatest ei taha osta ebaeetilistelt ettevõtetelt. 

 

Eetika on ikkagi vaid üks kiht turundussõnumites. Mistõttu ei kõnelegi me sellest aspektist 

enam 3P-teooriast (people, planet, profit), vaid 4P-teooriast, kus kolmele eelnevale lisaneb 

purpose (eesmärk). Äril ei tohi olle kõrgemaks eesmärgiks ainult raha teenimine. Tarbija 

jaoks on oluline see, miks sa midagi teed, mitte see mida sa teed. Olgu selleks siis eesmärk 

kasutada keskkonda säästvat energiat või puhast toitu, mis on toodetud õiglaselt tasustatud 

tööjõu abil. (Jaaks 2014) 
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2. TARBIJAKÄITUMINE ÖKOKOSMEETIKA OSTMISEL 

	
2.1 Uuringu eesmärk ja metoodika  

 

Iga aastaga hakkavad inimesed üha rohkem mõtlema mitte ainult sellele, kui tervislik on 

nende tarvitatav toit, vaid ka sellele, kui ökoloogiliselt puhtad on nende igapäevaselt 

kasutatavad kosmeetika ja kehahooldustooted. Inimesed on hakanud mõistma, et need 

tooted jõuavad meie organisimi täpselt samamoodi nagu meie tarbitav toit.  

 

Antud uurimustöös kasutati kvantitatiivset uurimismeetodit, mille puhul kasutatakse 

ankeetküsitlust (Õunpuu 2014: 211).	 Andmeid koguti Google Drives koostatud 

küsimustikuga, sotsiaalmeedia vahendusel. Küsitluse eesmärgiks oli uurida tarbijate 

valmisolekut ökokosmeetika vastuvõtuks ning nende teadlikkust ökokosmeetika olemuse 

kohta.   

 

Tarbijate teadlikkuse väljaselgitamiseks ökokosmeetika näitel viis autor käesoleva töö 

raames 2016. aasta aprillis läbi tarbijauuringu, mille kestvuseks oli üks nädal. Uuringu 

valimiks oli ökokosmeetika tooteid kasutavad naised, mis oli jaotatud kahte erinevasse 

gruppi. Esimeses grupis olid tavatarbijad, ehk inimesed kes reageerisid sotsiaalmeedias 

üleskutsele küsimustikule vastata. Tavatarbijate hulka luges uurimistöö koostaja inimesi, 

kes igapäevaselt kosmeetikatoodete ostmisel ei süvene eriti sellesse, millised ja kuidas 

toodetud on koostisosad. Teise grupi puhul aga postitas uurimustöö autor küsimustiku 

ökoinimeste kogukonda - edaspidi nimetab töö autor seda gruppi teadlikuks tarbijaks. 

Teadlik tarbija ehk ökoinimese siht on kestlik eluviis, mida rikastab inimeste omavaheline 

teineteise arenemist heaks kiitev teadlik töö. Tegemist on teadlikult rajatud 

kogukondadega, kes näitavad oma elukorraldusega kuidas elada jätkusuutlikult nii 

ökoloogilises, majanduslikus, sotsiaalses kui maailmavaatelises mõttes. (Ökokogukonnad)  

 

Ankeetküsitlust kahes grupis viidi läbi peamise eesmärgiga selgitamaks välja teadlikkust 

ökokosmeetikast, ökokosmeetika ostuotsust mõjutavaid tegureid ning seisukohti 
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müügikohtade ja toodete kohta. Ankeetküsitlus koosnes üheksateistkümnest küsimusest (vt 

Lisa 1). Küsitlus sisaldas kuuteteistkümmet kinnist küsimust ning kolme avatud küsimust. 

Kinnised küsimused selgitasid eelkõige vastaja teadlikkust ökokosmeetikast. Uuriti, kust 

on saanud vastajad informatsiooni ökokosmeetika kohta, mis saab ostu sooritamise puhul 

vastajate jaoks määravaks ning kas vastajate arvates võiks ökokosmeetika tooteid müüa 

ökotoodetele spetsialiseerunud kauplustes. Avatud küsimused selgitasid, kuidas vastajad 

defineerivad enda jaoks ökokosmeetikat ja mida vastajad eelkõige kosmeetikatoodete 

koostisest uurivad. Saadud andmed sisestati MS Exceli keskkonda, kus hiljem andmed läbi 

töödeldi ning koostati erinevaid joonised, tabeleid jms.  

 

 

2.2 Uuringu tulemuste analüüs 

 
2.2.1 Ökokosmeetika olemus ja tarbijate teadmised selle kohta 
 

Järgnevalt tuuakse välja uuringu tulemused ja kõige esimesena käsitletakse demograafilisi 

andmeid nagu vanus, haridus ja elukutse. Uuringus osales kokku 77 inimest, kellest 61 olid 

metoodika osas tutvustatud rühmitamise alusel tavatarbijad ja 16 teadlikud tarbijad.  

Vastanuid oli neljast erinevast vanusegrupist: 16-25-aastased, 26-35-aastased, 36-45-

aastased ja 46-aastased ja vanemad. Tulemuste põhjal saab öelda, et kõige rohkem 

vastanuid oli vanusegrupis 16-25 eluaastat ning kõige vähem vastanuid oli alates 46. 

eluaastast. (Joonis 3) Kuna tegemist oli ökokosmeetikale suunatud küsitlusega, siis võib 

vanuselise struktuuri põhjal teha järelduse, et ökokosmeetika teema on kõige aktuaalsem 

nooremates vanusegruppides ja nii reageeriti ka palvele osaleda küsitluses selles grupis 

kõige enam. 
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Joonis 3. Ökokosmeetika küsimustikule vastanute vanuseline struktuur 

 

Vastajatelt küsiti ka nende hariduse ja elukutse kohta. Valdavas enamuses oli tegemist 

kõrgharidusega inimestega, mille märkisid 44 inimest vastanutest. Keskharidusega oli 22 

inimest vastanutest, kutseharidusega 8 inimest ning põhiharidusega 3 inimest vastanutest. 

Suurem osa vastanutest töötavad erasektoris, ülejäänud inimesed töötavad kas avalikus 

sektoris või on üliõpilased.  

  
Seoses ökokosmeetikaga uuriti tarbijatelt esmalt nende teadlikkust ökokosmeetika kohta.  

Palusime esimeses küsimuses vastajail enda jaoks defineerida mõne lausega 

ökokosmeetikat. Küsimus oli esitatud avatud küsimusena. Küsimusele saadi vastuseks 

kokku 54 vastusevarianti. Töö autor liitis erinevad vastused sisulise kokkulangevuse järgi, 

saades järgmised teesid.   

1. Kõige sagedamini esinev vastus tavatarbijate seas oli, et ökokosmeetika koosneb 

looduslikest koostisosadest ja on nö kemikaalideta kosmeetika. Teadlik tarbija 

defineeris ökokosmeetikat aga kõige sagedamini kui kosmeetikat, mis on saadud 

keskkonnahoidlikku eluviisi järgides.  

2. Mõlemas grupis defineeriti ökokosmeetikat ka kui kosmeetikat, mis põhineb 

naturaalsetel toorainetel ja ei sisalda parabeene, sünteetilisi värvi- ja lõhnaaineid 

ning muid kunstaineid.  

3. Lisaks oli veel välja toodud, et ökokosmeetikat ei testita loomade peal.  
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Vastustest saab välja lugeda, et nii tavatarbija kui ka teadlik tarbija on endale teatud 

ulatuses  selgeks teinud öko- ehk looduskosmeetika olemuse kui mitte mõiste.  

 

Tegelikult on ökokosmeetika suhtes rakendatavad reeglid  summeeritavad järgmiselt. 

Ökokosmeetika (looduskosmeetika) puhul on tegu võimalikult loodusliku saadusega, mille 

koostis baseerub taimedel ja naturaalsetel mineraalidel. Orgaanilise toote komponentidest 

on vähemasti 98% kasvatatud ja töödeldud rangete standardite järgi. Samuti on need läbi 

teinud orgaanilise põllumajanduse ettekirjutuste kontrolli, mis ei lase tarvitada keemilisi 

putukamürke, keemilisi väetiseid, roiskveesetteid. Loomade ja keskkonna käitlemise 

suhtes on seatud karmid kriteeriumid. Kunstainete, nagu silikooni, parabeeni, sünteetiliste 

värvi- ja lõhnaainete asemel on koostises taimeõlid, taimevahad, eeterlikud õlid, 

kasutatakse antioksüdantiderikkaid taimi, looduslikke mineraale, vitamiine. Oluline on ka, 

et pakend, mille sisse toode pakendatakse, oleks võimalikult ökoloogiline. (Kelp 2012) 

 

Teise küsimusega uuriti vastajate käest, kust on nad saanud infot ökokosmeetika kohta. 

Valida anti kaheksa vastusevariandi vahel. Jooniselt 4 on näha, et tarbijad on kõige rohkem 

informatsiooni saanud sotsiaalmeediast, kas siis Facebook'i või blogide vahendusel ning 

samuti Internetist.		

	

Joonis 4. Ökokosmeetika infoallikad vastuste valimissageduse järgi 
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See näitab selgelt, kuidas internetajastu teeb informatiooni tarbijale kättesaadavamaks ja ka 

seda, kuidas on muutunud 21. sajandi tarbijad. Sellel teemal rääkisime pikemalt peatükis 

1.3 "Uued tarbijad" ja nende koht turnduses. Aina rohkem informatsiooni levib läbi 

Facebook’i, Twitteri, uudiskirjade ja Instagrami. Kui inimesel on vähegi huvi mõne brändi 

või kaubamärgi kohta, siis suudab ta Interneti vahendusel leida väga lühikese aja jooksul 

vastused kõikidele oma küsimustele.  

 

Selgitamaks välja, kui teadlikud on tarbijad erinevatest ökokosmeetika firmadest, palusime 

neil valida 15 erineva kaubamärgi hulgast nende arvates firmad, mis spetsialiseeruvad 

ökokosmeetikale. Vastusevariantidesse olid pandud 4 eksitavat valikut ja valikute arv ei 

olnud piiratud. Sisuliselt soovisime selgitada spontaanset tuntust. Tabelis 1 on markeeritud 

eksitavad valikud punasega, ehk tegu on toodetega, mis ei kuulu öko- ehk looduskosmetika 

hulka. Tulemused on üldistatavad järgmiselt: 

1. Kõige populaarsem valikuvariant tavatarbijate seas oli Joik kaubamärk, mida valis 

52% vastanutest, kuid teadlikest tarbijatest vaid 20% vastanutest.  

2. Teadliku tarbija seas oli kõige populaarsem valikuvariant Dr. Hauschka 

kaubamärk, mida valis koguni 73% vastanutest, kuid tavatarbijatest viits sellele 

vaid 26% vastanutest. Mõlema firma puhul on tegemist öko- ehk 

looduskosmeetikaga.  

3. Tavatarbija hulgas olid populaarsemad vastused peamiselt Eesti oma brändid, nagu 

näiteks Nurme 45% vastanutest, Lumi 34% ja Vestige Verdant 31% vastanutest.  

4. Teadliku tarbija puhul oli aga selgelt näha, et usaldatakse pigem välismaiseid 

tootjaid ja pikemat aega turul olnud kaubamärke, nagu näiteks Madara 60% 

vastanutest, Dr Organics 53% ja Natura Siberica 33% vastanutest, kuigi samuti olid 

populaarsed ka Nurme ning Lumi kaubamärgid, vastavalt siis 53%  ja 33%.  

5. Kõige ebapopulaarsem vastusevariant tavatarbija seas oli Kehasära, mille märkis 

ära vaid 3% vastanutest, kuigi tegemist on siiski öko- ehk looduskosmeetikaga.  

6. Teadliku tarbija kõige ebapopulaarsem valikuvariant oli Dermoshop, mida ei 

valinud ükski inimene - tegemist pole tõepoolest öko- ehk looduskosmeetikaga.  
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Tabel 1. Ökokosmeetika kaubamärkide tuntus klientide hulgas (protsent vastanutest, kes 

uskus vastava kaubamärgi kuulumist ökokosmeetika hulka) 

 

Kaubamärk Lihttarbija Teadlik tarbija 

Nurme 53% 45% 

Signe seebid 33% 45% 

Kanebo 13% 6,5% 

Dr Organics 53% 21% 

Lumi 33% 33% 

Madara 60% 13% 

Kehasära 13% 3% 

Ecocert 13% 13% 

Ingli puudutus 13% 24% 

Vestige Verdant 20% 31% 

Domina Elegance 13% 4,8% 

Natura Siberica 33% 27% 

Dr. Hauschka 73% 26% 

Dermoshop 0% 11% 

JOIK 20% 52%  

Ei oska öelda 27% 13% 

 

Sellised vastused võisid tuleneda sellest, et tavatarbija usub tootjat, kui see väidab, et 

kasutab 100% naturaalseid koostisosi. Teadlik tarbija aga otsib selle kinnituseks ka 

vastavaid märgiseid, nii Dr. Haushcka, Madara kui ka Natura Siberica puhul on tegemist 

sertifitseeritud looduskosmeetikaga. Dr. Hauschka omab Natrue ökomärgist (joonis 5).  
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Joonis 5. Ametlik Natrue ökomärgis (http://www.envir.ee/et/levinumad-okomargised-

eestis ) 

 

Natrue ökomärgist kannavad looduskosmeetika ja orgaanilise toorainega kosmeetikatooted 

nagu kreemid, seebid ja šampoonid, kehaõlid ning jumestusvahendid. Erisuguste toodete 

jaoks on loodud just nende tootmisprotsessi arvestav kriteerium. Toodetes ei tohi kasutada 

sünteetilisi värv- ja lõhnaaineid, geneetiliselt muundatud koostisosasid ning naftaderivaate 

ja silikoone. Loomkatsed ei ole lubatud Lisaks looduslikele ja orgaanililistele 

koostisosadele on arvestatud ka tootmisprotsessi ning kasutamise etappi. (Foodweb)  

Ülejäänud firmadest omavad nt Natura Siberica ning Madara Ecocert standardit (Joonis 6).  

 
 

Joonis 6. Ametlik Ecocert märgis (http://www.envir.ee/et/levinumad-okomargised-eestis ) 

 

Ecocert SA on Prantsusmaal põhinev sõltumatu internatsionaalne sertifitseerimis- ja 

kontrolliagentuur, mille eesmärgiks on tõendada toodete vastavust ökoloogilistele 

normidele. (http://www.ecocert.com/en/organisation) 

 

Eesti kaubamärkidel aga hetkel veel puudub sertifitseeritud märgis tootel. Kuigi nii 
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mõnedki kaubamärgid kasutavad oma toodangu saamiseks ökoserfikaadiga koostisosi ei 

ole siiski nende omal toodangul vastavat märgist.  

 

 

2.2.2 Tarbijate ostukäitumine ökokosmeetika ostmisel 
 

Tarbijate ostukäitumise uurimise osas püüti esmalt selgitada, kuidas tarbijad tutvuvad 

tootega, kuidas mõjutab neid hind ja mud ostukäitumise mõjurid.  

 

Vastajatelt küsiti, kas nad uurivad enne ostu kosmeetikatoodete koostist ja mida nad 

eelkõige uurivad. Võimalik oli valida kolme erineva vastusevariandi vahel. Lihttarbijatest 

54% vastanutest vastas, et uurib kui peab seda vajalikuks ning teadlikest tarbijatest 87% 

vastas, et teeb seda alati (Joonis 7). 

 

 
Joonis 7. Tarbijate jagunemine huvi alusel tootekoostise vastu (protsentides) 

 

Avatud küsimuses, mida eelkõige tarbija uurib ja miks, oli 48 vastusevarianti. Töö autor 

liitis sarnased vastused, saades järgmised teesid.  

1. Tavatarbija uurib eelkõige seda, kas toode sisaldab parabeene ja muid keemilisi 

ühendeid. Seda ilmselt seepärast, et just parabeenide sisaldus kosmeetikatoodetes 

on meedias laia tähelepanu leidnud. 
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2. Samuti uuritakse mis riigis on toode toodetud. Kodumaisuse kampaaniad on olnud 

küllalt mõjukad. 

3. Teadlik tarbija uurib aga põhiliselt sertifikaatide olemasolu ning koostisosade 

lihtsust/naturaalsust - mida kergemini arusaadav koostis, seda looduslikum toode.  

4. Tavatarbijatest mitmed tõid ka välja, et ei uuri toodete koostist, kuna paremad 

koostisosad nõuavad ka kõrgemat hinda.  

5. Teadlik tarbija tõi aga välja, et usaldab kindla firma toodangut ja sellest tulenevalt 

ei pea ta nende puhul enam vajalikuks koostisosasid uurida.  

 

Analüüsides antud vastuseid jääb mulje, et tavatarbija uurib koostist, kui peab seda enda 

jaoks vajalikuks, eelkõige uurib ta keemiliste ühendite kooslust. Suurem osa teadlikest 

tarbijatest teeb seda aga alati ning eelkõige otsib sertifikaati tootel. Vaadates aga järgmist 

küsimust tulevad sealt välja esmapilgul täiesti vastupidised tulemused. 

 

Uurisime vastajate käest, kuidas nad veenduvad, et tegu on ökokosmeetikaga. Võimalik oli 

valida kuue erineva vastusevariandi vahel. Tavatarbijast 46% vastanutest väitis, et otsib 

tootelt ökomärgist ning teadlikest tarbjatest 56% vastanutest vastas, et uurib 

kosmeetikatoodete koostist (Joonis 8).   

 

Joonis 8. Vastus küsimusele, kust tuleb veendumus toote ökokosmeetika hulka 

kuulumisese kohta (vastanute jagunemine protsentides) 
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Järgnevad küsimused, mida uurimustöö koostaja vastajatelt küsis olid ökokosmeetika 

ostuotsust mõjutavate tegurite kohta. Kuna terve uuring on ökokosmeetika kohta ja 

spetsialiseerunud näole vajalikel toodetele, siis uurisimegi, kas vastajad kasutavad oma 

igapäevases näohoolduses ökokosmeetika tooteid. Tavatarbjatest 64% vastanutest väitsid, 

et kasutavad ja 36% vastanutest vastasid küsimusele eitavalt. Teadlikest tarbijatest 100% 

vastanutest väitsid, et kasutavad oma igapäevases näohoolduses ökokosmeetika tooteid 

(Joonis 9).  

 

Joonis 9. Erinevate tarbijagruppide jagunemine ökokosmeetika kasutamise alusel 

(protsentides) 

 

Sellest võib järeldada, et teadlik tarbija usub ökokosmeetika paremusse (tervislikkusesse, 

loodussõbralikkusse jne) võrreldes teiste toodetega. Tavatarbijast küll suurem osa väidab 

end kasutavat samuti ökokosmeetikat oma igapäevases kosmeetikas, kuid tundub, et 

vastajad pole siiski täielikult veendunud ökokosmeetika paremuses.  

 

Järgnevalt võrdles uurimustöö koostaja kahe erineva küsimuse vastuseid. Üheks 

küsimuseks oli- kas ostu sooritamisel saavad määravaks koostisosade andmed ja teiseks - 

kas ökokosmeetikatoote ostu puhul saab määravaks hind. Valikus oli viis erinevat 

vastusevarianti. Tavatarbija puhul on näha (Joonis 10), et määravaks saab pigem hind, 52% 

vastanutest nõustus sellega. Vaid 10% vastanutest arvas, et nende jaoks pole hind määrav.  
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Joonis 10. Tavatarbijate hinnangud ostustiimuli kohta ökotoodete valikul (vastuste 

jagunemine protsentides)  

 

Teadlikest tarbijatest 50% vastanutest väitis, et nende jaoks ei saa määravaks hind (Joonis 

11). Jooniselt on ka näha, et samuti pole 37% vastanute jaoks määravad ka koostisosade 

andmed.  

 

Joonis 11. Teadlike tarbijate hinnangud ostustiimuli kohta ökotoodete valikul (vastuste 

jagunemine protsentides)  
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Tavatarbija puhul võib ostu sooritamisel mängida suurt rolli kauba hind. Nad pole valmis 

maksma ökokosmeetika toote eest kõrgemat hinda kui tavatoote eest. Ainult väiksel 

protsendil vastanutest on see valmisolek olemas. Teadlike tarbijate puhul tundub olevat 

tegemist ostajtega, kes on oma eelistuse mingi kindlale kaubamärgile teinud. Nad tunnevad 

tema toodangu koostisosasid ja hindu, aga see ei mõjuta enam tema ostuotsust.  

 

Viimasena uurisime vastanutelt nende seisukohti müügikohtade ja toodete kohta. 

Soovisime teada, kas nad nõustuvad väitega, et ökokosmeetika tooteid peaks müüma 

ökotoodetele spetsialiseerunud kauplustes, selleks et tarbijatel oleks toote olemuse kohta 

selge kinnitus. Valikus oli viis erinevat vastusevarianti. Tavatarbijatest 38% vastanutest oli 

pigem nõus väitega, et ökokosmeetika tooteid peaks müüma ökotoodetele 

spetsialiseerunud kauplustes. Teadlikest tarbijatest aga 38% vastanutest ei olnud see väide 

oluline (Joonis 12).  

 

Joonis 12. Tavatarbijate ja teadlike tarbijate eelistuste jagunemine spetsiaalkaupluste 

vajaduse kohta (vastanute jaotus protsentides). 
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tootega. Tavatarbija puhul võib olla tegu kas sellega, et nad kas ei oska või ei taha uurida 

toodete koostist. Lihtsam oleks seda osta vastavast kauplusest, kus on juba kinnitus 

müüdavatele toodetele antud. Teadlik tarbija on aga juba nii tark ja arenenud selles 
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valdkonnas, et ei vajaks selle jaoks eraldi poodi. Ta suudab vajamineva toodangu eristada 

ka teiste toodete keskelt.  

 

Edasi küsisime vastajatelt kas ökokosmeetika ostmisel annavad nad eelistuse mingile 

konkreetsele tootjariigile. Küsimusele vastajad said valida 9 erineva vastusevariandi vahel. 

Töö autor koondas erinevad välismaised riigid ühise nime alla ja sai sellised grupid: 

Eestimaine toode, välismaine toode, lihtsalt ökotoode ilma päritolu rõhutamata. 

Tavatarbija eelistab pigem kodumaist toodangut, 43% vastanutest (Joonis 13). Teadliku 

tarbija jaoks on oluline  ökotähistuse olemasolu - 35% vastanutest ja tootjariigist eelistab ta 

pigem välismaist, samuti 35% vastanutest.  

 

Joonis 13. Tava- ja teadlike tarbijate eelistused toote päritolu kohta (vastanute jagunemine 

protsentides)  

 

Eestimaise toodangu populaarsus tavatarbija hulgas võib olla seotud vastanute vanusega ja 

hetkel moes olevate trendidega, siin kohal mõtleb uurimistöö koostaja näohooldustooteid. 

Mõnest tootest võib olla saanud just kui staatuse sümbol ja paljud naised tunnevad, et 

peavad seda omama, olenemata selle tegelikust toimest. Teadlikul tarbija vähene huvi 

eestimaise toodangu vastu võib olla seotud sellega et, eestimaisel toodangul puudub 

sertifitseeritud märgis, seda sellel põhjusel, et Euroopa Liit pole siiani vastavaid 

standardeid välja töötanud.  
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Viimase küsimusena soovisime vastanutelt teada, kui suure summa kuus nad kulutavad 

kosmeetikatoodetele. Jooniselt 14 on näha, et tavatarbja kulutab keskmiselt 21-30 eurot 

kuus kosmeetikatoodetele. Teadliku tarbija puhul jääb see summa aga 11-30 euro piiresse. 

Teadlikest tarbijatest 13% vastanutest kulutab ka kuni üle 50 euro kuus 

kosmeetikatoodetele.  

 

Joonis 14. Vastanute jagunemine kulutuste alusel kosmeetikatoodetele kuus (protsentides) 

 
 
 
2.3 Järeldused  
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mille üheks teguriks on see, et looduskosmeetika definitsioon ei ole otseselt reguleeritud ja 

ei soovita põhjustada vääritimõistmisi. (Mahe- ja looduskosmeetika) 

 

Arvestades aspekti, et ei loodus-, öko-, ega orgaanilise kosmeetika kohta pole siiani 

Euroopa Liidus välja mõeldud üheselt mõistetavaid standardeid, saab tulemuste põhjal 

väita, et nii tavatarbijad kui ka teadlikud tarbijad on vägagi teadlikud ökokosmeetikat 

defineerides.  Tarbijad mõistavad, et mida vähem keemilisi ühendeid nende kasutatavad 

tooted sisaldavad, seda paremini mõjub see pikas perspektiivis ta kehale. Informatsiooni 

kiire leviku ning kättesaadavuse tõttu on 21. sajandi tarbija teadlikum kui ei kunagi varem. 

Seda kinnitas ka küsimus, kus töö autor uuris vastajatelt, kust on nad saanud 

informatsiooni ökokosmeetika kohta. Märkimisväärses ülekaalus oli info kättesaadavus 

sotsiaalmeediast, Facebook'ist või blogidest ning sellele järgnes kohe Internet. 

Infotehnoloogia ajastu on tarbijat muutnud, turustajatel pole enam nii lihtne manipuleerida 

oma kliendiga, kuna nad on hakanud seda läbi nägema ja mõistma.  

 

Küsimuses, kus uurisime vastajate käest nende teadlikkust erinevate firmade kohta, mis 

tegelevad ökokosmeetikaga oli selgelt näha, et tavatarbija pooldab eestimaist ning teadlik 

tarbija pigem välismaist kaupamärki, mis on juba pikemat aega turul olnud. Kuna suurem 

osa vastanutest olid keskmiselt kahekümnendates naisterahvad, siis tavatarbija vastused 

võisid suuresti olla mõjutatud nii hetketrendidest noorte seas, kui ka heast turundusest 

sotsiaalmeedias. Tavatarbija tundis ära pigem kaubamärgi, mis on hetkel nö pildis olnud. 

Teadlik tarbija aga eelkõige märkis ära välismaised tooted, millele on antud juba 

sertifitseeritud ökomärgis. Samuti teadis ta ka eestimaised kaubamärke, kuid pigem neid, 

mis ei reklaami ennast suurelt ja agressiivselt.  

 

Järgmises küsimuses, kus uurisime, kuidas vastaja veendub ökokosmeetika olemasolus, 

vastasid tavatarbijad, et uurivad koostisosi ning teadlikud tarbijad vastasid, et otsivad 

tootelt serfitikaati. See tõestab, kui oluline on teadliku tarbija jaoks sertifikaatide 

olemasolu, kuigi eeldaks, et pigem tavatarbija on see, kes ostu kinnitamiseks võiks otsida 

tootelt sertifikaati. Teadliku tarbija puhul aga eeldaks tema tarbija käitumiselt õpiprotsessi 

läbimist, ehk alateadvuses ta juba peaks teadma, mida üks või teine toode võib sisaldada, et 

kvalifitseeruda ökokosmeetikaks. Küsimuses, kus uurisime vastajatelt, kas nad nõustuvad 

väitega, et ökokosmeetika tooteid peaks müüma ökotoodetele spetsialiseerunud kauplustes, 

selleks et tarbijatel oleks toote olemuse kohta selge kinnitus, nõustusid tavatarbijatest 38% 
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vastanutest väitega, et ökokosmeetika tooteid peaks müüma ökotoodetele spetsialiseerunud 

kauplustes. Teadlikest tarbijatest aga 38% vastanute  jaoks ei olnud see väide oluline. 

 

Uurides vastajate käest, kas nende jaoks saab ostu sooritamisel määravaks hind või 

koostisosade andmed, sai tavatarbijate puhul määravaks hind ja teadliku tarbija puhul sai 

oluliseks koostisosade andmed. Tavatarbija on oluliselt hinnatundlikum kui teadlik tarbija. 

Hind mängib suurt rolli tavatarbija ostuotsuse tegemise juures. Kuna tavatarbija pole 

veendunud veel ökokosmeetika paremuses võrreldes tavakosmeetikaga, ei ole ta ka nõus 

maksma selle eest kõrgemat hinda. Ökokosmeetika aga ei saa teha oma tootmisprotsessi ja 

toorainete osas järeleandmisi ja sellest tingituna on tal ka võrreldes teiste 

kosmeetikatoodetega tunduvalt kõrgem hind. Teadlik tarbija aga teadvustab iseendale 

otsuostust sooritades, et makstes ökokosmeetika eest kõrgemat hinda, on ta nii 

ökoloogiliselt parem inimene maailma jaoks kui ka parem inimene oma kehale. See 

motiveerib tarbijat olema teadlikum ja hoolikam erinevate toodete/teenuste osas. Teadlikul 

tarbijal on ökokosmeetikaga juba isiklikud sidemed, mis viitab ka tema kõrgele 

ostuosalusele ostu sooritamisel.  
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KOKKUVÕTE 

 

Ökokosmeetika on tänapäeva ühiskonnas tõusev trend. Viimaste aastate jooksul on 

tekkinud kauplustesse juurde suur hulk öko-, loodus- ning mineraalkosmeetikat. Kõik need 

kosmeetikatoodete rühmad peaksid olema oma koostisosadelt puhtamad ning kemikaalide 

vaesemad kui turul oleva nn traditsioonilised tooted. Inimesed teadvustavad endale aina 

enam, et ökokosmeetika tarbimine pikas perspektiivis on parem nii meie kehale kui ka 

keskkonnale, milles me viibime. Inimesed on hakanud mõistma, et kosmeetikatoodetes 

sisalduvad keemilised ained imenduvad otse meie organismi, ning selle vältimiseks 

pöörduvad nad nüüd pigem ökokosmeetika poole.  

 

Töö eesmärgiks oli uurida tarbijate teadlikkust ökokosmeetika olemuse kohta, samuti 

tarbijate valmidust ökokosmeetika toodete ostmiseks ning analüüsida nende ostuotsust 

mõjutavaid tegureid antud toodete ostmisel.  

 

Selleks, et uurida tarbijate teadlikkust ökokosmeetikast, küsitleti inimesi kahes erinevas 

grupis. Tavatarbijaid, kes oma igpäevaste ostude juures ei eelista ökotooteid, ning 

teadlikke tarbijaid, kes on nö ökokogukonnast ja teevad oma oste teadlikult. Uurimustöö 

raames saadi ankeetküsitlusega tagasisidet 77 inimeselt. Neist 61 olid tavatarbijad ja 16 

metoodika osad tutvustatud teadlikud tarbijad.  

 

Uurimusest selgus, et tarbijate teadlikkus ökokosmeetika valdkonnas on üsna suur. Kõige 

sagedamini esinev vastus tavatarbijate seas oli, et ökokosmeetika koosneb looduslikest 

koostisosadest ja on nö kemikaalideta kosmeetika. Teadlik tarbija defineeris 

ökokosmeetikat aga kõige sagedamini kui kosmeetikat, mis on saadud keskkonnahoidlikku 

eluviisi järgides. Peamiselt saavad tarbijad informatsiooni ökokosmeetika kohta 

sotsiaalmeediast, Facebook'i ja blogide vahendusel ning Internetist. Vastajatelt küsiti, kas 

nad uurivad enne ostu kosmeetikatoodete koostist ja mida nad eelkõige uurivad. 

Lihttarbijatest 54% vastanutest vastas, et uurib kui peab seda vajalikuks ning teadlikest 

tarbijatest 87% vastas, et teeb seda alati. Tavatarbija uurib eelkõige seda, kas toode 
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sisaldab parabeene ja muid keemilisi ühendeid. Seda ilmselt seepärast, et just parabeenide 

sisaldus kosmeetikatoodetes on meedias laia tähelepanu leidnud. Teadlik tarbija uurib aga 

põhiliselt sertifikaatide olemasolu ning koostisosade lihtsust/naturaalsust - mida kergemini 

arusaadav koostis, seda looduslikum toode. Küsimuses, kus uurisime, kas vastaja kasutab 

oma igapäevases näohoolduses ökokosmeetikat tavatarbijatest 64% vastanutest väitsid, et 

kasutavad ja 36% vastanutest vastasid küsimusele eitavalt. Teadlikest tarbijatest 100% 

vastanutest väitsid, et kasutavad oma igapäevases näohoolduses ökokosmeetika tooteid. 

Kahe erineva küsimuse võrdluses, üheks küsimuseks oli - kas ostu sooritamisel saavad 

määravaks koostisosade andmed ja teiseks - kas ökokosmeetikatoote ostu puhul saab 

määravaks hind, oli näha, et tavatarbija puhul on määravaks pigem hind, 52% vastanutest 

nõustus sellega. Teadlikest tarbijatest 50% vastanutest väitis, et nende jaoks ei saa 

määravaks hind, samuti polnud 37% jaoks määravaks ka koostisosad. Tavatarbija eelistab 

pigem kodumaist toodangut, 43% vastanutest. Teadliku tarbija jaoks on oluline  

ökotähistuse olemasolu - 35% vastanutest ja tootjariigist eelistab ta pigem välismaist, 

samuti 35% vastanutest.  

 

Töö autori arvates tuleks valdkonnale kasuks, kui Euroopa Liit alustuseks töötaks välja 

üheselt mõistetavad definitsioonid nii öko-, loodus-, kui mineraalkosmeetikale. Hetke 

seisuga on väga keeruline anda kindlat definitsiooni ökokosmeetikale. Samuti puuduvad 

Eesti toodetele sertifitseerivad märgised, mis aga oleks väga vajalikud. Praegusel 

momendil võivad ükskõik millised kaubamärgid oma tootel kasutada lauseid nagu "100% 

naturaalne" ning "öko". See aga eksitab tarbijat, eriti tavatarbijat, kes pole piisavalt pädev 

koostisosade mõistmiseks. Ökokosmeetika firmad peaksid tegema suuremat teabetööd, 

kasvatades nii tarbija teadlikkust ning usaldust ökokosmeetika valdkonnas.  
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MARKETING OF ORGANIC COSMETICS –THE ROLE OF 

CONSUMERS' AWARENESS 

Summary 

	
Natural and organic cosmetics have shown great popularity in our modern society. Over 

the last few years the variety of natural, organic and mineral cosmetics, found in beauty 

stores, has greatly increased. People are beginning to realize that cosmetic products that 

contain chemical ingredients can cause major health problems. Consumers are also aware 

that using cosmetics that are produced by using chemicals has numerous negative 

consequences for the environment.  

 

In order to examine consumer’s awareness of natural and organic cosmetics the author 

interviewed two different groups of consumers. One group included average consumers, 

who do not prefer organic products over non-organic products while making their 

everyday shopping decisions. Another group contained conscious consumers from 

ecological community, who seek for natural, organic products. 

 

The objective of this paper is to examine consumer awareness of the nature of organic 

cosmetics, consumer’s willingness to purchase organic products and also to analyze the 

factors influencing consumer’s purchasing decisions. 

 

The paper’s objectives served as a basis for establishing two study goals: 

• define the concept of organic cosmetics from the author’s and the consumer's 

perspective; 

• analyze the factors influencing consumer’s purchasing decisions. 

 

The thesis consists of a theoretical and empirical part. The empirical part is based on 

information gathered from the feedback received from 77 respondents, including 61 

average consumers and 16 conscious consumers.  
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The study revealed that consumers are quite aware in the field of organic cosmetics. The 

most frequent answer among the average consumers included an opinion that organic 

cosmetics consist of natural ingredients and are chemical-free. Conscious consumer 

defined organic cosmetics as cosmetics that are produced by following environmentally 

sustainable practices. The study revealed that the most popular source to receive 

information on organic cosmetics is online advertising, mainly social media. The 

respondents were asked if they check the product’s ingredients prior to the purchasing. 

Over half of the average consumers, 54% of them confirmed that they do check the 

product’s ingredients before they make a purchase. According to the answers, 87% of the 

conscious consumers always make sure they check the ingredients on a product label.  

 

To summarise, the author of the thesis is of the opinion that The European Union should 

develop unambiguous definitions for natural, organic and mineral cosmetics. At the 

moment it is very difficult to give a specific definition to these types of cosmetics. There is 

also need for certain labels that could be used to recognize organic cosmetics made in 

Estonia. The labels ‘’100% natural’’ and ‘’eco’’, which can be used without any certain 

inspection, are misguiding average consumers. The companies producing organic 

cosmetics should work on educating the average consumer to be more aware of their 

purchases related to cosmetic products. 
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LISAD 

 

Lisa 1 
 

Ökokosmeetika 
Tere! 
Küsitlust viib läbi Eesti Maaülikooli kolmanda kursuse majandustudeng. Eesmärk on 
uurida tarbijate teadlikkust ja valmisolekut ökokosmeetika tarbimiseks. Küsitlus on 
anonüümne ning vastuseid kasutatakse Teie nõusolekul bakalaureusetöös, teemal: 
"Ökokosmeetika turundamisest - tarbijate teadlikkuse roll." 
Ette tänades, 
Merily 
Ökokosmeetika on laialt tuntud ja populaarne just viimaste aastate jooksul, järjest 
rohkem räägitakse naturaalsest kosmeetikast. Mis on Teie jaoks ökokosmeetika? 
 Palun, pange oma ettekujutus (teadmine) paika mõne lausega.   
 
 
Kust olete saanud informatsiooni ökokosmeetika kohta?   Märkige kõik sobivad. 
  Reklaam kauplustes 
  Reklaam internetis 
  Tutvustavad artiklid ajakirjanduses 
  Tutvustavad artiklid interneti kodulehtedel 
  Info sotsiaalmeedias (Facebook, blogid...) 
  Tuttavate soovitused 
  Tuntud inimene on meedias toodet kiitnud 
  Muu:  
 
Palun, hinnake, millised neist kaubamärkidest kuuluvad ökotoodete hulka:   Märkige 

kõik sobivad. 
  Nurme 
  Signe seebid 
  Kanebo 
  Dr Organics 
  Lumi 
  Madara 
  Kehasära 
  Ecocert 
  Ingli puudutus 
  Vestige Verdant 
  Domina Elegans 
  Natura Siberica 
  Dr. Hauschka 
  Dermoshop 
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  JOIK 
  Ei oska öelda 
 
Kas uurite enne ostu kosmeetikatoodete koostist?   Märkige ainult üks ovaal. 
  Jah, alati 
  Uurin, kui pean seda vajalikuks 
  Ei, mitte kunagi 
 
Palun kirjutage, mida eelkõige uurite ja miks?     
 
Kuidas veendute, et tegu on ökokosmeetikaga?   Märkige ainult üks ovaal. 
  Uurite kosmeetikatoodete koostist 
  Otsite tootel ökomärgist 
  Oletate nime järgi 
  Usute tuttavate juttu 
  Usute müüja kinnitust 
  Muu: 
 
Ostuotsuse juures on Teie jaoks oluline järgmine aspekt:   Märkige ainult üks ovaal. 
  Koostisained 
  Kindel kaubamärk 
  Hind  
 
Kas kuulute nende hulka, kes on veendunud ökokosmeetika paremuses võrreldes 

traditsioonilise kosmeetikaga?   Märkige ainult üks ovaal. 
  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kas kasutate oma näohoolduses ka ökokosmeetika tooteid?  Kui vastasite eitavalt 

palume Teil ankeeti siiski edasi täita. Märkige ainult üks ovaal. 
  Jah 
  Ei 
 
Kui vastasite eelmise küsimusele jaatavalt, siis kas ostu sooritamisel saavad 

määravaks koostisosade andmed?   Märkige ainult üks ovaal. 
  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kas nõustute väitega, et reklaamilubadused (naha seisundi paranemine, kortsude 

taandumine jne) mõjutavad Teie ostuotsuseid ja kaubamärkide 
eelistusi?   Märkige ainult üks ovaal. 

  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
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  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kas ökokosmeetika ostmisel annate eelistuse mingile konkreetsele tootjariigile? 

  Märkige kõik sobivad. 
  Jah, eestimaisele 
  Jah, põhjamaade toodetele 
  Jah, Läti toodetele 
  Jah, Venemaa toodetele 
  Jah, Saksamaa toodetele 
  Jah, Prantsusmaa toodetele 
  Ei, oluline on vaid ökotähistus 
  Ei osta ökotooteid 
  Muu: 
 
Kas olete nõus väitega, et ökokosmeetika on arengusuund, mis on tihedasti seotud 

keskkonnateadliku ja keskkonnahoiu probleemidega?   Märkige ainult 
üks ovaal. 

  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kas olete nõus väitega, et ökokosmeetika tooteid peaks müüma ökotoodetele 

spetsialiseerunud kauplustes, selleks et tarbijatel oleks toote olemuse 
kohta selge kinnitus?   Märkige ainult üks ovaal. 

  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kas nõustute väitega, et ökokosmeetikatoote ostu puhul saab Teie jaoks määravaks 

hind?   Märkige ainult üks ovaal. 
  Olen nõus 
  Pigem olen nõus 
  Ei oska öelda 
  Pigem ei ole nõus 
  Ei ole nõus 
 
Kui suure summa kulutate kosmeetikatoodetele kuus?   Märkige ainult üks ovaal. 
  0-10€ 
  11-20€ 
  21-30€ 
  31-40€ 
  41-50€ 
  Rohkem, kui 50€ 
 
Mis vanusegruppi Te kuulute?   Märkige ainult üks ovaal. 
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  16-25 
  26-35 
  36-45 
  Vanem 
 
Palun märkige enda haridustase:   Märkige ainult üks ovaal. 
  Põhiharidus 
  Keskharidus 
  Kutseharidus 
  Kõrgharidus 
 
Mis valdkonnas Te töötate? 
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