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SISSEJUHATUS 
 

Eestis on kasvatatud ja söödud õunu sajandeid ning võib kindel olla, et samasugune 

tendents jätkub edaspidigi. Aasta aastalt on eestlane hakanud enam õunu ostma, samas 

ostetavate õunte osakaalus domineerib importõun ning kodumaine toodang on jäänud 

tahaplaanile. Õunakasvatust peetakse Eestis kõige suurema potentsiaaliga 

puuviljakasvatuse haruks (Eesti … 2015: 12). Isevarustatuse taset hinnatakse viimasel 

kümnendil keskmiselt viiendikuni aastasest kogutarbimisest. Seetõttu ongi oluline uurida, 

millised tegurid mõjutavad tarbijate ostukäitumist  kodumaist lauaõuna ostma, et anda 

tootjaile signaal nende toodangu vajalikkusest. 

Tarbijate teadlikkus kohalike toodete kohta on kasvamas, see eeldaks ka müüginumbrite 

suurenemist kodumaise õuna puhul. Seetõttu on vajalik teada, millised tegurid ajendavad 

ostma kodumaist ning importtoodet. Antud töös on pandud rõhk tarbijate ostukäitumist 

mõjuvate tegurite välja selgitamisele, mille põhjal tehakse järeldused õunaturu toimimise 

kohta. 

Käesoleva töö koostamisel viidi läbi tarbijaküsitlus ostukäitumise mõju kohta tarbijate 

seas. Bakalaureusetöö eesmärgiks on analüüsida tarbijate ostukäitumist erineva päritoluga 

õunte näitel ning selgitada välja olulised mõjurid, mida kasutada kodumaise toodangu 

eelistuse saavutamiseks turunduskommunikatsioonis. Uurimisülesanneteks on: 

 Käsitleda teoreetiliste allikate põhjal tarbija ostukäitumise olemust ning seda 

mõjutavaid tegureid lauaõunte ostmisel 

 Anda ülevaade õunte maksumuse muutustest ostukorvis aastail 2014-2018 

 Analüüsida valimi ostukäitumist ning tuua välja seda mõjutavad tegurid 

 

Uurimistöö koostamisel on kasutatud nii teiseseid kui esmaseid andmeid. Teisesed andmed 

on kogutud kirjandusallikatest, Eesti konjunktuuriinstituudi kvartaalsest väljaandest ning 

erialaliitudest. Esmaste andmete kogumiseks viidi läbi ankeetküsitlus Eesti tarbijate seas. 
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Bakalaureusetöö koosneb kahest peatükist. Esimeses peatükis antakse ülevaade 

ostuprotsessist ning tarbija ostukäitumist mõjutavatest teguritest õunte ostmisel. Teises 

peatükis keskendutakse tarbijaküsitluses saadud tulemuste analüüsimisele ning antakse 

ülevaade õunte maksumuse muutusest ostukorvis. 
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1. TARBIJA OSTUKÄITUMISE TEOREETILINE 

RAAMISTIK 
 

1.1. Ostuprotsessiga seotud põhimõisted 

 

Tarbija ostukäitumise all mõistetakse tarbijate käitumist seoses toodete valimise, ostmise ja 

kasutamisega (Ramya, Ali, 2016: 76). Tarbija ostukäitumine on keeruline ja mitmetahuline 

protsess, kuid ettevõtete jaoks on väga oluline seda tunda, kuivõrd turundustegevuse 

kavandamine nõuab eelduste tegemist tarbija ostukäitumise kohta (Khan 2007: 3). 

Ostukäitumist võib kirjeldada nii eratarbijate kui äritarbijate jaoks. Kuna käesolevas 

uuringus uuritakse õunte tarbimist eraisikute poolt, siis alljärgnev ostuprotsessi käsitlus on 

esitatud eratarbijate (edaspidi tarbijad), kes kasutavad tooteid isiklikul eesmärgil, 

kontekstis. 

Tarbija ostukäitumine hõlmab nii otsustusprotsessi, mille käigus tarbija langetab 

ostuotsuse, kui tegevusi, mis on seotud ostude sooritamise, otsuse langetamise jaoks info 

hankimise ja ostetud kaupade kasutamisega (Khan 2007: 2). Ostukäitumine võib alata 

ajaliselt ammu enne ostu tegelikku sooritamist ning see jätkub ka pärast ostu (Comegys et 

al. 2006: 337). 

Tarbija ostuprotsessi kirjeldamiseks on kõige levinumaks lähenemiseks viiest etapis 

koosnev mudel (Tabel 1). Selle kohaselt läbib tarbija järjest erinevaid etappe, kus ta 

sooritab kindlaid tegevusi, näiteks kogub infot või sooritab ostu. Kuigi tavapäraselt 

nähakse ostuprotsessi lineaarsena ehk tarbija läbib selle etappe järjest, siis mõnikord võib 

tarbija mõne etapi vahele jätta ning samuti on võimalik, et tarbija liigub tagasi juba 

varasemalt läbitud etapi juurde (Ferrell, Hartline 2007: 150). 

Ostuprotsessi esimeseks etapiks on vajaduse äratundmine, mida võib pidada ka protsessi 

käivitajaks (Ferrell, Hartline 2007: 151). Ostuprotsessi algus toimub tarbija teadvuses ja 

seda isegi enne kui tarbija hakkab teadlikult mõtlema ostu sooritamise peale (Khan 2007: 

2). Vajadused on inimestel pidevalt olemas ning vajadusi on erinevaid, ostuprotsessi 

käivitab aga rahuldamata vajadus ning see kui tarbija saab aru, et tal selline vajadus on 
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(Ferrell, Hartline 2007: 151). Vajaduse äratundmise jaoks on vaja stiimulit. Mõned 

vajadused tunneb inimene ära sisemise stiimuli mõjul. Näiteks inimene tunneb näljatunnet 

ja see käivitab ostuprotsessi, millega inimene hakkab otsima toidukaupu, millega nälga 

kustutada. Vajaduse äratundmine võib toimuda ka välise stiimuli mõjul. Tarbija võib oma 

vajaduse avastada nähes reklaami, saades müügipakkumise või kuulda tuttava käest 

soovitust mõne toote kohta (Doole et al., 2005: 31). 

Rahuldamata vajaduse kõrval peetakse ostuprotsessi käivitajaks ka tarbijal esinevat 

lahendamata probleemi. Selle all mõistetakse erinevust tarbija poolt soovitud ja tegeliku 

olukorra vahel. Kui tarbija avastab, et olukord erineb tema soovidest, siis hakkab ta 

tegutsema selle probleemi lahendamiseks (Doole et al., 2005: 31). 

Tabel 1. Tarbija ostuprotsessi etapid 

Etapp Sisu 

Vajaduse äratundmine Tarbija saab aru, et tal on rahuldamata 

vajadus või lahendamata probleem, tarbija 

hakkab tegutsema vajaduse rahuldamiseks 

või probleemi lahendamiseks 

Infootsing Tarbija otsib infot  vajaduse rahuldamise 

kohta 

Tarbija kasutab sisemisi ja väliseid 

infoallikaid kogumaks infot vajaduste 

rahuldamise kohta 

Alternatiivide hindamine Tarbija annab alternatiividele hinnangu 

talle oluliste omaduste kaupa 

Tarbija koostab alternatiivide 

paremusjärjestuse 

Ostuotsuse langetamine ja ostu 

sooritamine 

Tarbija langetab valiku alternatiivide vahel 

Tarbija sooritab ostu 

Ostujärgne käitumine Toote kasutamine, kliendirahulolu 

kujunemine 

Veendumine otsuse õigsuses 

Tarbija järgmised tegevused 

Allikas: autori koostatud Doole et al. (2005), Comegys et al. (2006), Khan (2007), Ferrell, 

Hartline (2007) järgi 

Järgmiseks ostuprotsessi etapiks on infootsing, mille käigus tarbija kogub infot, mis aitab 

tal langetada valiku, kuidas oma vajadust rahuldada (Marin 2015: 330). Tarbijatel on 

võimalik kasutada infootsingul sisemisi ja väliseid infoallikaid. Sisemised infoallikad on 

seotud tarbija teadvuses oleva informatsiooniga. See võib põhineda tarbijate välistel 

kogemustel, aga ka tarbija poolt varasemalt saadud välisest informatsioonist, näiteks tarbija 
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varasemad vestlused sõpradega, varem loetud teiste tarbijate kogemused või varasemalt 

nähtud reklaamid (Marin 2015: 331). 

Välised infoallikad on kõik need, mis asuvad tarbija jaoks väliskeskkonnas (Marin 2015: 

331). Siia kuuluvad reklaamid, mitmesugused kirjalikud materjalid, teiste tarbijate 

tagasiside, meediakajastused (Comegys et al. 2006: 338). Välisteks infoallikateks on ka 

internetis olevad materjalid, mille tähtsus tarbijate ostuprotsessi mõjutajana on järjest 

kasvanud (Liu 2007: 16). Välised infoallikad on võimalik jagada kommerts- ja avalikeks 

allikateks. Kommertsallikad on tootjate poolt kontrollitavad allikad, näiteks reklaam ja 

tooteinfo pakendil. Avalikes allikates olev info pärineb seevastu kolmandatelt osapooltelt, 

kes on tavaliselt erapooletud ning seetõttu on avalike allikate info tarbijate jaoks 

väärtuslikum (Comegys et al. 2006: 338). Enamasti usaldavad tarbijad sisemistest allikatest 

pärinevat infot rohkem kui välistest allikatest saadavat (Ferrell, Hartline 2007: 151). 

Infootsingule tarbija poolt kulutatud aeg ja tema poolt tehtud pingutused sõltuvad vähemalt 

kolmest asjaolust (Ferrell, Hartline 2007: 151; Pride, Ferrell 2008: 195): 

 Ostu sooritamisega seotud risk. Kui tegemist on kaubaga, mille puhul on 

tõenäolisem, et tarbija võib teha ebasobiva valiku või kui on suurem võimalus, et 

kaup võib olla ebakvaliteetne või tarbija vajadustele mittevastav, siis kogub tarbija 

põhjalikumalt infot. 

 Toote hind. Kallima toote puhul on tarbijatel rohkem mõtet põhjalikumalt infot 

otsida, sest kahju ebasobiva ostuotsuse tegemisest on suurem. 

 Tarbija kogemused ostu sooritamisega. Kui tegemist on kaubaga, mida tarbija hästi 

ei tunne või mida ta varem ostnud ei ole, siis kogub tarbija põhjalikumat infot. 

 Infootsingu kulud. Kui info on kergesti kättesaadav ja selle hankimise kulud on 

madalad, siis kogub tarbija põhjalikumat infot. 

Kui tarbija otsustab infootsingu puhul vähem pingutada, siis ta kasutab peamiselt 

infoallikaid, mis talle kergesti kättesaadavad ning mille juurde saamiseks ta ei pea tegema 

aktiivset pingutust. Sellistes olukordades on tarbija rohkem mõjutatav reklaamist ja tootja 

poolt avaldatud infost (Comegys et al. 2006: 338). 

Alternatiivide hindamise juures annavad tarbijad toodetele, kui erinevatele alternatiividele 

vajaduse rahuldamiseks, hinnangu kuivõrd hästi toode aitab vajadust rahuldada. Hinnang 

sõltub tavaliselt mitmetest tooteomadustest, tarbija võrdleb tooteomaduste kogumeid oma 
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vajaduste kontekstis (Ferrell, Hartline 2007: 151). Lisaks sellele, kuivõrd hästi toode 

tarbija vajadusi rahuldab, võtab tarbija arvesse ka toote hinda. Odavama hinnaga on tarbija 

nõus ostma tooteid, mis rahuldavad tema vajadusi vähem, kuivõrd tarbijal jääb sellisel 

juhul raha üle teiste vajaduste rahuldamiseks. Toote hinna olulisus tarbija jaoks sõltub 

tarbija poolt kasutada olevatest rahalistest ressurssidest (Ramya, Ali, 2016: 79). 

Alternatiivide hindamise protsess võib olla tarbijatel erinev. Kui tarbijal on 

miinimumnõudmised tooteomaduste suhtes, siis võib tarbija nende järgi alternatiive 

välistada. Mõnikord võib tarbija välistada alternatiive mitu korda vähendades seega 

valikuvõimaluste hulka (Comegys et al. 2006: 340). Alternatiivide hindamisel võib tarbija 

moodustada pingerea alternatiividest. Hindamise käigus võib esialgne pingerida muutuda, 

kui tarbija saab juurde uut infot või kui ostusituatsioon muutub (Doole et al., 2005: 34). 

Ostuotsuse langetamise juures tarbija teeb valiku, millise alternatiivi ta valib. Tarbija valib 

enamasti pingereas esimesele kohale paigutatud alternatiivi, kuigi võib juhtuda, et see ei 

ole kättesaadav, näiteks ei ole sellist toodet müügil. Sellisel juhul valib tarbija 

alternatiividest järgmise (Doole et al., 2005: 34). Ostuotsus koosneb paljudest erinevatest 

valikutest (Ferrell, Hartline 2007: 151, Liu 2007: 16): 

 Milline toode osta? Mõne vajaduse rahuldamiseks on võimalik kasutada mitut 

erinevat toodet. 

 Millise brändi toode osta?  

 Milline tootemudel osta? Sama brändi raames on sageli võimalik valida mitmete 

mudelite vahel. 

 Millises koguses toodet osta? 

 Kelle käest toode osta? Sama toodet võivad müüa erinevad pakkujad, sealjuures 

võivad olla toote hind jm müügitingimused erinevad. 

 Millised maksetingimused valida? Kas maksta toote eest kohe või kasutada 

järelmaksu? 

Ostuotsusele järgneb ostu sooritamine. Alati ei pea see toimima koheselt pärast otsuse 

langetamist (Ferrell, Hartline 2007: 151). Kui aga ostuotsuse ja ostu sooritamise vahel jääb 

pikem ajavahemik, siis on võimalik, et tarbija muudab oma esialgset valikut (Doole et al., 

2005: 34). Ostu sooritamine võib toimuda füüsilises kaupluses, aga ka e-poes või näiteks 

kauba tellimisega ostja poolt soovitud aadressile (Liu 2007: 16). 
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Ostujärgse käitumise juures tarbija kasutab toodet ja tal kujuneb hinnang toote kohta 

(Ferrell, Hartline 2007: 151). Pärast ostu sooritamist tahab tarbija saada kinnitust, kas ta on 

teinud õige otsuse. Sellel eesmärgil võib ta koguda täiendavat infot, mõelda veel teiste 

alternatiivide peale, veendumaks, et on teinud enda jaoks parima võimaliku valiku (Fernie 

et al. 2013: 254). Tarbijad enamasti üritavad vältida ostus pettumist ja seetõttu võivad nad 

olla täiendava info kogumisel valivamad, otsides infot, mis kinnitaks nende valiku õigsust 

(Doole et al., 2005: 35). 

Toote kasutamise käigus kujuneb tarbijal välja hinnang toote omadustele. Selgub, kui hästi 

toode rahuldab tarbija vajadusi. Selle põhjal kujuneb välja kliendirahulolu (Liu 2007: 18). 

Ostujärgselt võivad kujuneda tarbijal pikaajalised kliendisuhted toote pakkujaga (Ferrell, 

Hartline 2007: 151). Selliste suhete arendamiseks on oluline, et toote pakkujad suhtleksid 

kliendiga ostujärgsel etapil edasi (Liu 2007: 18). Ostujärgsest etapist sõltub kas ja millal 

teeb klient uue ostu. Seega võib ostujärgses faasis käivituda uus ostuprotsess (Doole et al., 

2005: 34). 

Tarbija võib läbida ostuprotsessi erineva kiirusega. Kui tegemist on impulssostudega siis 

võib tarbija jõuda ostu sooritamiseni vaid sekunditega. Teiseks äärmuseks on aga 

võimalus, et tarbija sooritab ostu alles aastaid pärast seda, kui ta on seda kaaluma hakanud 

(Ferrell, Hartline 2007: 150). Nagu märgib Martin (2015: 331), siis enamike ostude puhul 

on ostuprotsess pigem lühike, kuivõrd ostusid ei plaanita pikalt ette. Paljude ostude puhul 

tehakse kogu protsess läbi kaupluses viibides. Näiteks avastab tarbija, et tal seda toodet 

vaja on, alles siis, kui ta toodet kaupluses märkab. 

 

1.2. Ostuprotsessi mõjutavad tegurid 

Ostuprotsessi mõjutab otsuse keerukus, mis sõltub nii ostetava toote eripärast kui tarbija 

kogemusest selle tootega. Tarbija jaoks on keeruline langetada ostuotsuseid, mille juures 

tuleb teha palju valikuid, näiteks on valida paljude alternatiivide vahel ja toodetel on palju 

tarbija jaoks olulisi omadusi. Tavapäraselt on keerukad kallihinnaliste ja harva ostetavate 

kaupade ostuotsused. Kui tarbija ostab kinnisvara või auto või valib millisesse tasulisse 

kõrgkooli astuda (seegi on käsitletav ostuotsusena), siis tavaliselt tarbija kaalub otsust 

pikalt ja põhjalikult (Ferrell, Hartline 2007: 156). Tarbija jaoks on keerukad ostuotsused, 

mida ta langetab harva ning mille puhul tal on toodete kohta vähe eelnevat informatsiooni 

(Fernie et al. 2013: 260). 
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Kui tarbija ostab mõnda toodet sageli, siis tõenäoliselt on tal kujunenud sellest hea 

ülevaade ning tal võivad olla ka kindlad eelistused mõne tootemudeli suhtes. Sellistel 

juhtudel paljud tarbijad kordavad eelmist ostuotsust, st nad ostavad sama toodet, samast 

kohast, ka kogus võib samaks jääda (Doole et al. 2005: 36). Siiski võib mõnikord tekkida 

tarbijal isegi siis, kui toode on väga hea, samast tootest tüdimus või küllastumus ning 

vahelduse mõttes võib mõnikord tarbija otsustada teise toote kasuks (Comegys et al. 2006: 

337). 

Ostuprotsessi mõjutavad mitte ainult tootega vaid ka tarbijaga seotud tegurid. Tarbijate 

ostuotsuseid mõjutavad sotsiaal-demograafilised tegurid nagu vanus, sugu, 

sotsiaalmajanduslik staatus, elukutse jne, kuivõrd näiteks noorematel ja vanematel 

inimestel on erinevad vajadused ning võivad olla ka erinevad viisid, kuidas infot kogutakse 

ja otsuseid langetatakse (Ferrell, Hartline 2007: 156). Samuti mõjutavad sotsiaal-

demograafilised tegurid tarbijate vajadusi ja eelistusi. Sellest tulenevalt turundajad jagavad 

sageli tarbijaid nimetatud tunnuste alusel segmentideks ning nad valivad turundustegevuste 

jaoks välja kindlad segmendid, kelle seas loodetakse tõenäolisemalt toodangule ostjaid 

leida (Comegys et al. 2006: 338). 

Tarbija isiklikest omadustest mõjutavad ostuprotsessi veel tarbija elustiil, harjumused, 

huvid ja eelistused. Võrrelduna sotsiaal-demograafiliste teguritega on turundajatel neid 

keerulisem jälgida ja arvesse võtta (Ramya, Ali, 2016: 78). Samuti võivad tarbijad olla 

erinevad oma käitumise ratsionaalsuse osas. Mõned tarbijad on väga kaalutlevad ja 

hindavad põhjalikult toote funktsioone. Seevastu teised tarbijad langetavad ostuotsuseid 

emotsioonide ajal ning nende puhul võib otsust mõjutada kõigest mõni üksik tugevalt 

emotsioone tekitav tooteomadus (Doole et al., 2005: 37). 

Tarbijaga seotud teguritest on veel sotsiaal-kultuurilised tegurid. Tarbija kuuluvus 

sotsiaalsesse gruppi mõjutab tema eelistusi ning ka norme, mida ta tarbimisel järgib. 

Tarbija eelistused võivad olla mõjutatud tema sugulaste ja tuttavate poolt (Ramya, Ali, 

2016: 78-79). 

Tarbija ostuprotsessi mõjutab tarbija lojaalsus tootele või brändile. Kui tarbija on ühele 

brändile väga lojaalne, siis ta eelistab pidevalt osta selle brändi tooteid. Tarbija ei tarvitsegi 

hakata otsima infot teiste alternatiivide kohta ning ta ei hakka ka pikemalt mõtlema, kas 

tasuks osta mõne teise brändi toode (Ferrell, Hartline 2007: 151). Olukorda, kus tarbijal on 
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kujunenud välja selged varasemad eelistused toote suhtes, võib käsitleda kui piiratud 

probleemi lahendust, mille korral kogub tarbija infot vähe ja kulutab selle analüüsiks vähe 

aega. Esialgsest valikust kõrvalekaldumine on võimalik üksnes siis, kui tarbija kerge 

vaevaga leiab parema alternatiivi (Pride, Ferrell 2008: 195). 

Ostuprotsessi mõjutavad tarbija oskused infot koguda ja töödelda. Kliendid, kes suudavad 

toote kohta paremini infot leida, suudavad teha paremini informeeritud valikuid (Liu 2007: 

26). 

Tarbija ostuprotsessi mõjutavad ka situatsioonilised tegurid ehk ostuolukord, milles ta 

viibib. Nende hulka kuuluvad ostukeskkond, sotsiaalsed tegurid, ajalised piirangud, 

emotsionaalne seisund. Situatsiooniliste tegurite mõju on tugevam kui eelnevalt ei ole 

tarbijal kujunenud välja kindlat eelistust (Comegys et al. 2006: 341). 

Ostu sooritamist võib soodustada meeldiv kaupluse keskkond, mis võimaldab toodetega 

mugaval viisil tutvuda. Samas ülerahvastatud kauplus muudab seal viibimise 

ebameeldivaks, mistõttu võivad külastajad sellest kiiresti lahkuda ilma ostu sooritamata 

(Ferrell, Hartline 2007: 158). Füüsilise keskkonna juures võivad tarbijat mõjutada helid, 

lõhnad, valgustus, ilmastik, samuti kaupluse kujundus ja kaupade väljapanek (Pride, Ferrell 

2008: 199). E-kaubanduse puhul mõjutab ostuprotsessi veebikeskkonna kujundus: kuidas 

seal on tooteid esitletud, millist infot toodete kohta pakutakse, kui mugav on 

veebikeskkonnas liikumine ja ostu sooritamine (Liu 2007: 26). 

Situatsioonilised tegurid võivad olla sotsiaalsed. Tarbijat mõjutab kaupluse personali 

tegevus ja suhtlemine. Samuti võivad tarbija otsuseid mõjutada teiste tarbijate poolt 

langetatud otsused, kui tarbija neid näeb. Tarbija poolt langetavad otsused võivad olla 

erinevad sõltuvalt sellest, kas ta on ostuprotsessi käigus üksi või viibivad tema juures  

pereliikmed või sõbrad-tuttavad (Pride, Ferrell 2008: 199). Viimasel juhul võib tarbija 

esialgsest otsusest kõrvale kalduda, kui ta saab oma tuttavatelt teistsuguse soovituse 

(Comegys et al. 2006: 341). 

Ostu sooritamist võivad mõjutada ajalised piirangud. Kui kliendil on aega vähe, siis 

tõenäolisemalt ta kogub toote kohta vähem infot ja läbib kogu ostuprotsessi kiiremini 

(Ferrell, Hartline 2007: 158). Ajapuuduses võib tarbija ka ostu sooritamata jätta ning lükata 

selle edasi, eriti kui tegemist ei ole väga tugeva rahuldamata vajadusega (Pride, Ferrell 

2008: 199). 
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Tarbija käitumist mõjutab tema emotsionaalne seisund ostu sooritamise ajal. Tarbija 

valikud sõltuvad sellest, millises meeleolus ta on, näiteks kas ta on rõõmus, närviline, 

väsinud. Rõõmsas tujus võib tarbija kalduda tegema emotsioonostusid, närvilise või 

väsinuna on tarbija võime alternatiivide kohta infot koguda ja valikuid teha alanenud ning 

seetõttu kulutab ta otsuse langetamisele vähem aega ja energiat (Comegys et al. 2006: 

341). 

Kliendi ostukäitumine sõltub ka sellest, kas toode ostetakse isiklikuks kasutamiseks või 

teise inimesele (pereliikmele, kingituseks). Viimastel juhtudel üritab tarbija ära arvata, 

milline toode rahuldab paremini teise inimese vajadusi ja tarbija võib osta toote, mis tema 

enda vajadustele ei vasta (Pride, Ferrell 2008: 199). 

 

1.3. Tarbija ostukäitumine õunte ostmisel 

Kuivõrd tarbija ostukäitumise eripära toote puhul võib sõltuda toote omadustest, siis 

järgnevalt tuuakse välja kaupade jagunemine ostukäitumise järgi ning seejärel selgitatakse 

õunte kuuluvust nimetatud liigituse järgi. Fernie et al. (2013: 250-251) jaotab tarbijate 

poolt ostetavad kaubad järgmisesse gruppidesse: 

 Igapäevakaubad (convenience goods) – madala hinnaga tooted, mida ostetakse 

sageli ja mille puhul läbitakse ostuprotsess kiiresti, mugavuskaupu ostetakse 

tavaliselt ilma põhjaliku müügitöötajate konsultatsioonita. Mugavuskaubad ei ole 

tarbijale väga olulised. Siia kuuluvad enamus toidukaupu ja majapidamistarbeid. 

 Eelistuskaubad (preference goods) – samuti madala hinnaga ja sageli ostetavad 

tooted, kuid siin on tarbijal kindel eelistus mõne brändi suhtes, ostuprotsess on kiire 

ja ostetakse tavaliselt ilma põhjaliku müügitöötajate konsultatsioonita. 

Eelistuskaubad on näiteks karastusjoogid, kohv, tee, sigaretid, šampoonid. 

 Ostlemiskaubad (shopping goods) – kõrgema hinnaga ja harvemini ostetavad, 

tarbija enamasti teab, millised tooteomadused on talle olulised, ostuprotsess on 

pikem, kuigi võidakse osta ka emotsioonostuna. Siia kuuluvad näiteks rõivad ja 

jalanõud. 

 Spetsiaalkaubad (speciality good) – kõrge hinnaga ja keerukad ning harvaostetavad 

tooted. Ostuprotsess on pikk, kogutakse sageli palju infot ja kasutatakse spetsialisti 

abi. Siia kuuluvad näiteks transpordivahendid ja elektroonikaseadmed. 
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 Mittetahetavad kaubad (unsought goods) – kaubad, mille olemasolu peale tarbija 

tavaliselt ei mõtle, enamasti kõrgema hinnaga ja keerukad tooted. Ostuprotsessis on 

oluline roll müügitöötajatel. Näiteks kindlustuslepingud, mõned kodumasinad. 

Eelnevat arvesse võttes võib õunu pidada mugavuskaubaks. Õunte puhul on tegemist 

sagedasti ostetava toidukaubaga, mida kinnitavad Costanigro et al. (2011: 5) poolt 

läbiviidud uuringu tulemused, et rohkem kui pooled majapidamised ostavad õunu vähemalt 

korra nädalas, mille hind on madal ja mille peale tarbijad kulutavad tagasihoidliku osa oma 

eelarvest. Costanigro et al. (2011: 5) uuringu kohaselt on enamasti korraga ostetavate õunte 

kogus kuni 0,5 kg, mille puhul ei ole tegemist märkimisväärse kulutusega. Samas kuulub 

mugavuskaupade hulka ka suur osa ülejäänud toidukaupadest, mistõttu võib eeldada, et 

tarbijate ostukäitumine õunte puhul on sarnane teiste toidukaupadega.  

Rainbolt et al. (2012: 386) toovad välja, et toidukaupade ostmisel on tavapäraselt tarbijate 

jaoks kõige olulisemateks tooteomadusteks olnud hind, kvaliteet, ostmise mugavus ning 

mõnede tootekaupade juures ka bränd. Moor et al. (2014: 138) poolt Eesti tarbijate seas 

läbiviidud uuringu tulemuste kohaselt peetaks õunte kõige olulisemaks omaduseks maitset, 

tervisekasusid ja välimust. Costanigro et al. (2011: 6) tulemuste kohaselt peavad õunte 

ostmisel tarbijad kõige olulisemaks maitset, visuaalset meeldivust, hinda, tervislikkust ja 

ostmise mugavust. Ali et al. (2010: 117) uuringu järgi on puuviljade puhul kõige 

olulisemad tooteomadused puhtus ja värskus, hind ja kvaliteet. 

Õunte ja ka veel paljude teiste toidukaupade ostmisel ei ole sageli tarbijal võimalik tooteid 

eelnevalt proovida, samas on toidu maitse üheks olulisemaks kvaliteedi omaduseks. See 

tekib olukorras, kus õunte maitse üle otsustamisel tarbija lähtub oma varasematest 

kogemustest või õunte välimusest (Grunert 2002: 280). 

Õunte puhul on võimalik tarbijal valida kodumaiste ja välisriikides kasvatatud õunte vahel. 

Moor et al. (2014: 138-139) uurimistulemused õunatarbijate eelistuste kohta näitavad, et 

rohkem kui 80% Eesti tarbijatest eelistab kodumaiseid õunu. Siiski on 2012.a. kodumaiseid 

õunu eelistavate tarbijate osatähtsus võrrelduna 2007.a. vähenenud. Õunte päritolu on 

kõige olulisem 46-55-aastaste tarbijate jaoks, samal ajal kui alla 25-aastased tarbijad on 

kõige ükskõiksemad selle suhtes, kas nad tarbivad kodu- või välismaiseid õunu. Peamiseks 

motiiviks kodumaiste õunte eelistamisel on selle uuringu järgi toiduohutuse kaalutlused, 

kuivõrd Eesti tarbijad on seisukohal, et kodumaiste õunte kasvatamisel on kasutatud vähem 
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pestitsiide. Samuti peeti kodumaiseid õunu maitse poolest paremaks ning selle juures 

märgiti, et kodumaised õunasordid on maitse poolest rohkem erinevad kui välismaised. 

Rainbolt et al. (2012: 386) uuring näitas, et tarbijad on valmis maksma kohalike õunte eest 

kõrgemat hinda, kuigi see sõltub tarbijate eripärast. Kohalike õunte eelistamine on seotud 

tarbijate väärtushinnangutega ja sotsiaalsete normide järgimisega. Peamiseks argumendiks 

kohalike õunte eelistamisel on arvamus, et need on tervislikumad ja et kohalike õunte 

tarbimine on keskkonnasäästlikum. Samuti ostetakse kohalikke õunu soovist toetada 

kohalikke tootjaid. Sellest tulenevalt kalduvad kohalikke õunu rohkem ostma tarbijad, kes 

on rohkem seisukohal, et nende tegevus omandab õunakasvatusele mõju. Sarnaseid 

tulemusi andis Bianchi ja Mortimer. (2015: 2296) uuring, mis näitas, et kohalik 

toidukaupade ostmine on tugevalt seotud tarbijate hoiakutega. Kohalikke toidukaupu 

eelistavad rohkem osta tarbijad, kes peavad oluliseks kohalike tootjate toetamist. 

Kohalike õunte ostmine võib olla veel ajendatud soovist toetada kodumaa majanduslikku 

arengut ja töökohtade arvu kasvu. Mõned tarbijad arvavad ka seda, et kohalikud õunad on 

maitsvamad ja tervislikumad (Denver, Jensen 2014: 132). 

Moser et al. (2011: 130) poolt erinevatele varasematele uuringutele tugineva metaanalüüsi 

tulemused näitavad, et õunte päritolumaa kuulub olulisemate tarbijate valikut mõjutavate 

tegurite hulka. Siiski on päritolumaa suhteliselt olulisem Euroopa tarbijate jaoks 

võrrelduna Põhja- ja Lõuna-Ameerika ning Ida-Aasia tarbijatega. Võrreldes päritolumaaga 

on Euroopa tarbijate jaoks suhteliselt olulisemateks õunte omadusteks selle välimus, lõhn, 

tervislikkus, keskkonnasäästlikkus ja pestitsiidide mittekasutamine nende kasvatamise 

juures. 
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2. TARBIJATE OSTUKÄITUMISE ANALÜÜS ÕUNTE 

NÄITEL 
 

2.1 Uuringu eesmärk ja metoodika 

 

Varasemalt viidatud uuringust nähtub, et  80% Eesti tarbijatest eelistab kodumaiseid õunu, 

pakutav kogus on sootuks teistsugune. Sellisest lõhest tulenevalt on otstarbekas mõista, 

missugused on tarbijate ostuotsust mõjutavad tegurid. Tarbijad on muutunud teadlikumaks 

kodumaise õuna eelistes, millest võib välja tuua tervislikkuse ja keskkonnasäästlikkuse. 

Mõistes paremini tarbija soove ja vajadusi on võimalik praegustele ja tulevastele tootjatele 

õunakasvatussektoris anda teadmisi oma toodangu turundamisest Eesti tarbijate seas. 

Tarbija ostukäitumise eelistuste teadasaamiseks tehakse turundusuuringuid. 

Turundusuuringud viiakse läbi saamaks teada, mida inimesed tõeliselt tahavad. Uuringu 

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

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

hõlmab andmeid, mida autor on ise kogunud ning otsinud. Turundusuuring aitab paremini 

mõista, milliseid tooteid tarbijad eelistavad (Perner 2010). 

Käesolev uurimistöö on läbi viidud Eesti elanike ostukäitumise seisukohalt leidmaks 

olulisi tegureid kodumaiste ning importõunte ostmisel. Uurimistöös kasutatud 

ankeetküsitluse eesmärgiks oli leida, millised tegurid mõjutavad inimeste ostukäitumist 

enim. Andmeid koguti Google Drive vahendusel koostatud küsimustikuga sotsiaalmeedia 

abil, samuti jagati küsitlust sõpradele ja tuttavatele. Küsitluse valimi suureuseks on 144 

tarbijat erinevates vanusegruppides. Küsitlus, mis on välja toodud lisas 1, koosnes 21st 

küsimusest, millest 19 olid valikvastustega ning kaks  olid avatud küsimused. Küsitlusele 

oli võimalik vastata viiel päeval vahemikus 9.-13. mai 2019. aastal.  

Antud töös on lisaks ostukäitumisele uuritud inimeste  ostukorvi maksumust, erilist 

tähelepanu on pööratud aiasaaduste ning seejuures õunte osakaalule ning maksumusele 
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ostukorvis. Vaadeldavaks perioodiks on aastad vahemikus 2014-2018, sealjuures on 

hinnad vastava aasta detsembri kuu seisuga.  

Kõik järgnevas peatükis koostatud joonised ning tabelid on tehtud  autori kogutud andmete 

baasil.  

 

2.2 Ankeetküsitluse tulemuste analüüs 

 

Uurimistöö ankeetküsitlus koosneb kolmest erinevast peatükist. Esimeses osas on 

küsimused seotud õunte ostmise sageduse, müügikoha ning eelistustega. Teises osas on 

tähelepanu pööratud kodumaise õuna mitmekesisuse, saadavuse ning tootjapoolse 

informatsiooni olemasolule. Viimases jaotises soovitakse saada informatsiooni vastanute 

elukoha, soo, vanuse, haridustaseme ning netosissetuleku kohta. 

Esimeses valikvastusega küsimuses  uuriti, kui tihti ostab tarbija kodumaiseid või 

importõunu (joonis 1). 

 

Joonis 1. Tarbijate jagunemine õunte ostmise sageduse järgi, protsentides. 

 

Joonisel 1 on välja toodud, et suurim osa tarbijaid ostab õunu kuni kolm korda nädalas. 

Nende osakaal moodustas vastajatest peaaegu kaks kolmandikku. Suuruselt järgmise osa 

vastajatest moodustasid tarbijad, kes ostavad õunu harvem, kui kord nädalas. Osakaaluna 

moodustab see umbes kolmandikku valimi suurusest.  Sagedamini, kui neli korda  nädalas 

ostavad õunu 11,8% vastanutest. 1,4% vastanutest ei osta õunu üldse. Saadud tulemustest 
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võib järeldada, et Eesti tarbija on suhteliselt õunalembeline, kuna rohkem kui kaks 

kolmandikku vastanutest ostab õunu vähemalt korra nädalas.  

Teise küsimusega sooviti vastajatelt teada, millistest kohtadest õunu kõige sagedamini 

ostetakse. Joonisel 2 on välja toodud populaarsemad ostukohad. 

 

Joonis 2. Tarbijate poolt enim kasutatavad müügikohad õunte ostmisel, protsentides. 

 

Kõige sagedamini ostetakse õunu supermarketitest, mille näiteks võib tuua Rimi, Selveri 

või Prisma kaubandusketid. Viimaseid  eelistavad kaks kolmandikku vastanutest. Teisel 

kohal on vastajad ostukohana märkinud turu, moodustades 10,4% vastajate hugast. Turu 

eeliseks on vahetum suhtlemine müüjaga ning võimalus hankida toode lühemat tarneahelat 

pidi. Ökopoed, sealhulgas Ökosahver ning Mahemarket, on 9% vastajate meelispaigaks 

õunte ostmisel. Siin tulevad esile tarbijad, kelle esimesse eelistusse tulevad tooted, mis on 

kasvatatud mahetootmise nõudeid järgides. Mõnevõrra vähem ostetakse õunu laatadelt 

ning otse tootjatelt. See on ka mõistetav, kuna laadad toimuvad kindlatel kuupäevadel ning 

ostuotsust pole võimalik teha intuitiivselt. Samuti pole paljudel tarbijatel võimalik osta 

õunu otse tootjatelt, kuna tootjad ei pruugi asuda kliendi läheduses ning õunte 

kättesaadavus pole tagatud aastaringselt. Laatadelt teeb oma ostu 2,1% ning otse tootjatelt 

4,2% vastanutest. Kõiki eelpool nimetatud võimalusi kasutab oma ostukohana 9,7% 

vastanutest. 

 

Kolmandas küsimuses uuriti tarbijatelt, et juhul kui nende esimene valik ei ole Eestis 

kasvatatud õunad, siis mis on selle peamiseks põhjuseks. Joonisel 3 on välja toodud 
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vastusevariandid ning lisatud juurde muu põhjus, mille juures oli võimalik avaldada oma 

arvamust, miks eelistatakse importõuna.  

 

 
Joonis 3. Importõunte peamised eelised Eestis kasvatatud õunte ees, protsentides. 

 

Populaarseimaks põhjuseks, miks tarbijad eelistavad Eestis kasvatatud õuntele importõunu, 

on importõunte parem kättesaadavus. Selle põhjuse märkis ära 42% vastanuist.  

Kuna tootjad on väikesed, siis ei suuda nad  pakkuda kaubanduskeskuste jaoks vajalikke 

koguseid, mistõttu on neil keeruline saada oma tooteid müügile. Väikese toodangumahu 

tõttu lõppevad varud sageli detsembris või jaanuaris, millest tulenevalt ei suudeta pakkuda 

õunu aastaringselt. (Eesti … 2015: 12). 

Järgnes 26,1 protsendiga põhjus, mis viitab  sellele, et importõunad näevad võrreldes 

kodumaistega atraktiivsemad välja ning kutsuvad enam ostma.  

Kodumaiste õunte madalamat konkurentsivõimet põhjustavad raskused nende säilitamisel, 

mille tulemusena toimub paljudel juhtudel kauplustest kiire kodumaiste õunte kvaliteedi 

langus. Kuigi põhimõtteliselt on võimalik kodumaiseid õunu säilitada värske puuviljana 

aastaringselt, siis eeldab see õigeid säilitustingimusi. See omakorda nõuab investeeringuid 

sobivatesse hoiustamistingimustesse, kus oleks võimalik tagada sobivat temperatuuri- ja 

niiskusrežiimi ning sealjuures jahutada kiiresti õunad hoiustamistemperatuurini (Eesti … 

2015: 12).  

Seda, et Eestis kasvatatud õunad on võrreldes importõuntega kallimad, tõi peamise 

põhjusena välja viiendik vastanutest. Kaubanduses pakutavate odavaimate importõunte 
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hinnaerinevus kodumaiste õuntega on kordades importõuna kasuks. Kümnendik vastajatest 

leidis, et importõunte eeliseks on mõni eelpool nimetamata põhjus.  

Tabelis 2 on välja toodud see, kuidas mõjutavad erinevad tegurid ostuotsust lauaõunte 

ostmisel. Antud küsimusele vastati mõnevõrra vähem valimi üldmahust, vastanute arv 

varieerus 123 ja 128 küsitletu vahel. Väiksemat vastamissoovi saab põhjendada sellega, et 

antud küsimusele jätsid vastamata inimesed, kelle eelistusse ei lange Eestis kasvatatud 

õunad. Küsimuse saab jaotada kahte ossa – esimeses pooles on tähelepanu pööratud toote 

omadustele, teises pooles toote hinnale, tootjale ning mahetootmisele. 

Enim mõjutavad ostuotsuse sooritamisel vastanuid maitseomadused. Enam kui 

kolmveerand vastanutest leidis, et neid mõjutavad õunte maitseomadused suurel määral.  

Inimesi, keda  pigem mõjutasid õunte maitseomadused, oli samuti. Väga vähesele osale 

vastanutest polnud maitseomadused olulised. Niisamuti on ostuotsuse tegemisel suure 

kaaluga toote värskus, õunte kvaliteet, toote usaldusväärsus ning tervislikkus. Antud 

tegurid  mõjutavad vastanuid ostuotsuse langetamisel suurel määral või on pigem olulised.  

Tunduvalt vähem, kui eelnevad viis tegurit, mõjutasid ostuotsust edasised variandid. 

Küsimuse teises osas  käsitletavad tegurid on toote hind, mahetunnistuse olemasolu, 

kohaliku tootja toetamise soov ning sooduspakkumised. Vastajate arvamused ostuotsuse 

mõjutamisest nende tegurite puhul on küllaltki erinevad. Ei saa välja tuua ühtki tegurit, mis 

mõjutaks selgelt ostuotsuse tegemist. Samuti pole ükski neist neljast tegurist niivõrd 

väikese mõjuga, et ei mõjutaks üldse ostuotsuse langetamist. 

 

Tabel 2. Eestis kasvatatud õunte ostuotsust mõjutavad tegurid 

 

Tegur 

Suurel 

määral,  

% 

Pigem 

mõjutavad, 

% 

Ei oska 

vastata, 

% 

Mõnevõrra 

mõjutavad, 

% 

Ei mõjuta 

üldse,  

% 

 

Vasta-

jate arv 

Maitseomadused 78,1 16,4 0 4,7 0,8 128 

Toote värskus 43 49,2 5,5 1,6 0 127 

Toote kvaliteet 43,8 35,9 6,3 12,5 0 126 

Usaldusväärsus 21,1 43 10,2 17,2 4,7 123 

Toote tervislikkus 25 42,2 10,9 14,8 4,7 125 

Toote hind 16,4 29,7 3,9 38,3 11,7 128 

Mahetunnistuse 

olemasolu 

10,2 26,6 10,2 21,1 28,9 124 

Kohaliku tootja 

toetamise soov 

24,2 21,9 12,5 25,8 13,3 125 

Sooduspakkumised 16,4 26,6 3,1 32,8 19,5 

 

126 
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Joonisel 4 on välja toodud, kui oluline on vastanutele, et ostetav õun oleks Eestis 

kasvatatud.  

 
Joonis 4. Tarbijate hinnang päritolu tähtsusele, protsentides. 

 

16% küsitlusele vastanutest  leiavad, et neile on väga oluline tarbida Eestis kasvatatud 

õunu. Pigem on kodumaine õun oluline 28,5% tarbijate seas. Seega võib järeldada, et 

peaaegu pooled vastanutest eelistavad kindlalt kodumaise päritoluga õunu. Ostuotsuse 

tegemisel on õunte kodumaine päritolu pigem ebaoluline veerandile vastajatest. Täiesti 

ebaoluline on õunte päritolu 10,4% küsitlusele vastanute hulgas. Nii ja naa vastusevariandi 

tõi välja viiendik vastajatest – nende eelistusse langevad nii kodumaised kui ka 

importõunad võrdsel määral.  

 

Kuuendas küsimuses sooviti teada, kuidas vastajad hindavad kodumaise õuna väljapaneku 

osakaalu kaupluses võrrelduna importõunaga. Andmed on näidatud joonisel 5.  
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Joonis 5. Kodumaise õuna väljapaneku osakaal kauplustes, protsentides. 

 

Joonisel 5 on välja toodud, et 22,9% vastajatest valisid seisukoha, mille järgi kodumaise 

õuna väljapaneku osakaal võrreldes importõunaga on olematu. Väiksena näevad Eesti õuna 

osakaalu 47,9% vastanutest. Seda, et kodumaise õuna osakaal kaupluste väljapanekutes on 

keskmine, leidis 24,3% küsitluses osalenutest. Väikse osa vastajate meelest on Eesti õuna 

väljapaneku osakaal võrreldes importõunaga kaupluses suur. Suurem osa, ligemale 

kolmveerand vastajatest leiab, et kodumaise õuna väljapanek võrreldes importõunaga on 

väiksemapoolne.  

 

Joonisel 6 on välja toodud see, kuidas tarbijad hindavad kodumaiste õunte tootevaliku 

mitmekesisust.  

 

 

Joonis 6. Tarbijate rahulolu kodumaiste õunte tootevaliku mitmekesisusega, protsentides. 
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Väike osa vastanutest on täiesti rahul pakutavate kodumaiste õunte mitmekesisusega. 

29,9% vastanutest leiab, et nad on praeguse tootevaliku mitmekesisusega üldiselt rahul, 

kuid väljapanek võiks olla mitmekesisem. 30,6% vastanutest ei oska anda hinnangut 

kodumaiste õunte tootevaliku mitmekesisuse kohta. Tootevaliku mitmekesisusega ei ole 

rahul enam kui kolmandik vastanutest.  

Kaheksandas küsimuses(joonis 7) sooviti teada saada, kas tarbijatel on piisavalt 

informatsiooni kodumaise tootja kohta.  

 

Joonis 7. Hinnang informatsioonile kodumaise tootja kohta, protsentides. 

. 

Informatsiooni hulka kodumaistest tootjatest peab piisavaks kümnendik  küsitlusele 

vastanutest. 35,7% vastjatest leidis, et informatsiooni tootja kohta võiks olla enam. Üle 

poole vastanutest leidis, et informatsioon tootjate kohta on puudulik.  

 

Enim soovitakse leida informatsiooni internetist, sealhulgas sotsiaalmeediast(Facebook, 

Instagram). 42 vastaja esimeseks eelistuseks informatsiooni kogumiseks kodumaise  tootja 

kohta oli internet. Lisaks sotsiaalmeediale ning otsingumootoritele(Google) sooviti 

informatsiooni leida Eesti Toiduainete Liidu  ning Põllumajandusministeeriumi kodulehelt. 

Populaarsuselt järgmine vastus informatsooni kättesaadavuse kohta oli 26 vastaja jaoks 

kauplus. Siia alla liigituvad väljapaneku juures olevad infotahvlid tootja kohta, 

hinnasiltidel olev informatsioon kui ka toote pakendil olev info. Viimane juhul, kui toode 

on eelnevalt pakendatud. Mõnevõrra vähem on valikuvariandina välja toodud 

televiisorit/raadiot, mida on kokku pakutud kuuel korral. Samuti soovitakse informatsiooni 

saada reklaamlehtedest ning erinevatest kohalikest väljaannetest(vallalehed, kohalikud 

11,2% 

35,7% 53,1% 
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teatajad). Sellise vastuse kirjutas 5 vastajat. Nelja vastaja jaoks on oluline saada 

informatsiooni otse turul asetseva müüja käest. Ülejäänud välja kirjutatud 

informatsiooniallikaid on pakkunud 1-2 inimest. Nendeks on informatsioon otse tootjalt 

või sõbra/tuttava käest, perekonnaliikme kaudu.  

Eesti õunaturule on iseloomulik, et suurem osa jaekaubanduses müügil olevatest õuntest on 

imporditud. Kaubandusvõrgus on levinumateks müügil olevateks õunasortideks „Golden 

Delicious“, „Jonagold“ ja „Granny Smith“. Sellise olukorra üheks olulisemaks põhjuseks 

on lühike vegetatsiooniperiood Eestis (Moor et al. 2014: 135). 

 

 

Joonis 8. Soovipärase kodumaise õuna olemasolu sortimendis, protsentides. 

 

Joonisel 8 on välja toodud, et 31,9% tarbijatest on olnud viimase poole aasta jooksul sageli 

olukorras, kus nendele soovikohast kodumaist õuna pole olnud sortimendis. 32,6% 

vastanutest leiab, et viimase kuue kuu jooksul on nad harva olukorras, kus neile sobiv 

õunasort puudub sortimendist. 35,4% vastajatest ei ole viimase poole aasta  jooksul olnud 

olukorras, kus nende eelistusse langenud kodumaine õunasort oleks sortimendist puudu.  

 

 

 

 

 

 

31,9% 

32,6% 

35,4% 

Kodumaiste õunasortide saadavus  

Sageli

Harva

Ei ole



26 

 

 

 

Joonisel 9 on välja toodud küsitletavate arvamus selle kohta, kui oluline on neile see, et 

ostetav kodumaine õun oleks pärit kodukoha ligidalt(kuni 50km kauguselt). 

 

Joonis 9. Kodumaiste õunte kodukoha lähedal kasvatamise olulisus(kuni 50km), 

protsentides. 

 

Joonisel 9 on välja toodud see, kui oluline on tarbijatele kodukoha läheduses kasvatatud 

õunte soetamine. Kodukoha kauguseks tootjast on valitud 50 kilomeetrit. Kolmandikule 

vastanutest ei ole kaugus kodukoha ja tootja vahel üldse oluline ning 27,8% vastanute 

jaoks vahemaa pigem ei ole oluline. Vahemaad kodukoha ning tootja vahel peab oluliseks 

vähem, kui kolmandik vastanutest. Sellistest tulemustest võib teha järeldusi Eesti 

geograafilise iseärasuse kohta. Vahemaad Eesti eri punktide vahel pole piisavalt suured, et 

see omaks märkimisväärset mõju ostuotsuse langetamisel. Pigem tuleks selline teema 

arutlusele pindalalt suuremate riikide korral. 
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Joonisel 10 on välja toodud, kuidas tarbija tunnetab kodumaise õuna säilivust võrreldes 

importõunaga.  

 

Joonis 10. Kodumaise õuna säilivus võrreldes importõunaga, protsentides. 

Peaaegu kaks kolmandikku vastajatest leiab, et kodumaine õun säilib importõunaga 

võrreldes vähem, moodustudes 64,5% küsitlusele vastanutest. 29,2% vastanutest leiab, et 

nad ei tunneta erinevust kodumaise ning importõuna säilivuse ajalise pikkuse vahel. 6,3% 

vastanuist arvab, et kodumaine õun säilib võrreldes importõunaga värskena pikema aja 

vältel.  

Kolmeteistkümnenda küsimusega sooviti tarbijatelt teada saada, kuivõrd on nad nõus 

väitega, et kodumaiste õunte kasvatamisel on kasutatud kordades vähem 

taimekaitsevahendeid võrreldes importõunaga. Tulemused on toodud joonisel 11. 

 

Joonis 11. Nõustumine väitega, et kodumaiste õunte kasvatamisel on kasutatud kordades 

vähem taimekaitsevahendeid, protsentides. 
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Joonisel 11 välja toodud andmetest nähtub, et 7,6% vastajatest leiab, et kodumaiste õunte 

kasvatamisel ei ole kasutatud kordades vähem taimekaitsevahendeid, kui importõunade 

puhul. 23,6% vastajatest pigem ei ole nõus eeltoodud väitega. 29,2% vastanutest on 

väitega, et kodumaised õunad on kordades taimekaitsevahendite vabamad, pigem nõus. 

Täiesti nõus on antud küsimuses püstitatud väitega 18,8% vastajatest. Viiendik vastajatest 

ei oska antud küsimuses seisukohta võtta. 

 

Joonisel 12 tuuakse ülevaade sellest, kuivõrd teadlikud on tarbijad kodumaistest 

pakutavatest õunasortidest. 6 vastajat leiab, et nad on väga teadlikud pakutavatest 

kodumaistest õunasortidest. 35 vastanutest arvab, et nad on üldiselt kodumaiste sortidega 

kursis. Suur osa vastanutest, st 60 vastajat leiab, et nende teadmised võiks pakutavatest 

kodumaistest õunasortidest olla paremad. 24 vastajat pole üldse kursis pakutavate Eestis 

kasvatatud õunasortidega. 19 inimest ei oska antud küsimusele oma vastust anda. 

 

Joonis 12. Tarbija teadlikkus kaubanduses pakutavatest kodumaistest õunasortidest. 

 

Viieteistkümnendas küsimuses, mis oli ühtlasi teine avatud küsimus, soovitakse teada 

saada, milliseid kodumaiseid õunasorte oskavad tarbijad nimetada. Küsimusele andis 

vastuse 106 küsitletavat. Kokku nimetati kuutteist erinevat õunasorti, keskmiselt oskas üks 
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vastaja nimetada kolme sorti õunu. Enim pakutud kodumaiste õunasortide hulka kuulusid 

Kuldrenett(48), Karksi Renett(41), Valge Klaarõun(39), Suislepp(38) ning Tellissaare(33). 

Suhteliselt palju on pakutud veel Talvenaudingut(22), Antoonovkat(19), Martsipani(17) 

ning Sügisjoonikut(14). Järgnevaid õunasorte on pakutud alla kümne korra: Krista(1), 

Kaja(2), Melba(3), Cortland(3), Lobo(4), Tiina(4), Sõstraroosa(5). 

 

Viimane ostukäitumist puudutav küsimus(joonis 13) uurib, kas tarbijad eelistavad 

ostuotsuste tegemisel kindlat sorti õunu.  

 

Joonis 13. Õuna sordi tähtsus ostuotsuse tegemisel, protsentides. 

 

Vastajatest 18,8% ostab alati sama sorti õunu. 36,8% tarbijatest leiab, et ostuotsuse 

tegemisel langetavad nad valiku enamasti samade õunasortide vahel. 44,4% küsitlusele 

vastanu seas ei ole õunte sort määrava tähtsusega.  

 

Kolmandas ankeetküsitluse osas sooviti saada andmeid vastanute elukoha, soo, vanuse, 

haridustaseme ning netopalga kohta. Küsitlusele vastanutest pidas ennast maaelanikuks 

22,5% ning linnaelanikeks 77,5%. Inimeste arvult teeb see vastavalt maaelanikena 33 ja 

linnaelanikena 111 tarbijaküsitluses osalenut. Vastanutest kaks kolmandikku olid naised 

ning kolmandiku moodustasid mehed. Arvuliselt oli see 96 naist ning 48 meest. 
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Vastajate vanuselist jaotumist on kujutatud joonisel 14. 

 

Joonis 14. Vastajate vanuseline jaotumine 

 

Vastanutest kõige rohkem, ehk 48 inimest olid 31-40 aastased. Suuruselt järgmise osa 

moodustasid 21-30 aastased vastajad, keda oli 46. Kolmanda osa moodustasid vastajad, 

kelle vanus jäi vahemikku 41-50, neid oli 26. 51-60 aastaseid vastajaid oli üheksa, 61 

aastaseid ja vanemaid kaheksa ning 20 aastaseid või nooremaid vastajaid oli seitse. 

 

Vastajate haridustasemelist jaotumist on kujutatud joonisel 15. 

 

Joonis 15.  Vastanute haridustasemeline jaotus, protsentides. 
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Joonisel 15 on välja toodud, et suurim osa ehk 45,1% vastanuist oli kõrgharidusega. Sellele 

järgnes 33,3% keskeriharidusega ning 18,1% keskharidusega vastanud. Kõige vähem ehk 

3,5% oli põhiharidusega küsitluses osalenuid.  

 

Vastajate igakuine netosissetulek on välja toodud joonisel 16. 

  

Joonis 16. Vastanute igakuise netosissetuleku(€) jaotus, protsentides 

Kõige enam oli vastajaid, kelle netosissetulek jäi vahemikku 1201-1800 eurot, neid oli 

43,1% vastanutest. Järgnesid 36,8%-ga vahemik, kelle netosissetuleku suurus eurodes jäi 

vahemikku 601-1200 eurot. Vähem vastajaid oli vahemikes, kus netosissetulek oli alla 600 

euro või üle 1800 euro. Nende oskaal kokku moodustas 20,1% vastanutest. 

 

2.3 Õunte maksumus ostukorvis aastatel 2014-2018 

 

Tulemuste analüüsimisel on võetud aluseks Eesti konjunktuuriinstituudi 

ostukorvi(toidukorvi) maksumus. Eesti konjunktuuriinstituudi ostukorv on püsiva koostise 

ja kaaluga ning vastab neljaliikmelise Tallinna pere ühe nädala tegelikele ostudele Tallinna 

kauplustes(Vaata, palju maksab...2016). 

Toidukorvi maksumus on olnud aastail 2014-2018 järjepidevalt tõusutrendis. Ainult aastal 

2015 on võrreldes aasta varasemaga toimunud minimaalne 1€ suurune hinnalangus. 

Sarnaselt on käitunud ka aiasaaduste osa toidukorvi kogumaksumusest, langedes aastal 

2016 5,2% võrreldes 2015. aastaga ning olles ülejäänud aastatel kasvavas trendis. Seevastu 
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õunte hinna muutus on käitunud suhteliselt erinevalt võrreldes toidukorvi ning aiasaaduste 

maksumusega. Aastal 2015 oli õunte maksumus ostukorvi kogumaksumusest 2,33€, 

suurenedes möödunud aastaga võrreldes 30,2%. Aastal 2016 oli õunte maksumuseks 

ostukorvis 2,07€. Sel aastal vähenesid nii kulutused aiasaadustele üldiselt(5,2%), kui ka 

kulutused õuntele(11,2%). Aastal 2017 oli õunte maksumuseks 2,64€, ostukorvi 

kogumaksumuseks oli 74,4€. Nii aiasaaduste hinna muutus kui ka õunte hinna tõus olid 

võrdlemisi samades proportsioonides, olles vastavalt 25,8% ja 27,5%. Aastal 2018 oli 

õunte maksumuseks ostukorvis 2,14€, olles 18,9% madalam aasta varasemast. Samas 

aiasaaduste üldine hinnatase suurenes 2018 aastal 4,4% võrra. Ostukorvis toimunud 

muutused on välja toodud tabelis 3. 

Tabel 3.  Ostukorvi maksumus ning hindade muutused aastatel 2014-2018(autori 

koostatud) 

 

 

Õunte maksumus ning osakaal on olnud aastail 2014-2018 küllaltki erinev võrreldes 

toidukorvi osakaalu muutustega. Aastal 2014 moodustas õunte osakaal ostukorvi 

maksumusest 2,6% ning aiasaaduste osakaal toidukorvist oli 7,56%. Aastaks 2015 oli 

õunte osakaal tõusnud toidukorvi kogumaksumusest 3,43% peale, samuti tõusis 8,71% 

juurde aiasaaduste osakaal. Õunte osakaal suurenes 0,83% võrra, sealjuures ostukorvi enda 

hind oli languses. Aastal 2016 moodustas õunte osakaal toidukorvist 2,97% ning 

aiasaaduste osakaal oli 8,05% toidukorvi maksumusest. Hind langes samas proportsoonis 

kummagi näitaja korral. Aastal 2017 oli õunte osakaal toidukorvist 3,55% ning aiasaaduste 

osakaal moodustas 9,49%. Vaadeldavatest aastatest oli õunte osakaal suurim just aastal 

2017. Aastal 2018 moodustas õunte osakaal toidukorvi maksumuses 2,84% ning 

aiasaaduste osakaal toidukorvist oli 9,78%. Õunte osakaal on püsinud aastatel 2014-2018 

2,60% ja 3,55% vahel, olles madalaim aastal 2014 ning kõrgeim aastal 2017. Andmed 

tabelis nähtavad tablis 4. 

Aasta
Toidukorvi 

maksumus(€)

Aiasaaduste 

maksumus(€)

Aiasaaduste hinna 

muutus võrreledes 

eelmise aastaga(%)

Õunte 

maksumus(€)

Õunte hinna muutus 

võrreldes eelmise 

aastaga(%)

2014 68,95 5,21 - 1,79 -

2015 67,95 5,92 +13,6 2,33 +30,2

2016 69,67 5,61 -5,2 2,07 -11,2

2017 74,4 7,06 +25,8 2,64 +27,5

2018 75,34 7,37 +4,4 2,14 -18,9
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Tabel 4. Ostukorvi maksumus ning aiasaaduste ja õunte osakaal toidukorvis aastatel 2014-

2018(autori koostatud). 

 

 

Aastal 2014 moodustas õunte maksumuse osakaal aiasaaduste hinnast ostukorvis 34,36%. 

Järgmisel aastal suurenes õunte vastav näitaja 5% võrra. Aastaks 2016 vähenes õunte 

maksumuse osakaal 36,9% peale, suurendades veidi ülejäänud aiasaaduste osakaalu. Aastal 

2017 toimus õunte oskaalu minimaalne suurenemine aiasaaduste osakaalust, nüüdseks oli 

vastav näitaja 37,39%. Aastal 2018 on toimunud suurem langus, mille tagajärjel on õunte 

osakaal langenud aiasaaduste üldkogumis 29,04% peale. Antud näitaja on ka vaadeldava 

peroodi madalaim, jäädes ainsa aastana alla kolmandiku aiasaaduste kogumaksumusest. 

Õunte osakaalud aiasaadustest on välja toodud joonisel 17. 

 

 
Joonis 17. Õunte osakaal aiasaaduste maksumusest toidukorvis(autori koostatud). 

Aasta
Toidukorvi 

maksumus(€)

Aiasaaduste 

maksumus(€)

Aiasaaduste 

osakaal 

toidukorvist(%)

Õunte 

maksumus(€)

Õunte osakaal 

toidukorvist(%)

2014 68,95 5,21 7,56 1,79 2,60

2015 67,95 5,92 8,71 2,33 3,43

2016 69,67 5,61 8,05 2,07 2,97

2017 74,4 7,06 9,49 2,64 3,55

2018 75,34 7,37 9,78 2,14 2,84
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KOKKUVÕTE 
 

Kodumaise päritoluga toodete tarbimine on  seoses tarbija teadlikkuse kasvuga olnud 

tõusvas trendis. Inimesed teadvustavad üha enam, et kohaliku toote tarbimine on 

kasulikum tervisele, ümbritsevale looduskeskkonnale ning sellega toetatakse ka kohalikku 

tootjat. Kodumaise lauaõuna müük on viimasel kümnendil moodustunud keskmiselt 

viiendiku kogutarbimisest. Suurem osa tarbitavast lauaõunast on imporditud, kuigi 

inimesed eelistavad tihti kodumaist õuna, pole seda aastaringselt saada. Seetõttu oligi 

oluline uurida, millised tegurid mõjutasid tarbijate ostukäitumist lauaõunte ostmisel, et 

anda tootjaile signaal nende toodangu vajalikkusest. 

Bakalaureusetöö eesmärgiks oli analüüsida tarbijate ostukäitumist erineva päritoluga õunte 

näitel ning selgitada välja olulised mõjurid, mida kasutada kodumaise toodangu eelistuse 

saavutamiseks turunduskommunikatsioonis. 

Ostukäitumise teoreetilisest osast selgub, et õunu võib pidada mugavuskaubaks. Õunte 

puhul on tegemist sagedasti ostetavate toidukaupadega, millele tarbijad kulutavad 

tagasihoidliku osa oma eelarvest. 

Uurimistöö empiirilises peatükis on uuritud tarbijate ostukäitumist mõjutavaid tegureid 

õunte ostmisel, tagasisidet saadi 144 inimese käest. Vastanutest 96 olid naised ning 48 

mehed. Küsitluse täitnud tarbijatest ligemale pooled olid kõrgharidusega inimesed. Samuti 

analüüsiti töö empiirilises osas õunte maksumust ostukorvis aastatel 2014-2018. Andmete 

analüüsist saab järeldada, et õunte maksumus pole üheselt seotud üldise toidukorvi hinna 

muutusega.  

Autori poolt läbi viidud  küsimustikust selgus, et: 

1. Tarbija peab Eestis kasvatatud õunte ostuotsust mõjutavatest teguritest tähsaimaks 

toote maitseomadusi, värskust ning kvaliteeti. Vähemoluliseks peetakse 

mahetunnistuse olemasolu ning toote hinda. 

2. Importõuna suurimaks eeliseks kodumaise õuna ees on parem aastaringne 

kättesaadavus. 
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3. Ligi viiekümnele protsendile vastanutest on oluline, et tarbitav lauaõun oleks 

kodumaist päritolu.  

4. Enam kui kaks kolmandikku tarbijatest näeb kodumaiste õunte väljapaneku 

osakaalu kaplustes kesise või puudulikuna. 

5. Kodumaiste tootjate kohta võiks olla tunduvalt enam informatsiooni, poolte 

vastanute arvates on see puudulik. 

6. Tarbijatele ei ole Eesti oludes esmatähtis, et kodumaine õun oleks kasvatatud nende 

kodukoha lähedal. Suur osa tarbijaskonnast asub Põhja-Eestis, suurem osa 

tootmisest Lõuna-Eestis. 

7. Rohkem kui kaks kolmandikku vastanutest leiab, et kodumaine õun seisab 

võrreldes importõunaga väskena vähem. 

8. Tõstes tarbijate teadlikkust väite kinnistamisel, et kodumaiste õunte kasvatamisel 

on kasutatud vähem taimekaitsevahendeid, annaks Eesti õunale suurema eelise 

importõuna ees. 

Kodumaise õuna turundamise poole pealt jagunevad ettepanekud kahte gruppi: 

1. Informeerituse tõstmine. Kodumaise õuna eelistuse saavutamiseks turunduslikus 

võtmes tuleks eelkõige keskenduda toote kasulikele omadustele ning viia see 

teadmine arusaadavalt tarbijani. 

2. Kodumaise õuna kättesaadavuse parandamine. Väga oluline on, et kodumaine õun 

oleks pakkumises võimalikult hästi ja mitmekesiselt esindatud – selles osas on 

praegu kindlasti puudusi. 

 

Kokkuvõtteks võib väita, et autori poolt  püstitatud eesmärk sai töö käigus saavutatud. 

Teadmised õunaturu iseärasustest on uurimistöö käigus süvendatult teada saadud ning 

esmased reklaamimist vajavad teesid välja toodud. 
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Lisa 1.  Tarbijauuring ostukäitumise mõjuritest kodumaise ning 

importõuna näitel. 

 

Lugupeetud vastaja! 

Käesoleva küsitluse eesmärgiks on uurida, millised tegurid mõjutavad ostukäitumist 

kodumaiste ning imporditud õunte ostmise puhul. Küsitlus viiakse läbi Eesti Maaülikooli 

bakalaureusetöö raames.  

Küsitlusele vastamine võtab aega orienteeruvalt 5-7 minutit. Küsitlus on anonüümne. 

Küsitlusele vastamisel palun märkida Teile sobivaim variant või kirjutada vastus 

punktiirile. 

 

1. Kui tihti Te ostate kodumaiseid või importõunu? 

 

 Iga päev 

 4-6 korda nädalas 

 1-3 korda nädalas 

 Harvem, kui kord nädalas 

 Ei osta üldse 

 

 

2. Kust Te õunu tavapäraselt ostate? 

 

 Supermarketid (Rimi, Selver, Prisma, Maksimarket) 

 Ökopoed (Ökosahver, Bio4you, Mahemarket) 

 Turult 

 Laatadelt 

 Otse tootjatelt 

 Kasutan kõiki neid võimalusi 

 

3. Juhul, kui Teie eelistusse ei lange Eestis kasvatatud õunad, siis mis on 

peamised põhjused? 

 

 Eestis kasvatatud õunad on kallimad 

 Importõunte kättesaadavus on parem 

 Importõunad näevad  atraktiivsemad välja 

 Muu(kirjuta juurde) ................................... 
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4. Juhul, kui Te ostate Eestis kasvatatud õunu, siis kui palju mõjutavad Teie 

ostuotsuseid järgnevad tegurid? 

 

Tegur Suurel 

määral 

Pigem 

mõjutavad 

Ei oska 

vastata 

Mõnevõrra 

mojutavad 

Ei mõjuta 

üldse 

Maitseomadused      

Toote värskus      

Toote kvaliteet      

Usaldusväärsus      

Toote tervislikkus      

Toote hind      

Mahetunnistuse 

olemasolu 

     

Kohaliku tootja 

toetamise soov 

     

Sooduspakkumised      

 

 

5. Kuivõrd oluline on Teile see, et ostetav õun oleks kasvatatud Eestis? 

 

 Väga oluline  

 Pigem oluline 

 Nii ja naa 

 Pigem ebaoluline 

 Täiesti ebaoluline 

 

6. Kuidas Te hindate kodumaise õuna väljapaneku osakaalu kaupluses? 

 

 Olematu 

 Väike  

 Keskmine 

 Suur 

 

7. Kuidas hindate müüdavate kodumaiste õunte tootevaliku mitmekesisust? 

 

 Täiesti rahul 

 Üldiselt rahul, kuigi võiks olla mitmekesisem 

 Ei oska vastata 

 Üldiselt ei ole rahul 

 Ei ole rahul 
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8. Kas Teil on piisavalt informatsiooni kodumaisest tootjast? 

 

 Informatsiooni on piisavalt 

 Informatsiooni võiks olla enam 

 Informatsioon on puudulik 

 

9. Palun kirjutage, millisest allikast oleks kõige parem saada informatsiooni. 

 

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

 

10. Kas olete viimase poole aasta jooksul olnud olukorras, kus soovikohast 

kodumaist õuna pole sortimendis? 

 

 Sageli 

 Harva 

 Ei ole 

 

 

11. Kas Teile on oluline, et ostetav kodumaine õun oleks pärit kodukoha lähedalt 

(kuni 50km)? 

 

 Ei ole üldse oluline 

 Pigem ei ole oluline 

 Ei seda ega teist 

 Pigem oluline 

 Väga oluline 

 

12. Kuidas tunnetate Eesti õuna säilivust võrreldes importõunaga? 

 

 Võrreldes importõunaga säilib värskena kauem 

 Ei tunneta erinevust 

 Võrreldes importõunaga säilib värskena vähem 
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13.  Kuivõrd nõustute väitega, et kodumaiste õunte kasvatamisel on kasutatud 

kordades vähem taimekaitsevahendeid võrreldes importõunaga? 

 

 Ei ole üldse nõus 

 Pigem ei ole nõus 

 Ei seda ega teist 

 Pigem nõus 

 Täiesti nõus 

 

14.  Kui teadlik olete kaubanduses pakutavatest kodumaistest õunasortidest? 

 

 Olen väga teadlik 

 Üldiselt olen pakutavaga kursis 

 Ei oska vastata 

 Teadmised võiks olla paremad 

 Ei ole teadlik pakutavaga 

 

15. Missuguseid kodumaised sorte oskate nimetada? 

 

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

 

16.  Kas eelistate ostuotsuse tegemisel kindlat sorti õunu? 

 

 Ostan alati sama sorti õunu 

 Langetan ostuotsuse enamasti samade sortide vahel 

 Õunte sort ei ole minu jaoks määrava tähtsusega 

 

17. Teie elupaik 

 

 Elan linnas 

 Elan maal 

 

 

18. Teie sugu 

 

 Mees 

 Naine 
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19. Teie vanus aastates 

 

 Kuni 20 

 21-30 

 31-40 

 41-50 

 51-60 

 61 ja vanem 

 

 

20. Teie haridustase 

 

 Põhiharidus 

 Keskharidus 

 Keskeriharidus 

 Kõrgharidus 

 

21. Teie kuu netosissetulek € 

 

 Kuni 600€ 

 601-1200€ 

 1201-1800€ 

 1801-2400€ 

 Üle 2400€ 

 

Tänan vastamast! 
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