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Tervislik ning mitmekülgne toitumine on tänapäeval järjest aktuaalsem, seda eriti noorte 

hulgas. Olulist rolli selles mängib ka erinevate kalatoodete tarbimine. Koos teadliku toit-

mise kasvuga on tõusnud aga kalatoodete hinnad, mistõttu on kala tarbimine mõnevõrra 

vähenenud. Ühtlasi tarbitakse kala noorte hulgas vähem kui vanemate inimeste seas. Tihti 

algab koos ülikooli astumisega iseseisev elu, mil vastutatakse ise oma toidu ja ülalpida-

mise eest. Senisest väiksema ajaressursi ja sissetuleku tõttu muutub ka elustiil, mistõttu 

on üliõpilaste seas märgata muutusi nii ostukäitumises kui tarbimisharjumuste kujunemi-

sel. 

Antud bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida Eesti Maaülikooli üliõpilaste ostukäitu-

mist kalatoodete tarbimisel ning selgitada välja seda oluliselt mõjutavaid tegureid. Uuri-

misküsimustele vastamiseks ja andmete kogumiseks viidi läbi poolstruktureeritud 

fookusgrupi intervjuu viie Eesti Maaülikooli üliõpilase seas. Tulemuste analüüsimiseks 

kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. 

Uuringu tulemustest selgus, et üliõpilaste kalatoodete tarbimine on üsna madal. Peamiseks 

põhjuseks toodi välja kõrged hinnad, mistõttu pole kalatooted madala sissetulekuga 

üliõpilastele niivõrd kättesaadavad. Ühtlasi seavad tarbijad endale mitmesuguseid tingi-

musi, mida oluliseks peetakse – näiteks toodete kvaliteet ja valik. Madalatest sissetuleku-

test hoolimata toodi vastanute poolt välja toetumist hetkeemotsioonidele. Samuti eelista-

takse kalatoodete puhul oste sooritada pigem spetsiaalsetes poodides. Seetõttu ei ole 

üliõpilaste hinnatundlikkuse tase niivõrd kõrge kui nende enda hinnangud. Samuti pole 

tarbijate otsused alati kaalutletud. Nii nagu keskkond on pidevalt muutuv, läbib aja jooksul 

muutuse ka inimene ja tema mõttelaad. Ühtlasi mõjutavad iga tarbija ostukäitumist mit-

mesugused sisemised ja välised tegurid. Seetõttu on ka inimeste ostukäitumist küllaltki 

keeruline ette ennustada. Tarbijate ostukäitumise edasiseks uurimiseks teeb autor ettepa-

neku viia sarnane intervjuu läbi oluliselt suurema valimiga, et uurida lähemalt üliõpilaste 

kui kindla segmendi ostukäitumise kujunemist. 

Märksõnad: tarbimine, kalandus, ostukäitumine, ostukäitumise mõjurid 
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A healthy and versatile diet is nowadays becoming increasingly relevant, especially 

among young people. The consumption of fish products also plays an important role. With 

the increase of conscious diet, fish prices have risen too, which has led to a moderately 

reduced consumption of fish products. At the same time, fish is consumed less among 

younger generation than older people. By attending university, the independent life often 

begins when youngsters are responsible for their own food and maintenance. Less time 

resource and income also change lifestyle, which will affect students’ purchase behaviour 

and consumption habits as well. 

The purpose of this bachelor’s thesis is to investigate Estonian University of Life Sciences 

students’ purchase behaviour in case of fish products and identify the factors that signifi-

cantly affect it. The data for this study was collected by a half-structured focus group 

interview among five students from Estonian University of Life Sciences. The qualitative 

content analysis was used to analyse the results. 

The results showed that the students’ consumption of fish products is quite low. The main 

reason are high prices, which means fish products are not so available to low-income stu-

dents. At the same time, consumers place themselves in a variety of conditions that are 

relevant, such as products quality and choice. Despite low incomes, all respondents 

brought out relying to their current emotions while shopping. Students also preferred to 

purchase their fish products from specialized stores. Therefore, their degree of price sen-

sitivity is not as high as their own estimates. This also means that consumer decisions are 

not always well-considered. Just as the environment is constantly changing, the person 

will also change over time. At the same time, each customer’s purchasing behaviour is 

influenced by internal and external factors. Therefore, it is quite difficult to foresee peo-

ple’s purchasing behaviour. Further research is recommended to explore more closely the 

formation of students’ as a specific segment’s purchase behaviour, involving a consider-

ably larger group of respondents. 

Keywords: consumption, fishery, purchase behaviour, factors influencing purchase be-

haviour 
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SISSEJUHATUS 

 

Tervislik ja mitmekülgne toitumine on tänapäeval kogumas aina suuremat populaarsust. Jär-

jest enam pööratakse tähelepanu toidu kvaliteedile ning täisväärtuslikule toidule, seda eriti 

noorte seas. Lisaks teistele toidugruppidele mängivad tervisliku toitumise puhul olulist rolli 

ka erinevate kala ja kalatoodete tarbimine. Kala sisaldab mitmesuguseid vajalikke mineraal- 

ja toitained, mis tagavad inimorganismide normaalse talitluse ja elujõulisuse. Ka Eesti aja-

loos on kalandus mänginud suurt rolli. Läänemereäärse riigina on Eesti varustatud mitme-

suguste kalaressurssidega, tänu millele on ka eestlased ise harjunud tarbima erinevaid kala 

ja kalatooteid (Kala ja kalatoodete… 2016: 4). Seetõttu on need ka alati eestlaste toidulauale 

kuulunud, olles osa mitmekülgsest toitumisest. 

Sarnaselt teadliku toitumise kasvuga on aga viimastel aastatel tõusnud oluliselt värske kala 

ja muude kalatoodete hinnad, mistõttu on ka kala ja kalatoodete tarbimine mõningal määral 

vähenenud. Ühtlasi tarbitakse kala noorte, sealhulgas üliõpilaste hulgas vähem kui vanemate 

inimeste seas. Tihti algab koos ülikooli astumisega iseseisev elu, mil vastutatakse ise oma 

toidu ning ülalpidamise eest. Samuti on üliõpilaste elustiil üldiselt kiire – hariduse omanda-

mise ajal käivad paljud neist lisaks tööl, mistõttu ei pöörata vähese ajaressursi tõttu oma 

toitumisele eriti suurt tähelepanu. Madalad sissetulekud ning kõrged kalatoodete hinnad te-

kitavad aga vastuolu üliõpilaste tarbimises, mistõttu eelistatakse kas odavamaid alternatiive 

või loobutakse kalatoodete tarbimisest sootuks.  

Käesoleva uurimistöö eesmärgiks on analüüsida Eesti Maaülikooli üliõpilaste ostukäitumist 

kalatoodete tarbimisel ning selgitada välja seda oluliselt mõjutavaid tegureid. 

Töö eesmärgi saavutamiseks on püstitatud järgmised uurimisülesanded: 

1) Selgitada tarbija ostukäitumise olemust ning seda mõjutavaid tegureid. 

2) Anda ülevaade kalatoodete tarbimisest Eestis. 

3) Analüüsida Eesti Maaülikooli üliõpilaste ostukäitumist kalatoodete tarbimisel ning tuua 

välja seda oluliselt mõjutavaid tegureid. 
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Bakalaureusetöö teoreetilises osas kasutatakse teiseseid andmeid, sealhulgas nii Eesti Kon-

junktuuriinstituudi poolt koostatud ja välja antud uurimusi kui ka teisi trükiseid ja teaduspõ-

hiseid internetiallikaid. Töö empiirilises osas kasutatakse aga eelkõige esmaseid allikaid – 

andmete kogumiseks viidi töö käigus läbi fookusgrupi intervjuu Eesti Maaülikooli majan-

dus- ja sotsiaalinstituudi viie üliõpilasega. Saadud tulemuste analüüsimiseks kasutati antud 

bakalaureusetöö käigus kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodit. 

Bakalaureusetöö tugineb kahele peatükile, mille teoreetilises osas vaadeldakse esmalt tarbi-

jate ostukäitumise olemust ning seda mõjutavaid tegureid kui ka tarbijate segmenteerimist. 

Ühtlasi tuuakse välja ka kala ja kalatoodete tarbimine Eestis. Töö empiirilises osas antakse 

aga ülevaade peamistest tulemustest ning järeldustest Eesti Maaülikooli üliõpilaste ostukäi-

tumisest ning seda mõjutavatest teguritest.  
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1. KALATOODETE OSTUKÄITUMISE TEOREETILINE 

KÄSITLUS 

 

1.1. Tarbija ostukäitumise olemus 

 

Igapäevases elus tarbivad inimesed mitmesuguseid kaupu ning teenuseid, et rahuldada oma 

vajadusi. Tihtipeale on tegu niivõrd automaatse protsessiga, et inimesed ise ei tajugi, mis 

neid üht või teist kaupa soetama ajendas. Et aga tarbijate vajadused parimal ja ka ettevõtetele 

kasumlikumal viisil rahuldatud saaksid, peavad tootjad kui erinevate hüvede pakkujad välja 

selgitama mitmeid tegureid, mis tarbijate käitumist ning valikut ostuprotsessis mõjutavad.  

Tarbijaks nimetatakse isikut, kes soetab kaupu kas oma isiklikuks tarbeks või peres kasuta-

miseks. Tarbijakäitumine hõlmab endas aga nii otsustusprotsessi kui tegutsemist langetatud 

otsuste järgi. (Mereste 2003b: 322) Tarbijakäitumine uurib inimeste kogetud emotsioone, 

mõtteid ning sooritatud tegevusi kogu ostuprotsessi vältel. Ühtlasi püütakse välja selgitada 

ka tegurid, mis mõjutavad inimeste tarbimist. (Peter, Olson 2008: 5) 

Vastavalt majandusteooriale esitatakse tarbijakäitumise uurimiseks kolm eeldust (Mereste 

2003b: 322): 

1) erinevad tarbijad soovivad tarbida erinevaid kaupu; 

2) kaupade ning teenuste tarbimine võib olla piiratud rahaliste ressurssidega; 

3) olemasolevad ressursid on tarbijate vajaduste rahuldamiseks piiratud ning nende eest 

tuleb tasuda. 

Oma olemuselt on tarbijakäitumine mitmetahuline protsess. Ühelt poolt hõlmab see inimeste 

mõtete, tegude ning keskkonna koosmõju mõistmist, pakkumaks tarbijatele veelgi paremaid 

tooteid ja teenuseid. Teisalt toimub protsessi käigus vahetus nii ostjate kui müüjate vahel – 

inimesed loovutavad raha, saades vastutasuks võimaluse kasutada oma vajaduste rahulda-

miseks erinevaid kaupu ja teenuseid. (Peter, Olson 2008: 8-9) 
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Tarbijakäitumise uurimise keerukus peitub ka tema dünaamilises iseloomus. Aja jooksul on 

nii inimeste arvamused, tunded ja hoiakud kui ka kogu ühiskond pidevas muutumises. See 

omakorda esitab aga suure väljakutse nii efektiivse turundusstrateegia kui ka toodete välja 

arendamiseks vastavalt nõudlusele. Tehnika arengu tõttu on muutunud oluliselt näiteks vii-

sid, kuidas tarbijad informatsiooni koguvad ning vastu võtavad. (Peter, Olson 2008: 6-7) 

Ühtlasi on muutunud ka ühiskond tervikuna – tänapäeval soovivad paljud tarbijad üksteisest 

eristuda, mistõttu on ka nende vajadused väga erinevad (Solomon 2009: 35). Seepärast on 

oluline välja selgitada iga tarbijarühma vajadused ning iseärasused, pakkumaks just antud 

rühmale parimat toodet (Peter, Olson 2008: 7). 

Vastavalt toote ostuga kaasnevate otsuste keerukuse järgi saab ostukäitumist jagada kolmeks 

erinevaks tüübiks. Üheks nendeks on rutiinne ostukäitumine, kus inimesed ostavad regulaar-

selt teatud kaupu ning ei kuluta otsustamiseks ja ostu sooritamiseks palju aega. Tavapäraselt 

on inimestel rutiinse ostukäitumise puhul välja kujunenud ka oma teatud hoiakud ja usku-

mused erinevate kaupade ja teenuste suhtes, mistõttu on tarbija ostuosalusmäär madal. Eel-

kõige kasutatakse rutiinset ostukäitumist erinevate toidukaupade soetamisel – ost on kiire, 

lihtne ning tarbitakse harjumuspäraseid kaupu. Seevastu limiteeritud ostukäitumise puhul on 

tegu tarbija jaoks tundmatute toodetega, mistõttu vajab tarbija otsuse langetamisel rohkem 

aega ning informatsiooni. Ühtlasi on võrreldes rutiinse ostukäitumisega ka tarbija osalus-

määr limiteeritud ostukäitumise puhul kõrgem – toote suhtes pole kindlaid hoiakuid veel 

kujunenud, mistõttu otsitakse aktiivselt informatsiooni. Kõige suurema osalusmääraga on 

ulatuslik ostukäitumine, mis ilmneb peamiselt harva ostetavate ja kallite toodete nagu autode 

või kindlustuse soetamisel. (Futrell 1990: 79-81) Selliste väljaminekute puhul vajavad ini-

mesed kindlustunnet – suure riski tõttu kardetakse eksida ning langetada vale valik (Perreault 

et al. 2008: 134). Seetõttu pööratakse väga suurt tähelepanu olemasolevale teabele ja kaa-

lutletakse põhjalikult enne otsuste langetamist (Futrell 1990: 81).  

Samal ajal ei piirdu ostukäitumine vaid ostu sooritamise ja sellega seotud otsuste vastuvõt-

misega. Ostukäitumine hõlmab endas ka ostueelseid ning -järgseid protsesse (joonis 1). Es-

malt tekib tarbijas vajadus teatud toote või teenuse järele. Seejärel hakkab tarbija kesken-

duma selle rahuldamisele, otsides erinevaid lahendusi ja informatsiooni. (Perreault et al. 

2008: 133) Tulenevalt ostukäitumise tüübist sõltub ka informatsiooni kogumise ja hindamise 

keerukus – kallimate toodete puhul on infovajadus suurem, mis suurendab ka ajakulu. Üht-

lasi soovitakse limiteeritud ja ulatusliku ostukäitumise puhul koguda võimalikult paljude 



9 

 

teenusepakkujate arvamusi, et leida parim toode või teenus, mis vastaks kõige enam tarbija 

vajadustele ning määratud kriteeriumitele. Seevastu toiduainete puhul on tarbijatel oma 

kindlad hoiakud kujunenud, mistõttu jõutakse vajaduse tunnetamisest üsna kiiresti ostuot-

suse langetamiseni. (Futrell 1990: 82) 

 

Joonis 1. Viieetapiline ostukäitumise mudel (Futrell 1990: 81). 

 

Peale ostuotsuse langetamist hindavad tarbijad, kas tehtud ost rahuldas nende vajadusi või 

mitte. Loodetud kasude saamine kaupade või teenuste ostmise järel peegeldab tarbija ostu-

järgset rahulolu – kui saadavad kasud ületavad tarbija ootusi, on tegu rahuloluga. Kui aga 

ootused on kõrgemad kui saadud kogemusest sooritatud ostust, on tegu rahulolematusega. 

(Futrell 1990: 84-85) Ühtlasi võivad tarbijad peale ostuotsuse langetamist kogeda ka eba-

kindlust ostu suhtes (Perreault et al. 2008: 134). Ebakindlus ostu suhtes tekitab pinget, mis 

suureneb eriti siis, kui erinevate alternatiivide vahel on keeruline valikut langetada või kui 

tegu on olulise otsusega (Futrell 1990: 85).  Sellisel juhul alustatakse taas informatsiooni 

kogumist, kindlustamaks rahulolu oma ostuga (Perreault et al. 2008: 134). 

Toiduainete tarbimise puhul on ostukäitumise uurimine üsna keeruline. Kala ja kalatooteid 

soetades kirjeldavad toote omadusi lisaks maitsele ka paljud teised tunnused, sealhulgas näi-

teks kvaliteet ning tajutav hind. Samal ajal on aga toote tarbimisest saadav rahulolu mõjuta-

tud vaid vähesel määral konkreetsest ostusituatsioonist. Tihtipeale ei tarbita kala poest või 

turult ostetud kujul – kindla roa valmistamiseks kombineeritakse seda ka teiste toiduainetega 

või töödeldakse edasi näiteks praadimise või küpsetamise teel. Seeläbi muutuvad aga toote 

omadused, mistõttu võib ka hilisem rahulolu või rahulolematus olla põhjustatud just töödel-

dud või kombineeritud toidu tarbimisega saadud kogemusest. (Agricultural marketing… 

1997: 22) Ühtlasi on ostukäitumine ja selle dünaamika mõjutatud ka paljudest teistest tea-

dusharudest, sealhulgas näiteks meditsiinist, sotsioloogiast ja majandusest, mistõttu tuleb 

selle uurimiseks omada küllaltki laiu teadmisi. Tarbimise niivõrd kompleksse iseloomu tõttu 

Vajaduse 
tekitamine

Informat-
siooni 

kogumine

Informat-
siooni 

hindamine

Ostuotsuse 
langetamine

Ostujärgne 
käitumine
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pole varasemalt ka teadlaste poolt tarbijate ostukäitumist toiduainete tarbimise osas eriti lä-

hemalt uuritud. (Ibid.: 143) 

Võib öelda, et ostukäitumine on mitmeetapiline protsess – peale vajaduse tekkimist kogu-

takse informatsiooni, kaalutakse erinevate alternatiivide vahel ning alles seejärel liigutakse 

edasi ostuotsuse langetamiseni. Seejuures on oluline uurida aga ka tarbijate ostujärgset käi-

tumist, mis määrab ära, kas tarbija sooviks antud toodet soetada ka järgmisel korral ning 

milline on tema rahulolu soetatud hüvisega. 

 

 

1.2. Tarbijate ostukäitumist mõjutavad tegurid 

 

Ostukäitumine saab alguse vajadusest või probleemist, mida tarbija soovib rahuldada 

(Futrell 1990: 60). Mitmete majandusteadlaste seas on levinud eeldus, et tarbijad on üldjuhul 

ratsionaalsed ning oskavad olemasolevate teadmistega valida parima võimaliku alternatiivi 

oma kulutatud aja ja raha eest (Perreault et al. 2009: 116). Samal ajal mõjutavad tarbijate 

ostuotsuseid aga mitmesugused erinevad tegurid – majanduslikud mõjurid, sotsiaalsed ja 

psühholoogilised tegurid ning ka konkreetne ostusituatsioon (joonis 2). Ühtlasi ei pruugi 

indiviidid oma vajadustest ka teadlikud olla. Ka Tiiu Ohvril kirjutab oma raamatus „Turun-

dusest – alustavale otseturundajale“ (2007: 10): „Vajadustel on mingi sarnasus ookeanis 

ujuva jäämäega – üheksa kümnendikku nendest on varjatud.“ Peidetud motiive võib olla 

üsna raske tuvastada, kuid ettevõtte kasumlikkuse ning edukuse jaoks on oluline õppida oma 

tarbijat võimalikult hästi tundma ning aimama tema vajadusi ette ka siis, kui inimene ise 

neid teadlikult ei taju. 
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Joonis 2. Mudel tarbija ostukäitumist mõjutavatest teguritest otsustusprotsessis (Perreault et 

al. 2008: 119). 

 

Majanduslike tegurite põhjal otsustavad tarbijad, mida osta. Samal ajal tuleb aga arvestada, 

et iga tarbija sissetulek ning hinnang oma vajaduse rahuldamisele on erinev. Kaup või tee-

nus, mille eest on isik nõus kulutama oma aega ning käima välja raha, ei pruugi olla sedavõrd 

väärtuslik mõnele teisele inimesele. (Perreault et al. 2009: 116-119) Ühtlasi on ka inimeste 

ostujõud väga erinev. Uno Mereste on ostujõudu defineerinud kui hüvise kogust, mida indi-

viid teatud rahaühiku või -summa eest endale osta saab. Sõltuvalt kaupade hindadest tuleneb 

ka indiviidi ostujõud – kui hinnad tõusevad, on raha ostujõud väiksem. Hindade languse 

korral saavad tarbijad endale soetada aga rohkem erinevaid hüvesid. (Mereste 2003b: 54) 

Levinud on ka arvamus, et tarbijad keskenduvad ostuotsuseid langetades vaid hinnale, mis-

tõttu on ka nende hinnatundlikkus kõrgem. Tegelikkuses mängivad ostusituatsioonis olulist 

rolli ka teenindus, ostumugavus ning kvaliteet. Pakkudes tarbijale hea kvaliteediga kaupa 

või teenust, kasvab ka tarbija usaldusväärsus ettevõtte ning pakutava kauba või teenuse suh-

tes. Seetõttu ollakse teinekord madalate sissetulekute juures valmis ka kõrgema hinnaga 

kaupa soetama. (Futrell 1990: 63) Ühtlasi võib ostumugavuse tõttu ka inimeste makseval-

midus suureneda, seda näiteks siis, kui laia valikuga kauplus asub tarbija kodule lähedal. See 

muudab ka erinevad hüved tarbijale kergesti kättesaadavaks. (Perreault et al. 2009: 116) 

Efektiivsus kirjeldab seevastu aga soovitud eesmärgi saavutamist tarbija jaoks võimalikult 

väikeste kulutustega (Mereste 2003a: 145). Olenemata ostujõust soovitakse oma vajadusi 

rahuldada siiski võimalikult väheste väljaminekutega. Samaaegselt on aga iga tarbija 

Tarbija otsustusprotsess

Majanduslikud 
tegurid

Ostujõud

Ostumugavus

Efektiivsus

Usaldusväärsus

Psühholoogilised 
tegurid

Motivatsioon

Taju

Õppimine

Iseloom

Elustiil

Hoiakud

Sotsiaalsed mõjud

Perekond

Sotsiaalne klass

Etalongrupp

Kultuur

Ostusituatsioon

Ostu põhjus

Aeg

Ümbritsev 
keskkond
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ostukäitumine unikaalne, sõltudes inimese enda iseloomust, konkreetsest ostusituatsioonist 

ja -otsustest ning kultuurist, kust inimene on pärit (Perreault et al. 2009: 137). Seetõttu on 

oluline vaadelda tarbijate ostukäitumist laiemana, käsitledes ka teisi tegureid, mis võivad 

tarbijate ostuotsust mõjutada (Perreault et al. 2009: 119). 

Üheks psühholoogiliste tegurite peamiseks mõjuriks on motivatsioon. Eelkõige on need tin-

gitud tarbijate rahuldamata vajadustest ja soovidest, mis innustavad inimesi teatud kindlal 

viisil tegutsema ja olukorda muutma. (Solomon 2009: 154-155) Üks tuntumatest motivat-

siooniteooriatest on Maslow’i hierarhia, kus inimeste vajadused on  jaotatud viieks erinevaks 

astmeks: füsioloogilised vajadused, turvalisuse-, kuuluvusevajadus ning tunnustus- ja ene-

seteostusvajadus (Solomon 2009: 162). William D. Perreault juunior ja teised autorid on 

oma raamatus „Essentials of Marketing: A Marketing Strategy Planning Approach“ toonud 

välja aga neljaastmeline hierarhia, mis kohaldub nende sõnul tarbijakäitumise olemusega 

paremini (joonis 3). Füsioloogilised vajadused kui inimeste baasvajadused kujutavad endast 

nii toidu-, vee-, une- ja seksuaalvajaduste rahuldamist. Seevastu turvalisuse vajadused väl-

jendavad vajadust tunda end hästi ning kaitstuna. Inimeste sotsiaalsed vajadused sisaldavad 

suhtlust ning läbisaamist teistega. Oluliseks on sealjuures olla teiste poolt aktsepteeritud ja  

armastatud. Püramiidi tipu ning ühtlasi ka viimase astme moodustavad aga inimeste isikli-

kud vajadused – eneseteostus- ja enesearmastusvajadus –, mille puhul taotlevad indiviidid 

isiklikku rahulolu. Eelkõige tuleb inimestel rahuldada siiski oma põhivajadused, et liikuda 

edasi järgmistele astmetele. Samas ei saavuta tarbijad motivatsiooniteooria kohaselt kunagi 

täit rahulolu – niipea, kui tarbijate füsioloogilised vajadused saavad täidetud, hakkavad do-

mineerima järgmiste astmete vajadused. (Perreault et al. 2008: 121) 

 

Joonis 3. Neljaastmeline vajaduste hierarhia (Perreault et al. 2008: 121). 

Isiklikud vajadused

Sotsiaalsed 
vajadused

Turvalisuse 
vajadused

Füsioloogilised 
vajadused
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Oluline on omavahel eristada ka vajaduste tüüpe. Vastavalt Michael R. Solomon’i teose 

„Consumer behaviour: buying, having, and being“ järgi saab vajadusi jagada esmasteks ning 

omandatuteks. Kui esmased vajadused on olulised elu säilitamiseks, siis omandatud vajadu-

sed tekivad alles elukogemuse käigus keskkonnast või kultuurist õppimise teel – näiteks 

võimu, staatuse või heakskiidu vajadus. (Solomon 2009: 158-159) Samal ajal motiveerivad 

aga mõlemad, nii esmased kui ka omandatud vajadused tarbijat eesmärgipäraselt käituma 

(Marketing theory… 2010: 125). 

Taju ning tajumine on samuti tähtsaks komponendiks inimest sisemiselt mõjutavate tegurite 

rühmas. Pea kogu indiviidide mõistmine maailmast ja seda ümbritsevast on just tajule üles 

ehitatud (Lindstrom 2005: 10). Tajumine on protsess, mille käigus kogutakse läbi füüsiliste 

aistingute keskkonnast saadavat informatsiooni, mis selekteeritakse ning hiljem interpretee-

ritakse. (Solomon 2009: 107) Turunduses on tajul väga oluline roll – läbi erinevate reklaa-

mide, toodete ning sõnumite edastatakse tarbijatele pidevalt erinevaid stiimuleid, millega 

püütakse köita inimeste tähelepanu (Perreault et al. 2008: 122). Kuigi tarbijate taju pole ot-

seselt kontrollitav, on protsessi võimalik muuta ja mõjutada (Futrell 1990: 73). Samal ajal 

valivad inimesed aga teadlikult, millistele stiimulitele reageerida ja millistele mitte. Ühelt 

poolt võib see olla põhjustatud eelnevatest kogemustest – tarbijad püüavad teadlikult vältida 

signaale, mis neile varem ebameeldivusi on põhjustanud. Teisalt keskenduvad inimesed vaid 

neid huvitavale informatsiooni kogumisele, salvestades mällu vaid teabe, mida soovitakse 

meelde jätta. Signaalide selekteerimine on suuresti seotud ka vajaduste rahuldamisega. (Per-

reault et al. 2008: 122) Seega püütakse antud lähenemise kaudu koguda vaid olulist infor-

matsiooni, et suurendada oma heaolu. 

Toiduainete, sealhulgas kalatoodete puhul on tajumisel väga oluliseks teguriks just maitse. 

Läbi maitsepungade on inimesed võimelised tundma viite erinevat maitset – magusat, soo-

last, haput, kibedat ning umami maitset. Umami kui iseseisev maitse sai teadlaste poolt kin-

nitatud alles 1990. aastal, kujutades endas maitse täidlust. (Kivisalu, Ohvril 2014: 15) Eri-

nevaid toite maitstes talletuvad kogemused tarbijate mällu – näiteks tellides restoranist 

maitsva kalaroa, soovib tarbija suurema tõenäosusega ka järgmisel korral samasse restorani 

sattudes antud kalarooga tellida. Ühtlasi kujundab inimeste maitse-eelistust lisaks tajutavale 

maitsele ka kultuuriruum, kust tarbijad pärinevad (Solomon 2009: 89-90). Tänu globalisee-

rumisele on hoogustunud ka erinevate kultuuride ning nende traditsiooniliste roogade levik 
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üle maailma. Inimesed reisivad tänapäeval üsna rohkem. Seeläbi tutvutakse ka erinevate 

maade toidukultuuridega, mis võib viia uute maitse-eelistuste kujunemiseni. Võrreldes ka 

inimeste toidulauda ja kasutatavaid toiduaineid aegade vältel, on näha olulist muutust. (Ki-

visalu, Ohvril 2014: 22) Seetõttu on ka maitse-eelistused pidevas muutumises, sõltudes li-

saks kultuurile ka näiteks tarbija tujust konkreetsel momendil, maitsemälust ning keskkon-

nast tema ümber (Ibid.: 16). 

Erinevate signaalide mõistmiseks ning otsuste langetamiseks on oluline roll õppimisel ja 

mälul. Õppimine kujutab endast inimeste mõtteprotsesside muutust tulenevalt varasematest 

kogemustest. (Perreault et al. 2008: 122) Seejuures on õppimine pidevalt toimuv protsess, 

mille puhul toimub teadmiste kogumine lisaks otsestele kogemustele ka kaudsete kogemuste 

abil, vaadeldes teisi mõjutavaid sündmusi (Solomon 2009: 116). Õppimise puhul eristatakse 

omavahel kolme erinevat etappi. Protsess saab alguse inimese tungist rahuldada oma vaja-

dusi. Erinevad stiimulid ümbritsevas keskkonnas, näiteks reklaamid ning tooted, ergutavad 

tarbijat aktiivselt tegutsema ning nendele reageerima. Protsessi lõpptulemuseks otsustab tar-

bija, millisel viisil antud stiimulitele vastata – kas sooritada ost või mitte. See sõltub aga 

omakorda juba inimese varasematest kogemustest ja stiimulitest antud keskkonnas. Õppimi-

sel on ka neljas etapp, mis ilmneb siis, kui peale ostu sooritamist on saavutatud rahulolu. 

Saadud rahulolu kasvatab tarbijas kindlustunnet ning tarbija õpib antud kogemusest, mis 

võib viia sarnase vastuseni ka järgmisel korral. (Perreault et al. 2008: 123) Sealhulgas aitab 

mälu talletada ja taasesitada kogetud elamusi ning informatsiooni just siis, kui vaja (Lindst-

rom 2005: 10).  

Lisaks motivatsioonile, tajule ja õppimisele kujundavad iga tarbija ostukäitumist ka inimese 

enda iseloom, elustiil ja hoiakud. Iseloom on inimest eristavate omaduste ainulaadne koos-

seis, mis mõjutab pidevalt, kuidas inimene oma keskkonnas käitub ja reageerib (Solomon 

2009: 244). Elustiil seevastu kujutab endas aga tarbimise mustrit, mis peegeldavad inimese 

aja ning raha kasutust oma elu elamiseks (Agricultural marketing… 1997: 159). Turunduses 

on elulaadi laialdaselt uuritud – läbi elustiili uurimise on kogu ühiskonna tarbimise eelistu-

sed küllaltki hästi jälgitavad (Solomon 2009: 275). Peamiselt kasutatakse elustiili hindami-

seks nii VALS2 kui ka AIO-mudelit. AIO käsitluse põhjal jaotatakse tarbijate elustiil tege-

vuste, huvide ning arvamuste (activities, interests, opinions) alusel kolmeks. (Ibid.: 266) 

VALS2-metoodika puhul jaotatakse inimesed erinevatesse rühmadesse aga ressursside ka-

sutuse ja innovatiivsuse põhjal (Ibid.: 268). Saadud tulemused aitavad ettevõtetel välja 
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töötada tõhusamaid strateegiaid just konkreetsete sihtrühmade jaoks, kelle vajadusi soovi-

takse rahuldada. Samal ajal tuleb aga arvestada ka hoiakutega. Hoiakud peegeldavad ini-

meste mõtteid, arvamusi ja hinnanguid ümbritseva keskkonna suhtes. (Perreault et al. 2008: 

124) Sealjuures võivad hinnangud olla nii positiivsed kui negatiivsed, millest sõltub hiljem 

ka reaktsioon (Marketing theory… 2010: 134). Üldjuhul on hoiakud küllaltki muutumatu 

iseloomuga, mistõttu on ka ettevõtetel keeruline nende vastu midagi ette võtta. Seepärast 

püütakse pigem arvestada oma sihtrühma eripäradega ning luua just nende hoiakutele vasta-

vaid hüvesid. (Perreault et al. 2008: 124) 

Lisaks sisemistele psühholoogilistele ja majanduslikele teguritele mõjutavad inimeste ostu-

käitumist ka sotsiaalsed mõjud ja ostusituatsioon. Oma olemuselt on inimesed loodud sot-

siaalseteks. See väljendub ka igapäevaelus – kõik inimesed on osaks teatud gruppidest. Üht-

lasi püütakse pidevalt saavutada heakskiitu ka teiste poolt. (Solomon 2009: 430) Gruppe, 

mis avaldavad mõju inimese käitumise ja hoiakute kujunemisele, nimetatakse etalongruppi-

deks (Perreault et al. 2008: 129). Üheks suurimaks neist on perekond. Tavapäraselt kannab 

pere endas ühtseid väärtusi – koos arutakse probleemide üle, leitakse neile lahendusi ning 

jagatakse erinevaid mõtteid ja arvamusi. (Ibid.: 127) Ka kultuur mängib olulist rolli pere-

konna väärtuste ja tarbijate ostukäitumise kujunemisel. Vaadeldes näiteks erinevate riikide 

toidukultuuri, võib märgata erinevusi nii maitsetes kui ka produktides, mida tarbitakse (Ag-

ricultural marketing… 1997: 169). Michael R. Solomon’i järgi on kultuur kui ühiskonna 

iseloom, mis kujundab iga üksikisiku identiteedi (Solomon 2009: 626).  

Sotsiaalse klassi moodustavad inimeste rühmad, kes kõik omavad sarnaseid karakteristikuid. 

Eelkõige kujundab sotsiaalset klassi inimese elustiil, tarbimisharjumused ning väärtused, 

mida indiviid endas kannab. (Marketing theory… 2010: 155) Suurt rolli mängib ka amet 

ning sissetulek (Solomon 2009: 536). Sotsiaalsetest klassidest lähtuvalt eelistavad tarbijad 

ka erinevaid kaupu ja teenuseid (Marketing theory… 2010: 155). Seeläbi tuleb igale klassile 

läheneda erinevalt ning vajaduste mõistmiseks rühma lähemalt tundma õppida. 

Ostu põhjus, aeg ning ümbritsev keskkond on samuti olulised tegurid, mida ostukäitumisel 

silmas pidada. Iga indiviid tarbib kaupu erineval põhjusel – kas enda või kellegi teise vaja-

duse rahuldamiseks. Samal ajal mõjutab ostu vajadus aga aega, mis kulub otsustusprotsessis 

valiku tegemiseks ja lõpuks ostu sooritamiseks. Võrreldes näiteks vabal päeval kalaturul 

toodetega tutvumist kiire käiguga kohalikus kaupluses enne tööpäeva algust, mõjutab aeg 

suuresti tarbijate ostukäitumist. (Perreault et al. 2008: 132) Rohkema vaba aja korral on 
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inimestel võimalus kaaluda erinevate alternatiivide vahel. Kui on aga kiire, rakendatakse 

pigem rutiinset ostukäitumist ning valitakse juba varem soetatud kaupu. Ühtlasi sõltub tar-

bimine ka näiteks valitsevast ilmast, kliimast ja aastaajast. Näiteks suviti on jäätise müük 

oluliselt suurem kui talvel, tulenevalt just peamiselt kõrgemast temperatuurist. See suuren-

dab ka inimeste vajadust millegi jahutava järele. Suurimad erisused sõltuvalt ajast on näha 

just peamiselt toiduainetetööstuse puhul. (Applebaum 1951: 174-175) Ostukeskkond seal-

juures võib mängida nii positiivset kui negatiivset rolli. Meeldivas atmosfääris sisseoste te-

hes kulutavad inimesed meelsasti palju aega. Ent pikad järjekorrad, vali muusika ning halb 

teenindus võib tarbijad seevastu heidutada. (Solomon 2009: 420-421) Samal ajal sõltub aga 

iga ostusituatsioon juba eelnevalt ilmnenud vajadusest, ostu liigist ning ka tarbija enda hoia-

kutest ja iseloomust, millega ta poodi siseneb. Seetõttu on iga ostukäitumine sõltuv kindlast 

situatsioonist, mistõttu pole seda kunagi täielikult võimalik ette aimata. (Perreault et al. 

2008: 132) 

Ostukäitumine on küllaltki keeruline protsess, mida mõjutavad mitmesugused tegurid tule-

nevalt nii inimesest endast kui teda ümbritsevast keskkonnast. Ostukäitumisel on neli pea-

mist mõjurit. Samal ajal moodustavad aga kaudsed, näiteks majanduslikest teguritest ja os-

tusituatsioonist tulenevad mõjurid märksa enam tarbijate käitumist konkreetses otsustusprot-

sessis kui sisemised tegurid. Väga oluline on seejuures ka kultuuri ning teiste sotsiaalsete 

mõjude osakaal, kujundades indiviidide käitumist juba varasest lapsepõlvest alates. 

 

 

1.3. Tarbijate segmenteerimine 

 

Enne kindla turundusstrateegia väljatöötamist on oluline pöörata tähelepanu ka turule, kuhu 

sisenetakse ning sealsetele tarbijatele. Turuks nimetatakse indiviidide gruppi, kellel on ana-

loogsed vajadused. Ühtlasi on nad valmis oma vajadusi ja soove rahuldama läbi tehingute 

sooritamise erinevate hüvede pakkujate vahel. (Perreault et al. 2008: 60) Et aga inimeste 

vajadusi võimalikult kasumlikul ning tarbijatele ootuspärasel moel täita, tuleb ettevõtetel 

keskenduda turu jaotamisele, et välja selgitada just konkreetset sihtrühma mõjutavad aspek-

tid. 

J. Paul Peter ja Jerry C. Olson on turu segmenteerimist defineerinud kui turu jagamist mit-

meks erinevaks osaks vastavalt tarbijate omadustele, mille järel ettevõtted valivad, milliseid 
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indiviidide gruppe ehk segmente nad soovivad teenindada (Peter, Olson 2008: 369). Turu-

segment kujutab endast tarbijate gruppi, kelle vajadused ja ostukäitumine on suhteliselt ho-

mogeensed (Perreault et al. 2008: 66). Selline jaotus võimaldab ettevõtetel kujundada välja 

efektiivseid turundusstrateegiaid just kindla segmendi jaoks. Võrreldes massturundusega, 

kus ettevõtted püüavad rahuldada kõikide tarbijate vajadusi, pakub sihtturundus oluliselt pa-

remaid võimalusi tarbijate soovide ja vajaduste tundma õppimiseks ja rahuldamiseks. Harva 

suudavad ettevõtted pakkuda tarbijatele tooteid, mis rahuldavad kogu elanikkonna vajadu-

sed. Läbi sihtturunduse saavad ettevõtted aga keskenduda konkreetsetele tarbijagruppidele 

ühiskonnas ning seeläbi pakkuda just nende rühmade eripäradele ja soovidele kohandatud 

tooteid. Ühtlasi suudavad ettevõtted läbi turu segmenteerimise ja nutika turundusstrateegia 

valiku pakkuda oma klientidele paremaid tooteid kui teised ettevõtted, mis vähendab aega-

mööda ka konkurentide arvu turul. (Ibid.: 33-35)  

Tarbijate segmenteerimiseks saab kasutada mitmesuguseid erinevaid näitajaid. William D. 

Perreault ja teised autorid on oma raamatus „Essentials of marketing: a marketing strategy 

planning approach“ toonud välja segmenteerimise kolmel erineval tasandil: nii demograafi-

liste ja geograafiliste tunnuste kui ka tarbijate käitumise alusel. Käitumuslikud tunnused või-

vad sealjuures olla näiteks vajadused, konkreetse toote tarbimisest oodatavad kasud, infor-

matsiooni vajadus ning inimeste enda mõtted ja tunded. (Ibid.: 71) J. Paul Peter ning Jerry 

C. Olson on oma käsitluses lisanud juurde veel kolm dimensiooni – nii sotsioloogilise, tun-

netusliku kui ka kombineeritud tunnuste alusel segmenteerimise (tabel 1).  

 

Tabel 1. Tarbijate segmenteerimiseks kasutatavad tunnused (Peter, Olson 2008: 372-373) 

Segmenteerimisalus Tunnused 

Geograafiline 
Regioon, asula või riigi suurus, rahvastiku ti-

hedus, kliima 

Demograafiline 
Vanus, sugu, perekonna suurus, sissetulek, 

amet, haridus, perekonnaseis 

Sotsioloogiline 
Kultuur, religioon, rass, rahvus, sotsiaalne 

klass 

Tunnetuslik 

Teadmised, osalus ühiskonnas, hoiakud, inno-

vatiivsus, soovitud kasud, valmisolek, tajutud 

risk 

Käitumuslik 
Lojaalsus, meediakasutus, makseviis, kasutaja 

staatus 

Kombineeritud lähenemine 

Psühhograafiline segmenteerimine, konkreetse 

isiku ja situatsiooni segmenteerimine, geode-

mograafia 
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Kombineeritud lähenemisel psühhograafilise segmenteerimise järgi jaotatakse tarbijad eri-

nevateks segmentideks vastavalt elustiilile. Elustiili hindamiseks kasutatakse küsimustikke, 

mille puhul hinnatakse nii tarbijate tegevusi ja hobisid, arvamusi kui ka huvisid. Rühmita-

mise peaeesmärgiks on koguda võimalikult palju teadmisi konkreetse sihtrühma kohta, et 

luua nendega suhtlemiseks ja hüvede pakkumiseks efektiivne strateegia. Konkreetse indi-

viidi ja situatsiooni alusel jaotatakse segmendid aga lisaks sugudele ning muudele tarbijatele 

omaste tunnuste alusel ka konkreetsest olukorrast lähtuvalt. Näiteks jalanõude puhul mängib 

suurt rolli peale suuruse ka viis, kuidas tarbijad soovivad neid kasutada – kas näiteks tantsi-

miseks või hoopis mere ääres kalastamiseks. Ka tarbijate infovajadus ning soovitud kasud 

on sellisel juhul erinevad. Seetõttu hakkavad ostukäitumise kujunemisel rolli mängima mit-

mesugused erinevad segmenteerimisalused. (Peter, Olson 2008: 373-377) 

Üheks mugavaks segmenteerimise aluseks kombineeritud lähenemise puhul on ka geode-

mograafia kasutamine. Geodemograafia puhul keskendutakse tarbijate tundmaõppimisel 

nende naabritele. Postiindeksite abil kogutakse rühmitamiseks informatsiooni, et saada tea-

vet ümbruskonnas elavate inimeste eluviiside, sissetulekute ning ka näiteks ostuharjumuste 

kohta. Taoline segmenteerimine põhineb eeldusel, et ühes naabruskonnas elavad inimesed 

on ka oma käitumiselt ja olemuselt sarnased, mistõttu langetavad nad ka sarnaseid valikuid. 

Läbi geodemograafia rakendamise saavad ettevõtted seega valida enda jaoks just sobivaima 

rühma, keda teenindada, arvestades samal ajal nende omapärade ja sissetulekute tasemega. 

(Ibid.: 379) 

Ühtlasi on ettevõtetel võimalik lisaks teatud alustel turu segmenteerimisele ka otsustada, kui 

mitut segmenti nad oma turundusstrateegiate abil teenindada sooviksid. Selleks on kolm eri-

nevat võimalust. Teenindades vaid üht kindlat segmenti, on ettevõttel küllaltki lihtne mää-

ratleda tarbijate soove ning vajadusi tänu nende homogeensusele. Teiseks võimaluseks on 

läheneda mitmetele turusegmendile korraga. Sellisel juhul valitakse turu hulgast välja kaks 

või enam rühma, millest igaühele koostatakse eraldi turundusstrateegia ning kommunikat-

siooniplaanid. Ettevõtted saavad erinevate segmentide puhul kasutada ka kombineeritud lä-

henemist. Kombineeritud lähenemise puhul ühendatakse omavahel mitu erinevat segmenti 

ühtseks turuks. Samuti töötatakse välja vaid üks turundusstrateegia, mida rakendatakse kõigi 

valitud tarbijarühmade suhtes. (Perreault et al. 2008: 67)  

Erinevaid segmenteerimisaluseid ja -lähenemisi rakendades tuleb ettevõtetel kaalutleda, mil-

lisele sihtrühmale on nende tooted ja teenused loodud ning kui palju on neil ressursse, et 
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segmendi vajadustele võimalikult täpselt vastata. Eelkõige on valiku aluseks kasumlikkus, 

mis määrab ära ka teatud segmendile pakutava turundusstrateegia efektiivsuse. Seega on 

sihtrühma valikul oluline keskenduda nende eripäradele ning analüüsida ettevõtte toodete ja 

teenuste sobivust just antud sihtrühmaga, et õppida oma tarbijaid paremini tundma. Seeläbi 

kujuneb ka ettevõtte enda käekäik. (Ibid.: 69)  

 

 

1.4. Kala ja kalatoodete tarbimine Eestis 

 

Kala ja kalatoodete tarbimist Eestis on vaadeldud mitmete aastate jooksul. Peamiselt on 

uuringuid läbi viidud Eesti Konjunktuuriinstituudi poolt, mis on inimeste tarbimisharju-

muste ja eelistuste kujunemist hinnanud nii aastatel 2003, 2011 kui ka 2014. Kõige hiljuti-

sem uurimus avaldati aga 2016. aastal. Seega võib öelda, et kala ja kalatoodete turgu ning 

tarbimissagedust uuritakse üsna ebaregulaarselt. Ka teiste allikate, sealhulgas näiteks erine-

vaid turundusuuringuid läbi viiva ettevõtte Kantar Emori uurimused kalatoodete tarbimisest 

pärinesid ligi kümne aasta tagusest ajast. Seetõttu keskenduti ka antud bakalaureusetöös eel-

kõige viimati avaldatud uurimuste tulemustele kala ja kalatoodete tarbimisel. 

Eesti mereäärse asukoha tõttu on kalandus läbi aegade olnud üheks olulisemaks majandus-

haruks. Hea varustatus erinevate kalaliikidega ning nende eksport teistesse riikidesse aitab 

ühtlasi elavdada ka majandust. Peamisteks kalaliikideks Eestis on räim ning kilu. Samal ajal 

on need ka suurimad ekspordiartiklid – eestlased ise eelistavad tarbida pigem kaugemalt 

imporditud kala. (Kala ja kalatoodete… 2016: 4) 

Viimaste aastate jooksul on kala ja kalatoodete tarbimine püsinud suhteliselt muutumatuna, 

mida väljendab ka joonis 4. Aastatel 2013-2015 tarbiti Eestis elaniku kohta keskmiselt 9,6 

kilogrammi kala toote kaalule arvestatuna. Vastavalt Konjunktuuriinstituudi uurimusele loe-

takse toote kaalus kala arvestusse nii tarbijate poolt soetatud kui ka kalastamise käigus ise 

püütud ning tasuta saadud kala. (Ibid.: 7-8) 
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Joonis 4. Kala ja kalatoodete tarbimine (kilogrammides) elaniku kohta aastas toote kaalus 

(Kala ja kalatoodete… 2016: 7). 

 

Mittekaubaline tarbimine moodustas 2015. aastal 0,4 kilogrammi elaniku kohta. Seevastu 

soetati samal aastal elaniku kohta 9,2 kilogrammi kala ja kalatooteid. Kala mõnevõrra vähe-

nenud tarbimise põhjuseks on peamiselt kallis hind – võrreldes kala tarbimist näiteks liha-

toodete tarbimisega, soetati liha koguseliselt 5,7 korda rohkem kui kalatooteid. Ühtlasi kuu-

luvad lihatooted ka oluliselt odavamasse hinnaklassi. (Ibid.: 7-8) Ka tarbimiskoguste muu-

tumatuse põhjuseks võib pidada kala järjest kasvava hinda. Kui 2010. aastal tuli elanikel 

kala ja kalatoodete tarbimise eest aastas välja käia 32 eurot, siis 2015. aastal tuli kulutusi 

teha juba oluliselt rohkem – 54 euro väärtuses. Seega on kuue aastaga toimunud oluline 

hinnatõus. (Ibid.: 8-11) 

Küll aga on aastate jooksul muutunud kala tarbimine erinevate kalatoodete lõikes. Värske 

kala osakaal tarbimises on aasta-aastalt langenud, seevastu on suurenenud odavamate alter-

natiivide nagu näiteks konservide ning valmistoodete hulk elanike toidulaual. (Ibid.: 9-10) 

Ühtlasi on viimasel kolmel aastal hakatud rohkem tarbima ka mereande ning suitsukala 

(Ibid.: 7). 2015. aastal tarbiti suitsukala ühe elaniku kohta 0,8 kilogrammi. Seejuures kala-

pulki ning muid valmistooteid tarbiti vähem – keskmiselt 0,7 kilogrammi ühe pereliikme 

kohta. (Ibid.: 9-10) Ka elanike rahaliste kulutuste suurus näitab selgelt liikumist värske kala 

tarbimisest teiste kalatoodete eelistamiseni. Kui 2010. aastal moodustas konservide ja kala-

toodete osa elanike rahalistest kulutusest umbes 20%, siis 2015. aastal oli antud näitaja juba 

poole suurem, küündides 40% lähedale. Värskele kalale kulutati seevastu kõigest 31% teh-

tud kulutustest. Konjunktuuriinstituudi uuringu andmetel pole väljaminekud värskele kalale 

suurenenud, sest kogused on olnud pidevas languses. See-eest on kulutuste suurenemine 
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tingitud eelkõige teiste toodete suurema tarbimise arvelt – värske kala hinnatõusu tõttu otsi-

takse teisi alternatiive kala tarbimiseks. (Ibid.: 11-12) 

Kala ostukoha suhtes on tarbijate eelistus selgelt jaekaupluste kasuks. 2016. aastal sooritasid 

tarbijad 74% kala ja kalatoodete ostudest just tavapoodides. Jaekaubanduse kõrge osakaal 

on aastate lõikes suhteliselt muutumatuna püsinud. Seejuures on aga alates 2010. aastast 

vähenenud kala soetamine turgudelt ning tõusnud otse tootjalt ostmine. (Eesti elanike… 

2016: 12) Kui 2010. aastal sooritati 21% ostudest spetsiaalsetelt kalaturgudelt, siis 2016. 

aastal oli ostude osakaal langenud 5% võrra. See-eest otse tootjalt ostmise puhul kasvas näi-

taja seitsme aasta jooksul 3% võrra. Ka kalatoodete tarbimise osas on näha sarnast trendi – 

kalatoodete puhul sooritatakse aastate lõikes ligi 90% ostudest just kaupluses. Turu ning otse 

tarbijalt ostmise osakaal on seejuures olnud pidevalt kahanev. (Ibid.: 15) 

Kalatoodete tarbimine on erinevates sotsiaal-demograafilistes gruppides väga erinev, olles 

mõjutatud peamiselt nii sissetulekust kui elukohast. 2016. aastal oli kala tarbimine kõige 

suurem Lääne-Eestis, kus ühe elaniku kohta tarbiti 11,2 kilogrammi kala toote kaalus. (Kala 

ja kalatoodete… 2016: 12) Lisaks heale kala kättesaadavusele asub piirkond ka mere ääres, 

võimaldades lisaks kauplustes ja turgudel pakutud kalatoodetele pidevat ligipääsu kalapüü-

gile ka tavakodanikel. Kõige madalam oli tarbimine aga Lõuna-Eestis, kus tarbiti vaid 8,2 

kilogrammi kala elaniku kohta (Ibid.: 12). Ühtlasi teevad kõige suuremaid väljaminekuid 

kala soetamiseks just vanemad inimesed, kelle sissetulekute tase on stabiilsem. Seevastu 

noored ning lastega pered tarbivad kala ühe elaniku kohta oluliselt vähem, olles rohkem 

mõjutatud hindadest. (Ibid.: 12-14) 

Erinevatest kalaliikidest on Eestis eelistatud nii odavama kui ka kallima hinnaklassi kalad. 

Värske kala osas on tarbijate eelistus aastate jooksul muutumatuna püsinud – eelkõige tar-

bitakse punaseid kalu nagu näiteks lõhe ja forell. 2015. aastal tarbis Eesti elanikest nii lõhe 

kui forelli ligi 85% elanikest. (Ibid.: 40) Punastele kaladele järgnesid omakorda heeringas, 

räim ning lest. Samal ajal kujunes madalama sissetulekuga inimeste eelistus pisut teistsugu-

seks – esikohal oli forell, peale mida järgnes lõhe ning seejärel räim, heeringas ja ahven. 

Madalama sissetulekuga elanikud pole võimelised lõhe hinnatõusule vastu pidama, mistõttu 

otsitakse odavamaid alternatiive. Samal ajal on aga selgelt märgatav seos kõrge sissetuleku 

ning lõhe eelistamise vahel – mida kõrgem on sissetulek, seda rohkem tarbitakse ka kallima 

hinnaga kaupu. (Ibid.: 66) 
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Seega võib öelda, et kala ja kalatoodete tarbimine Eestis pole aastate lõikes koguseliselt eriti 

muutunud. 2015. aastal tarbiti ühe elaniku kohta erinevaid kala ja kalatooteid 9,6 kilogrammi 

aastas. Seejuures kujundavad tarbijate eelistusi peamiselt just kalatoodete hinnad. Suure hin-

natõusu tõttu on tarbijad vähendanud värske kala tarbimist, eelistades senisest rohkem val-

mistooteid. Ühtlasi on ka tarbijate maitse-eelistused kujundatud rahalistest võimalustest – 

kõrgema sissetulekuga elanikud tarbivad kallima hinna kaupu, sealhulgas lõhet oluliselt roh-

kem kui näiteks noored inimesed. Seejuures eelistatakse Eestis kõige enam tarbida just lõhet 

ning teisi punaseid kalu, näiteks forelli.  
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2. EESTI MAAÜLIKOOLI ÜLIÕPILASTE OSTUKÄITU-

MINE KALATOODETE TARBIMISEL 

 

2.1. Uurimismetoodika ja valim 

 

Käesolev bakalaureusetöö viidi läbi eesmärgiga analüüsida Eesti Maaülikooli üliõpilaste 

ostukäitumist kalatoodete tarbimisel ning tuua välja seda peamiselt mõjutavaid tegureid. 

Uurimisülesannetele vastamiseks kasutati kvalitatiivset lähenemisviisi. Kvalitatiivse uuri-

muse puhul on eesmärgiks kirjeldada tegelikku elu, püüdes erinevaid objekte käsitleda või-

malikult ühtse tervikuna. Kvalitatiivse uurimuse puhul soovitakse leida kindlaid fakte ning 

tuua neid avalikkuse ette, selle asemel et selgitada juba olemasolevaid argumente. (Hirsjärvi 

et al. 2005: 152) Ühtlasi eelistatakse kvalitatiivse uurimuse puhul informatsiooni kogumi-

seks ja analüüsimiseks inimest. Sellisel juhul on uurijal võimalik välja tuua kindlad seisuko-

had, mida vastajad väljendavad. Üheks selliseks viisiks on näiteks intervjuude läbiviimine. 

Kvalitatiivse uurimuse tunnuseks on ka juhtumite käsitlus – iga vastaja arvamust käsitletakse 

ainulaadsena. Vastavalt sellele interpreteeritakse hiljem ka andmeid. (Ibid: 155) 

Andmete kogumiseks viidi töö raames läbi fookusgrupi intervjuu. Fookusgrupi intervjuu 

põhilisteks tunnusjoonteks on Õunapuu järgi asjaolud, et fookuses käsitletakse vaid üht kind-

lat teemat ja sihtgruppi. Uuritav fookusgrupp ning inimesed selle sees on ühtlasi ka kindlate 

tunnuste alusel seotud. (Õunapuu 2014: 173) Teiste andmekogumismeetodite ees võimaldab 

intervjuu samal ajal ka koguda teavet vastavalt olukorrale, olles seega oluliselt paindlikum. 

Hirsjärvi ja teiste autorite sõnul on uurijatel vastuste tõlgendamiseks ka oluliselt laiemad 

võimalused. Intervjuu ajal saab lisaks indiviidi väljaütlemistele ja arvamustele koguda in-

formatsiooni ka tema näoilme ja žestide abil. See võimaldab saadud vastuseid paremini lahti 

mõtestada ja analüüsida. (Hirsjärvi et al. 2005: 192) Ühtlasi seovad fookusgrupi intervjuu 

puhul valitud sihtgrupis olevad inimesi kindlad tunnused, mistõttu on rühmad homogeensed 

(Õunapuu 2014: 173). 

Antud bakalaureusetöö raames viidi läbi poolstruktureeritud fookusgrupi intervjuu viie Eesti 

Maaülikooli üliõpilase seas, kes kõik õppisid intervjuu toimumise ajal ülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudis. Intervjuu viidi läbi 19. aprillil 2018 ning intervjueerijaks oli käesoleva 
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bakalaureusetöö autor. Fookusgrupi intervjuu käigus vesteldi kõigi viie vastajaga korraga. 

Kokku oli intervjuu käigus planeeritud esitada kaheksa küsimust (lisa 1). Lisaks kavandatud 

küsimustele esitati ka lisaküsimusi vastajate seisukohtade paremaks mõistmiseks ning üht-

lasi ka intervjueeritavate julgustamiseks. Küsimustiku koostamisel olid autori fookuses eel-

kõige käesolevas bakalaureusetöös püstitatud eesmärgid ja uurimisküsimused. Intervjuu lä-

biviimise käigus kasutati algul ava- ning sissejuhatavaid küsimusi, et vastajaid järk-järgult 

teemasse sisse viia. Ühtlasi lindistati intervjuu andmete analüüsimise nimel täies ulatuses. 

Tulemuste paremaks käsitlemiseks transkribeeriti intervjuu sõna-sõnalt tekstiks, milleks ka-

sutati programmi Word. 

Vastajate valikul kasutati mugavusvalimit - kõigi viie vastanud üliõpilase puhul oli tegu 

Eesti Maaülikooli maamajandusliku ettevõtluse ja finantsjuhtimise eriala kolmanda kursuse 

tudengitega. Samuti õppisid kõik vastanud üliõpilased intervjuu läbiviimise hetkel päevases 

bakalaureuseõppes. Vastajate valimisel fookusgruppi oli oluliseks teguriks ka vabatahtlik-

kus – uuringusse kaasati üliõpilased, kes olid koostööaltid uuringus osalema. Ka Lembit 

Õunapuu on oma raamatus „Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes kir-

jutanud (2014: 142): „Mugavusvalimit ei kavandata metoodiliselt, eesmärgipäraselt ega stra-

teegiliselt. Lähtutakse lihtsa kättesaadavuse, leitavuse või uuritavate koostöövalmiduse põ-

himõttest.“ Üliõpilaste kui uuritava segmendi valikul sai määravaks ka üliõpilaste kiire 

elustiil. Paljud noored alustavad just ülikooli suundumisega ise oma elu, kolides kodust kau-

gemale ning siirdudes ka tööturule. Seetõttu pööratakse suurt tähelepanu ka oma sissetule-

kutele, mille põhjal kujunevad välja eelistused ning tarbimisharjumused. 

Intervjuu läbiviimise hetkel olid vastanud üliõpilaste meeleolud üldiselt rahulikud. Samal 

ajal oli pisut tunda ka ärevust – vahetult enne intervjuu algust toimus eksam, mistõttu väl-

jendus üliõpilaste kehakeeles ka rahutust ning ebakindlust eksami tulemuste suhtes. Vasta-

nute puhul juhtisid vestlust peamiselt kaks üliõpilast, kes tõid kogu intervjuu vältel selgelt 

välja oma seisukohad ja arvamused. Ülejäänud kolm vastajat olid esialgu pisut tagasihoidli-

kumad, kuid aktiivsete üliõpilaste julgus oma mõtteid avaldada innustas ka neid vastama. 

Ühtlasi on see Vihalemma sõnul ka fookusgrupi intervjuu eesmärgiks – rajada vestluse käi-

gus sotsiaalsest survest vaba atmosfäär, mille käigus kujunevad vastajate arvamused kõikide 

grupi liikmete ühises interaktsioonis (Vihalemm 2014). 

Vastajate anonüümsuse tagamiseks on autor andnud intervjuus osalenud viiele üliõpilasele 

pseudonüümid, mis on toodud ära ka transkriptsioonide esitamisel töös (tabel 2). Töö käigus 
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kasutavad tsitaadid on märgitud ära kaldkirjas. Ühtlasi on transkriptsioonide lühendamiseks 

kasutatud (---) sümbolit, et hoida fookust antud bakalaureusetöö teemal. Lisaks on transk-

riptsiooni selguse ning arusaadavuse huvides toodud ka autoripoolsed täpsustavad märkused 

töös välja nurksulgudes.  

 

Tabel 2. Intervjueeritavate iseloomustus (autori koostatud) 

Intervjueeritava pseudo-

nüüm 
Intervjueeritava vanus Elukorraldus 

Tegevusvald-

kond 

Vastaja 1 22 Omaette korteris Töötab 

Vastaja 2 23 Omaette korteris Töötab 

Vastaja 3 22 Ühiselamus Ei tööta 

Vastaja 4 22 Ühiselamus Töötab 

Vastaja 5 21 Koos vanematega Ei tööta 

 

Valitud fookusgrupi puhul selgub, et rühm oli homogeenne – intervjuu küsimustele vastasid 

viis üliõpilast, kes kõik õppisid intervjuu läbiviimise ajal Eesti Maaülikooli majandus- ja 

sotsiaalinstituudis kolmandal kursusel. Ühtlasi olid kõik vastanutest naised ja ka nende va-

nuseline koosseis oli üsna sarnane. Kõige noorem vastanutest oli 21 aasta vanune ning kõige 

vanem 23-aastane.  

Võrreldes aga intervjueeritavate elukorraldust ning tegevusvaldkondi selgus, et viiest vasta-

nust käisid intervjueerimise hetkel kooli kõrvalt regulaarselt tööl vaid kolm üliõpilast. Seega 

võib öelda, et üldjoontes oli kõigi vastanud üliõpilaste sissetulekute tase küllaltki madal. 

Intervjuu käigus ilmnesid ka tugevad seosed üliõpilaste tegevusalade ja senise elukorralduse 

vahel. Need üliõpilased, kes kooli kõrvalt ka tööl käisid, elasid suurema tõenäosusega 

omaette kui need, kes tööd ei teinud. Samuti selgus vastustest, et kooli kõrvalt sissetulekut 

teenides ja omaette elades püütakse rohkem ise hakkama saada, mistõttu ka vanemate toetu-

sele niivõrd palju ei loodeta. 

Kahest mittetöötavast üliõpilasest elas üks intervjuu ajal kodus koos vanematega. Peamise 

põhjusena tõi üliõpilane välja just töö puudumise, mistõttu puuduvad ka regulaarsed sisse-

tulekud. Perega koos elamine aitab samal ajal aga vastajate hinnangul tasakaalustada välja-

minekuid. Pereliikmed toetavad üheskoos teineteist, mistõttu on ka üliõpilasel kergem enda 

vajadustega toime tulla.  Osalise sissetuleku allikana tõi vastaja välja tulemusstipendiumi, 

mis annab üliõpilasele vabaduse ka ise oma raha abil otsustada, millele seda kulutada. Teine 

üliõpilane, kellel püsiv sissetulek samuti puudus, jagas oma tuba ühiselamus koos 
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elukaaslasega. Seetõttu olid ka nende kulutused võrdselt jagatud. Kuigi ühiselamus toa ja-

gamist hindas üliõpilane ruumi kitsikuse tõttu pigem negatiivseks, selgus intervjuu käigus, 

et eraldi korteri üürimise asemel eelistas vastaja kulude optimeerimiseks pigem tulevikus 

oma regulaarsetest sissetulekutest osa kõrvale panemist, et investeerida raha elamustesse – 

näiteks reisimisse. Ka teised üliõpilased tõid intervjuu käigus oma soovi koguda raha muude 

elamuste ning välismaale töötama või õppima siirdumise nimel. See omakorda avardaks 

vastanute võimalusi oluliselt rohkem kui seni, tõstes ühtlasi ka nende sissetulekute taset. 

Fookusgrupi intervjuude tulemuste analüüsimiseks kasutati kvalitatiivset sisuanalüüsi. La-

heranna sõnul keskendub kvalitatiivne sisuanalüüs nii keele kui kommunikatsiooni ning 

teksti süvitsi uurimisele. Olulist tähelepanu pööratakse teksti puhul just sisu või konteksti 

mõistmisele. Ühtlasi liidetakse meetodi puhul omavahel sarnase tähendusega osad, mis või-

vad esitada nii selgelt väljendatud kui ka mõista antud sõnumeid, kategooriateks.  (Laherand 

2008: 290). Ka Hsieh ja Shannon on kirjeldanud kvalitatiivset sisuanalüüsi kui uurimismee-

todit, mille puhul kasutatakse teksti interpreteerimiseks kindlaid koode, mustreid või teema-

sid, mida seejärel omavahel erinevatesse kategooriatesse liigitama hakatakse (Hsieh, Shan-

non 2005: 1278). Ka antud bakalaureusetöö intervjuu tulemused on kategoriseeritud ja ko-

deeritud. Kodeerimisprotsessi jooksul loeti korduvalt üle intervjuu käigus kogutud andmed 

ning otsiti võimalikke sarnasusi teooriaga. Saadud tulemused on toodud ära ka lisas 2. 

Kvalitatiivset sisuanalüüsi saab omakorda nii Laheranna kui Hsieh’i ja Shannon’i sõnul jao-

tada kolmeks erinevaks liigiks (Laherand 2008: 290). Antud töö puhul on lähenetud andmete 

analüüsimisele ja tõlgendamisele suunatud sisuanalüüsi kasutades, võimaldades kas kinni-

tada juba varem esitatud teooriat või seda edasi arendada. Nimetatud viisi puhul leitakse 

sarnased teemad ja mustrid ehk koodid juba olemasolevast teooriast, mida kasutatakse ka 

andmete kogumisel – näiteks intervjuude küsimuste püstitamisel. Andmete tõlgendamiseks 

liigutakse seejärel juba eelnevalt esitatud koodide abil kategooriate välja töötamiseni. Üht-

lasi võib andmete töötlemise käigus koode ka juurde lisanduda, kuid sõltuvalt uurija hinnan-

gust ei pea nendega alati arvestama. (Ibid.: 292-294) Ka Meri-Liis Laherand on oma raama-

tus „Kvalitatiivne uurimisviis“ kirjutanud (2008: 294): „Valik oleneb eelkõige sellest, kas 

uurija peab esialgsed kodeerimisskeemi ammendavaks või soovib jääda avatuks võimalikele 

uutele ilmingutele.“ Seega mängib tulemuste hindamisel väga suurt rolli just uurija võime-

kus erinevaid teemasid interpreteerida ja lahti mõtestada. Ka antud bakalaureusetöö raames 

oli kategoriseerimise ja kodeerimise protsess küllaltki aeganõudev. Ühtlasi olid 
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intervjueeritavate vastused läbi põimunud ka teiste esitatud küsimustega, mistõttu oli nende 

eraldamine üksteisest üsna keeruline. Samal ajal aitab aga kodeerimismärkmete üles kirju-

tamine uurijal erinevate teemade sees orienteeruda ning registreerida muutusi nii vastajate 

mõttekäikudes. Nii Veronika Kalmuse kui teiste autorite järgi moodustavad kodeerimismär-

ked justkui vahekokkuvõtte, mis lihtsustavad uurijal oma tõlgenduste meelespidamist ning 

ühtlasi ka kategooriate ja koodide loomist. (Kalmus et al. 2015) 

Suunatud sisuanalüüsi on nimetatud ka deduktiivseks lähenemiseks. Näiteks Lembit Õuna-

puu on oma raamatus „Kvalitatiivne ja kvantitatiivne uurimisviis sotsiaalteadustes“ jaganud 

teadusliku tunnetuse strateegiad nii induktiivseks kui deduktiivseks meetodiks. Kui Õuna-

puu sõnul rakendatakse induktiivset meetodit üksikjuhtumite alusel abstraheerimiseks, siis 

deduktsiooniprotsessis liigutakse teooriast spetsiifilisematele, üksikute nähtuste käitumise 

selgitamisele (joonis 5). Teooriatele toetudes luuakse hüpotees, mida kontrollitakse läbi and-

mete kogumise, et näha, kas esitatud ennustus kehtib või mitte. (Õunapuu 2014: 47) 

 

Joonis 5. Deduktiivse uurimisstrateegia protsess (Õunapuu 2014: 47, autori täiendustega). 

 

Deduktiivse uurimisstrateegia peamiseks eesmärgiks on kontrollida juba olemasolevate 

teooriate tõepärasust. Seetõttu peavad Õunapuu sõnul ka uurimisküsimused lähtuma esitatud 

teooriatest. (Õunapuu 2014: 122) Võrreldes induktiivse lähenemisega on suunatud sisuana-

lüüsi puhul tegu seega oluliselt struktureerituma protsessiga, mille käigus püütakse kas täius-

tada või kontrollida juba kehtivaid teooriaid (Kalmus et al. 2015).  

Intervjuu käigus ilmnes ka vastanud üliõpilaste arusaam kalast ja erinevatest kalatoodetest. 

Kõik vastanud intervjueeritavatest mainisid intervjuu käigus vaid värske kala või mõnel 

muul moel töödeldud, sealhulgas näiteks suitsutatud või konserveeritud kala tarbimist. Üht-

lasi toodi välja ka näiteks tomatikastmes kalaroogade tarbimine. Samal ajal ei tõstnud aga 

ükski vastanutest esile näiteks mereandide või kalamarja tarbimist. Seega võib öelda, et kõik 

vastanud pidasid fookusgrupi intervjuu kestel kala ja kalatoodete all silmas just konkreetsete 

Teooria Andmete kogumine Kinnitamine



28 

 

kalaliikide fileest valmistatud tooteid, mistõttu on ka tulemustes just antud kala ja kalatoo-

teid kõige rohkem esile toodud. 

Kala ja kalatoodete ostukäitumist mõjutavad mitmesugused tegurid tulenevalt nii tarbija 

enda isikuomadustest ja hoiakutest kui ka teda ümbritsevast keskkonnast. Järgnevalt on in-

tervjueeritavate otsustusprotsessi kujundavad mõjurid jaotatud nelja kategooriasse: ostusi-

tuatsioon, majanduslikud mõjurid ning ka sotsiaalsed ja psühholoogilised tegurid. Tulemus-

test selgus, et peamiselt peeti oluliseks just konkreetsest ostusituatsioonist ning majandus-

likke, eelkõige ostujõust tulenevaid tegureid. Samal ajal kirjeldas iga intervjueeritav aga ka 

just talle unikaalseid omadusi, mis selgitasid iga indiviidi ostukäitumise kujunemist.  

 

 

2.2. Majanduslikud tegurid 

 

Majanduslikud mõjurid kujundavad nii indiviidide ostujõu kui ka hinnatundlikkuse taseme. 

Intervjuu käigus selgus, et kõik vastanud üliõpilastest pidasid üheks olulisemaks ostukäitu-

mist mõjutavaks teguriks just kala ja kalatoodete hinda. 

Hind kindlasti. (Vastaja 3) 

Hind on põhiline, sest kala on kallis. (Vastaja 2) 

Madala sissetulekuga segmendi puhul mängib hind ostukäitumise kujunemisel väga olulist 

rolli. Vastavalt Konjunktuuriinstituudi uuringutele kala ja kalatoodete tarbimisest 2016. aas-

tal pidas hinda kui üht ostu mõjutavat tegurit madalama sissetulekuga elanike rühmas väga 

tähtsaks 85% vastanutest. Seevastu kõrge sissetulekuga elanikkonna seas oli hind oluliseks 

vaid 50% inimestest. (Kala ja kalatoodete… 2016: 53) Seega ilmnes selge seos rahaliste 

võimaluste ja kalatoodete tarbimise vahel, mida on näha ka antud fookusgrupi intervjuu tu-

lemustest. 

Ka üliõpilaste eelistused kujunevad vastavalt ostujõule ja toodete hinnale. Üks üliõpilane 

märkis intervjuu käigus, et talle meeldib küll väga värske lõhe, kuid selle kalliduse tõttu on 

ta valinud teise alternatiivi, mis on odavam ning üliõpilase jaoks seega kättesaadavam.  
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Värske lõhe on tõesti eriti hea, aga näiteks minu puhul ongi see probleem, et mulle väga 

maitseb lõhe, aga ma ei raatsi teda kogu aeg osta, sest et tegelikult hinnad on päris kallid. 

Seetõttu ostan pigem seda külmsuitsutatud lõhet. (Vastaja 1) 

Kala kõrge hinna tõttu on ka üliõpilaste kala ja kalatoodete tarbimise ostujõud madal, mis-

tõttu otsitakse tarbimiseks teadlikult pigem odavamaid tooteid ja alternatiive. Ühtlasi mär-

kisid pea kõik vastanutest, et pööravad suurt tähelepanu kaupluses kalatoodete ostmisel ka 

sooduspakkumistele ja kampaaniatele. Seetõttu võib järeldada ka üliõpilaste suurt hinna-

tundlikkust. 

Ikka vaatad, kus poes on näiteks odavam, mingid sooduspakkumised. (Vastaja 5) 

Just kampaania raames pigem [ostan]. (Vastaja 2) 

Kala ja kalatoodete ostukäitumise uurimisel on oluline pöörata tähelepanu ka kalatoodete 

kvaliteedile, mis on samuti üks majanduslikest mõjuritest. Just toote omadused kujundavad 

viieetapilise ostukäitumise mudeli puhul ostujärgset kogemust, luues positiivse vastuse kor-

ral eeldused sarnaste toodete ostmiseks ka edaspidi. Intervjuu tulemustest selgus, et kuigi 

üliõpilased tarbivad kala üsna harva, on üldmulje kala ja kalatoodete kvaliteedist pigem ne-

gatiivne. Mitmed vastanud üliõpilased tõid välja näiteks poodides müüdavate värskete ka-

lade ebameeldiva maitse.  

Näiteks mina olen ka täheldanud, et mõnikord poest ostes on kalal juures mudamaitse. (Vas-

taja 3) 

Eriti mingisugustel valgetel kaladel. (Vastaja 2) 

Ühtlasi arvati, et suurtes kauplustes müüdavate kala ja kalatoodete puhul on tegu pigem 

masstoodanguga, mistõttu kvaliteedile eriti suurt tähelepanu ei pöörata.  

Eks poes ole ikka rohkem seda masstoodangut, et seal on see kvaliteet ikkagi kehvem. (---) 

Ma ütleks, et see kvaliteet [tava]poes pole nii hea, kui ta võiks olla. Ma käingi enne tavapoes 

tiiru ära, seejärel lähen kalapoodi enne kui poest lahkun. (---) Peale selle ma tean, et see 

[kalapoes müüdav] kala on värske ja palju kvaliteetsem. (Vastaja 2) 

Ka Konjunktuuriinstituudi poolt 2016. aastal läbi viidud kala ja kalatoodete tarbimise uurin-

gust selgus, et enamus vastanutest hindasid ostetud kalatoodete kvaliteeti rahuldavaks. 
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Samal ajal on aga tarbijate ootused muutunud aasta-aastalt kõrgemaks, mistõttu esitatakse 

ka toiduainetele järjest suuremaid nõudmisi. (Kala ja kalatoodete… 2016: 60) Ka noorte 

kalatarbimise kasvu pidurdavad peamiselt just kvaliteet ning kättesaadavus. Kala tarbimine 

pole Konjunktuuriinstituudi uurimuse põhjal noortele vastumeelne, kuid rahulolematus too-

detega ning kõrge hind on peamisteks põhjusteks, miks kala niivõrd vähe noorte seas tarbi-

takse (Ibid.: 38). Seetõttu oleks üheks heaks võimaluseks ettevõtetele leida näiteks erinevaid 

mooduseid, kuidas hinda paremini kuvada. Seeläbi suureneks ka kala ja kalatoodete tarbi-

mine elanikkonna seas ning väheneks inimeste arvatav hinnatundlikkuse tase. 

Samal ajal ilmnes intervjuu käigus, et kõik vastajate poolt kirjeldatud tegurid on omavahel 

tugevalt seotud – üks tegur võib samaaegselt mõjutada mitmesuguseid tunnuste rühmi. See-

tõttu on ka nende kindlatesse kategooriatesse paigutamine üsna keeruline, tekitades vas-

tuolusid. Peamiselt tõsteti intervjuu käigus esile kala ja kalatoodete kõrget hinda, mis mõju-

tab majanduslike mõjurite hulgast oluliselt just ostujõudu. Üliõpilaste madalad sissetulekud 

ei võimalda värsket kala niivõrd palju tarbida, mistõttu on tarbimise muutused toimunud 

eelkõige teiste kalatoodete arvelt. Sõltuvalt hindadest ja ostujõust kujunesid ka vastanud 

üliõpilaste eelistused. Samal ajal võis aga ühe vastanud üliõpilase puhul märgata ka hinna 

tajumise erinevust sõltuvalt tootest. Intervjuu käigus tõi vastaja välja, et talle maitseb küll 

väga värske lõhe, kuid toote kalliduse tõttu eelistab ta osta pigem külmsuitsutatud lõhet, 

rõhutades seejuures just toote odavust võrreldes värske kalaga. See ei pruugi aga tõele vas-

tata. Erinevate kaupluste puhul on tooted ja nende hinnad esitatud erinevalt – mõne toote 

hind vastab konkreetsele kaalule, seevastu näiteks kala või puuviljade puhul tuuakse kohe-

selt välja ühe kilogrammi maksumus. Selline asjaolu võib aga tarbijat eksitada. Ka külm-

suitsutatud kalatoodete, näiteks külmsuitsutatud lõhe puhul on kilohind tegelikult oluliselt 

kallim kui värske lõhe puhul. Samal ajal on aga üsna keeruline osta ainult paarisaja grammi 

kaupa värsket kala. Seetõttu tajub tarbija ekslikult, et väikeses koguses külmsuitsutatud lõhe 

on oluliselt odavam ning valib oma madala sissetuleku taseme juures just alternatiivse toote 

värske lõhe asemel.  

Ühe olulise majandusliku tegurina toodi intervjuu käigus lisaks välja veel kala ja kalatoodete 

kvaliteet. Peamiselt hindasid intervjueeritavad üliõpilased toodete kvaliteeti madalaks, seda 

eriti tavakaupluses pakutavate toodete seas. Vastanud üliõpilaste seas levis arvamus, et suur-

tes kauplusekettides rõhutakse rohkem kvantiteedile ja kasumi teenimisele, mistõttu kvali-

teedile niivõrd suurt tähelepanu ei pöörata. Ühtlasi ei hinnatud ka tavakauplustes müüdavate 
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kalatoodete maitseomadusi eriti kõrgelt, mistõttu soetatakse kala ja kalatooteid üliõpilaste 

sõnul pigem spetsiaalsetest kalapoodidest. Samal ajal tekitavad esitatavad nõuded kala ja 

kalatoodete üheskoos üliõpilaste madalate sissetulekute ja hinnatundlikkusega aga suure 

vastuolu. Teooria kohaselt eelistavad madalate sissetulekutega inimesed odavamat kaupa, 

mistõttu ei ole ka inimeste ootused kauba omaduste suhtes eriti kõrged. Pigem eeldatakse 

head kvaliteeti just kalli kauba puhul. Levinud on arvamus, et toote kõrge hind on kui indi-

kaator heast hinna ja kvaliteedi suhtest. Seevastu intervjuu tulemustest selgub, et vastanud 

üliõpilased peavad kvaliteetsemaks just kalapoodide ning -turgude kaupa, kus on ka hind 

teine kord kõrgem kui suuremates toidupoodides. Siit järeldub, et üliõpilased pole tegelik-

kuses nii hinnatundlikud kui nad arvavad end olevat. Pigem kulutavad intervjueeritavad eri-

nevaid kala ja kalatooteid tarbides rohkem raha, seda ise ostuprotsessi ajal tajumata. 

 

 

2.3. Psühholoogilised tegurid 

 

Ostukäitumist mõjutavatest psühholoogilistest teguritest toodi eelkõige intervjuu käigus 

välja õppimist, taju ning hoiakuid puudutavad mõjurid. Taju puhul rõhutasid vastanud 

üliõpilased just kala ja kalatoodete kui toiduainete puhul maitset, millest tulenevalt kujuneb 

ka ostukäitumine. 

Eks maitse-eelistused mängi ka rolli, et millist kala sa üldse tahad. (Vastaja 2) 

Mõnikord poest ostes on kalal juures mudamaitse. (---) Selline mudamaitse on ikka ebameel-

div. (Vastaja 3) 

Saadud kogemustest õpivad tarbijad omakorda eelistama kindlaid kalatooteid, millest võib 

hiljem välja areneda ka brändilojaalsus. Näiteks ühe vastaja puhul selgus, et eelnevate ko-

gemuste kaudu eelistabki üliõpilane tarbida vaid kindla brändi tooteid ning seega on valmis 

nende soetamise nimel ka pikemaid vahemaid läbima. 

Näiteks mulle väga meeldib Maksimarketitest osta täiesti tavalist külmsuitsutatud lõhet. 

Need, mis on Selverites mingisugustes värvilistes pakendites, on üldiselt halvad. Seega ma 

sõidan kasvõi teise linna otsa, kui mul tuleb lõhe isu, sest ma tahan just Maksimarketi lõhet. 

Lihtsalt kõik ei sobi söömiseks. (Vastaja 1) 
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Positiivne kogemus tootega mõjutab omakorda suuresti ostu kordumist ning lojaalsuse teket, 

negatiivne kogemus aga õpetab tarbijat toodet vältima. Ühtlasi pidasid vastanud üliõpilased 

kalatoodete soetamisel oluliseks ka tootjat ning päritoluriiki, kust toode pärineb. Lähtuvalt 

toote päritolust võib ka toote maitse intervjueeritavate sõnul olla erinev. 

Ma olen proovinud teisi [teiste ettevõtete kalatooteid] ka, aga need on olnud täiesti vastikud. 

Et tegelikult see sõltub nii palju sellest, kes näiteks tootja on või kust on see [kala]toode 

pärit. (Vastaja 1) 

Üks vastajatest tõi lisaks maitsele välja ka pakendi, mis on samuti oluline psühholoogiline 

tegur kaupade tajumisel. Pakend muudab kauba tarbijale ihaldusväärseks, pakkudes samal 

ajal vajalikku teavet toote kohta. Ühtlasi soovivad tarbijad suurema tõenäosusega tarbida 

just ilusas pakendis olevat kaupa. (Ohvril 2007: 22) Samas võib kena pakend olla vastuolus 

toote sisuga, mistõttu tarbija enam järgmine kord sama kaupa osta ei soovi. Ka intervjuu 

tulemustest selgus, et üliõpilased on tihti sooritanud oma ostu ajendatuna just värvilisest 

pakendist, kuid pettumuse tõttu õppinud eelistama mõne teise ettevõtte toodangut.  

Vaatad küll, et lahe pakend, aga tegelikult see ei pruugi üldse hea olla. (Vastaja 1) 

Kalatoodete ostukäitumise puhul vaadeldi töö käigus ka kalatoodete tarbimise sagedust ning 

intervjueeritavate hinnanguid oma eelistustele, et mõista, kui esindatud on kalatooted üliõpi-

laste toidulaual. Eelistused saavad tihtipeale alguse just psühholoogilistest teguritest. Ühtlasi 

mõjutab konkreetne maitse-eelistus ka tarbimise sagedust. Tulemustest selgus, et vaid üks 

vastaja tarbib kalatooteid mitu korda kuus. Ülejäänud üliõpilaste puhul oli tarbimine oluliselt 

madalam – peamiselt hinnati oma tarbimist vaid ühe korrani kuus.  

Ei tea, kuus üks kord äkki? Või paar korda. (Vastaja 4) 

Sama. (Vastaja 5) 

Mina just pigem söön rohkem. (---) Pigem üks kord nädalas, ehk see siis tulebki neli korda 

kuus. Vahepeal rohkem, vahepeal vähem. (Vastaja 1) 

Madala tarbimise üheks peamiseks põhjuseks toodi välja hooajalisus. Suvisemal perioodil, 

kus kala on kättesaadav peale kaupluste ka mitmesugustest veekogudest, on tarbimine suu-

rem kui talvisel ajal. 
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Ma arvan, et pigem suvel on rohkem. Suvel tuleb ehk ette isegi paar korda kuus, aga muul 

perioodil võiks öelda, et ainult kahe kuu kohta ühe korra. Talvel eriti, see oleneb täiesti 

hooajast. (Vastaja 2) 

Uurides vastajate eelistusi kala ja kalatoodete suhtes selgus, et erinevatest kalatoodetest 

eelistatakse peamiselt punast kala, seda eelkõige kas värskel või suitsutatud kujul. Eelista-

tuimaks kalaks vastanute seas oli lõhe. 

Mulle väga meeldib lõhe, mulle meeldib külmsuitsutatud lõhe, mida ma saan ükskõik kuna 

osta. (Vastaja 1) 

Just punane suitsutatud kala. (Vastaja 2) 

Ühtlasi märgiti teistest kalatoodetest veel ka tuunikala tarbimist konserveeritud kujul ning 

tomatikastmes kalatooteid, sealhulgas näiteks heeringat.  

Mulle meeldib veel tuunikala, võin sellest ka igasuguseid asju [toite] teha. (Vastaja 1) 

Ma vahel ostan neid tuunikalakonserve või näiteks mingeid kalatooteid tomatikastmes, mis 

mulle väga meeldib. Näiteks heeringat tomatikastmega. (Vastaja 4) 

Tulemustest võib järeldada, et vastajate maitse-eelistused olid suhteliselt sarnased. Eelkõige 

eelistati tarbida punast kala – peamiseks tarbitavaks kalaliigiks tõid kõik vastajad välja lõhe. 

Samal ajal mainiti teiste kalaliikide hulgas ka näiteks heeringa ning tuunikala tarbimist. In-

tervjuu käigus selgus aga, et kui lõhe eelistatakse tarbida suvisel ajal peamiselt värskel kujul, 

siis muid kalaliike pigem kas konserveeritud, suitsutatud või muul moel valmistatud viisil. 

Olulist rolli tarbimise sageduse kujunemisel mängis ka hooaeg – suuremat tarbimist toodi 

esile vaid suvisel hooajal. Samal ajal on aga ka kalatoodete hind sel ajal madalam, mistõttu 

on ka kalatooted üliõpilaste jaoks oluliselt kättesaadavamad. Talvisel perioodil hinnati oma 

tarbimise sageduseks peamiselt vaid kord kuus. Vaid üks vastanutest tarbis kala sagedamini 

– vähemalt neli korda kuus. Vastavalt Konjunktuuriinstituudi uurimusele kala ja kalatoodete 

tarbimisest võib madala tarbimise põhjuseks olla ka vanus. Vanemad inimesed on harjunud 

kalatooteid sööma. Seevastu noorema elanikkonna hulgas on palju neid inimesi, kes kala ja 

erinevaid kalatooteid üldse ei tarbigi. (Kala ja kalatoodete… 2016: 36) Vastanud üliõpilaste 

eelistatuimaks kalaks oli peamiselt lõhe, mis on ühtlasi püsinud aastate jooksul samuti eelis-

tatuima kalana kogu Eestis (Ibid.: 66). Teistest kalaliikidest toodi intervjuu käigus lisaks veel 

välja näiteks tuunikala ja heeringat. Erinevaid kalaliike võrreldes ilmes aga, et kui lõhe puhul 
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eelistati osta värsket kala ning seejärel seda valmistada, siis tuunikala ja heeringas soetati 

koheselt juba valmistoodetena – näiteks konserveeritud kujul. Ühtlasi mainiti lõhe puhul 

palju ka suitsutatud moel tarbimist. Ka teabe- ja konsultatsiooniettevõtte Kantar Emor’i 

poolt 2011. aastal läbi viidud uuring kalandustoodete tarbimisest ja võimalikust tarbimise 

suurendamisest Eestis näitab, et kalatooted on populaarsemad just alla 35-aastaste elanike 

seas. Seevastu värsket kilu ja räime süüakse rohkem eakamate inimeste seas. (Aastatel… 

2013: 55) 

Psühholoogiliste tegurite puhul toodi lisaks eelistustele ja tarbimise sagedusele välja ka taju 

ning õppimise ja hoiakute olulisust. Tajumise teel kogevad tarbijad end ümbritsevat kesk-

konda, saades ja võttes pidevalt vastu erinevaid signaale. Ühtlasi on tarbijatel võimalus va-

lida, kuidas nad stiimulitele reageerivad. Seejuures aitab ka õppimine läbi kogemuste saa-

mise selekteerimisprotsessile kaasa. Ka intervjueeritavate puhul oli näha, et sõltuvalt mait-

sest kujunes ka edasine ostukäitumine. Kui tarbija otsustab stiimulile vastata ning soetatud 

toode talle ka meele järele on, tekib suurem tõenäosus ostu taaskordumiseks. Sõltumata tu-

lemusest õpib aga tarbija antud kogemusest, kuidas edaspidi käituda, kujundades seeläbi 

oma hoiakud. Seda oli näha ka fookusgrupi intervjuu ühe intervjueeritava puhul – halb ko-

gemus ühe tootja kalatootega on õpetanud üliõpilast tarbima vaid kindla tootja kaupa. Tänu 

sellele oli intervjueeritaval tekkinud ka lojaalsus kindlale tootemargile, mistõttu oli tarbija 

vajaduse rahuldamise nimel valmis ette võtma ka pikemaid teekondi.  

 

 

2.4. Sotsiaalsed mõjurid 

 

Ka perekond, sõbrad ning teised lähedased inimesed kujundavad suuresti tarbija ostukäitu-

mist. Tulemustest selgus, et vastanud intervjueeritavate puhul avaldab perekond kui etalon-

grupp suurt mõju üliõpilaste tarbimisharjumuste ning ostuotsuse kujunemisele. 

Kui ma kodus olen, siis mul on tegelikult alati seda külmsuitsutatud lõhet külmkapis olemas. 

Siis ma küll söön seda, aga ise eriti teda ei osta. Kodus on mul aga väga tihti seda. (Vastaja 

4) 

Samuti toodi intervjuu käigus välja ka kultuuri kui sotsiaalse teguri mõju. 2016. aastal läbi 

viidud kala ja kalatoodete tarbimise uuringust selgus, et võrreldes 2012. aastaga tarbiti Eestis 
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rohkem valmistooteid. See suurendas ka kalatoodete tarbimist 2015. aastaks 13,4 kilog-

rammi võrra elaniku kohta võrreldes 2012. aasta andmetega. Samal ajal peeti aga kala tarbi-

mist elaniku kohta kõrgemaks, kuna kalaroogi süüakse ka väljaspool kodu senisest rohkem. 

(Kala ja kalatoodete… 2016: 69) Sarnaselt uuringu tulemustele selgus ka intervjuu käigus, 

et üks vastanud üliõpilastest eelistab erinevaid kalatooteid ja -roogi tarbida samuti juba val-

mis tehtud kujul. 

Kui ma kala söön, siis ma söön seda pigem väljas. Et siis ongi nii-öelda värske [värskelt 

valmistatud] kala, et ma ise nii väga ei osta [kala] niimoodi. (Vastaja 5) 

Vastajate eelistus tarbida erinevaid kalatooteid ja -roogi juba valmis tehtud kujul mitmetes 

söögikohtades võib viidata tarbija uskumustele, et kokkade käte all valmistatud kalaroog on 

maitsvam. Samal ajal võib selline mõtteviis suurendada ka usaldusväärsust pakutava kalaroa 

suhtes. Ühtlasi on Statistikaameti analüütiku Kaia Kabaneni sõnul restorani- ja väljas söö-

mise kultuur läbinud Eestis hüppelise arengu. Tänapäeval leiab rohkesti kohvikud ja resto-

rane igale maitsele, mistõttu naudivad inimesed senisest enam väljas söömas veedetud aega. 

Seeläbi on vähenenud ka söögi valmistamisele kuluv aeg kodus. (Kabanen 2015)  

Sotsiaalsetest mõjudest võis tulemuste analüüsimisel märgata just peamiselt perekonna kui 

etalongrupi tugevat mõju. Bakalaureuseõppe üliõpilaste puhul on reeglina koos ülikooli as-

tumisega asutud elama ka omaette elu. Samal ajal saavad aga inimeste tarbimisharjumused 

alguse juba varases lapsepõlves. Perega jagatud väärtused ja harjumused võetakse hiljem ka 

ise ellu astudes endaga kaasa, mistõttu on perekonna tarbimise mustrid tugevalt märgata ka 

üliõpilaste edaspidises ostukäitumises. Ka intervjuu tulemuste põhjal selgus, et ühe üliõpi-

lase perekonna harjumus tarbida teatud kalatooteid on mõjutanud ka tema enda ostukäitu-

mist ja tarbimist. Samal ajal toodi välja aga ka eelistus tarbida kalatooteid hoopis väljaspool 

kodu. Ühest küljest võib restorane ning kohvikuid pidada seotuks just kindla ostusituatsioo-

niga – sealne keskkond ning restoranis viibitud aeg mõjutab oluliselt ostukäitumise kujune-

mist. Samas näitab väljas söömine aga ka kultuuri mõju. Aina enam on hoogustumas kohalik 

toidukultuur – Eestis avatakse pidevalt uusi restorane, mis pakuvad huvitavaid maitseela-

musi nii siit kui ka mujalt maailmast. Uued ja huvitavad maitsed on menukaks osutunud ka 

tarbijate seas, mistõttu eelistatakse aina enam veeta aega kodust väljaspool. Ka Konjunktuu-

riinstituudi 2016. aastal läbi viidud uurimus kala ja kalatoodete tarbimisest näitab, et ligi 

neljandik kalast tarbiti just toitlustusasutustes ja väljaspool kodu viibides (Kala ja kalatoo-

dete… 2016: 7-8). Ühtlasi on üliõpilaste puhul ka elutempo üsna kiire, mistõttu ei jagu tihti 
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aega kodus söögi valmistamisele. Seega võib tulemustele tuginedes väita, et vastanud üliõpi-

laste puhul eelistatakse kala ja kalatooteid pigem tarbida erinevates söögikohtades eesmär-

giga hoida kokku nii aega kui mõningal määral ka raha. 

 

 

2.5. Ostusituatsioon 

 

Lisaks sisemistele teguritele ning majanduslikele mõjuritele on tarbijad kui indiviidid mõju-

tatud ka ostu ajal ümbritsevast keskkonnast ning konkreetsest ajast, millal ost sooritatakse. 

Ka ostu asukoht mängib seejuures olulist rolli. Kala ja kalatoodete soetamiseks on mitmeid 

võimalusi – lisaks tavakauplustele saab kaupa osta ka kalaturgudest ja -poodidest. Samal ajal 

on võimalik ka ise kalandusega tegeledes oma vajadusi rahuldada.  

Vastavalt intervjuu tulemustele eelistavad üliõpilased osta oma kala ja kalatooteid pigem 

spetsiaalsetest kalapoodidest või -turgudest. Aja jooksul on tarbijate ootused suurenenud, 

sealhulgas eriti noorte hulgas, kes on kala ja kalatoodete suhtes valivamad. (Kala ja kalatoo-

dete… 2016: 60) Vastajate sõnul tagab kalapoest ostmine neile suurema kindluse, et kaup 

on värske ja kvaliteetne, mida tavakauplused sellisel määral tarbijatele pakkuda ei suuda.  

Mina olen kalapoes käinud. Seal ikkagi ahvatleb rohkem [ostma], kui see kala seal leti peal 

on võrreldes sellega, kui sa vaatad [toidu]poes pakendatud kala. (Vastaja 2) 

Ma vahel ostan neid tuunikalakonserve või näiteks mingeid kalatooteid tomatikastmes (---), 

mida ma ostan küll tavapoest. Aga kui ma peaks ostma näiteks mingit värsket lõhet, mida 

ma ahjus teen, siis ma seda pigem ostaks kuskilt kalapoest või kellegi käest. (Vastaja 4) 

Samuti toodi intervjuu käigus välja, et värsket kala eelistatakse osta lisaks spetsiaalsetele 

kalapoodidele ka kalameestelt otse või läbi tutvuste. Tarbides kaupa, mida pakub tuttav ini-

mene, tajusid vastajad sarnaselt kalakauplustega oluliselt suuremat kindlustunnet kala 

värskuse ning muude kriteeriumite suhtes kui suurtes tavakauplustes ostu sooritades.  

See on veel kõige parem variant, kui sa saad tutvuste kaudu. Et siis sa tead, et tegu on ikkagi 

värske kalaga. (Vastaja 3) 
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Näiteks mu isa on toonud kellegi käest, kes on püüdnud ja ise kala ära teinud [valmistanud], 

nii on palju parem. (Vastaja 4) 

Ka kalavaliku osas peeti olulisemalt paremaks just kalapoodides pakutavat. Vastanud üliõpi-

laste sõnul käsitletakse kala ja kalatooteid kalapoodides oluliselt paremini, mis ahvatleb ka 

tarbijat ennast kaupa suurema tõenäosusega ostma. 

Ma arvan, et kui võrrelda massikette nagu Selver ja muud sellised, siis pigem kalapoes on 

nagu ikka kõvasti parem see valik. Või turu peal. (Vastaja 3) 

Lisaks spetsiaalsetest kalapoodidest ja -turgudest tarbimisele toodi ostusituatsiooni mõjutava 

tegurina välja ka eelistus süüa kalatooteid pigem restoranides ja kohvikutes värske kala koju 

ostmise ja valmistamise asemel. Samuti ilmnes ühe vastanud intervjueeritava puhul, et näi-

teks koolikeskkonnas sõltub üliõpilase ostukäitumine sellest, mis ülikooli pakutavas sööklas 

konkreetsel ajahetkel valikus on. 

Kui ma näiteks koolis [menüüst] midagi muud ei taha, siis ma võtan kala. (Vastaja 5) 

Näiteks ma käisin kunagi kuskil restoranis, kus otse püüti sealtsamast, kui tellimus tehti ja 

küpsetati see kala kohe ära. (---) See lõhe oli lihtsalt fantastiline. (Vastaja 2) 

Kui ma kala söön, siis ma söön seda pigem väljas. (---) Ma olen ka käinud sellises restoranis 

Tallinna lähedal, kus sa ise püüad [kala ja seejärel see küpsetatakse]. Ma ütleks, et see on 

üldse kõige parem kala, mida ma kunagi saanud olen. (Vastaja 5) 

Konkreetse situatsiooni puhul võib järeldada, et ostusituatsioon mõjutab suuresti tarbijate 

ostukäitumist. Tarbijate viibimine meeldivas õhkkonnas pikendab ka nende ostuprotsessi ja 

sellele kuluvat aega. Ühtlasi said vastanud üliõpilased antud vajadust rahuldades ka ise oma 

panuse anda, mis tõstis nende positiivset kogemust. Samal ajal märkis üks üliõpilane viiest 

vastanust ka isepüüdmise eelistamist kalatoodete ostmise või väljas söömise asemel, seda 

eriti suvisel perioodil.  

Me kodus oleme tihtilugu püüdnud seda, mis sealt jõest saab. Igasugused särjed ja muud 

sellised. Siis pärast ikka teed ahjus õhtul ära ja sööd. Meil on ikka päris palju seda [ise-

püüdmist]. (Vastaja 2) 
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Ka ostuosalusmäär sõltub konkreetsest ostusituatsioonist ning ostukohta ümbritsevatest mõ-

juritest. Vastavalt teooriale saab tarbija ostukäitumist ostuprotsessis jagada kolmeks: ru-

tiinne, limiteeritud ning ulatuslik ostukäitumine. Kindlat liiki ostukäitumise kujunemisel 

mängivad olulist rolli nii informatsiooni vajadus, toote või teenuse hind kui ka tajutav risk. 

Sellest sõltub ka ostu sooritamiseks kulutatava aja pikkus.  

Ostuprotsessi kirjeldamisel selgus, et vastanud üliõpilased lähtuvad pea kõik kala ja kala-

toodete tarbimisel pigem hetkeemotsioonidest ning ei tee eeltööd enne ostu sooritamist.  

Mul on vahel nii, et kui ma lihtsalt kõnnin [poes] mööda ja midagi vaatan, siis mul vahel 

tuleb isu. (---) Vahel on nii, et nüüd tahaks kohe seda osta. (Vastaja 4) 

Ma ei oska [raha] ka hoida. (---) Miskipärast minu rahaga on niiviisi, et kui ma midagi 

tahan, siis ma selle ikka ostan. Võtan kasvõi teise asja arvelt ja seda vaatan järgmine kuu. 

(Vastaja 1) 

Mul on samamoodi, et ma käin ikkagi väga emotsionaalselt poes ostmas asju. Tihtilugu jää-

vad igasugu olulised asjad selle arvelt tegemata. (Vastaja 2) 

Seega on tegemist olukorraga, kus ostuosalusmäär on madal ning tarbija eelistused üldjuhul 

välja kujunenud. Ka ostuprotsessi etappidele ei kulutata eriti kaua aega – peale vajaduse 

tunnetamist liigutakse sisuliselt kohe vajaduse rahuldamiseni ostu sooritamise näol. Vaid 

üks üliõpilane kõigist intervjueeritavatest pidas oluliseks ka informatsiooni hindamist ning 

erinevate alternatiivide vahel valikut. 

No ikkagi enne juba mõtled, et oh, tahaks nüüd seda kala saada ja lähed poodi ja seal valid 

hinna järgi. (Vastaja 2) 

Samas selgus tulemustest, et erinevaid alternatiive hinnatakse ostueelses etapis peamiselt 

hinna alusel. Kui näiteks värske lõhe on soodushinnaga, ei kuluta vastajad enda sõnul pea 

üldse aega erinevate alternatiivide kaalumisele, vaid siirduvad koheselt ostuotsust lange-

tama. Kampaaniavälisel ajal on aga tarbijate ostuosalus kõrgem. Otsuse langetamiseks vaja-

takse rohkem teavet ning seetõttu võtab ka valikuprotsess ja alternatiivide hindamine konk-

reetse ostusituatsiooni ning muude väliste ja sisemiste tegurite koosmõjul rohkem aega.  

Kui kõnnid näiteks mööda ja vaatad, et oh, lõhe on soodushinnaga [siis tekib soov kohe 

osta]. (Vastaja 1) 
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Kalatoodete ostuprotsessi kujunemisel on tarbijate osalusmäär seega madal, mille puhul ei 

vaja tarbijad ostu sooritamiseks palju aega ega teavet. Tulemustest selgus, et üliõpilaste ostu-

käitumist mõjutab oluliselt ka hind – kui kala ja kalatoodete hind on kallis, tõuseb ka ostja 

osalusmäär. Madalama hinna puhul keskendutakse aga rohkem oma maitse-eelistustele, mis-

tõttu toimub ost oluliselt kiiremini. 

Ühtlasi ilmnes intervjuu läbiviimise käigus ka ostukäitumist ning -situatsiooni mõjutav aja-

line tegur – hooajalisus. Hooajavälisel ajal on kala ja kalatoodete kättesaadavus väiksem, 

mis mõjutab otseselt ka toodete hinda. Suve saabudes tõuseb aga ka tarbijate nõudlus kala 

ja kalatoodete järgi, mistõttu peavad ettevõtted senisest rohkem tooteid pakkuma. Samal ajal 

pole Applebaum’i sõnul aga toodete müügimaht sõltuvalt kindlast nädalapäevast või kel-

laajast pidevalt ühesugune. Seetõttu tuleb erinevate hüvede pakkujatel arvestada pidevate 

kõikumistega, pakkudes tarbijatele vajalikku toodet igal ajal. (Applebaum 1951: 174-175) 

Ka intervjuu käigus selgus, et just suvisel ajal tarbitakse kalatooteid rohkem. Talvisel ajal, 

kui kättesaadavus on väiksem, kaalutakse aga rohkem erinevate alternatiivide vahel, mis pi-

kendab omakorda ostuprotsessi. Hooajast sõltuvalt tulenes ühtlasi ka vastanud üliõpilaste 

maitse-eelistus. Suvisemal perioodil toodi esile just pigem värske kala tarbimist, külmemal 

ajal eelistati värskele kalale pigem teisi alternatiive. 

Suvel ma söön näiteks väga palju suitsutatud kala. (Vastaja 3) 

Mul on maal suitsuahi ja jõgi sealsamas, et siis [suvel] saab rohkem nagu tehtud ja tarbitud 

kalatooteid seal. (Vastaja 2) 

Tulemustest ilmneb, et kala ja kalatoodete ostukäitumist mõjutava ostusituatsiooni puhul on 

vastanud üliõpilaste seas oluline nii ostukoht kui ka valik. Peamiselt on ostukoha valikul 

tähtsaks mõjutaks just toode, mida soovitakse osta. Värske kala tarbimisel eelistasid kõik 

vastajad oma toodet soetada just spetsiaalsetest kalapoodidest. Põhjusena toodi välja poo-

dide parem valik ning ka kindlustunne, et pakutav kaup on oluliselt kvaliteetsem ja värskem 

kui tavapoodides pakutav. Seejuures mängib olulist rolli ka ostu sooritamise aeg. Ühtlasi 

toodi intervjuu käigus välja ka isepüüdmise võimalus. See annab tarbijale eelise kontrollida 

ise oma kala kvaliteeti ning otsustada, kas see sobib tarbimiseks või mitte. Intervjueeritavate 

tulemuste analüüsimisel selgus ühtlasi, et valik mõjutab ka tarbijate ostuosalusmäära. Kala-

toodete ostuprotsessi puhul on üldjuhul tegu rutiinse ostukäitumisega, mis on omane ka teis-

tele toidukaupadele. Kõik vastanud üliõpilastest hindasid oma kalatoodete soetamise 
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protsessi üsna lühikeseks ning kiireks. Üldjuhul oli vastanud üliõpilastel välja kujunenud ka 

kindel eelistus, mida nad tarbida soovivad. Madala infovajaduse tõttu ei hinnata ka erinevaid 

alternatiive, vaid liigutakse edasi koheselt ostuotsuse langetamiseni. Samal ajal aga pakub 

erinevate alternatiivide rohkus tarbijale võimaluse valida, mistõttu võib ka poes viibitav aeg 

pikeneda. Samal ajal hindasid vastanud üliõpilased kõrgelt aga erinevate alternatiivide ole-

masolu ja laia valikut. Kuigi Konjunktuuriinstituudi uurimusest selgub, et valik ning kauba 

kvaliteet on kala ja erinevate kalatoodete puhul võrreldes hinnaga vähetähtsam, on tegu siiski 

tarbijate jaoks oluliste kriteeriumitega (Kala ja kalatoodete… 2016: 63). Seega võib antud 

tulemustest järeldada, et sõltumata madalast osalusmäärast on tarbijatele siiski kaupluste pu-

hul oluline erinevate alternatiivide olemasolu – tarbija tunneb end hästi varustatud poes pa-

remini, mis pikendab ka tema ostuprotsessi ja avaldab seega kogu ostukäitumisele positiivset 

mõju. 

Ostuprotsessi kirjeldamise ajal tõid kõik viis vastanud üliõpilast välja ka tuginemist hetkee-

motsioonidele, mis viitab samuti pigem madala osalusmääraga ostukäitumisele. Samal ajal 

tekitavad ebaratsionaalsed ostud aga vastuolu üliõpilaste madalate sissetulekute vahel. Kuigi 

viiest üliõpilastest käis intervjuu läbiviimise hetkel tööl ainult kolm, leidsid kõik vastanud, 

et neil on rahaga ümber käimisel raskusi. Tulemustest selgus, et intervjueeritavad eelistavad 

oma vajaduste tekkimisel neid ka kohe rahuldada, jättes sealjuures arvestamata teised alter-

natiivid. Samuti selgus näiteks ühe vastaja puhul, et margitoote nimel on ta valmis sõitma 

ka pikemaid vahemaid, et tarbida just kindla tootja valmistatud kaupa. Seejuures ei arvesta 

tarbija aga teekonnale kuluvaid väljaminekuid, mistõttu võib teises linna otsas poes käimine 

osutuda palju kulukamaks kui näiteks mõne teise, kuid kallima alternatiivi valimine kodule 

oluliselt lähemal asuvast poest. Seetõttu ei saa tuginedes teooriale alati väita, et tarbijad teek-

sid vaid ratsionaalseid otsuseid. Tarbijate, eriti noorte üliõpilaste puhul on tihtipeale tegu 

alles äsja kodust lahkunud indiviididega. Seeläbi õpitakse läbi kogemuste ka oma elu kor-

raldama, mistõttu võivad ka esialgsed tarbimisotsused olla läbimõtlematud ja rutakad. 

 

 

2.6. Järeldused 

 

Antud bakalaureusetöö raames uuriti lähemalt viie Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaa-

linstituudi üliõpilaste ostukäitumist. Fookusgrupi intervjuu käigus pöörati tähelepanu nii 



41 

 

üliõpilaste kalatoodete tarbimisele, tarbimise sagedusele kui kogu ostuprotsessi mõjutava-

tele teguritele. Ühtlasi tõid intervjueeritavad töö käigus välja oma eelistused kalatoodete soe-

tamise asukoha suhtes ning ka hinnangud kalatoodete kvaliteedile ja valikule.  

Valitud segmendi puhul on tegu naistega, kes kõik õpivad ülikooli kolmandal kursusel. Li-

saks õppimisele omas kolm vastanud üliõpilast ka kooli kõrval töökohta, mistõttu olid nende 

sissetulekud regulaarsed. Kahe teise vastaja puhul olid sissetulekud ebaregulaarsemad. Ühe 

tuluallikana tõi üks mittetöötavatest üliõpilastest välja näiteks kooli poolt makstava tule-

musstipendiumi. Ühtlasi selgus vastajate elukorraldust uurides, et töötavad üliõpilased ela-

vad üldjuhul ka omaette, vanematest eraldi. Vastajatest üks, kes aga intervjuu hetkel tööl ei 

käinud, elas koos perega peamiselt just töö puudumise tõttu. Samal ajal võib aga öelda, et 

kõigi vastanud üliõpilaste sissetulekute tase on küllaltki madal. Kõik viis üliõpilast õppisid 

intervjuu hetkel bakalaureuseõppe päevases õppes, mis hõlmab endas pidevat kohalolu. Pi-

kad päevad koolis seavad aga piirid tööotsingutele. Ühtlasi mõjutab töövõimalusi ka hari-

dustase, mistõttu keskendus 40% intervjueeritavatest pigem kooli lõpetamisele ja seejärel 

tööle siirdumisele. Peatselt saabuv kooli lõpp ning omandatav bakalaureusekraad laiendaks 

ühtlasi ka üliõpilaste šansse tööturul. Erialase ning tasuva töö leidmisel suureneks ka vasta-

nute sissetulekud ning ostujõud. Samal ajal tõi enamus vastanutest edaspidi välja ka soovi 

raha investeerida näiteks elamustesse või välismaale suundumiseks, et oma majanduslikku 

olukorda veelgi parandada. 

Ostukäitumist mõjutavatest teguritest avaldasid intervjueeritud üliõpilaste tarbimise kujune-

misele sarnaselt teooriale mõju nii psühholoogilised, sotsiaalsed kui ka teatud ostusituatsioo-

nist ja majanduslikest teguritest tingitud mõjurid. Käesoleva bakalaureusetöö uurimistule-

mustele tuginedes võib kokkuvõtlikult välja tuua järgmised järeldused: 

1) Fookusgrupi intervjuul osalenud üliõpilased tarbivad erinevaid kala ja kalatooteid vä-

hestes kogustes. 

2) Vähese tarbimise peamisteks põhjusteks on nii toodete kõrged hinnad kui ka üliõpilaste 

madalad sissetulekud. Ühtlasi toodi intervjuu käigus välja ka mitmesuguseid tingimusi, 

mida kalatoodete soetamisel otsustusprotsessis oluliseks peetakse – näiteks toodete hea 

kvaliteet ning suur valik. 

3) Vastanud üliõpilaste hinnatundlikkuse tase pole niivõrd kõrge kui nende enda hinnan-

gud sellele. Uurimuse käigus kirjeldasid mitmed tarbijad, et juhinduvad erinevate 
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kaupade ja hüvede soetamisel just hetkeemotsioonidest. Seetõttu ei saa ka erinevalt 

teooriast väita, et vastanud üliõpilaste otsused on alati kaalutletud ja ratsionaalsed. 

4) Üliõpilased eelistavad oma madalatest sissetulekutest hoolimata soetada kaupa pigem 

spetsiaalsetest kalapoodidest, mis pakuvad laiemat valikut ning ühtlasi ka õdusamat 

keskkonda, kus oma oste sooritada. Intervjueeritavad hindavad end küll hinnatundli-

keks, kuid ostusituatsioonis ilmnevad vastupidised ilmingud. 

5) Sotsiaalne mõju perekonna näol mängis vastanute puhul olulist rolli, seda eelkõige läbi 

perekonna kui etalongrupi.  

Samal ajal võis kogu fookusgrupi intervjuu tulemusi analüüsides märgata kattuvusi mitmetes 

tegurites. Seetõttu võib öelda, et ostukäitumist mõjutavad kindla indiviidi puhul väga mit-

mesugused tegurid, sõltudes lisaks inimeste isikuomadustele ka konkreetsest situatsioonist 

ning keskkonnast. Nii nagu keskkond on pidevalt muutuv, läbib aja jooksul muutuse ka ini-

mene ja tema mõttelaad. Seetõttu on ka inimeste ostukäitumist küllaltki keeruline ette en-

nustada. 
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KOKKUVÕTE 

 

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida Eesti Maaülikooli üliõpilaste ostukäi-

tumist kalatoodete tarbimisel ning tuua ja selgitada välja seda oluliselt mõjutavad tegurid. 

Töö käigus selgitati lühidalt nii tarbija ostukäitumise olemust kui ka tegureid, mis seda mõ-

jutavad. Samuti anti ülevaade kalatoodete tarbimisest Eestis. Töö autor kasutas uurimismee-

todina kvalitatiivse sisuanalüüsi meetodit, kogudes läbi poolstruktureeritud fookusgrupi in-

tervjuu andmeid viie Eesti Maaülikooli majandus- ja sotsiaalinstituudi üliõpilase ostukäitu-

mise ja tarbimisharjumuste kohta kala ja kalatoodete tarbimisel ning kõrvutades saadud tu-

lemusi hiljem teooriaga, leidmaks võimalikke sarnasusi. 

Kõik inimesed on igapäevaelus tarbijate rollis, soetades oma vajaduste rahuldamiseks mit-

mesuguseid kaupu ja teenuseid. Suurima osa tarbimisest moodustab seejuures aga just toi-

duainete, sealjuures ka näiteks kala ja kalatoodete soetamine. Traditsiooniliselt on kala eest-

laste toidulaual alati esindatud olnud. Ka viimastel aastatel on tarbimine püsinud küllaltki 

ühtlasena – 2015. aastal tarbiti elaniku kohta ligi 10 kilogrammi kala ja kalatooteid aastas. 

Erinevate hüvede valikul lähtuvad aga indiviidid erinevatest teguritest, olles mõjutatud nii 

sisemistest psühholoogilistest mõjuritest kui ka ümbritsevast ostusituatsioonist. Ühtlasi on 

inimesed ka sotsiaalsed olendid, püüdes pidevalt pälvida üksteise heakskiitu. Toiduainete 

tarbimisel on oluline roll ka segmenteerimisel. Näiteks kalatoodete puhul on tarbimine suu-

rem just eakamates vanusegruppides kui noorte hulgas. Samal ajal on aga noored tundliku-

mad hindadele tulenevalt ebaühtlastest sissetulekutest. Seega kujuneb kindla tarbija ostukäi-

tumine mitme teguri kombinatsioonina, mida pole kunagi võimalik täielikult ette ennustada. 

Küll aga on võimalik vaadelda ostukäitumise dünaamikat ning muutusi aja jooksul, et õppida 

seeläbi oma segmenti paremini tundma. 

Uuringu tulemustest ilmnes, et kala ja kalatoodete tarbimine on üliõpilaste seas küllaltki 

madal. Peamise põhjusena toodi välja just toodete kõrged hinnad, mistõttu pole kala ja kala-

tooted madalama sissetulekuga segmendi puhul niivõrd kättesaadavad. Samal ajal esitasid 

vastanud üliõpilased aga ka palju teisi kriteeriume, mida toodete soetamisel silmas peetakse. 

Intervjueeritavate seas toodi välja näiteks nii toote maitset, kvaliteeti, päritoluriiki kui ka 

valikut erinevates kauplustes. Esitatud tingimustest tulenevalt ilmnes intervjuu käigus, et 
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kalatoodete ostukoha puhul eelistatakse oma valikud langetada pigem spetsiaalsetes kala-

poodides ja -turgudes kui suurtes kauplustes. Vastanute hinnangul aitab sealne õhkkond 

kindlustada kala heade maitse- ja teiste omaduste olemasolu, tekitades nendes suuremat usal-

dusväärsust kui tavapoodides sisseoste tehes. Samal ajal võis kogu intervjuu käigus märgata 

aga ka vastuolusid teooria, üliõpilaste hinnangute ning tegelikkuse vahel. Kuigi viiest vasta-

nud üliõpilasest töötas intervjueerimise momendil vaid kolm, hindasid kõik oma ostukäitu-

mist pigem ebaratsionaalseks, kulutades suure osa oma sissetulekutest emotsioonostude soo-

ritamisele. Ühtlasi ilmes intervjuu käigus ka tarbijate hinna tajumise erinevust sõltuvalt too-

test. Seetõttu ei ole tarbijad tegelikkuses erinevate ostuotsuste sooritamisel alati ratsionaal-

sed. Samal ajal toodi intervjuu käigus välja aga nii sisemised kui ka välised tarbija otsustus-

protsessi mõjutavad tegurid, mis olid üksteisega rohkemal või vähemal määral seotud. See-

tõttu võib öelda, et uurimistöö eesmärk leidis läbi viidud intervjuu käigus vastavalt teooriale 

ka kinnitust. 

Tarbijate ostukäitumise edasiseks uurimiseks teeb autor ettepaneku viia sarnane intervjuu 

läbi oluliselt suurema valimiga, et uurida lähemalt üliõpilaste ostukäitumise kujunemist ning 

kinnitada antud bakalaureusetöös ilmnenud tulemusi. Ühtlasi võimaldaks edasine uurimine 

üliõpilasi kui kindlat segmenti lähemalt tundma õppida. Samal ajal tuleks ettevõtetel noorte 

kalatarbimise suurendamiseks keskenduda oma kalavaliku suurendamisele ja kvaliteedi pa-

randamisele, et pakkuda üliõpilaste kriteeriumitele vastavaid tooteid. Heaks võimaluseks 

oleks ka näiteks erinevate mooduste leidmine, kuidas hinda paremini kuvada selleks, et suu-

rendada tarbimist ning vähendada inimeste arvatavat hinnatundlikkust.  
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Lisa 1. Fookusgrupi intervjuu kava 

 

1) Kui tihti tarbite kalatooteid? 

2) Milliseid kalatooteid te eelistate? 

3) Millised on Teie jaoks olulised tegurid, mida kalatoodete soetamisel silmas peate? 

4) Kirjeldage oma kalatoodete ostmise ostuprotsessi. 

5) Kas eelistate osta kala ja teisi kalatooteid kauplustest või otse kalaturult? 

6) Kuidas hindate kala ja teiste kalatoodete kvaliteeti ja valikut Eestis? 

7) Milline on Teie sissetulek? Kas käite kooli kõrvalt ka tööl? 

8) Kas elate üksi või koos vanematega? Juhul, kui elate üksi, siis kas ühiselamus või 

omaette korteris? 
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Lisa 2. Intervjuu kategooriad ja koodid 

 

Kategooria Kood 

Majanduslikud mõjurid • Ostujõud 

• Sooduspakkumised 

• Kvaliteet 

• Hinnatundlikkus 

• Kättesaadavus 

Psühholoogilised tegurid • Maitse 

• Tarbimise sagedus 

• Kogemused 

• Hoiakud 

• Brändilojaalsus 

• Toote päritolu 

• Pakend 

• Hooajalisus 

Sotsiaalsed mõjud • Perekond 

• Etalongrupp 

• Kultuur 

Ostusituatsioon • Ostukoht 

• Valik 

• Osalusmäär 

• Ostuaeg 
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