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SISSEJUHATUS 

 

Turundus pole kellegi vastutus, 

turundus on kõigi vastutus.  

—JACK WELCH 

 

Tänapäeva kiires ja muutuvas ühiskonnas on ainult üks kindel asi, mis ei muutu ning selleks 

on see, et kõik muutub. Muutuvad tingimused, olud, konkurents – kõik need tingimused on 

elulise tähtsusega ettevõtetele, kes peavad üha tihenevas konkurentsis suutma tagada 

jätkusuutlikkus ja konkurentsivõime. Lahendusi stabiilsemaks tulevikuks otsitakse 

igapäevaselt ja üha enam on hakatud pöörama tähelepanu ettevõtetes turundusele.  

Kui ehk suuremad ettevõtted on võimekamad rakendama erinevaid turundusvõtteid ja 

turundustegevusi, siis selles osas on väikesed ettevõtted nõrgemal positsioonil. Väikesel 

ettevõttel puuduvad tihtipeale konkurentsivõimeliseks turundustegevuseks teadmised, 

oskused ja finantsilised ressursid. Ohus on eriti sellised ettevõtted, kelle toodetav toodang 

on kiiresti riknev või niisama kiiret käitlemist nõudev, nagu seda on enamjaolt kõik 

toiduainete töötlevas sektoris tegutsevad ettevõtjad, alustades tooraine kasvatajatega kuni 

toiduaine töötlejateni. 

Toiduainete töötlejatel kui töötleval sektoril on oluline roll põllumajandussaadustele 

lisandväärtuse andmisel ning seetõttu on sellised ettevõtted olulise tähtsusega 

maamajanduse valdkonnas tervikuna. Pakuvad ju töötlejad võimaluse pikendada läbi 

töötlemisprotsessi toodangu säilivust ning loodava lisandväärtuse abil luuakse lisaväärtust 

ühiskonnas.  

Maamajandus ja maaelu ning kõik sellega seonduv on muutunud üha enam aktuaalsemaks, 

kuna maapiirkonna ja maaelu jätkusuutlikkust mõjutavad erinevad probleemid ja takistused. 

Igapäevaselt puutume kokku erinevate väljaütlemistega, arvamustega ning lahenduste 

pakkumisega, kuidas säilitada maaelu jätkusuutlikkus ning tagada maal eksisteerivate 

ettevõtete konkurentsivõime. Ettevõtete konkurentsivõime ja jätkusuutlikkuse tagamisel on 

mitmeid faktoreid, kuid käesoleva töö raames on käsitletud peamise tegurina ettevõtete 

turundustegevust. Seetõttu on oluline uurida, kuidas mõistavad väikeettevõtjatest 

toidukäitlejad turundust ning millest nad lähtuvad, kui planeerivad turundustegevust ja 
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viivad ellu turundustegevusi. Käesolev uuring annab alusteadmise, kuidas arendada ja 

parendada turundusvaldkonna olukorda Eestis, sh turunduse valdkonna koolituste teostamist 

maapiirkonna ettevõtjatele. 

Käesolev magistritöö on kirjutatud eesmärgiga selgitada  välja maapiirkonnas tegutsevate 

väikeettevõtjatest toidukäitlejate arusaamad turundusest ning nende turunduspraktikad. Töö 

vajalikkus seisneb selles, et konkreetse valdkonna kohta puuduvad vastavasisulised 

uuringud. Esineb üksikuid uuringuid, kus on valdavalt uuritud mõnda muud valdkonda ning 

pisut on pööratud tähelepanu turundustegevuse uurimisele, ent sedagi üsna pinnapealselt. 

Võib öelda, et ettevõtete turunduspraktikaid ning arusaamasid turundusest ei ole sellisel 

kujul Eesti ettevõtjate  seas uuritud. 

Magistritöö eesmärgi täitmiseks on püstitatud järgnevad uurimisküsimused: 

 mida väikeettevõtjatest toidukäitlejad mõistavad turunduse all; 

 millised on väikeettevõtjatest toidukäitlejate turunduspraktikad (olles samal ajal 

tooraine tootjad); 

 millest lähtuvad väikeettevõtjatest toidukäitlejad turundustegevuste planeerimisel ja 

elluviimisel; 

 milliseid probleeme on väikeettevõtjatest toidukäitlejatel turundustegevuse 

teostamisel. 

 

Uurimisküsimustele vastamiseks rakendatakse kvalitatiivset lähenemist, sest Laherand 

(2008: 24) järgi võimaldab kvalitatiivne uuring mõista inimeste arusaamasid, kogemusi ning 

tõlgendusi. Samuti annab kvalitatiivne uuring võimaluse säilitada andmete kogumisel 

osalejate eripära ning võimaldab anda uuritavatest võimalikult tervikliku ning täpse pildi. 

Andmete kogumiseks viidi läbi poolstruktureeritud intervjuud (esmased andmed) kuue 

erineva ettevõtte juhiga, sh ühel ettevõttel oli kaks juhti, seega intervjueeriti seitset ettevõtjat.  

Intervjuu tulemuste analüüsimiseks on kasutatud induktiivse sisuanalüüsi meetodit, mis 

hõlmab eneses korduvate teemade ning mustrite välja selgitamist ning omakorda nende 

analüüsimist ja võrdlemist.  

 

Lähtuvalt püstitatud uurimisküsimustest ning teoreetilise tausta loomise vajadusest, koosneb 

töö kolmest osast. Esimeses peatükis antakse ülevaate turunduse olemusest, rollist ja 

ülesannetest. Samuti mõtestatakse lahti erinevad turunduse kontseptsioonid ning turust 
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lähtuvad turundusstrateegiad.  Teises osas kirjeldatakse maapiirkonda ning selgitatakse 

maamajanduse olemust. Töö teises osas on selgitatud turundusmeetmestiku 4P olemust, 

turundustegevust maamajanduslikus ettevõttes ning on arutletud ühistegevuse võimalikkuse 

üle maamajanduslikus ettevõttes. Töö kolmas osa baseerub käesoleva magistritöö jaoks 

tehtud uuringu tulemuste esitamisele. 

 

Autor soovib tänada oma juhendajat Kaire Uibolehte, kelle töö ja vaev juhendamisprotsessis 

on hindamatu väärtusega. Samuti soovib autor tänada Eesti Maaülikooli lektorit Tiiu 

Ohvrilit, kelle suunavad ning abistavad tähelepanekud on mänginud olulist rolli selle töö 

valmimisel. Eriline tänu uuringus osalema nõustunud ettevõtjatele, ilma kelleta ei oleks 

käesolev magistritöö valminud.  
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1. TURUNDUSE OLEMUS JA ERINEVAD 

STRATEEGIAD 

1.1. Turunduse olemus, roll ning ülesanded 

Turundus ei ole midagi füüsilist, mida oleks võimalik käega katsuda. Kuna puudub füüsiline 

mõõde ning turundus koosneb väga paljudest komponentidest, on raske defineerida ning 

lahti mõtestada üheselt turunduse olemust, seetõttu on järgnevalt toodud erinevate autorite 

käsitlusi turunduse olemuse, rolli ning ülesannete kohta.   

Rääkides turundusest, kiputakse turunduse mõistet tihti liigselt kitsendama ning mõistma 

turunduse all väga kitsast valdkonda. Mänd (2002: 1) tõlgendab Peter F. Druckeri 

väljaöeldut nii, et on kaks väga laialdaselt levinud valearusaama – üks nendest on see, et 

turunduse all mõeldakse ainult müümist ning teine valearusaam seisneb selles, et turundust 

peetakse tihtipeale ainult ühe inimese või organisatsioonis konkreetse osakonna tööks. 

Druckeri järgi on turundus pigem inimeste veel rahuldamata vajaduste defineerimine ja 

mõistmine ning nendele lahenduste pakkumine. Veelgi enam, on oluline mõista, et 

turundustegevus toimub oluliselt varem kui ettevõte üldse midagi müüma hakkab. Druckeri 

seisukohta toetavad Perreault ja McCarthy (2002: 4), kelle väitel defineerivad paljud 

inimesed ning isegi firmajuhid turundust ainult müügi ning reklaami kaudu, kuid 

tegelikkuses on need ainult osad turundusest ning turundus on midagi enamat kui müük ja 

reklaam.  

Mõningal määral lähtub müügi ja reklaami kaudu turunduse defineerimisest Pride ja Ferrell 

(2010: 4) ehk nende käsitluse järgi on turundus tihtipeale midagi, mis on seotud toote 

müügiga inimesele ning reklaamiga, veenmaks inimest ostma või tarbima antud toodet. 

Iseenesest pole tegu valearusaamaga, ent mõiste „turundus“ omab oluliselt suuremat mõõdet 

ja määra kui seda arvata võib. Samuti  kirjeldavad  nad turundust kui loomingulist protsessi, 

mis sisaldab endas sõnumi levitamist, promotsiooni ning ka hinnakujundust, saavutamaks 

ning hõlbustamaks kontakti klientidega ning säilitamaks häid suhteid kõikide 

sidusrühmadega ja tarbijatega. Pride ja Ferrell käsitlus lisab turundusele loomingulisuse 
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mõõtme, kuna turunduses puuduvad kindlad tööriistad, mis tagavad kindla edu. Edukas 

turundus moodustubki erinevate tööriistade efektiivsest ning sihipärasest kasutamisest.  

Kotler (2010: 1) käsitluses on turundus kõige lihtsamas mõistes inimeste erinevate vajaduste 

rahuldamine võimalikult kasumlikul viisil. Kotleri definitsiooni selgituseks võib öelda, et 

Kotleri definitsioon turundusest on kõige laiem, kuid jätab selgitamata, milliste tegevuse abil 

turundustegevust tehakse. 

Kui Kotler pole defineerinud tegevusi, mille abil turundustegevust tehakse, siis Kohls (1967: 

9) järgi on turundus justkui kõikide tegevuste summeerimine viimaks tootja poolt toodetud 

produkt tarbijani. Veelgi enam, turundus koos oma kõikide tööriistadega pakub tootjale 

võimaluse ja tee, kuidas jõuda tarbijani, ning kuidas jõuda viimase lülini toote „elueas“ ehk 

tarbimiseni. Iga toote tootmisel on lõppastmeks tarbimine. Mõlemad, nii Kohls kui ka Kotler 

jätavad täpsemalt mainimata, millised on täpselt need tegevused, mida turundustegevuse 

raames teostatakse ning Kohls käsitlus turundusest hõlmab rohkem turustuse kui turunduse 

märksõnu. 

Drucker (1986: 47-48) kirjeldab turundust kui lahutamatut, unikaalset ning eristavat 

funktsiooni ettevõttes, veelgi enam – Drucker rõhutab, et turundus on äri lahutamatuks ning 

keskseks osaks ning kes ei tegele turundusega, ei saa ennast käsitleda kui ettevõtet. Drucker 

mõtestab lahti turunduse rolli ning samuti toonitab ta veel kord turunduse olulisust ning 

vajalikkust ettevõttes ning näeb selles tegevust, ilma milleta ei tohiks ükski ettevõte toimida 

ja eksisteerida. Nagu ka Drucker, rõhutab Burnett (2008: 3), et turunduse põhiline roll on 

pakkuda tuge ning võimalust identifitseerida ja rahuldada tarbijate vajadusi ning samuti ka 

neid tarbijaid hoida.  

McDaniel et al (2011: 3) käsitluse järgi omab turundus kahte väga olulist ja tihedalt seotud 

tahku. Esimene külg kätkeb endas turundust kui filosoofiat rahuldamaks klientide vajadusi, 

lähtudes tarbijate vajadusest. Teine tahk sisaldab endas selle filosoofia rakendamist läbi 

erinevate protsesside ning tegevuste. USA Turunduse Assotsiatsioon  keskendub turunduse 

mõiste lahti seletamisel turunduse teisele tahule, seletades turundust kui tegevust, mis 

tegeleb kommunikatsiooni, loome, ning pakkumisega, mis rahuldaks taaskord tarbijate 

vajadusi.  
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Kõige kokkuvõtlikum, laiem ning ühtsusesse liitev definitsioon turunduse kohta on 

defineeritud McKenna (1991: 6) poolt ning see väidab, et turundus – see pole ainult pelgalt 

funktsioon, vaid see on alustala, kuidas ajada äri. Turundus hõlmab kõiki funktsioone.  

Võrreldes eelpool toodud autorite käsitlusi turunduse olemusest, rollist ning ülesannetest, 

siis eristuvad selgelt mitmed jooned. Kotler peab oluliseks klienti ning tema eksisteerivaid 

vajadusi, samas Pride ja Ferrelli käsitlus hõlmab turunduse mõiste alla müüki ning tarbijate 

teadvustamist toote olemasolust. Kohls lähtub enda käsitluses üldisemast mastaabist ning 

rõhutab, et turunduse abil on oluline jõuda toote eluea lõppu ehk tarbimiseni ning Kohls 

käsitluses on turustusel suur roll turunduses. Mõnevõrra sarnane Kohls käsitlusele on 

McKenna käsitlus, mis väidab, et turundus pole ainuüksi funktsioon, vaid alustala, mis 

ühendab kõik erinevad funktsioonid kokku üheks tervikuks. Drucker toob olulisena välja 

turunduse unikaalsust ning lahutamatust, nimelt lähtudes Druckeri käsitlusest on iga 

ettevõtte jaoks lahutamatu osa turundus. Turunduse olulisust ettevõttes peab sarnaselt 

Druckerile oluliseks Burnett, kes leiab, et turunduse tähtsaim roll on pakkuda tuge, mille abil 

on võimalik identifitseerida ning rahuldada tarbijate vajadusi. Burnetti käsitlus paneb olulist 

rõhku turundusele kui tarbijate hoidmisele. McDanieli jt käsitlus sarnaneb Kotleri omale, 

kuna rõhutab samuti klientide vajaduste rahuldamise osatähtsust turunduse all. Perreault ja 

McCarthy peavad oluliseks rõhutada turunduse mitmekülgsust – täpsemalt seda, et turundus 

ei tähenda ainult müüki ja reklaami, vaid turundusel on oluliselt suurem ja mastaapsem 

mõõde. 

1.2. Turunduse kontseptsioonid 

Kohls (1967: 7) kirjeldab, et meie eelkäijatel ei olnud vaja tegeleda turundusega selle 

tänapäevases võtmes, nende jaoks lihtsalt ei eksisteerinud sellist mõistet. Iga perekond 

kasvatas endale vajamineva toodangu ise oma maalapil ning kui oli tarvis midagi sellist, 

mida ise ei kasvatatud, siis vahetati seda naabri või mõne teise perekonnaga – toimusid 

bartertehingud ehk vahetustehingud toodang toodangu vastu. Võib väita, et turundust ei 

eksisteerinud ennekõike seetõttu, et tootjad kui ka tarbijad elasid üksteisele väga lähedal 

ning kaubavahetus toimus primitiivsel tasandil ilma vahendajateta ning veelgi enam – tootja 

ja tarbija olid tavaliselt ühes isikus. Praeguseks, 21.sajandiks on aga olukord muutunud. 

Toidu tarneahel tootjast tarbijani on muutunud pikemaks tänu toodangu töötlejatele, 
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vahendajatele, jae- ja hulgimüüjatele. Seetõttu on esile kerkinud turundus. Toodetud 

toodangu tarbijani viimisel on peaaegu võimatu teha seda ilma turundust kasutamata.  

Iga ettevõte, mis tegutseb ärimaastikul, omab mingil määral nii-öelda „nägu“. Seda nägu 

võiks justkui defineerida kui konkreetse ettevõtte kontseptsiooni. Analüüsides ettevõtte 

turundustegevusi, võib väita, et iga ettevõte sarnaneb mõnele kontseptsioonile, seda kas 

teadlikult või konkreetset kontseptsiooni järgimata. Järgnevalt on esitatud erinevate 

kontseptsioonide  olemus ning põhimõtted. 

Pride ja Ferrell (2010: 12) järgi võib turunduse kontseptsioone käsitleda kui ettevõtte 

juhtimisfilosoofiat, mis ühendab endas suunava ja mõjutava omaduse, saavutamaks ettevõtte 

eesmärke. Nad lisavad, et turunduse kontseptsioon ei ole ainult ettevõtte 

turundusvaldkonnaga seotud, vaid see hõlmab kogu ettevõtte tööd. Nimelt peab turunduse 

kontseptsioon ühendama endas ettevõtte erinevate osade koostöö: tootmine, rahandus, 

raamatupidamine, turundusosakond ning kõik teised osakonnad peavad töötama ühtse 

tulemuse nimel ning sellele annabki raamistiku turunduse kontseptsioon. Lähtuvalt eelnevast 

võib pidada turunduse kontseptsiooni ülesandeks luua kasumlik suhe tootja ning tarbija 

vahel, kuid alati pole lihtne leida õiget kontseptsiooni, mis tagaks parima lahenduse 

tarbijatele, tootjatele ning ühiskonnale ja sobiks enim ettevõtte eesmärkidega. 

Erinevate autorite käsitluste järgi on turunduse kontseptsioone erinev arv, siinkohal on autor 

valinud Kotler ja Armstrong (2011: 9) käsitluse, mis käsitleb turunduse kontseptsioonidena 

järgnevaid: 

 tootmiskontseptsioon; 

 tootekontseptsioon; 

 müügikontseptsioon; 

 turunduskontseptsioon; 

 sotsiaalse turunduse kontseptsioon.  

Kontseptsioone on erinevaid ning neil kõigil on tugevused ning nõrkused. Teadliku 

turundustegevusega ning ettevõttele sobiva kontseptsiooni järgmine aitab võtta vastu 

erinevaid otsuseid ettevõttes ning lihtsustab ka juhtimisprotsessi, seda sellisel juhul kui 

teatakse erinevate kontseptsioonide olemust.  

Tootmiskontseptsioon on üks vanemaid kontseptsioone, mille tekkeajaks on peetud 

19.sajandi teist poolt (Pride ja Ferrell 2011: 13). Kotler ja Armstrong (2011: 9) järgi on 
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tootmiskontseptsiooni põhiliseks sisuks on võimalikult efektiivse tootmise saavutamine läbi 

mille on võimalik pakkuda tarbijatele võimalikult madalate kuludega toodetud madala 

hinnaga toodet. Nad lisavad, et paljud ettevõtted, kes toodavad masstoodangut rakendavad 

enamasti ka tootmiskontseptsiooni, samuti ka ettevõttes, kes soovivad suurendada turul enda 

osakaalu. Veelgi enam, nad toovad välja konkreetse turunduskontseptsiooni peamise nõrga 

külje – üritatakse toota võimalikult madalate kulutustega ning seetõttu suunab ettevõte enda 

tähelepanu liigselt ettevõtte tegevusse ja tootmisesse, unustades sealjuures ära tootja põhilise 

ülesande, milleks on tarbijate vajaduste rahuldamine.  

Tootekontseptsiooni puhul on Kotler (2012: 11) järgi peamiseks ülesandeks pakkuda 

tarbijale kvaliteetset ning innovaatilist toodet. Ta lisab, et tootele orienteeritud 

kontseptsiooni rakendavad ettevõtted eeldavad, et nende tarbijad hindavad kõrget kvaliteeti 

ning tulemuslikkust ja ei oota neid tulemusi madalate kuludega. Kotler rõhutab, et tihtipeale 

on tootekontseptsiooni rakendavate ettevõtete müügimahud väiksed, kuna tavaliselt ei ole 

tarbijaid kaasatud tootearenduseprotsessi ja seetõttu on ettevõtted selle kontseptsiooni järgi 

töötades loonud toote, mis ei vasta tarbijate ootustele ning ei lahenda nende probleeme. 

Sellest tingituna on ka müügitulemused madalad. Lahendusena pakub ta, et sellisel juhul 

tuleks ettevõtetel vaadata ettevõtte tasandilt kaugemale ning olukorra parendamiseks 

kaasama toote arendamisse ning loomise protsessi tarbijate arvamuse.  

Müügikontseptsioon baseerub McDaniel et al  (2011: 4-5) järgi agressiivsele 

müügitehnikale, mis peaks suunama võimalikult palju tarbijaid toodet/teenust ostma. Nad 

lisavad, et ettevõtetele, kes rakendavad müügikontseptsiooni, tähendab agressiivne müük 

suurt läbimüüki, aga suurim oht müügikontseptsiooni rakendamisel peitub selles, et 

toodetakse ja müüakse taaskord toode, mida tarbija tegelikult ei vaja või mis ei ole kooskõlas 

tema probleemide lahendamisega. Samuti lisavad nad, et paljud ettevõtted, kes on üritanud 

turule siseneda agressiivse müügiga on turult eemale tõrjutud, just seetõttu, et keskenduti 

rohkem müügile kui tarbijale. Kotler (2012: 11) käsitluses on müügikontseptsiooni 

rakendamine õigustatud juhul kui ettevõtte on loonud uue toote või toimub ettevõttes 

pikaajaline ületootmine. Ent siiski on sellisel juhul suured riskid, et tarbijale toodetakse ja 

müüakse toode, mida ta ei vaja ning mis ei rahulda tema vajadusi.  

Turunduskontseptsioon on kontseptsioon, mis Kotler (2012: 12) järgi keskendub enim 

tarbijate vajadustele ja probleemidele ning nende võimalikult maksimaalsele rahuldamisele. 

Turunduskontseptsiooni puhul on koosneb turundustöö järgnevatest aspektidest: 
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 turu kaardistamine, kuhu toodet toodetakse ning müüakse; 

 turul olevate tarbijate vajaduste välja selgitamine; 

 integreeritud turunduse järgmine – kõik osakonnad suunatakse ühtset eesmärki 

täitma; 

 kasumi saamise tagamine pikaajalisemalt. 

Eelnevate punktide järgimine loob kõikide eelduste kohaselt võimaluse pikaajaliseks 

suhteks tootja ja tarbija vahel, kuna tootja täpsustab turu, selgitab välja tarbija vajadused 

ning rakendab kogu ettevõtte selle nimel tööle, et rahuldada tarbijate vajadusi maksimaalselt 

ning seeläbi saada kasumit. Kui Kotler rõhutab turunduskontseptsiooni puhul pikaajalist 

suhet tootja ning tarbija vahel, siis samuti leiab McDaniel et al (2011: 5), et 

turunduskontseptsiooni edu võtmeks võib pidada järjepidevalt tarbijale vajaliku toote 

tootmist ja müümist, erinevalt eelnevatest kontseptsioonidest, kus oli ülesandeks müüa seda, 

mis on valmis toodetud, mitte seda, mida tarbijad vajaksid.  

Sotsiaalse turunduse kontseptsiooni puhul on Kotler ja  Armstrong (2011: 11) arvates 

kontseptsiooni põhiülesanne pakkuda tarbijatele väärtust läbi tarbijate heaolu ning ka kogu 

ühiskonna heaolu. Veelgi enam, Kotler (2012: 12) leiab, et sotsiaalse turunduse 

kontseptsiooni rakendavad ettevõtted üritavad ehitada üles eetiliste väärtuste ning 

sotsiaalseid aspekte jälgivat turundust, kus oleksid tagatud nii tarbijate huvid, ühiskonna 

heaolu ning ettevõtte eesmärgid. McDaniel et al  (2011: 7) rõhutab aga sotsiaalse turunduse 

kontseptsiooni puhul seda, et praeguses ühiskonnas on suundumus rohelisele mõtteviisile 

ning ühiskonna hoidmisele ja säästmisele. Paljud ettevõtted on asunud rakendama 

rohelisemat tootmist, kasutades loodussäästlikumaid tootmisvahendeid ning tootes 

ühiskonnale ja keskkonnale kasulikumaid tooteid. Paljuski tähendab rohelisema tootmise 

poole liikumine sotsiaalse turunduse kontseptsiooni rakendamist ettevõttes. 

Lähtuvalt erinevatest turunduse kontseptsioonidest saab sõnastada iga kontseptsiooni 

lähtepunktid. Tootmiskontseptsioon tugineb suurele toodangumahule madalate kuludega 

ning toodang peab olema tagatud ning kättesaadav kõikidele tarbijatele. Tootekontseptsioon 

keskendub rohkem toote arendamisele ning toote tootmisele, kuid tarbija ise ei ole 

tootearendusprotsessi veel kaasatud selliselt nagu seda turunduskontseptsioonis ette 

nähakse. Müügikontseptsioon baseerub agressiivsele müügile, millega üritatakse turul olev 

toode kõikidele tarbijatele müüa. Turunduskontseptsioon keskendub enim tarbija vajaduste 
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rahuldamisele, kaasates kõik ettevõtte üksused töösse ühe ning ühise eesmärgi nimel. 

Sotsiaalse turunduse kontseptsioon keskendub kolmele aspektile – tarbija vajadustele ja 

ühiskondlikule heaolule ning ettevõtte heaolule ja saadavale kasumile. Iga kontseptsiooni 

valik ning rakendamine oleneb seatud eesmärkidest, ettevõtte tegevusalast, 

konkurentsitasemest ning ka ettevõtte poolt toodetavast teenusest või tootest. 

1.3. Turust lähtuvad turundusstrateegiad 

Eelnevas peatükis võrreldi erinevaid turunduse kontseptsioone, mida ettevõtted rakendavad 

(teadlikult või mitteteadlikult) vastavalt seatud eesmärkidele. Ent milline on see turg, kus 

neid kontseptsioone saab rakendada ning mille all mõistame mõistet „turg“? Pride ja Ferrell 

(2010: 40) käsitlevad turgu kui kogumit eraisikutest kui ka ettevõtetest, kellel on teatud sorti 

vajadused ning soovid teatud toote järgi ning neil on ühine soov, võimekus ja tahe osta antud 

toodet.  

Pride ja Ferrell (2010: 161) jagavad turu lähtuvalt tarbijate vajadustest kaheks – 

homogeenseks turuks ning heterogeenseks turuks. Homogeense turu puhul on turul olevate 

tarbijate vajadused sarnased ning seetõttu suudab üks toode ideaalis rahuldada paljude turul 

eksisteerivate tarbijate vajadused ning seetõttu on turul olev toodang universaalne 

masstoodang. Heterogeense turu puhul esinevad turul olevad tarbijad väga erinevate 

vajadustega ning seetõttu pole võimalik masstoodangul tarbijate vajadusi rahuldada, 

mistõttu tuleb turgu segmenteerida ning tegeleda sihtturundusega. Samuti toovad Kotler ja 

Armstrong (2011: 201-202) välja kaks lähenemist lähtuvalt ettevõtte  

turunduskontseptsioonist – püüda katta kõikide tarbijate vajadusi (massturundus) või 

segmenteerida turult välja üks grupp ühiste tunnustega tarbijaid, kelle vajadusi püütakse 

maksimaalsel viisil rahuldada (sihtturundus). Massturunduse rakendamise puhul proovib 

ettevõte turgu võtta ühtsena ning rahuldada kogu turu vajadused ühe tootega. Massturundust 

rakendavad ettevõtted loovad tihtipeale multifunktsionaalse toote, mis peaks ideaalis 

rahuldama paljude tarbijate vajadusi. Nad rõhutavad, et põhiline puudus massturunduse 

puhul on enamikule tarbijatele sobiva toote välja töötamine ning selle universaalsuse 

tagamine – kui toode ebaõnnestub, siis ebaõnnestub kogu ettevõte.  

Lähtuvalt eelnevatest käsitlustest, saab järeldada, et massturunduse rakendamine eeldab tihti 

ka müügikontseptsiooni kasutamist, kuna ettevõte toodab palju samalaadseid tooteid, mis ei 
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eristu üksteisest. Samuti ei arendata massturunduse puhul toote erinevaid variante, vaid 

pigem keskendutakse ühele tootele – sellele, et toode oleks sobiv võimalikult suurele grupile 

tarbijatest. Massturundust rakendaval ettevõttel on raske fokusseerida oma tarbijat ning tema 

vajadusi. Kui massturunduse puhul ei toimu erilist turu jaotamist gruppidesse, vaid pigem 

keskendub ettevõte kogu turule, siis sihtturunduse rakendamisel on väga oluline selgitada 

välja, kes on ettevõtte toodangu tarbija ning millised on tema täpsemad vajadused.  

McDaniel et al  (2011: 262) järgi on turu segmenteerimine iga eduka ettevõtte 

turundusstrateegia määrava tähtsusega osa. Nende järgi pakub segmenteerimine võimaluse 

tootjal selgitada välja täpsemalt tarbija vajadused ning lähtuda toote arendusel ning tootmisel 

tarbijatelt kogutud infost. Nad rõhutavad, et turusegmendid erinevad üksteisest suuruse ning 

potentsiaali poolest – segmenteerimine aitab paremini panna paika ettevõtte eesmärke ning 

võimaldada eesmärkide täitmiseks vastavaid vahendeid. Kui massturunduse rakendamine ei 

eelda tarbijate liigitamist vajaduste või soovide järgi gruppidesse, siis Kotler (2012: 144) 

rõhutab oma käsitluses, et sihtturunduse kasutamine võimaldab ettevõttel eristada erinevate 

vajaduste ja soovidega tarbijaid erinevatesse gruppidesse. Grupid võivad moodustuda, 

samasuguste soovide alusel, ostujõu alusel, tarbijakäitumise alusel või hoopis mõne muu 

tunnuse alusel. Ta lisab, et sihtturundus pakub tootjale võimaluse tuua turule enda 

sihtrühmale vastav toode ning tundes enda tarbijaid on lihtsam teha ka valikuid 

kommunikatsioonikanalite osas ning üldise rakendatava strateegia osas.  

Sihtturunduse tugevus seisneb tarbijate liigitamises ning turu tundmises. Tarbijate eelistuste 

teadmine loob tugevama konkurentsieelise ning on oluline ettevõtte jätkusuutlikkuse ning 

edukuse tagamisel.  Kotler (2003: 163) järgi  vaevlevad tänapäeva turul tegutsevad ettevõtted 

alasegmenteerimise küüsis, ülesegmenteerimist väga ei esine. Ta lisab, et paljud ettevõtted 

kujutavad endale ette, et nende toote potentsiaal on väga kõrge kõikide tarbijate seas ent 

tegelikult see nii pole ning tihtipeale ongi see probleemiks, mis viib ettevõtte hävingusse. 

Ainukene võimalus pärssida ettevõtte ülehinnangut oma toote suhtes, on õpetada neile 

segmenteerimist ning näidata, kuidas tuleb tarbijad erinevatesse rühmadesse liigitada, 

pakkumaks õiget toodet õigele sihtrühmale.  

Turu kaardistamine on ettevõtte arengu jaoks McDanieli et al (2011: 263) järgi oluline 

ennekõike seetõttu, et: 

 võimaldab jagada tarbijad sarnaste tunnuste abil erinevatesse rühmadesse ning 

analüüsida konkreetse segmendi tarbijakäitumist; 
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 pakub võimaluse koguda informatsiooni tarbijate eelistuste ja vajaduste kohta, 

loomaks tarbijale sobivat toodet; 

 segmenteerimine on otseses kooskõlas turunduskontseptsiooniga, mis annab 

võimaluse ühendada ettevõte eesmärgid lähtuvalt ettevõtte poolt kasutatavast 

kontseptsioonist ning tarbijate vajadustest.  

Lähtudes Ohvril (2012: 28), siis tuleb arvestada asjaoluga, et ressursse on alati piiratud 

koguses ning seetõttu pole otstarbekas uskuda lootusesse, et toode suudab leida tee piisavalt 

paljude tarbijate ostukorvi – pigem viib see lootus ebaratsionaalsele ressursside 

kasutamisele, mistõttu on eriti oluline kaardistada turgu ning leida konkreetsele tootele 

vastav tarbijaskond. 

Eelpool toodust lähtudes, saab väita, et sihtturundus keskendub sügavamalt tarbija vajaduste 

rahuldamisele ning massturundus tagab tarbijate vajaduste rahuldamise pinnapealsel 

tasemel. Sihtturunduse kasutamise jaoks on tarvis tarbijad segmenteerida ning 

segmenteerimisel on oluline tähele panna erinevaid tunnuseid, mille alusel on otstarbekas 

tarbijaid paigutada gruppidesse. 

Turu segmenteerimine on justkui turu lõhkumine erinevateks tükkideks toote või teenuse 

pakkumise jaoks, mõistmaks, kes on selle toote või teenuse tarbija. Selgitamaks välja 

erinevaid turusegmente on võimalik tarbijaid liigitada erinevate tunnuste abil. Whalley 

(2010: 74) järgi võivad segmentidesse liigitamise aluseks olla: 

 geograafiline asukoht (nt manner, riik, linn, vald); 

 demograafiline koosseis (nt sugu, vanus, rahvus, laste arv); 

 tarbijakäitumine (nt hinnatundlikkus, lojaalsus); 

 psühhograafilised tunnused (nt elustiil, motiivid).  

 

Geograafiline asukoht kätkeb eneses tarbija asukohta. Pride ja Ferrell (2011: 169) järgi on 

erinevates riikides ning ka eri mandritel tarbijate soovid ja vajadused erinevad – Aafrikas ei 

ole keegi huvitatud lumesaabastest ent Põhja-Eurooplasele on oluline lumesaabaste 

olemasolu turul.  

Kotler ja Armstrong (2011: 191) järgi on tarbijate jaotamine demograafiliste tunnuste järgi 

erinevatesse gruppidesse kõige efektiivsem vahend. Nad lisavad, et demograafilistel alustel 

tarbijate segmentidesse jaotamine on lihtne ja kiire, kuna demograafilised tunnused on 
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kergesti mõõdetavad ning lihtsasti jaotatavad. Samuti väidavad nad, et kui segmenteerimise 

aluseks võtta ka tarbijakäitumine, siis on ikkagi tarbijakäitumise järgi segmenteeritud grupis 

demograafilisi tunnuseid – ei ole võrdväärne ning vale on eeldada, et hinnatundlik 

meesterahvas on samade soovidega ja vajadustega, mis hinnatundlik naisterahvas.  

Tarbijakäitumine on keerukas nähtus turundusmaailmas ning lõpliku arusaamiseni on veel 

pikk tee ühiskonnal ning turundusinimestel käia. Tarbijakäitumine on sümbioos 

psühholoogilistest teguritest ja eespool mainitud demograafilistest teguritest. 

Kotler (2002: 151) käsitluses jagatakse turu segmenteerimisel inimesed tarbijakäitumise 

järgi gruppidesse enda teadmiste, suhtumise, käitumise, toote kasutamise järgi. Paljude 

turundusinimeste jaoks on see efektiivseim viis luua häid segmente ning nende omaduste 

abil on loodud väga hea aluspunkt leidmaks edukaid turusegmente ettevõtte jaoks.  

Pride ja Ferrell (2001: 170) käsitluses on riskantseim segmenteerimise alus  

psühhograafilised tunnused, kuna raske on mõõta inimese personaalsust ning tema elustiili 

tunnuseid. Elustiili ning personaalsuse järgi segmenteerimine võib osutuda vajalikuks siis, 

kui toode või teenus on otseselt seotud elustiiliga, kuigi viimased uuringud on näidanud 

pigem nõrka suhet toote tarbimise ning tarbija elustiili vahel. Baker ja Saren (2010: 245) 

järgi on oluline see, et turundus oleks suunatud piisavalt segmenteerimisele, kuna 

segmenteerimisele orienteeritud turundus tagab hea väärtusloome ning on alus eduka äri 

strateegiale.  

Turu ning oma tarbijate tundmine on edukaks äritegevuseks vältimatu. Lähtudes turul 

olevatest tarbijatest ning nende vajadustest, saab turust arusaamise järgi jagada kaheks – 

homogeenne ning heterogeenne turg, kus homogeense turu puhul on tarbijatel ühesugused 

vajadused ning heterogeense turu puhu on tarbijatel väga erinevad vajadused. Lähtuvalt turu 

käsitlusest tuleneb ka strateegia valik, kas rakendada massturunduse strateegiat või 

sihtturunduse strateegiat. Erinevate autorite käsitluste järgi saab väita, et massturunduse 

strateegia ei pruugi olla niivõrd efektiivne kui on sihtturunduse strateegia, kuna 

massturunduse strateegia puhul ei pruugi saada tarbijate vajadused rahuldatud maksimaalsel 

viisil, kuna üks toode peab sobima paljudele tarbijatele. Sihtturunduse strateegia 

rakendamine aga nõuab ettevõttelt rohkem tööd ning vaeva just tarbijate vajaduste 

mõistmisel, kuid samas võimaldab tootjal enda klienti paremini tundma õppida ning seeläbi 

pakkuda tarbijale vajalikku toodet.  
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2. MAAMAJANDUSLIKU ETTEVÕTTE 

TURUNDUSTEGEVUS 

2.1. Maapiirkonna, maamajanduse ning turundusmeetmestiku olemus 

Selleks, et mõista paremini uuritavate ettevõtjate tegevuse konteksti ning maapiirkonna 

eripära, selgitatakse järgnevalt maapiirkonna, maamajanduse olemust. 

Lähtudes Eesti Maaülikooli 2011.aastal  poolt koostatud Maaelu arengu aruandest (2011: 

12), saab määratleda ja piiritleda maapiirkonnaks väikelinna või valda, mille elanike arv ei 

ületa 4000 inimese arvu. Arendades edasi maapiirkonna mõistet seal tegutsevatele 

ettevõtetele ja ettevõtjatele, saab piiritleda maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete ja 

ettevõtjate mõiste. 2011.aastal maapiirkonna ettevõtjate seas läbiviidud uuringus (2012: 10)  

defineeriti ettevõtet, mille tegevuskohaks on maapiirkond ehk siis väikelinn või vald, kus 

elanike arv ei ületa 4000, maaettevõtteks. Maaettevõtjate all mõistetakse ettevõtjaid, kes 

tegutsevad maapiirkonnas. Tihti tegelevad ettevõtjad maapiirkonnas põllumajandusega ent 

see ei ole ainuõige definitsioon maaettevõtjale. Maapiirkonnas on palju võimalusi 

ettevõtluseks, näiteks põllumajandussaaduste tootmine, puidu töötlemine. Samuti on 

juuksuriteenust pakkuv naisterahvas maaettevõtluses tegev, kui tema tegevuskohaks on 

maapiirkond.  

2011.aastal maapiirkonna ettevõtjate seas läbiviidud uuringu (2012: 10) tulemustest selgus, 

et aktiivselt tegutsevaid ettevõtteid Eestis kokku 103 883 ning nendest üks kolmandik 

(34,7%) on liigitatud kui maaettevõtted. Enim on registreeritud maaettevõtjad Harjumaal, 

kõige vähem on registreeritud maaettevõtteid saartel, Kesk-Eestis ning Ida-Virumaal. 

Eelistatuim ärivorm maaettevõtjate seas on osaühing (54,74%), teisel kohal on FIE (42,02%) 

ning aktsiaselts (2,06%) on kolmandal kohal, teised ärivormid on marginaalse osatähtsusega. 

Oluline on märkida, et kõige rohkem FIE-sid tegutseb just maaettevõtlusega. Populaarseim 

tegevusvaldkond on põllumajandus, metsamajandus ja kalapüük, kus valdkonnas tegutseb 

31,3% maaettevõtjatest. Ülejäänud maaettevõtjad tegutsevad jae- ja hulgimüügi, ehituse, 

töötlevas sektoris ning kutse-, teadus-, ja tehnikaalastest tegevustes.  
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Eelpool toodu kokkuvõtteks saab väita, et maaettevõtluse osatähtsus kogu ettevõtlusest on 

märkimisväärne. Olemasolevate maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete südikus võiks olla 

aktivaatoriks teistelegi, et maapiirkonnas on võimalik tegeleda ettevõtlusega ning tegeledes 

prioriteetsetes valdkondades on võimalik taotleda toetusi, mis tagaksid ettevõttele parema 

käekäigu ning stabiilsema tuleviku.  Kui eelnevalt sai lahti mõtestatud mõiste „maapiirkond“ 

olemus, siis käesoleva töö raames ning paremaks mõistmiseks on tarvilik lahti mõtestada ka 

maamajanduse mõiste.  

Uuringu „Maamajanduse arengud Eestis ja Tartumaal 2006-2016. “ (2011: 4) ülevaates on 

defineeritud maamajandust kui: „väljaspool linnu tegutsevate majandusüksuste süsteem; 

maaoludes töötavate ettevõtete, asutuste ja ühenduste omavahel seostatud süsteem kui osa 

rahvamajandusest, mida on loomulik käsitleda halduslikult maakondade ja valdade kaupa, 

ent ka omavahel seotud tootmisahelate kaupa, mis võivad hõlmata mitut valda ning linnades 

asuvaid majandusüksusi.” Samuti on eelnevas uuringus välja toodud, et maamajandus kui 

selline on eksisteerinud sajandeid, ent selline mõiste on defineeritud alles tänapäeval ning 

maamajanduse valdkondadeks saab pidada põllumajandust (olgu siinkohal mainitud, et 

põllumajandus ei ole ainukene maamajanduse valdkond), kalandust, metsandusvaldkonda, 

aiandust, mesindust ning ka maaturismi. 

Maamajandusettevõtteks saab defineerida selliseid ettevõtteid, kes tegelevad maamajandus 

valdkonda kuuluva ettevõtlusega ning tegevuskohaks on maapiirkond. Paljuski kattub 

maamajandusettevõte maaettevõttega, ent maamajandusettevõte on konkreetselt 

maapiirkonnas tegelev ettevõtja, kes tegeleb maamajanduse valdkonda kuuluva 

ettevõtlusega, samas kui maaettevõtja võib tegeleda maapiirkonnas maamajanduslikku 

valdkonda mittekuuluva ettevõtlusega. Kui formaalses mõttes eksisteerib erinevus erinevatel 

ettevõtetel, siis sisuliselt rakendavad kõik ettevõtted turundustegevuse teostamiseks 

turundusmeetmestikku ning järgnevas osas on selgitatud turundusmeetmestiku olemust ning 

ülesehitust.  

Edukas ettevõtlus eeldab tarbijale tema vajadustele vastava või tarbijale vajaliku toote või 

teenuse pakkumist. Kõik ettevõtte tegevused, mis loovad ühiselt edukat väärtuspakkumist 

kliendile, tuginevad turundusmeetmestikule. Grönroos (1994) järgi on turundusmeetmestik 

nimekiri turunduslikest muutujatest, mida ei saa kunagi võtta tõelise tõena, kuna 

turundusmeetmestik ei ole alati täielik ning ei sobitu üks-ühele sarnastesse olukordadesse. 

Nagu Grönroos, käsitleb Singh (2012) turundusmeetmestikku kui turunduslike muutujate 
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kogumit, mis aitab ettevõttel müüa ning turustada toodangut või teenuseid. Seega pakub 

turundusmeetmestik optimaalset kombinatsiooni erinevatest turundusmuutujatest, mille abil 

on võimalik ettevõtte toodetud toodangut või teenuseid müüa ning mida ettevõte saab 

vastavalt oma vajadustele korrigeerida ning turundusmeetmestiku baasil tehtud otsused 

võivad pakkuda ettevõttele konkurentsieelist ning tagada seeläbi eksistentsi ning arengu.  

Erinevaid turundusmeetmestiku mudeleid on erinevaid, neist tuntuim mudel on 4P mudel 

(marketing mix), mis loodi J. Cullitoni ning N. H. Bordeni koostöös. Konkreetne mudel on 

olnud aluseks edasiste mudelite väljatöötamisel ning kaasajastamisel. 4P koosneb nagu 

nimigi ütleb 4 erinevast osast ning Jain (2009: 79) käsitluses on need osad järgnevad:  

 toode – (product); 

 hind – (price); 

 koht/jaotus – (place); 

 promotsioon ehk edustus – (promotion).  

Järgnevas tabelis 1 on välja toodud turundusmeetmestiku ehk 4P mudeli erinevate 

komponentide instrumendid ehk see, mida hõlmab toode, hind, koht/jaotus ning 

promotsioon ehk edustus. 

Tabel 1. Turundusmeetmestiku instrumendid Allikas: autori koostatud Pelsmacker et al 

(2013: 2) järgi 

Toode Hind Jaotus Edustus 

kasu tavahind kanalid reklaam 

omadused allahindlused logistika avalikud suhted 

valikud krediiditingimused varud sponsorlus 

kvaliteet maksetähtajad transport brändimine 

disain soodustused komplektid otseturundus 

bränd  asukoht väljapanekud 

pakend   messid ja laadad 

teenused   personaalne müük 

garantii   elektrooniline suhtlus 

 

Tabeli 1 põhjal võib öelda, et iga turundusmeetmestiku komponent omab väga palju 

erinevaid instrumente ning iga komponent on väga suure tähtsusega. Samuti on kõik 

erinevad instrumendid omavahel tihedalt seotud – toote kvaliteet, disain ning bränd 

mõjutavad toote hinda ja erinevaid soodustusi. Asukoht võib aga mõjutada messidel ning 
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laatadel osalemist ning reklaamimine ja avalikud suhted on seotud varude ning erinevate 

jaotuskanalitega. 

Nagu eelnevalt toodud, siis 4P mudel hõlmab justkui tervet turundustemaatikat ning seetõttu 

saab mingil määral pidada ka 4P mudelit turundustegevuste loeteluks, kuna hõlmab 

laialdaselt turundusvaldkonda ning erinevaid turundustegevusi. Järgnevalt on erinevad 

turundusmeetmestiku ehk 4P mudeli osad lahti mõtestatud lähtuvalt maamajandusettevõtte 

eripäradest.  

2.2. Toode 

Ettevõtlusega alustav ettevõtja alustab tihtipeale enda tegevus seetõttu, et tunnetab puudust 

mõne toote või teenuse järgi. Kotler ja Armstrong (2011: 224) järgi võib käsitleda toodet kui 

midagi sellist, mida saab pakkuda turul tähelepanu saamiseks, kasutamiseks ning 

tarbimiseks, mis omakorda rahuldab tarbijate vajadusi ja soove. Samuti on toode üleüldine 

„võti“ turundustegevuses, ilma tooteta ei ole turundust. Nagu Kotler ja Armstrong, rõhutab 

Burnett (2010: 30), et toode on esmane turunduse element, mida klient tahab ning vajab, 

samuti on toode peamine tee tootja ning tarbija vahel. Toode peab olema muudetav ning 

arendatav vastavalt vajadustele ja strateegiatele, selleks et olla konkurentsivõimeline. Veelgi 

enam, Ohvril (2010: 124) järgi peaksime mõtestama toodet selliselt, et tootele oleks olemas 

tarbijad turul ehk toote järele oleks turul nõudlus. Seetõttu saab väita, et toode peab olema 

piisavalt hea ning tarbijale vajalik ja kasulik, et tarbija sooviks toodet soetada. Nagu Kotler 

ja Armstrong ning Burnett, toetab McDaniel et al (2011: 47) nende seisukohta, et toode on 

kui turundusmeetmestiku süda, ilma milleta oleks raske teisi turundusmeetmestiku elemente 

kujutada.  Oluline on ka märkida, et toode ei ole ainult füüsiline produkt, vaid ka toote 

pakend, kindlustunne, teenindus peale müüki, bränd, ettevõtte maine, väärtus ning veel palju 

teisigi elemente kujundavad ettevõtte poolt pakutavat toodet. 

Igapäevaselt poes sisseoste tehes ning erinevaid tooteid ja teenuseid tarbides tajume 

erinevaid lähenemisi tarbijale, kuna tegu on erinevat liiki toodetega. Tooted liigituvad laias 

laastus McDaniel et al (2011: 338-339) järgi kaheks: tarbekaubad ning tootmiskaubad. Kuna 

toiduainetööstuses toodetud tooted on enamjaolt tarbekaubad ning käesolev töö uurib just 

toiduainetööstuse valdkonda, siis järgnevalt on pikemalt käsitletud just tarbekaupade 

liigitamist.  
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Pride ja Ferrell (2010: 285) käsitluses on mugavustooted sellised tooted, mis on üldjoontes 

odavad ning mida inimesed ostavad väga tihti, lootmata tootest väga suurt elamust. Nad 

lisavad, et mugavustoodete ampluaa on lai – alustades leivaga ning lõpetades ajalehtedega, 

kuna tegu on igapäevaselt ostetavate toodetega, siis inimene ei kuluta nende ostmiseks ning 

valiku tegemiseks palju aega. Veelgi enam, mugavustoodete puhul on oluline omada 

võimalikult palju müügikanaleid ning tähtis on ka mugavustoote pakend, kuna pakend võib 

juba iseenesest müügitööd teha. Kui mugavustoode on toode, mida inimesed ostavad tihti 

ning ei kuluta liigselt aega valiku tegemisele, siis McDaniel et al (2011: 339) järgi kulutavad 

inimesed spetsiaaltooteid ostes enim aega ning ressursse, kuna ostult oodatakse suurt 

elamust. Samuti on spetsiaaltoodetel erilised tunnused ning omadused ja seetõttu on 

spetsiaaltoodetel jaotuskanal üldiselt lühikene ning seetõttu pole toode laialt kättesaadav. 

Nad lisavad, et spetsiaaltoodete turundamisel kasutatakse kindlat ning staatusele rõhuvaid 

reklaame, mis aitavad luua tootele eksklusiivset mainet ning spetsiaaltoote puhul on 

äärmiselt oluline tarbijale konkreetne bränd ning brändi maine. Valiktooted on Pride ja 

Ferrell (2010: 286) järgi sellised tooted, mille leidmiseks ning ostmiseks on tarbija nõus 

palju energiat kulutama, samuti tegelevad tarbijad otsuseprotsessis paljude sarnaste brändide 

ja toodete võrdlemisega. Tihti on valiktoodete puhul tegu toodetega, mille puhul hind on 

kõrgem ning valiktoodete puhul ei eksisteeri brändilojaalsust. McDaniel et al (2011: 339) 

järgi on mitteotsitavad tooted nagu ka nende nimi vihjab sellised tooted, mille olemasolust 

tihti tarbija ei teagi ning kui ka teab, siis tihti ei pruugi ta mõelda selle ostmisele. Samuti 

jäävad mitteotsitavad tooted niikauaks mitteotsitavaks, kuni neid pole promotsiooni kaudu 

tarbijale nähtavaks ja vajalikuks tehtud – mitteotsitavate toodete puhul peab tarbijale 

tõestama konkreetse toote hüvesid ning vajalikkust.  

Kuna erinevate toodete puhul rakendatakse erinevad turundusstrateegiad, siis teadliku 

ettevõtja jaoks on tarvilik mõista enda toodet, milliste omadustega ning millisesse gruppi 

kuuluva tootega on tegu ning selle abil valida ka sobivaid lahendusi turundustegevuse 

teostamiseks.  

Kotler ja Armstrong (2011: 225-226) toovad välja asjaolu, et tihtipeale ostavad inimesed 

midagi rohkem kui toodet ning seetõttu on vajalik luua tootele võimalikult kõrge väärtus 

erinevate lisaväärtuste abil. Samuti tuleb tootearendajatel arvestada erinevate toote 

tasemetega. Esmane tase on tootest saadav põhikasu, mille pärast klient algselt toodet ostma 

tuleb, teine tase on tegelikult eksisteeriv toode, koos oma pakendi, disaini, kvaliteedi, brändi 

ning erinevate teiste tunnustega. Viimane tase on lisaväärtusega toote tase, kuhu alla liigitub 
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tootele kaasa antav garantii, järelteenindus, konsultatsioon uue toote osas ning 

kohaletoimetamine koos korrektse paigaldusega. Oluline on ka teadvustada, et tarbijad 

näevad tooteid kompleksselt ning näevad tootes omaduste kogumit, mis on vajalik nende 

vajaduste rahuldamiseks.  

Eelpool loetletud elemendid, mis tõestavad, et toode ei ole ainult füüsiline produkt, vaid 

omab pakendi, kvaliteedi ning muude väärtustega tähtsat rolli tarbija silmis, on olulised igale 

ettevõtjale, kes soovib olla üha kasvavas konkurentsikeskkonnas jätkusuutlik. Tugev 

konkurents tingib tarbijatepoolsed kõrged nõudmised toodete kvaliteedile. Tänu kasvavale 

konkurentsile, seda eriti just toiduainetööstuses, kus toodang on kiiresti riknev ning 

tihtipeale pole tegu esmatarbekaubaga, tuleb ettevõttel üha enam näha vaeva sellega, et 

pakkuda tarbijale seda toodet, mida tarbija vajab, ning sellises formaadis nagu tarbijale vaja 

on. Seetõttu on väga oluline ettevõtte tegevuses igapäevane aktiivne tootearendus, kuna 

tarbijale vajaliku ning sobiliku toote saab tagada ainult ettevõttes tegutseva pideva 

tootearendusega. Ohvril (2010: 129) järgi on tootearendusele seatud mitmeid tingimusi, 

nimelt peaks olema arendatud toode turustatav, ainulaadne ning järeletegemist 

mittevõimaldav ning mis kõige olulisem – vajalik ning oluline tarbija jaoks. Selleks, et 

ettevõte saaks arendada erinevaid uusi tooteid ehk tegeleda tootearendusega, on vaja läbida 

erinevaid etappe. Tootearenduse etapid Pride ja Ferrell (2010: 309) järgi on: 

 uute ideede loomine; 

 saadud uute ideede analüüsimine ning valik; 

 kontseptsiooni testimine ehk potentsiaalsete tarbijate käest info saamine uue toote 

osas; 

 ärianalüüs ehk uue toote mõju ettevõtte müügitulemustele, kulutustele ning samuti 

ka kasumile; 

 toote väljatöötamine ehk tootele soovitud ning ideele vastava formaadi andmine; 

 turutestid ehk toote tutvustamine teatud grupile tarbijatele, kes võiksid esindada 

tervet tarbijategruppi; 

 väljatöötatud idee viimane lihvimine ehk eelarvete ning plaanide lõplik paikapanek 

konkreetse toote turundustegevuseks.  

Eelnevate etappide järgimine ning täitmine loob ettevõtte jaoks võimaluse luua tarbijale 

vajalik ning kasulik toode. Linnemann et al (2006) leiab, et toiduainetööstuses on ennekõike 

oluline keskenduda kliendile ehk tarbijale ning nimetab toiduainetööstuses toimuvat 
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tootearendust sügavalt tarbijale orienteeritud tootearenduseks. Samuti rõhutab ta 

kliendikeskse tootearenduse tähtsust toiduainetööstuses kui möödapääsmatut aspekti 

konkurentsis püsimiseks. Kuid tootearendus pole seotud ainult konkreetse füüsilise toote 

omaduste muutumisega, vaid ka pakendi, kujunduse, ettevõtte maine ning teiste elementide 

arendamisega. Liivaauk (2003: 187-188) märgib Eesti toiduainetetööstuste seas läbiviidud 

uuringus, et üha rohkem panevad ettevõtted rõhku tootearendusele ning ettevõtted on 

mõistnud, et tootearendusega tegelemine on kasulik ja vajalik, kuna üha kasvava konkurentsi 

tingimustes on raske säilitada turupositsiooni, kui tarbijatele midagi uut ei paku. Tänu 

tihedale tootearendusele on paljud ettevõtted laiendanud oma toodete sortimenti ja tõstnud 

kvaliteeti. Samuti on toiduainetööstuses tegutsevad ettevõtted võtnud nõuks koolitada oma 

personali tootearendusega tegelemiseks ning trendiks tootearenduses on olnud uute 

pakendite väljatöötamine ning nende kasutuselevõtt, toodete säilivusaja pikendamist ning 

uute maitsetega toodete väljatöötamine läbi uute retseptide.  

Tuginedes eelnevale, võib väita, et toodetel on kolm erinevat taset – tootest saadav põhikasu, 

tegelik toode ning lisaväärtusega toode. Oluline on mõista, et kõik kolm taset on olulised 

tootearenduses ning ükski osa pole vähetähtis. Tootearenduse üheks põhiideeks on luua 

toode, mis on tarbijale vajalik ning tarbijale vajalik toode on selline, mis vastab nõuetele nii 

sisu, välimuse, maine kui ka väärtuse poolest. Kuna toode kui selline on turunduse ning 

turundusmeetmestiku süda, on väga oluline panna rõhku kvaliteetse toote väljatöötamisele, 

mille eest on võimalik ettevõttel teenida maksimaalselt tulu. 

2.3. Hind 

Kui toodet saab käsitleda kui esmast turunduse elementi, siis hind on Kotler ja Armstrong 

(2011: 52) järgi rahasumma, mille kliendid peavad tasuma, et omandada konkreetset toodet. 

Kotler  (2002: 215-216) annab mõista, et hind on ainukene turundusmeetmestiku osa, mis 

toodab kasumit, kui teised toodavad ainult kulutusi. Samuti on hind üks paindlikemaid 

elemente – hinda on võimalik muuta väga kiiresti, erinevalt toote jaotuskanalist või toote 

omadustest. Pride ja Ferrell (2011: 553) rõhutavad, et hind on turundusmeetmestikus mitte 

vähem tähtsam kui toode – kuna hind mõjutab kõige enam ettevõtte kasumit. Samuti omab 

hind tarbijate silmis suurt psühholoogilist mõju ning seetõttu on turundustegevuses oluline 

leida tasakaal tarbijate ootuste ning ettevõtte vajaduste vahel. Hinna olulisust rõhutavad ka 
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McDaniel et al (2010: 650), kuna hind kui selline on enim kasutatud promotsiooni tööriist, 

tõstmaks klientide huvi toote vastu. Eelnev tõestab veelgi seda, kuivõrd olulised on 

turundusmeetmestikus erinevate osade sidusus ning see, et ükski turundusmeetmestiku osa 

ei saa eksisteerida ilma teise osata. 

Kui turundusmeetmestik algab tootest, siis tootele on tarvilik kehtestada ka hind. Hinna 

kehtestamisel tuleks järgida järgnevat skeemi (Joonis 1.)  

 

Joonis 1. Hinnakujunduse etapid 

Allikas: Kotler (2002: 216) 

 

Hinnakujunduse eesmärgi väljaselgitamine seisneb Pride ja Ferrell (2010: 563) järgi selles, 

et ettevõte defineerib enda soovi või eesmärgi, mida konkreetse hinnakujundusega 

soovitakse saavutada.  Eesmärkideks võivad olla Kotler (2002: 217) järgi ellujäämine, 

maksimaalse kasumi saavutamine, maksimaalse turuosa võtmine, hinnaliidriks kujunemine 

ning kvaliteetseima toodangu pakkuja staatus. Erinevad eesmärgid võivad olla seotud ka 

ettevõtte hetkeseisundiga – ootustele mittevastavate müügitulemustega ettevõte kehtestab 

ellujäämiseesmärgi ning lähtuvalt sellest kujundab ka hinda ümber ning ettevõte, kes omab 

väikest turuosa, kuid soovib suuremat turuosa, kehtestab suurema turuosa hõivamise 

eesmärgi.  

Hinnakujunduse 
eesmärgi välja 

selgitamine

Nõudluse kindlaks 
tegemine

Kulude hindamine

Konkurentide kulu, hinna 
ning pakkumise analüüs

Hinnakujundus 
meetodi valik

Lõpphinna 
kehtestamine
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Seatud hinnakujunduse eesmärkidest selgitamise järgselt tuleb Kotler (2002: 215-218) järgi 

välja selgitada nõudlus konkreetsele tootele, mida soovitakse müüa või müüma hakata. Hind 

ei tohi olla nii kõrge, et kehtestatud hind hakkab nõudlust negatiivselt mõjutama. Järgnevalt 

tuleb hinnata erinevate kulude suurust, kuna kulud moodustavad hinnast suure osa. Toote 

tootmisele, jaotusele ning müügile tehtavad kulutused peavad olema hinnaga kaetud. Ta 

lisab, et hinnakujunduse juures on oluline jälgida konkurentide tegevust ning konkurentide 

hinnataset. Enne lõpliku hinna kehtestamist on vajalik leida sobiv ning õiglane 

hinnakujundusmeetod, mis rahuldab ettevõtte vajadusi ning tagab klientidele sobiliku 

hinnaga toote. Hinnakujundusmeetodeid on erinevaid ja Blythe (2005: 172-178) käsitluses 

on peamised kolm: 

 tarbijapõhine hinnakujundus – hind kujuneb tarbija tunnetuslikul ning tajutud 

väärtusel ning väärtus kujuneb kõigi kolme toote tasandi väärtuste lõikes; 

 kulupõhine hinnakujundus – hind kujuneb toote tootmise, distributsiooni ning 

promotsiooni kuludest, millele on lisatud ettevõttepoolne juurdehindlus; 

 konkurentsipõhine hinnakujundus – hind kujuneb konkurentide strateegiate, kulude, 

hindade ning erinevate pakkumiste alusel. 

Eelpool loetletud hinnakujundus meetodid on kolm põhilist suunda hinnakujunduses, mille 

järgi ettevõtted toodangule hinda määravad. Kotler (2002: 215) järgi võib hinnakujundus 

tervikuna pidada üheks suurimaks probleemiks ettevõtetes ning hinnakujunduse probleemid 

on väga levinud. Ta lisab, et tihti on hinnakujundus liigselt kulukeskne – hinda ei muudeta 

vastavalt turuolukorra muudatustele. Tema sõnul on hind muudetud sõltumatuks teistest 

turundusmeetmestiku osadest ning ettevõtte turundusstrateegiast ja kontseptsioonidest. Ta 

väidab, et ettevõtte poolt kujundatud hinnal puudub mitmekülgsus – erinevatele toodetele on 

kujundatud sarnane hind.  

Nagu eelnevalt väljatoodud, on hind ainuke turundusmeetmestiku osa, mis toodab kasumit, 

seetõttu on sobiva hinnakujundussüsteemi leidmine ning rakendamine ettevõtte 

jätkusuutlikkuse ning konkurentsivõime seisukohast hädavajalik. Hind on see tegur, millega 

on võimalik katta nii toote tootmise-, jaotuse-, kui ka promotsioonikulusid. Lähtuvalt 

toiduainetööstuse eripärast on hinnakujundamine selles sektoris suure tähtsusega, sest 

toiduainetööstuses toodetavad tooted on enamasti kiiresti riknevad. Samuti ei tohi tootele 

kehtestatud hind ei tohi olla pidurdavaks teguriks toote soetamisel, kuna erinevalt muudest 

toodetest ei saa toiduainetööstuse toodangut teoorias lõpmatuseni müüa.  
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2.4. Jaotus 

Kolmas turundusmeetmestiku osa on jaotus ning järgnevas osas on selgitatud jaotuse ning 

jaotuskanalite rolli turundusmeetmestikus. Lee (1996: 80) järgi on jaotuskanal ehk 

distributsiooni kanal erinevate ressursside kogum (inimesed, meetodid, materjalid), mida 

mööda jõuab toode tarbijani. Teisisõnu öelduna võib käsitleda jaotuskanalit kui teekonda 

toote tootnud või töödelnud tootjast toodet osta sooviva kliendini. Jaotuskanali funktsioonid 

on need, mis võimaldavad toote tootjalt tarbijani viia. Üldistatult võib väita, et jaotuskanal 

tagab läbi oma funktsioonide jaotuse põhiolemuse – toode tootjalt tarbijani. Heskett (1976: 

265-267) järgi on jaotuskanalitel mitu olulist ülesannet: 

1. ülekande funktsioon – võimaldada tootjal müüa oma toodet, võimaldada tarbijal 

toodet osta ning samuti maandada riske erinevate jaotuskanalite liikmete vahel; 

2. logistiline funktsioon – tagada komplekteerimine, ladustamine, sorteerimine kui ka 

transport; 

3. lihtsustusfunktsioon – tagada ostueelne teenindus, rahastamine, erineva teabe ja 

informatsiooni levitamine, jaotuskanali koordineerimine ning juhtimine.  

Ülekande funktsioon sisaldab jaotuskanali kõige põhilisemat funktsiooni – toote liikumist 

tootjast tarbijani. Logistiline funktsioon hõlmab toote füüsilise liikumise jaotuskanalis toote 

tootjast tarbijani. Lihtsustusfunktsioon võimaldab tootjal jaotuskanalit kasutades 

keskenduda rohkem toote tootmisele kui toote edasimüügile.  

Kotler (2003: 53) on väitnud, et paljudele ettevõtetele on toodangu tootmine lihtsam kui selle 

toodetud toodangu realiseerimine ehk selle turule toomine. Ta rõhutab siinkohal, et eriti hästi 

tunnetavad seda probleemi toiduainetööstuses ning põllumajandussektoris tegutsevad 

inimesed, seda just seetõttu, et põllumajandustootjad saavad lõpptoodangu müügihinnast 

väga väikese osa ning ülejäänud tulu justkui haihtub kuskile. Samuti on turunduskulud 

küllaltki suured kõikides ettevõtetes ning eduka ettevõtte alustalaks on kulude juhtimine, 

mistõttu proovivad kõik elimineerida võimalikult palju jaotuskanalis olevaid „vahelülisid“, 

selleks, et teenida ise võimalikult palju tulu. Ta lisab veel, et elimineerides „vahelülisid“ ehk 

jaotuskanalist erinevad subjekte, eemaldatakse ka erinevate subjektide funktsioone, mis 

omakorda tekitavad ettevõttele pigem kasu kui kahju.  

Pride ja Ferrell (2010: 390) järgi jagunevad jaotuskanalid laias laastus kaheks – otseseks 

kanaliks ning kaudseks kanaliks, mille puhul on palju erinevaid vahelülisid ning 
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vahendajaid. Kitsamalt jagunevad jaotuskanalid nelja erinevasse gruppi selle alusel, kuidas 

toode jõuab tarbijani. McDaniel et al (2011: 423) järgi on neli erinevat kanalit: 

 otsekanal (direct channel); 

 vahenduskanal (retailer channel); 

 hulgimüüja kanal (wholesaler channel); 

 müügiagendi kanal (agents/brokers channel). 

Pride ja Ferrell (2010: 393) käsitluses iseloomustab otsekanalit vahendajate ning 

hulgimüüjate puudumine, tootja müüb otse oma toodangu tarbijale näost-näkku. Otsekanali 

müügivõimaluseks on ka Internet, millest on saanud 2015.aastaks paljudele ettevõtetele väga 

oluliseks kanaliks just eriti mugavuse tõttu. Kui ettevõte otsustab, kas kasutada otsekanalit 

või kasutada erinevate vahendajatega kanalit, tuleb ettevõttel kaaluda erinevate kanalite 

tugevusi ning nõrkusi. Peamisteks eelisteks otsekanali valikul on Lee (1996: 81) järgi: 

1. tootja teab ning tunneb enda klienti; 

2. otsekanal tagab võimaluse kliendil saada soovitud toodet temale sobival ajal otse 

tootjalt; 

3. tootjal on võimalus koguda lisainformatsiooni tarbijate arvamuse kohta tootest. 

Üldistavalt võib väita, et otsekanali tugevuseks on tugev otsene kliendisuhtlus, kuna 

otsekanal võimaldab suhelda kliendiga otse, samas on miinuseks see, et tootja peab tegelema 

ka väga palju edasimüügi arendamisega ning ei saa keskenduda piisavalt toodangu 

tootmisele ja arendamisele. Samuti puuduvad otsekanali puhul erinevate lülide 

vahendustasud, mistõttu jääb tootjale rohkem tulu.  

Pride ja Ferrell (2010: 393) iseloomustavad vahenduskanalit kui kanalit, kus tootjalt liigub 

toode vahendaja (edasimüüja) kätte ning sealt edasi juba tarbijani. Vahenduskanaliks saab 

pidada ka erinevaid kauplusi, mis ostavad toote otse tootjalt ning müüvad siis ise edasi 

tarbijale. Vahenduskanal võib olla ka kohalik kauplus, kui tootja on lähedal ning edasimüüja 

ostab toote sellisel juhul otse tootjalt. Üldiselt Eesti tingimustes väga ei toimu otse tootjalt 

ostmist, kuna tootjal pole võimalik lihtsalt tarbijale nii lähedale saada ning müüa toodangut 

otsekanali kaudu, pigem toimub müük kaudses kanalis. Vahenduskanali põhilisteks eelisteks 

Lee (1996: 82) järgi on: 

1. komisjonitasusid on võimalik maksta alles siis kui toode on realiseeritud; 

2. tootjal on võimalik tänu vahendaja olemasolule riske maandada; 
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3. toodangu tootja ei pea tegelema klientide otsimisega ning pääseb läbi vahendaja 

klientidele ligi.  

Kui otsekanali peamiseks eeliseks oli otsene kliendikontakt, siis vahenduskanali kõige 

suuremaks tugevuseks võib pidada seda, et tootjal on võimalik tänu vahendaja olemasolule 

maandada oma riske ning kulusid ja hoida kokku aega klientide otsimiselt. 

McDaniel et al  (2011: 424) käsitluse järgi kasutavad hulgimüüja kanalit üldjoontes sellised 

ettevõtted, kelle toodang on pigem odavam ent samas väga sagedalt ostetav (kommid, 

ajakirjad, erinevad toidukaubad). Hulgimüüja kanalit iseloomustab ka fakt, et tihti müüvad 

tootjad hulgimüüjale väga suurtes kogustes toodangut ning hulgimüüja jagab ise omakorda 

toodangu väiksemateks gruppideks rahuldamaks vahendajate tellimusi.  

Kõige pikem jaotuskanal on Pride ja Ferrell (2010: 394) järgi müügiagendi jaotuskanal, kus 

on mitu erinevat vahelüli tootja ja tarbija vahel. Müügiagendi jaotuskanal eeldab, et toode, 

mis jaotuskanalis ringleb on küllaltki pika säilivusega, kuna jaotuskanal on pikk. Nad 

lisavad, et tihtipeale kasutatakse müügiagendi kanalit masstoodangu puhul (esmatarbekaup, 

töödeldud toiduained) ning, et konkreetses jaotuskanalis on palju vahelülisid, mistõttu on 

võimalik toote müügiga seotud riske hajutada. Samas tähendab paljude vahelülide olemasolu 

pikka teekonda tootjast tarbijani ning erinevaid vahendustasusid. Baker (2003: 625) toob 

välja asjaolu, et pika jaotuskanali negatiivseks osaks on paljude vahelülide olemasolu, mis 

ühest küljest aitab maandada riski, teisalt aga kaotab pikas jaotuskanalis tootja toote üle 

kontrolli. Illustreerimaks eelnevat, on joonisel 2. välja toodud jaotuskanalite liigitus.  

 

Joonis 2. Jaotuskanalite liigitus 

Allikas: Autori tõlgitud (McDaniel et al 2011: 423) põhjal  
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Joonisel 2 on selgelt eristunud erinevate jaotuskanalite pikkus. Otsekanali puhul puudub 

tootja ning tarbija puhul vahelüli ehk tootja on otsekanali puhul tarbijale kõige lähemal. 

Vahenduskanali puhul eksisteerib tootja ning tarbija vahel üks vahelüli, kelleks on 

vahendaja. Läbi vahendaja liigub toode tootjalt tarbijani. Hulgimüüja kanali puhul esineb 

kaks vahelüli – nii hulgimüüja, kes ostab tootjalt suuremas koguses toodangut kokku ning 

omakorda hulgimüüjalt soetab toodangut vahendaja, läbi kelle saab tarbija toodet soetada. 

Müügiagendi kanali puhul on lisaks hulgimüüjale ja vahendajale veel üheks osapooleks 

müügiagent, kes tegeleb tootja toodangu müügi organiseerimisega ning läbi müügiagendi 

liigub toode hulgimüüja kätte ning järgnev toimub samamoodi nagu hulgimüüja kanalis. 

Eelpool loetletutest on kõik kaudsed kanalid, peale otsekanali.  

Iga ettevõtte jaoks on keerukas sobiva jaotuskanali valik – palju tegureid mõjutavad 

lõpptulemust. Boone ja Kurz (2013: 421) järgi sõltub tihti jaotuskanali valik sellest, milline 

on ettevõtte tegevusala ning kus ettevõte tegutseb (füüsiline asukoht). Tegevusala mõjutab 

jaotuskanali valikut just seetõttu, et kui on tegu toiduainetööstuse toodanguga või 

põllumajandussaadustega, mis võivad kiiresti rikneda, on vaja toode võimalikult kiiresti 

tootjalt tarbijani viia, selleks et vältida toodangu riknemist. Ettevõtte asukoht seab 

jaotuskanali valikule piiranguid, seda just seetõttu, et kui läheduses pole tarbijaid, siis pole 

võimalik toodet müüa otse tarbijale ehk kasutada otsekanalit.  Samuti rõhutavad Kotler ja 

Armstrong (2012: 341), et ettevõtte jaoks on oluline ettevõtte profiilile ja vajadustele vastava 

jaotuskanali leidmine ning valik. Jaotuskanali valik mõjutab otseselt erinevaid teisi 

turundustegevusega seotud otsuseid ning seetõttu on oluline õige ning ettevõttele sobiva 

jaotuskanali valik. Kui Kotler ja Armstrong rõhutasid ettevõtte profiilile ning vajadustele 

vastava jaotuskanali valikut, siis Bruch ja Ernst (2010: 20) järgi tuleks enne jaotuskanali 

valikut teostada tasuvusanalüüs, analüüsides läbi kõik võimalikud jaotuskanali variandid 

ning hinnates potentsiaalseid tulusid ja kulusid. Tootjate jaoks annab tasuvusanalüüs 

suunitluse, kuid oluline on analüüsi teostades mitte unustada kõiki kulusid, kaasa arvatud 

perefarmi puhul pereliikmete ning iseenda tööjõukulud.  

Lähtuvalt ettevõtte eesmärkidest on võimalik ettevõttel valida Kotler (2002: 241) järgi kolme 

erineva jaotusstrateegia vahel: 1) selektiivne jaotus – mille puhul ettevõtja otsustab mitu 

vahendajat võivad tema toodangut müüa (kehtib enamjaolt selliste toodete juures, mille 

puhul on tarbija valmis kulutama tavalisest rohkem aega ostuprotsessile ja otsustamisele) 2) 

eksklusiivne jaotus – ettevõtja valib ainult ühe vahendaja, kellel on õigus toodangut müüa 
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(kehtib enamjaolt kallimate brändide ning eksklusiivsete toodete puhul) 3) intensiivne jaotus 

– ettevõte üritab tagada toote kättesaadavuse kõigile, kaasates väga palju vahendajaid oma 

tootele (kehtib enamjaolt esmatarbekaupadele, kus on vajalik toote lihtne ja kiire 

kättesaadavus). 

Keskendudes maamajanduslikele ettevõtetele, siis enamjaolt tegeletakse erinevate 

põllumajandussaaduste tootmise ning töötlemisega, mistõttu on toodang enamjaolt kiiresti 

riknev ja see seab omakorda kõrgemad nõudmised ja õnnestumise püüdluse jaotuskanali 

valikul. Tootja, kes toodab televiisoreid, võib küllaltki muretult müüa enese toodangut kõigis 

neljas jaotuskanalis, mida aga ei saa endale lubada toorpiima tootja või köögiviljade 

kasvataja. Toiduainete töötlemine (piimast juustu tootmine, lihast singi tootmine) võimaldab 

tootjal pikendada toote eluiga ning seeläbi olla paindlikum jaotuskanali valikul. Lähtuvalt 

eelnevast saab väita, et ettevõtte jaotuskanali valik hõlmab eneses tervet 

turundusmeetmestikku, kuna iga jaotuskanal nõuab erinevat lähenemist erinevatele 

turundustegevusele ning kõik tehtavad otsused on omavahel tugevas seoses. Samuti on 

oluline õige jaotusstrateegia valik, mis tuleneb peale ettevõtte eesmärkide ja jaotuskanali ka 

ettevõtte poolt toodetava toodangu iseloomust. Edukas ettevõte valib targalt jaotuskanaleid 

ning oskab neid kasutada ettevõttele kasulikus suunas. 

2.5. Promotsioon 

Eelnenud peatükkides selgitati toote, hinna kui ka jaotuse olemust. Viimane 

turundusmeetmestiku osa on promotsioon ning sellest ka järgnev alapeatükk koosneb.   

Singh (2012) järgi on promotsioon ehk müügiedendus igasugune tegevus, saamaks 

avalikkuse tähelepanu, loomaks avalikke suhteid,  tegemaks väljapanekuid ning tegemaks 

demonstratsioone – kõik selleks, et soodustada müüki. Müügiedenduse ülesandeks on luua 

müüja ning ostja vahel side, mis suunaks ostjat ostma toodet.  Promotsiooni erinevatest 

vormidest on mõjusaim vorm reklaam, mille ülesandeks on luua tarbijatele kujundlik pilt 

tootest ning selle omadustest. Kotler (2003: 18) käsitluses on promotsioon 

kommunikatsiooni üks osa, mille juures antakse tarbijatele edasi ettevõtte sõnumeid, mis 

peaksid tarbijaid ärgitama ning tekitama neis huvi toote ostmise vastu. Samuti rõhutab ta 

seda, et promotsioon ei saa olla efektiivne kui see ei suuda püüda piisavalt inimeste 

tähelepanu – promotsioon peab olema nähtav ning mõjuv. 
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Nagu ärimaastikul üldiselt, seatakse ka promotsiooni tegevusele erinevaid eesmärke, seda 

selleks, et oleks võimalik ühendada teisigi ettevõtte turundustegevusega seotud otsuseid 

promotsiooni eesmärkidega ning tagant järgi hinnata promotsiooni tegevuste tulemuslikkust. 

McDaniel et al (2011: 532) järgi on promotsiooni eesmärkideks informeerida tarbijaid toote 

olemasolust ning selle hüvedest, veenda tarbijaid toote vajalikkuses ning veenda tarbijaid 

ostma ning tuletada meelde toode kui ka toodet tootva ettevõtte nimi ja hoida seda tarbijate 

silmis nähtaval. Selleks, et eelnevaid eesmärke saavutada, on olemas erinevaid 

promotsioonivorme, mis aitavad tagada eduka müügi intensiivistamise.  McDaniel et al 

(2011: 533) järgi on promotsiooni erinevad vormid: 

 reklaamimine; 

 müügi intensiivistamine; 

 avalikud suhted; 

 isiklik müük. 

Pride ja Ferrell (2010: 469-470) käsitluses mõistame reklaamimise all igasugust makstud 

ning mitte personaalset kommunikatsiooni, mis on potentsiaalse tarbijani viidud läbi 

massimeedia (televisioon, raadio, Internet, ajalehed, ajakirjad, videomängud, e-mailid, 

väljapanekud ning logod/märgid erinevatel sõidukitel). Nad rõhutavad, et reklaami suur eelis 

on see, et see võimaldab jõuda väga paljude inimesteni, olles samal ajal küllaltki 

kuluefektiivne – kulu ühe inimese kohta on küllaltki minimaalne. Siiski tõdevad nad, et 

jõudes küll paljude inimesteni, võib reklaami kogumaksumus siiski väga kõrge olla, kuna 

reklaami mõte on selle kordamises ning võimalikult paljude inimesteni jõudmises, siis tuleb 

teha reklaami seal, kus on inimesed ning tihtipeale on see kulukas summaarselt.  

Müügi intensiivistamise all mõistame  McDaniel et al (2011: 535) järgi erinevaid 

tarbijamänge, kuponge, tasuta näidistooteid, loteriisid ning erinevaid võistlusi. Müügi 

intensiivistamine  on tarbijale meeldiv promotsiooni osa, kuna võidurõõmu soovivad kõik 

nautida ning tasuta toodete vastu on ka alati suur huvi.  

Kotler ja Armstrong (2011: 408) käsitluses on avalikud suhted igasugune suhtlus ettevõtte 

ning tarbijaskonna vahel ning avalikud suhted tähendavad ka ettevõtte maine ning brändi 

hea kuvandi loomist tarbijate jaoks. Samuti luuakse avalike suhetega tarbijale piltlikult toode 

koos selle erinevate lisaväärtustega. Avalikke suhteid luuakse erinevate ürituste, 

sponsorluste, kodulehekülgede ning pressiteadete kaudu.  
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McDaniel et al (2011: 535) väidavad, et reklaam ning avalikud suhted üksinda ei pruugi veel 

edu tagada, oluline on ka personaalse müügi osatähtsus. Samuti on isiklik müük makstud 

kommunikatsioon, nagu ka reklaam, ent erinevalt reklaamist on isikliku müügi puhul tegu 

enamasti kahe inimesega, kellest üks on palgatud teisele inimesele toote tutvustamiseks ning 

ostusoovi tõstmiseks. Isikliku müügi alla liigituvad erinevad tooteesitlused ning tutvustused. 

Nad lisavad veel, et nagu kõik muu meid ümbritsev, on ka isiklik müük paljuski liikunud 

Internetti ning paljud ettevõtted meelitavad tarbijaid nende kodulehelt otsima 

lisainformatsiooni ning samuti kasutatakse palju ka sotsiaalmeedia võimalusi (Facebook, 

Twitter, Instagram).  

Lähtuvalt toiduainetetööstuse sektori eripäradest, kus tarbija soovib toodet proovida, on eriti 

olulised erinevad toodete esitlused ning samuti ka tasuta toodete näidised, mis annavad 

võimaluse tarbijale toodet testida ning maitsta. Läbi promotsiooni pakutakse tarbijale 

võimalus tootega tutvuda, ise selle eest tasumata ning kuna toiduainetööstus pakub 

maitseelamust toodete näol, on vajalik pakkuda tarbijale toodet proovida tasuta.  Efektiivne 

promotsioon eeldab ettevõtte tundmist, toote tundmist ning ka klientide tundmist, kellele 

müügiedendus suunatud on. Tulemuslik promotsioon tugineb kõikide erinevate võimaluste 

kasutamises õigetes kogustes ning õigel ajal. Teades ning tundes erinevate 

promotsioonivormide iseloomu ning võimalusi on võimalik kombineerida ainulaadne ning 

ettevõtte vajadustele lähtuv promotsiooni strateegia, mis hõlmab kogu 

turundusmeetmestikku ning erinevaid teisi turundus- ja juhtimisotsuseid. 

2.6. Ühistegevuse võimalikkus maamajanduslikus ettevõttes 

Eelnevas peatükis käsitleti turundusvaldkonna probleemistikku maamajanduslikus 

ettevõttes. Kuna mitmetest uuringutest selgus, et ettevõtjad tunnevad puudust 

turundustegevuse toetamisest nii ainelises kui väärtuselises mõttes ja tõid välja 

ühisturunduse ühe võimaliku variandina välja, siis järgnev peatükk selgitab ühisturunduse 

võimalikkust maamajanduslikus ettevõttes. 

Karray (2014)  väitel sundis eelnenud majanduskriis (2007. aastal alanud) paljusid tootjaid 

ning jaemüüjaid mõtlema alternatiivsete lahenduste peale ning leidma teisi võimalusi, kuidas 

hoida reklaamimise ning edustuse kulutusi madalatena. Paljud tootjad ning edasimüüjad on 

teinud juba ammu omavahel koostööd, vähendamaks kulutusi, samuti on jaemüüjad hakanud 



32 

 

isegi omavahel koostööd tegema. Bengtsson ja Kock (2000: 424) poolt läbiviidud uuringule 

tuginedes saab väita, et paljud ettevõtted ühendavad enese jõud, selleks et jõuda kliendile 

lähemale ning saavutada seeläbi eesmärke. Samuti rõhutavad nad, et liikuma panevaks jõuks 

ühisele koostööle on ressursside heterogeensus ehk erinevate ettevõtete erinevat liiki 

ressursside ärakasutamine ühistesse eesmärkidesse. Agbo et al (2014) järgi on kogu 

maailmas aktiviseerunud ühinemine erinevatesse ühistutesse, mis tegelevad just turundusega 

ning ühisturundusega tegelevad ühistud ning liidud hoiavad märkimisväärset turuosa 

põllumajandustoodete turustamisel tootjalt tarbijani.  

Lähtudes eelnevate autorite poolt välja toodud mõtetest, võib väita, et ühine koostöö on 

kõikidele osapooltele kasuliku mõjuga ning seda võiks üha rohkem ka Eesti praktikas 

kasutada, eriti veel sellisel juhul kui tegu on toiduainetööstusega, kus üldjuhul on toodang 

kiiresti käibiv ning kiirelt riknev toode, mille puhul on äärmiselt oluline kiirus ning aeg. 

Bengtsson ja Kock (2000: 424) on välja toonud ka koostöö ning ühiselt tegutsemise 

positiivsed jooned:  

 kulutused (edustus, müük, kommunikatsioon) uutele toodetele jagunevad ühiselt 

tegutsevate ettevõtete vahel; 

 iga ettevõte saab panustada rohkem enese tegevusele, kuna paljud tegevused on 

jagatud koostöö partnerite vahel; 

 protsessijuhtimise aeg lüheneb. 

Eelpool toodud loetelule võiks lisada ka omavahelise konkurentsi tekkimise koostööst, mis 

sunnib ka ühiselt ning koos tegutsevaid ettevõtteid omavahel konkureerima ning seeläbi 

rohkem pingutama innovaatilisemate ning tarbijale vajalike toodete suunas.  

Tuginedes Leetsar et al (2013: 5), siis lääneriikide ajaloo näitel saab väita, et majanduslik 

ühistegevus on põllumajandustootjate konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ning 

sissetulekute kasvu alustala ning ühine tegutsemine õiges suunas loob eeldused tugevdamaks 

ettevõtjate positsiooni tarneahelas. Ühistegevuse ühe vormina saab käsitleda ka 

ühisturundust, mis Agbo et al (2014) järgi on ühine jõud ehk ettevõtjad ühendavad 

vabatahtlikult enda võimalused, müümaks kõikide ettevõtjate toodet. Majanduslikus 

seisundis, kus ettevõtte eksistentsi ning konkurentsivõime tagamiseks on vajalik leida 

igapäevaselt uusi lahendusi, võib peituda lahendus ühistegevuses, samuti võib pakkuda 

ettevõttele tuge ning konkurentsieelist ühisturunduse rakendamine. Ühisturundust saab 
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käsitleda kui erinevate ettevõtjate seatud eesmärkide teostamist ning elluviimist läbi ühiselt 

tehtavate turundustegevuste (Ühisturunduse ... 2008, § 4 lg 1).  

Tuginedes eelnevale, saab väita, et ühistegevuse ja ühisturunduse idee on läbi ühise tegevuse 

oma kaupade või teenuste koos turustamine ja seeläbi saavutada kulude kokkuhoid ning 

sealjuures tagada enda kauba tarbijani jõudmine. Ühiselt tegemine pakub ka võimaluse neile 

mikroettevõtetele (Eesti mõistes on enamik ettevõtteid mikroettevõtteid) viia oma tooteid 

teistelegi, kelle toodang jõuab väga vähesteni või siis ainult ettevõtja lähikonnas tegutsevate 

inimesteni. Küll aga peab silmas pidama, et ühiselt tuleb kõigepealt üksteisega kokkuleppele 

saada ning alles siis saab loota tulemustele, kuid ühiselt tegemisel on palju eeliseid ning 

ühistegevust oleks vajalik rakendada Eesti toiduainetööstuses just seetõttu, et ettevõtted on 

väikesed ning tootmismahud samuti väikesed ja see pakuks kulude kokkuhoiu võimalust.   

2.7. Maamajandusliku ettevõtte turundustegevus 

Turundustegevust maamajanduses saab vaadelda mitmest erinevast vaatevinklist. Rhodes et 

al (2007: 3) järgi saame me uurida põllumajandusturundust farmeri ehk tootja, toodangu 

töötleja, jaemüüja, tarbija, riigi või koguni üksikisiku tasandil. Lähtuvalt vaatepunktist, 

muutub ka mõiste tähendus ning uuritav. Eelnev annab kinnitust asjaolule, et 

põllumajandusturundus on vägagi muutuva iseloomuga mõiste. Tootja ega tarbija jaoks ei 

kattu mõisted kunagi, küll on aga oluline leida ühisosa ehk kompromiss, mis rahuldaks 

mõlemaid osapooli. Rahuldav kompromiss tootja ja tarbija vahel oleks tarbijale soovitud 

toode sobiva hinnaga ning tootja mõistlik müügitulu.   

Rhodes et al (2007: 3) järgi mõistame turunduse allharuna põllumajandusturundust kui 

erinevaid tegevusi, nii ärilisi kui ka tulemuslikke, mis aitavad viia toodangu farmerist 

lõpptarbijani. Põllumajandusturunduse mõiste all saab mõista kui põllumajanduslikus 

tootmises toodetud toodangu turundamist, mille puhul ei pea olema tegu esmase toodanguga 

(piim, liha, teravili), vaid võib olla tegemist ka lisaväärtust loova tootja poolt toodetud toote 

turundamisega (juust, sink, jahu). 

Käesoleva töö mõistes on uuritud turundustegevust lisaväärtust loova tootja seisukohast, kes 

tegutseb maapiirkonnas ning maamajanduse (mesindus, jahindus, kalandus, põllumajandus, 

aiandus, maaturism) valdkonnas.  
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Thompson et al (1980) järgi on suur roll ja tähtsus iga farmi/ettevõtte ellujäämises sellel, 

kuidas ning kui efektiivselt suudetakse oma toodetud toodangut turundada ning seeläbi 

realiseerida. Põllumajandusturundus uuringute keskuse (AGMRC – Understanding 

Marketing, 2014) arvates on põhiprobleemistik seotud sellega, et tootjad arvavad, et nende 

ülesanne on ainult toota valmis toode ning küll keegi tuleb ja selle ikka ära ostab. Samuti ei 

mõisteta turunduse osatähtsust ettevõtte tulemuslikkuse juures ning see on ka põhipõhjuseks 

miks ebaõnnestutakse. Seetõttu võib väita, et maamajandusliku ettevõtte turundustegevuses 

esineb erinevaid probleeme, paljud neist on lahendatavad ent mõningad probleemid on 

kokku loodud seoses maamajandusega. Ramkishen (2004: 150)  järgi on peamine probleem 

turundustegevuses see, et toodang, mida tarbijani viiakse, on ise väga keeruka iseloomuga 

(kiiresti riknev ja/või vajab spetsiaalseid säilitamistingimusi) ning seetõttu vajab korralikku 

ning töötavat turundustegevust, mida aga tihtipeale tootjal pole. Lähtuvalt maamajanduse 

eripärast pole võimalik turunduse tähtsust ülehinnata, kuna enamjaolt on tegu kiiresti käibiva 

või rikneva tootega, millele tuleb leida kiiresti tarbija, muidu on toodangu tootmine kahjumi 

tootmine.  

Toetusvajaduse uuringust Eesti maapiirkonna ettevõtjate seas (2006: 12) selgus, et üheks 

suureks probleemiks turundustegevuses on turustamisraskused (enim esineb 

turustusprobleeme põllumajandussektoris), täpsemalt seletatuna ei suudeta leida 

turustuskanalit, kuhu toodet suunata. Samuti on probleemne tootearendus, millega tagatakse 

tarbijale sobiv ja vajalik toode. Uuringu tulemustest saab järeldada, et turustuskanalite 

leidmine on probleemne ennekõike seetõttu, et toodangut toodetakse vähe ning johtuvalt 

sellest on raske ettevõtjal jõuda jaekaubandusketi riiulitele. Suure tõenäosusega puudub ka 

kogemus ning teadmine, kuidas jaekaubandusega koostööd teha.  

2012. aastal Praxis poolt läbiviidud uuringus väikese ning keskmise suurusega ettevõtete 

arengusuundumused (2012: 48) tulemusel andsid ettevõtjad selgelt märku, et nad vajaksid 

rohkem toetust enim raamatupidamise ja maksunduse (39%) ning müügi ja turunduse 

valdkonnas (28%). Sellest johtuvalt saab väita, et väikeettevõtjad, mida enamjaolt on 

maapiirkonnas tegutsevad maamajanduse valdkonna ettevõtted, vajavad nõu ja abi 

turunduseesmärkide püstitamisel ja elluviimisel ning ka raamatupidamise ning maksunduse 

vallas. Veelgi enam, uuringu tulemustena tuli välja ka aspekt, et ettevõtjad ei tunneta 

turundustegevuse mõju konkurentsieelisena välisturgudel ning paljuski piirab välisturule 

liikumist rahapuudus edukaks turundustööks. Ettevõtjad ise pidasid kõige nõrgemaks 

konkurentsieeliseks võrreldes teiste samasuguste ettevõtetega tõhusat turundustööd.  
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Tuginedes eelnevale, võib väita, et efektiivne ning tulemuslik turundus peaks pakkuma 

ettevõtjale konkurentsieelise, kuid kui puuduvad võimalused turundustegevuseks ei saa ka 

selles osas tekkida konkurentsieelist. Kui eelneva uuringu tulemusena selgus tõsiasi, et 

puudub toetus turundusvaldkonnale, siis Tackie et al (1998: 47) uuringust piiratud 

ressurssidega farmerite seas selgus, et enamik tootjaid ei tunneta turundusevaldkonnas 

probleeme – enamik vastanutest leidis, et neil ei eksisteeri turunduse valdkonnas probleeme.  

Samas vastas enam kui kolmandik (36%) küsitletustest, et nad sooviksid teenida läbi parema 

turundustegevuse oma toodetud toodangu eest kõrgemat hinda. 16% vastanutest leidis, et 

nad sooviksid abi toodete turundustegevuses ning 12% vastanutest arvas, et nende 

probleemid laheneksid kindlamate püsiklientide olemasolul. Eelnev uuring annab mõista, et 

ettevõtjad ei tunneta alati probleeme ning probleemide lahendamiseks on tarvilik esimese 

asjana mõista ning tunnetada probleemi olemust.  

Uuringu „Maamajanduse arengud Eestis ja Tartumaal 2006-2016“ (2011: 19) tulemusel 

pidasid vastanud Tartumaa ettevõtjad (sh maaettevõtjad) suurimaks arengut takistavaks 

teguriks turundusteadmiste-ja oskuste puudumist, samuti tuntakse puudust müügialastest 

teadmistest, mis on väga lähedalt seotud turundusega. Konkreetse uuringu tulemused on 

taaskord näiteks, et Eestis tegutsevad ettevõtjad tunnevad puudust turundustegevuse 

parendamise toetusest ning et ettevõtjad tunnevad puudust müügialastest teadmistest.  

Ettevõtjate probleemi lahendamiseks saaks pakkuda erinevaid koolitusi ettevõtjatele – 

kuidas luua edukas turundusplaan ning kuidas see ellu viia; turundustoetuse loomist või 

mõnda muud toetust, kuidas olla turundustegevuses tulemuslik ning läbi selle tõsta ettevõtte 

jätkusuutlikkust, konkurentsivõimet ning kasvatada üldist ettevõtte heaolu.  

Maapiirkonna ettevõtjate olukorda ning toetusvajadust uurinud uuringule (2012: 19-295) 

tuginedes võib väita, et toodangule turu leidmine ning pikaajaliste tellimuste puudumist on 

pidanud ettevõtjad suurimateks turundustegevuses eksisteerivateks probleemideks. Samuti 

on paljud ettevõtjad soovinud ühisturunduse tekkele aluse paneva ühistu loomist, mis aitaks 

ühes piirkonnas koos tegutsevate ettevõtete turundusprobleemide lahendamisel kaasa. 

Lähtudes ühisturunduse ühistu loomisest, saaks sinna juurde siduda ka müügipunkti loomise 

mõtte, mis mujal maailmas on väga edukaks osutunud.  

Tuginedes eelpool väljatoodud uuringute tulemustele, saab kaardistada ettevõtjate peamised 

probleemid turundustegevuses: 

 toodangule sobiva turu leidmine; 
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 ei suudeta luua tarbija vajadustele vastavaid tooteid – loodetakse müügiõnnele; 

 pikaaegsete tellimuste puudumine, tagamaks kindlustunnet; 

 probleemide mitte tunnistamine ning eiramine; 

 puudulikud müügi/turundusteadmised ning oskused. 

Eelnevad probleemid on valupunktid Eesti ettevõtetes (sh maaettevõtetes). Ühine nimetaja 

probleemide tekkel on vastava valdkonna teadmiste ning oskuste puudumine. Kui tootmise 

efektiivsemaks muutmisel on võimalik kasutada konsulendi nõu ja abi, samuti on võimalik 

taotleda toetust, siis turundustegevuse parendamiseks puudub tugev toetus (aineline ja 

väärtuseline) ning seetõttu saab väita, et konkreetne valdkond on Eestis problemaatiline. 

Seega on väga oluline uurida, kuidas maapiirkonna ettevõtjad turundust enese jaoks 

mõtestavad ning millest lähtuvalt nad turundustegevust kavandavad ja ellu viivad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

 

 

3. UURINGU TULEMUSED JA ANALÜÜS 
 

3.1. Uurimistöö metoodika  

 

Käesoleva magistritöö eesmärgiks on välja selgitada maapiirkonnas tegutsevate ettevõtete 

turunduspraktikaid ning ettevõtjate arusaamasid turundusest ning turundustegevustest. 

Patton (2014: 22) järgi on olemas teatud küsimused, mis vajavad numbrilisi vastuseid ning 

teised küsimused vajavad muid vastuseid. Kuna töö eesmärgiks on uurida ettevõtjate 

arusaamasid turundusest ning mõista nende turundustegevust, siis valiti uurimisküsimustele 

vastamiseks kvalitatiivne lähenemisviis ning  andmeid kogutakse poolstruktureeritud 

intervjuude abil. Õunapuu (2014: 172) järgi on poolstruktureeritud intervjuu põhilisteks 

tunnusteks intervjuu vabam vorm – intervjuu korralduslik pool on vaid osaliselt 

reglementeeritud ning samuti on võimalik intervjuu käigus intervjueerijal muuta küsimusi, 

nende järjekorda ja anda täpsustavaid ning suunavaid abiküsimusi. Samuti on Hirsjärvi et al  

(2005: 192) järgi intervjuul andmekogumismeetodina suur eelis just seetõttu, et võimaldab 

andmete kogujal paindlikult ning vastavalt olukorrale ning intervjueeritavale andmete 

kogumist suunata.  

 

Käesoleva magistritöö raames viidi läbi  poolstruktureeritud intervjuud kuue ettevõtte 

omaniku või omanikega (ettevõtjad), kuna teema mõistmisel ning küsimuste täpsel 

arusaamisel intervjueeritava poolt, võib vaja minna intervjueerija täpsustavaid ning 

seletavaid küsimusi. Samuti annab poolstruktureeritud intervjuu avatud vastuseid teema 

kohta ning ei ole vastaja suhtes niivõrd jäik. Intervjueerijaks on käesoleva magistritöö autor. 

Intervjuud on läbiviidud ajavahemikul veebruar 2015 - märts 2015 ning tegu oli üldjuhul 

personaalintervjuudega. Ühe intervjuu puhul olid vastajateks ettevõttes tegutsevad 

abielupaar, seega võib pidada antud intervjuud paarisintervjuuks.   

Intervjuu küsimustiku koostamisel on lähtutud töö eesmärgist ning püstitatud 

uurimisküsimustest. Intervjuu kava on esitatud lisas 1 ning kavas toodud küsimustele 

lisandusid vastavalt intervjuule sobivad ning abistavad lisaküsimused, et mõista paremini 

intervjueeritava öeldud mõtteid ning samas vajadusel täpsustada küsimust intervjueeritavale. 
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Intervjuud on läbi viidud maapiirkonnas tegutsevate ettevõtjatega, kes tegutsevad 

samaaegselt nii primaar kui ka töötlevas sektoris, täpsemalt toiduainetööstuses ning 

kasvatavad või toodavad ümbertöödeldava tooraine ise. Käesoleva magistritöö tarvis 

intervjueeriti kuute ettevõtjat. Patton (2014: 22) järgi on kvalitatiivsel uurimismeetodil 

omadus anda oluliselt enam detailset informatsiooni väiksema arvuga vastajate või juhtumite 

baasil, võrrelduna kvantitatiivse uurimismeetodiga. Valimi moodustamisel kuulusid 

üldkogumisse kõik maapiirkonnas tegutsevad töötleva ettevõtlusega (toiduainetööstus) 

tegelevad ettevõtjad, kes kasvatavad ümbertöödeldava tooraine ise.  

Intervjuude pikkuseks on keskmiselt üks tund, lühim intervjuu kestis 30 minutit ning pikim 

üks tund ja 30 minutit. Kokku kestsid intervjuud viis tundi ja 31 minutit ning intervjuude 

transkriptsioonide pikkuseks on 112 lehekülge (1,5 reavahe, 12 suurus font). Intervjuu 

alguses andis intervjueeritav väikese ülevaate intervjuus puudutavatest teemadest ning 

juhatas intervjuu sisse. Kõik intervjuud salvestatati diktofoniga ning intervjuude paremaks 

analüüsimiseks transkribeeriti intervjuud sõna-sõnalt. Intervjuude transkribeerimiseks 

kasutati spetsiaalset programmi InqScribe.   

Intervjuus osales kokku kuue erineva ettevõtte omanikud/esindajad ning seitse inimest 

kokku (üks intervjuu oli paarisintervjuu), kelle tegevusvaldkond on seotud maamajandusega 

ning samuti on kõikide uuringus osalenud ettevõtjate tegutsemiskohaks maapiirkond. Kõik 

ettevõtjad tegutsevad toiduainetööstuses ning on ise tooraine kasvatajad/tootjad ning samuti 

töötlevad nad kasvatatud või toodetud tooraine erinevateks toodeteks.  

Üldkogumist valiti intervjueeritavateks ettevõtjateks välja mugavusvalimi abil seetõttu, et 

osa ettevõtjatest ei ole koostööaltid ning ei soovi intervjuusid anda ning seetõttu saab 

uuringut läbi viia nende ettevõtjatega, kes on huvitatud uuringus osalemisest ehk soovivad 

uuringus osaleda vabatahtlikkuse alusel.  Õunapuu (2014: 142) järgi lähtutakse 

mugavusvalimi puhul põhiliselt kergest kättesaadavusest, leitavusest, mugavusest ning 

uuritavate koostöövalmidusest. Mugavusvalimisse valiti ettevõtjad valdavalt Lõuna-Eestist 

ning võimalikult erinevate tegevusaladelt, ent kõikide valimisse kuuluvate ettevõtjate ühine 

nimetaja on maapiirkonnas, toiduainetööstuse töötlevas sektoris tegutsev ettevõtja, kes 

kasvatab või toodab ettevõtte jaoks ümbertöödeldava tooraine ise.   

Valimis osalenud ettevõtjatest kolm tegutsevad aiandussektoris ehk kasvatavad aiasaadusi 

ning töötlevad neid ümber ning kolm ettevõtjat tegutsevad piimatootmissektoris ehk 

toodavad piima ning töötlevad piima ümber, tootes erinevaid piimatooteid. Ettevõtjatele 
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anonüümsuse tagamiseks on töö autor andnud intervjuus osalenud ettevõtjatele varjunimed 

ning samuti on transkriptsioonide esitamisel asendatud ettevõtte nime ning ära tundmist 

soodustavad vihjed kolme järjestikuse punkti abil (…). Töös esitatud transkriptsioonid on 

esitatud kursiivis ning transkriptsioonide tsitaatides on kasutatud /…/ sümboleid, selleks et 

lühendada tsitaati ning hoida kontsentratsiooni. Täiendavalt on toodud nurksulgudes [ ] 

autoripoolsed täpsustused ja märkused, lihtsustamaks mõistmist.  

Konfidentsiaalsuse tagamiseks ei ole võimalik töö autoril avaldada intervjueeritavate 

nimesid ega nende ettevõtete nimesid, seetõttu on töö autor koondanud järgnevasse tabelisse 

sellised intervjueeritavaid iseloomustavad tunnused. Järgnevas tabelis 2 on esitatud 

intervjuus osalenud ettevõtjate iseloomustus. 

Tabel 2. Intervjueeritavate iseloomustus. Allikas: autori enda koostatud 

Intervjueeritava 

pseudonüüm 

Intervjueeritava 

vanus 

Tegevusega 

alustatud 
Tegevusvaldkond 

Ain 29 1989 piimandussektor 

Udo 49 2004 piimandussektor 

Rudolf 53 1998 piimandussektor 

Villem 44 1995 aiandussektor 

Osvald & Maria 49/48 1995 aiandussektor 

Mare 36 2004 aiandussektor 

 

Eelnevast tabelist lähtuvalt saab väita, et intervjueeritud ettevõtjatel on väga pikaajalised 

kogemused ettevõtluse valdkonnas ning nende antud vastused tuginevad pikal kogemusel.  

Tabelist 2 selgub, et enamik intervjuus osalenutest on keskealised või vanemad, ainult üks 

intervjuus osaleja, Ain on 29aastane, mis teeb temast noorima intervjuus osalenu. Vanim 

intervjuus osaleja on Rudolf, kes on 53aastane.  

Intervjuude analüüsimiseks kasutatati induktiivse sisuanalüüsi meetodit. Induktiivse 

sisuanalüüsi puhul on Õunapuu (2014: 47) järgi  vaatluse all üksikelemendid, millelt 

liigutakse edasi suurema pildi ehk üldistusteni. Samuti on Mayring (2014: 79) järgi 

induktiivsel sisuanalüüsil väga oluline koht kvalitatiivses uurimismeetodis, kuna aitab anda 

tõeseid kirjeldusi ning sunnib analüüsijat aru saama teksti sisust. 

Patton (2003: 110) järgi on induktiivse sisuanalüüsi põhiolemuseks sarnaste mustrite, 

teemade ning kategooriate avastamine ning nende eristamine. Induktiivse sisuanalüüsi abil 
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leitakse intervjuudes korduvad mõisted ning selgitatakse välja sarnased mustrid, mis aitavad 

täita magistritöö jaoks püstitatud eesmärki. Sarnaste mustrite ning teemade leidmiseks tuleb 

teksti lugeda korduvalt sõna-sõnalt ning seejärel moodustuvad erinevad teemad ehk koodid, 

mis hõlmavad eneses peamisi kontseptsioone ning mõtteid. (Hsieh ja  Shannon 2005: 1279) 

Lähtudes eelnevast võib väita, et sarnaste mustrite ning teemade leidmine tekstis on üks osa 

kodeerimise protsessist, millele lisandub korduv teksti lugemine ning läbitöötamine.   

Järgevalt tuleb analüüsijal lugeda veel teksti ning märkida enda märkused ning esimesed 

tunnetuslikud muljed, mille järel on võimalik teostada esmane analüüs. Protsessi jätkudes 

tekib teksti seest juurde veelgi erinevaid koode, mida on võimalik kokku kategoriseerida, 

korrastamaks koode ning hõlmamaks paremini tekkinud mustreid. (Hsieh ja Shannon 2005: 

1279) Flick (2009: 330) järgi on kodeerimine väga peen analüüs teksti sisu osas ning väga 

oluline on selle teostamise juures uurijapoolne teksti tunnetuslik pool. Transkribeeritud 

teksti korduval lugemisel tekkisid kindlajoonelised teemad, mida saab pidada käesoleva 

magistritöö raames koodideks, mis võimaldavad teostada töö autoril analüüsi. Kodeerimise 

protsessi käigus tekkinud kategooriad ja koodid on toodud lisas 2. Lisas 2 toodud 

kategooriate ja koodide alusel toimus edasine autoripoolne tõlgendamine.  

Intervjuude tulemuste analüüsimisel mängib suurt rolli interpreteerimine ning käesoleva 

magistritöö raames oli autoril interpreteerimisprotsess küllaltki keeruline, kuna paljud 

vastused olid hajutatud mitme küsimuse vastuse peale, mis tegi mõistmise ja 

interpreteerimise raskeks. Elo ja Kyngäs (2007) järgi puudub induktiivse sisuanalüüsi puhul 

kindel suund ja juhised, mis tagaksid õige tulemuse ning väga oluline roll on seetõttu 

analüüsijal, kuna analüüsija otsustab, millised variatsioonid on olulised käesoleva probleemi 

taustal.   

3.2. Motiivid ettevõtlusega alustamiseks ja ettevõtete kirjeldused 

Kõikidel uuringus osalejatel on erinev taust ning erinevad põhjused, miks nad on valinud 

palgatöö asemel ettevõtja olemise. Erinevate põhjustena nimetati soovi ettevõte esivanemalt 

üle võtta, soov midagi ise teha ning luua, tekkinud idee realiseerimise soov, soov ajada „Eesti 

asja“ ning põhjusena toodi ka välja see, et ettevõtlusega hakati tegelema olude sunnil.  

Järgnevalt on esitatud uuringus osalenud ettevõtjate ettevõtete kirjeldused. 
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Nagu eelnevalt mainitud, osales uuringus kuue erineva ettevõtte omanikud/esindajad, kes 

kuuluvad piimandussektorisse ning aiandussektorisse. Kõik uuringus osalenud ettevõtted on 

mingil määral sarnased – tegelevad kõik maamajanduse valdkonnas, toodavad ettevõttele ise 

tooraine ning töötlevad seda ümber ning samuti asuvad kõik uuringus osalenud ettevõtted 

maapiirkonnas. Palju on ühiseid tunnuseid ent on ka eristuvaid tunnuseid. Sarnaseks 

tunnuseks on see, et kahel ettevõtjal on sümbioosis kaks erinevat ettevõtet, kus üks ettevõte 

toodab toorainet ning teine tegeleb selle töötlemisega ja turustamisega.  

Uuringus osalenud ettevõtjatest kaks kirjeldasid enda ettevõtet läbi kahe tegutseva ettevõtte, 

kus üks ettevõte toodab toorainet ning teine ettevõte tegeleb toodetud tooraine 

ümbertöötlemisega ning turustamisega.  

Ettevõte on selline pigem väikest kasvu ja piimatootmisettevõte, meil on siin tegelikult 

kaks ettevõtet koos nagu juriidiliselt. Üks on nagu … OÜ, kes toodab nagu piima ja 

siis on … OÜ, kes seda piima turustab ja töötleb ümber. /…/ (Ain) 

Hmmm, ma ütlen seda ka nagu, et meil on hästi tihedalt seotud kaks ettevõtet. Üks on 

nagu FIE põhiselt, kes tegeleb siis kasvatamise, tooraine kasvatamisega, tootmisega 

ja siis see meie OÜ on siis viib turule. (Mare)  

Ettevõtjad kirjeldasid enese ettevõtet ka ettevõtte suuruse kaudu – nimelt on tegu pigem 

väikese ettevõttega ning ühe intervjueeritava jaoks on tegu ka pereettevõttega.  

Selline noh väike pereettevõte. (Villem) 

Ettevõte, ettevõte on selline pigem väikest kasvu ja piimatootmisettevõte /…/. (Ain) 

Üks intervjueeritavatest kirjeldas ettevõtet toodetava toodangu omaduste kaudu, mis on ka 

ettevõtte üheks põhiväärtuseks.  

… toodab ehtsat, vähetöödeldud, traditsioonilist talupiima toodet. (Rudolf) 

Kaks intervjueeritavat ei defineerinud täpselt enese ettevõtet, vaid eelistasid ettevõtet 

kirjeldada läbi selle, millega ettevõtte tegeleb. 

Et alustasime …[nimetab tootekategooria], ja siis mingil hetkel tuli ...[nimetab 

tootekategooria], algul me ei julgenud koos teha … ja … . (Udo) 

No tähendab, et rohkem on selline …kasvatus, et teeme istikuid ja muidugi väärindame 

sellest … nagu noh tooteid, et kaduma ei lähe nagu midagi. (Osvald) 

Põhjuseid, miks alustada ettevõtlusega on ettevõtjatel mitmeid, järgnevalt on esitatud 

konkreetses uuringus osalenud ettevõtjate motiivid ettevõtlusega alustamiseks. 
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Soov ettevõte esivanemalt üle võtta 

Üks uuringus osalenud ettevõtja kirjeldas ettevõtlusega alustamise motiivina asjaolu, et tema 

isa oli talu juba pikka aega pidanud ning samuti oli temas soov võtta isalt talu juhtimine üle.  

Minu isa hakkas siin talu pidama, ütleme 20 aastat tagasi ja isegi rohkem. Ja siis ma 

nagu sujuvalt olen selle isa käest üle võtnud. /…/. (Ain) 

Soov ise midagi luua ja teha 

Intervjueeritavatest üks tõi selgelt välja peamise motiivi ettevõtlusega alustamiseks soovi 

midagi ise luua ning teha.  

Aga mis see ajendas, oli vist ikka see, et kuna ettevõtte asutaja ei ole selline inimene, 

kes on palgatöö inimene, vaid tahab ise midagi teha. (Mare) 

Idee realiseerimise soov, mida täiendas kursustel saadud teadmised 

Ettevõtlusega alustamise motiivina tõi üks intervjueeritavatest välja ka tekkinud idee 

realiseerimise soovi, mida täiendas ideega seotud kursustel käimine ning sealt täiendavate 

teadmiste omandamine. Intervjueeritav lisab, et algselt tundus olema ettevõtlusega 

alustamine lihtne, kuid oleks ettevõtlusega alustades teadnud erinevaid probleeme, siis 

võimalik, et sellega poleks alustatudki.  

Kunagi tekkis lihtsalt selline uitmõte, käisin Põllumajandusülikoolis kursustel ka, et 

nagu juurde õppimas asja, siis oli seal selline huvitav teema nagu … tegemine. Siis 

ma mõtlesin küll algul, et noh, mis see on siis, et seal tundus väga lihtne olevat. /…/ 

Kui oleks kõiki neid jamasid ette näinud poleks võib-olla julgenud alustadagi. (Udo) 

Soov ajada „Eesti asja“ 

Motiivina toodi välja ka soovi tegeleda „Eesti asjaga“ ning kuna oli tekkinud arusaam, et see 

ongi just see õige asi, mida teha, siis oli ainuõige otsus alustada ettevõtlusega.  

Et lihtsalt, et inimene teatud eluetapil lihtsalt ise nagu nii öelda saab iseendale selgeks, 

et millega täpsemalt tegeleda, et mis suunas nagu liikuda, et ma otsustasin nii öelda, 

et hakkan seda rauda taguma ja sellega siis ma nüüd 24/7 tegelengi, et nii see nagu 

ongi, ma leian, et see on nagu väga õige asi, et millega nagu tegeleda, et ajada nii 

öelda Eesti asja. (Villem) 

Olude sunnil ettevõtjaks 

Kaks intervjueeritavat tõid välja, et peamine põhjus, miks asuti tegelema ettevõtlusega oli 

olude sund – soov ära elada ning majanduslikku stabiilsust saavutada rasketes tingimustes.  
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Kuidagi peab ju ära elama. (Osvald) 

Selles suhtes, et sundis elu tegema. (Rudolf) 

Eelpool toodule tuginedes saab väita, et ettevõtlusega alustamiseks on uuringus osalenud 

ettevõtjatel mitmeid põhjuseid. Intervjueeritavatest kaks tõid välja, et nendest on saanud 

olude sunnil ettevõtja. Ühe intervjueeritava jaoks oli oluliseks tõukeks ettevõtlusega 

tegelemiseks soov ajada „Eesti asja“. Samuti ajendas ettevõtjaid ettevõtlusega tegelema soov 

realiseerida enda ideid, soov ise midagi luua ning soov võtta esivanematelt ettevõtte 

juhtimine üle.  

Uuringus osalenute ettevõtted on üldiselt pigem väikesed ettevõtted ning saab ka väita, et 

enamik ettevõtteid on välja kasvanud pereettevõtetest või on endiselt pereettevõtted.  Kuuest 

vastajast kaks tõid välja ka asjaolu, et tegelikult tegutseb korraga kaks tihedalt seotud 

ettevõtet, kus ühe ettevõtte eesmärk on kasvatada või toota toorainet millest teine ettevõtte 

saaks ümber töödeldes luua erinevaid tooteid. Kaks vastajat kuuest ei defineerinud täpselt 

enese ettevõtet, vaid kirjeldasid läbi ettevõtte tegevuse, milline on ettevõte. 

3.3. Ettevõtjate arusaam turundusest 

Selles töö osas on esitatud uuringus osalenud ettevõtjate arusaamad turundusest. Kuna 

ettevõtjad selgitasid turunduse olemust erinevalt ning puudus ühtne arusaam, mis on 

turundus, analüüsimise tulemusena tekkisid järgmised alamkategooriad: 1) arusaam 

turundusest puudub 2) turundus kui müük 3) turundus kui reklaam 4) turundus kui jaotus 5) 

turundus kui klientide vajaduste välja selgitamine, tootearendus ja müügitöö. Igal 

intervjueeritaval oli oma arusaam turunduse olemusest ning kahe intervjueeritava puhul oli 

arusaam turundusest küllaltki sarnane.  

Arusaam turundusest puudub 

Üks uuringus osalenud ettevõtjatest ei osanud lahti mõtestada, kuidas tema mõistab 

turundust ning mis on turundus tema ettevõtte jaoks.  

Ma jätan vastuse võlgu, mis on turundus. (Mare) 
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Turundus kui müük   

Uuringus osalenud ettevõtjatest abielupaar kirjeldab, et turundus on nende ettevõtte jaoks 

seotud tihedalt müügiga ning lisatakse, et mis muud saakski turundus olla kui müügitöö ehk 

müük.  Turunduseks peetakse üldiselt kõike, mis hõlmab eneses müügitööd. 

Noo turundus, et see on nagu müügitöö minu arust või, et noh, mis ta muud olla saab. 

/…/ Kõik see, mis hõlmab müügitööd. (Osvald) 

Turundus kui reklaam (sh mainekujundus)  

Uuringus osalenu kirjeldab turundust kui reklaami ning tema silmis on võrdsustunud 

ettevõttes reklaamieelarve turunduseelarvega. Teine intervjueeritav lisab juurde, et turundus 

on tema jaoks seotud peale müügi ka mainekujundusega, milleks turundustegevus annab 

võimaluse. 

Jah, et kui nüüdsama, siis alates detsembrist oleme reaalselt planeerinud turundust ja 

meil oli esimest korda eelarves reklaamieelarve. Oh, ma arvan, et seda saabki 

turunduseelarveks nimetada. (Rudolf) 

Noh, eks ta  on siuke müük ja mainekujundus.  (Udo) 

Turundus kui jaotus  

Ülikoolis turundust õppinud ettevõtja selgitab, et tema jaoks tähendab turundus võimalust 

oma ettevõtte poolt toodetud toodangut müüa ning viia toodang tootjalt tarbijani. Ta lisab, 

et turundus on tegevuste kogum, mis võimaldab tal eelpool loetletut teostada.  

Noo turundus on, et noh eks ma olen seda ka ülikoolis õppinud, et mis see õige mõiste 

on, aga meie jaoks on siukene tegevuste kogum, mis nagu aitab meil oma toodet müüa 

ja lõpptarbijani viia, et siukene oleks see vastus. (Ain) 

Turundus kui klientide vajaduste välja selgitamine, tootearendus ja müügitöö 

Ühele ettevõtjatest on turundus seotud klientide vajaduste ning soovide välja selgitamisega. 

Tema sõnul võimaldab turundus välja selgitada, mida tarbija vajab ning millisel kujul ta seda 

vajab. Ta lisab juurde, et turunduse juurde käib ka tootearendus ning ka müügitöö.  

Turundus on ikkagi, noh selle turunduse juurde käib nagu noh, sellesmõttes, et nagu 

eeltöö, et mida turg nagu täna hetkel tahab eks, ütleme nii. Et mis kujul see turg seda 

nagu tahab ja sinna juurde käib tootearendus ja siis müügitöö. (Villem) 

Lähtuvalt eelnevast, saab väita, et uuringus osalenud ettevõtjate jaoks tähendab kõigile 

turundus midagi erinevat ning arusaam turundusest varieerub. Enamik intervjueeritavaid 
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kirjeldasid turunduse olemusena ühte turunduse funktsioone paljudest (müük, reklaam, 

jaotus), vaid üks ettevõtja kirjeldas turundust laiemalt – kui tarbijate vajaduste välja 

selgitamist, tootearendust ning müügitööd.  

3.4. Toode ning selle erinevus konkurentidest 

Teooriale tuginedes, peetakse toodet turunduse südameks ning esmaseks elemendiks. Toode 

on füüsiliselt katsutav ning koos erinevate omadustega moodustab ühtse terviku. Seetõttu on 

võimalik toodet kirjeldada mitmeti ning läbi erinevate omaduste. Allpool on esitatud 

uuringus osalejate kirjeldus nende toodetavast tootest ning kuidas nende arvates toode 

eristub konkurentidest.   

Uuringus osalenud ettevõtjate kirjeldustest nende poolt toodetavate toodete osas selgus, et 

kolm ettevõtjat toodavad väga palju erinevaid tooteid. Ehk on tegu väga laia sortimenti 

omavate ettevõtetega.  

On siis on … erinevate maitsetega, moosidega ja asjadega, et paar tükki on ka soolast 

ja …, samamoodi siis maitsestamata … ja erinevate maitsetega … . (Ain) 

Jah, et alustades … mahlaga, marmelaad, siirup, õli, salv, sinep, kreemid, pulbrid. 

(Osvald) 

No meie tooted on …, …, …mahlad, siirup, püreed, … , …, kuivatatud … , 

põhimõtteliselt kõik, mis … teha annab. (Mare) 

Laia sortimendiga ettevõttel on palju erinevaid tooteid, mida klientidele pakkuda, ent lai 

sortiment tekitab samas probleeme, muutes tootmisprotsessi raskemaks ning muutes 

üleüldiselt toodete haldamist keerulisemaks. Ühe ettevõtja intervjuust tuli välja, et 

optimaalne oleks toota 5-6 erinevat toodet, millest omakorda kaks toodet võiksid olla 

vahetuva iseloomuga ehk annaksid võimaluse tootearendusele. 

Mõistlik on tegelikult mingi 5-6 põhiasja, ja siis 2 asja roteeruvad ja mõtled midagi 

uut välja, et mis ma nagu sortimendist nagu välja lülitan, et muidugi on huvitav neid 

paljusid asju teha, aga enda elu teeb natuke keeruliseks, et lihtsam on, kasvõi 

tootmises. (Udo) 

Samas selgus uuringust, tootjal on vajalik omada laia sortimenti seetõttu, et paista jaeketis 

riiulilt silma ning mitte olla kliendi jaoks nähtamatu.  

Kui mõelda sellele, et kui sa ei oma poeriiulist vähemalt meetrit, siis sa märgatav ei 

ole, siis oled sa raskesti märgatav. (Rudolf) 
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Tootest kui füüsilisest objektist lähtudes, ilmneb intervjueeritavate vastustest, et kõik 

uuringus osalenud peavad ettevõtte toodetud toodangut mingil määral eriliseks, 

eksklusiivseks ning ainulaadseks. Toote ainulaadsust ning erilisust peetakse kõige 

tugevamaks argumendiks toote eristumisel konkurentsis.  

Noo, ükski Eesti tootja ei pakugi täna sellisel kujul … nagu mina pakun. (Villem) 

 

No igat pidi erineb selles mõttes me erineme nendest. (Udo) 

Ütleme, et mahepiima toode ongi Eestis juba noh, ta ei ole noh väga mahepiima tooteid 

nagu väga ei ole, et siis ta nagu on see nagu eksklusiivne nagu. (Ain) 

Sest ta ei ole siiski esmatarbekaup /…/ aga no ta oli nii niššitoode. /…/ (Maria) 

Alljärgnevalt on toodud tunnused, mille poolest uuringus osalenud ettevõtjad peavad 

ettevõtte poolt toodetud toodangut konkureerivate toodetega võrreldes erinevaks.  

Mahetoode 

Eristavaks tunnuseks võrreldes konkurentidega peeti veel mahetunnuse olemasolu, mis 

annab intervjueeritava arvates tarbijale juurde lisaväärtust.  

Tegelikult me alustasime alguses mahedaga, et meile tuli 10 aastat tagasi see 

tunnustus. /…/  (Ain) 

Keskkonnasõbralik tootmine 

Eristuva tunnusena toodi välja ka keskkonnasõbralik tootmine, mis küll erineb mahedast 

tootmisest, kuid pakub siiski intervjueeritava arvates lisaväärtust ning annab tootele 

eristatava tunnuse. Keskkonnasõbralik tootmine väljendub selles, et kõik majandamise ning 

tootmisega seotud otsused lähtuvad keskkonnasõbralikust mõtteviisist.   

On siis tava, aga meie julgeme öelda tarbijale, et meie oleme tava ja öko vahepeal ehk 

keskkonnasõbraliku, keskkonnasõbralikult ja see siis väljendub siis selles, et me 

kasutame keskkonnasõbraliku majandamise viisi. /…/ (Rudolf) 

„Kodused“ tootmismeetodid 

Konkurentidest eristuva tunnusena märgiti lisaks veel seda, et toodang toodetakse koduste 

meetoditega ehk nn „vanaema meetodil“, mis tähendab, et ei lisata lisaaineid ega lisandeid, 

mis teeb intervjueeritava arvates tootest naturaalse toodangu. Naturaalsele ning puhtale 

tootmisviisile lisab lisaväärtust juurde mahestaatuse olemasolu, mis eristab toodet teiste 

sarnaste toodete seast.  
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Et kõik meie tootmine on selline nii nimetatud vanaema meetodil. /…/ Et sellest poolest 

me nagu erineme, et meie tootmine käib ainult … ja …, et me ei kasuta mingeid pektiine 

ega muid asju, et meil on võimalikult puhas ja neutraalne kõik ja naturaalne. /…/ Meil 

on ka mahetootmine. (Mare) 

Toote erilised omadused 

Toote eristumist konkurentidest kirjeldati ka toote eriliste omaduste kaudu. Üks uuringus 

osalenutest kirjeldas, et võrreldes konkurentidega on nende toodetud tootes oluliselt suurem 

vitamiinide ning mineraalainete sisaldus, mis teeb tootest võrreldes konkurentidega parema 

toote.  

Ühesõnaga, et see õli, mis meil on, et see, mis meie teeme on nagu õlitõmmis, et meie 

õli, kuidas ma ütlen nagu, on koostiselt parem kui … oma, sellega vanasti sai nagu 

seda esile toodud, et meil on rohkem karotiine sees ja siuke asi niimoodi. (Osvald) 

Konkurentsist üldiselt rääkides, tõi üks intervjueeritavatest välja, et tema arvates 

konkureeritakse kõikide toidukasvatajatega ning töötlejatega kogu maailmas, mitte ainult 

Eestis.   

Aga täna ikkagi me konkureerime ikka muu maailmaga, et see toiduahel üleüldse 

konkureeribki üleüldse kogu maailmaga. (Villem) 

Tulemustest selgub, et pooled uuringus osalenud ettevõtjad toodavad palju erinevaid tooteid, 

ehk ettevõttel on lai sortiment, mis omakorda võib tulla kasuks ettevõtjale, kuid võib ka 

kahjulikuks osutuda. Kasulik on lai sortiment, kuna võimaldab jaekettides märgatav olla 

ning kahjulik seetõttu, et raskendab tootmist ning muudab toodete haldamise 

(degusteerimine, pakendamine, tellimuste täitmine) keerukamaks. Kõik uuringus osalenud 

ettevõtjad tõid toodet kirjeldades välja asjaolu, et nende toodetav toode on ainulaadne ning 

osad vastajad tõid ka välja, et nende tootele puudub konkurents. Peamiste toodet eristavate 

tunnustena toodi välja mahestaatuse olemasolu ning keskkonnasõbralikku tootmisviisi. 

Samuti leiti, et eristavaks tunnuseks on ka toote suurem mineraalainete sisaldus ning toote 

naturaalsus ning see, et toote tootmisel ei lisata tootele juurde lisaaineid. Konkurentsis 

püsimiseks tuleb aga konkureerida kõikide toiduainetööstuses tegutsevate tootjatega üle 

maailma.  
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3.5. Tootearendus ja selle põhimõtted 

Kui eelnevas peatükis selgitati uuringus osalenud ettevõtjate poolt toodetavate toodete 

kirjeldusi ning erinevusi võrreldes konkurentidega, siis järgnevas peatükis selgitatakse 

tootearenduse sisu ja tootearenduse protsessi ehk kuidas intervjueeritavad ettevõtjad tooteid 

arendavad.  

Uuringus osalenud ettevõtjate intervjuudest tulenevatest vastustest ilmneb, et 

tootearendusega tegelemiseks on erinevaid põhjuseid. Põhjused tootearendusega 

tegelemiseks jagunesid kaheks: ettevõttest lähtuv huvi (huvi uute toodete vastu, uute 

kogemuste ja teadmiste omandamine) ja tarbijatele valikuvõimaluste pakkumine (tarbijale 

uute maitseelamuste pakkumine). Lisaks kombineeritakse mõlemaid põhjuseid omavahel 

(tarbijate vajadused).  

Huvi uute toodete vastu 

Üheks põhjuseks, miks tegeletakse tootearendusega on ettevõtjate isiklik huvi uute toodete 

ja nende arendamise vastu. 

Et noh muidugi on huvitav küll neid paljusid asju teha. /…/ (Udo) 

Tarbijale uute maitseelamuste pakkumine 

Tootearenduse tegemiseks toodi põhjuseks ka soovi pakkuda tarbijatele uusi maitseelamusi,  

mida ei ole võimalik pakkuda ühe ja sama tootega. 

Kõik tooted on nagu … baasil ülesse ehitatud, et põhi tooraine on enda kasvatatud … 

aga, kuna see paljalt … lihtsalt ei mängi nagu välja, et ma pean nagu kõrvale otsima 

erinevaid nagu asju, erinevaid komponente, et millega seda maitseelamust tarbijani 

tuua.(Villem) 

Tarbija vajadused 

Samuti toodi tootearenduse põhjenduseks tarbija soove ja vajadusi seotuna ettevõtte huviga 

saavutada laiema sortimendiga müügimahus paremaid tulemusi ning seetõttu kogeda 

positiivset emotsiooni.   

Üks asi on, mis tarbija ootus ja tellimus on, teine asi on emotsioon proovida laiema 

nimekirjaga saada paremat tulemust. (Rudolf) 
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Uute kogemuste ja teadmiste omandamine (sh koduturg ja välisturg)  

Tootearenduse alustamise põhjuseks toodi välja ettevõtte juhtide enda uute kogemuste 

saamine ning ka teiste ettevõtete toodetud toodanguga tutvumine väljaspool Eestit.  

Noh tootearendus tuli, et tuli üks reis Rootsi, kus siis ettevõtte asutaja nägi siis neid 

asju ja siis hakkas tegema ja siis sealt järjest. /…/ Ja siis vaatasime turul ka nagu, et 

mis teised siis pakuvad. (Mare) 

Aga me oleme ennast ikkagi järjest täiendanud  ja käinud neid väikemeiereisid pidi 

mööda maailma ja vaadanud, mis toimub. (Udo) 

Tootearenduse protsessi kirjeldustest ilmneb asjaolu, et ettevõtjad arendavad selliseid 

tooteid, mis meeldivad ennekõike iseendale, perekonnale ning tootearenduse teostamisel ei 

lähtuta kindlatest etappidest, vaid pigem intuitsioonist ning enesele meeldiva toote tootmise 

soovist.  

See on täitsa niimoodi, et katseeksitus meetodil. See on algusest peale niimoodi, et kui 

mingi asi endale meeldib, perele meeldib, me nagu ütleme, et me teeme inimkatseid, et 

siin see, … sündis ka täpselt nii, et … on väga hea köhale ja … on antiseptiline, et 

lihtsalt segasin sorts sisse ja läks. (Maria) 

Kirjeldades tootearenduse protsessi, selgub intervjuust, et ei soovita liigitada erinevaid 

tarbijaid, kellele toodet arendatakse ehk ei segmenteerita erinevaid tarbijaid.  

No ma niimoodi nagu, et ma nagu inimesi niimoodi nagu liigitama ei hakkaks. (Villem) 

Intervjuudest selgub ka, et tootearenduse tulemusel peaks toode muutuma igati 

keerulisemaks, kallimaks ent ka paremaks ning sealjuures on väga oluline roll teadlastel, kes 

suudavad ka väga lihtsast ning primitiivsest tootest hinnaklassilt kõrgema ja parema toote 

luua.  

Pigem ikka see et, et toode peab selgelt peab minema keerulisemaks, kallimaks, 

erilisemaks, suurema lisaväärtusega tooteks. Teadlased saavad ka oma vanaema … 

[nimetab tootekategooria] paremaks ja kallimaks teha. (Rudolf) 

Intervjuust ühe ettevõtjaga selgub, et väikeettevõttel pole võimalik teha erinevaid uuringuid, 

mis aitaksid toodete arenduses kaasa, vaid väikesel tootjal on vajalik toode välja töötada ja 

valmis toota ning uuringute tegemine on rohkem omane suurtele firmadele.  

Me ei ole suutelised seda tegema, et suurfirma saab kuidagi, et teeb mingi uuringu  

ja asja, aga väikefirma peab lihtsalt toote välja töötama. (Osvald) 
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Võib öelda, et põhjuseid tegelemaks tootearendusega on mitmeid. Peamised neist, mis tulid 

intervjuudest välja on huvi uute toodete arendamise ning tootmise vastu ning erinevate uute 

teadmiste ja kogemuste omandamine, külastades teisi sarnaseid ettevõtteid. Samuti tuuakse 

välja tootearendusega tegelemise põhjuseks tarbija ning tema vajadused, täpsemalt on 

põhjusteks soov pakkuda tarbijale uusi maitseelamusi ja leida tarbija vajadusi rahuldav toode 

läbi tootearenduse. Küll aga puudub väikeettevõttel võimalus loota tarbijate vajaduste välja 

selgitamisel erinevate uuringute peale, kuna väikeettevõttel puudub selleks võimekus. 

Tootearenduse kui protsessi kirjelduste baasilt võib öelda, et toodete arendamisel lähtutakse 

asjaolust, et toode meeldiks iseendale, lähikondlastele. Võib järeldada, et toodete arenduses 

lähtutakse enese maitsemeelest ning ei rakendata kindlaid etappe. Samuti ei segmenteerita 

tarbijaid tootearenduse teostamiseks. Tootearenduse eesmärgiks peetakse toote muutumist 

kallimaks, paremaks ning suurema lisaväärtusega tooteks.  

3.6. Kliendid 

Kliendi ning ettevõtte toodangu sihtgrupi teadmine ning tundmine on eduka ettevõtluse 

aluseks. Järgnevas osas on analüüsitud uuringus osalenud ettevõtjate kirjeldusi klientide 

kohta. Võib öelda, et kõikidel uuringus osalenud intervjueeritavatel olid erinevad arusaamad 

kliendist ning erinevad kliendi kirjeldused.  

Klientide kirjeldamisel ilmnes intervjuudes, et enamik vastajatest peab enda ettevõtte poolt 

toodetud toodangu klienti teadlikuks tarbijaks. Teadlikkus lähtub paljuski inimese 

motiividest ja elustiilist ehk psühhograafilistest tunnustest. Kuid teadlikku klienti nähakse 

erinevate ettevõtjate silmis mitmete teiste tunnustega koos. Tunnuseid, mida klientide 

liigitamisel kasutatakse, on mitmeid (geograafilised, demograafilised, psühhograafilised 

ning tarbijakäitumuslikud tunnused).  

Teadlik ning keskmisest jõukam klient 

Ettevõtjad liigitavad tarbijaid tarbijakäitumise järgi, ehk teadliku kliendina nähakse vähem 

hinnatundlikku jõukamat klienti, kes on teadlik oma soovidest ja vajadustest.  

Et noh kindlasti on meie klient natukene teadlikum klient ja natukene ka jõukam klient. 

(Villem) 
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Teadlik lastega pere 

Teadliku kliendi defineerimisel lähtutakse lisaks demograafilistest tunnustest – laste arvust 

ning nähakse teadliku kliendina peresid, kellel on lapsed.  

Lastega pere, kes meie silmis on üks olulisemaid sihtrühmi, õigemini teadlik lastega 

pere. (Rudolf) 

Teadlik klient kui katsetaja 

Samuti nähakse kliendina inimest, kellele pakub toote etiketil olev informatsioon toote kohta 

huvi ning selle info abil tekib kliendil inspiratsioon ja ideed, mida sellega valmistada või kus 

seda toodet kasutada ning proovida. Kliendi suurem huvi toote info osas võib olla tingitud 

kliendi elustiilist, mis omakorda liigitub psühhograafilise tunnuse alla.  

Teadlikum klient, kes nagu natukene loeb seda asja sildilt, millega tegu on, et tal tekib 

kohe nagu selline inspiratsioon, et kui on selline, et kuhu seda panna ja mis sellega 

võiks teha. (Villem) 

Keskmisest jõukam haritud pereema lastega 

Sümbioosis nii demograafilistest tunnustest kui ka tarbijakäitumuslikest tunnustest 

defineeritakse kliendina pereemasid, kes on haritud, kellel on lapsed ning kes väärtustavad 

tervislikku toodangut ning tervislikku eluviisi ja on nõus selliste omadustega toote eest 

rohkem raha maksma. 

Tüüpiline meie klient ongi haritud, pereema, kellel on laps(ed), kes väärtustab 

tervislikku toodangut ja kes on nõus natuke rohkem maksma. (Ain) 

Klient, kes on keskmisest jõukam, kuid armastab ennast ning väärtustab pere ja enda 

tervist 

Teadliku kliendina määratletakse ka ennast armastavat ning pere ja enda tervisest lugu 

pidavat klienti, kes on keskmisest jõukam ning seetõttu madalama hinnatundlikkusega.  

See on selline ikka ennast armastav ja oma peret ja tervist ja pere tervisest hooliv 

inimene, et ikkagi selline lastega pered. /…/ Kahjuks noh ütleme, rahakoti poole pealt 

keskmisest jõukam, et kahjuks on meie tooted natukene kallid. (Mare) 

Jõukas tootearmastajast klient 

Üks ettevõtja kirjeldas ettevõtte toodangu klienti kirjeldades nii psühhograafilisi kui ka 

tarbijakäitumuslikke tunnuseid, ehk teadliku kliendina nähakse tootearmastajat, kes on 

keskmisest jõukam.  
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Et kes on teie sihtgrupp? Mina kirjutasin sinna, et … [nimetab tootekategooria] 

sõbrad. /…/ Kes on ikka korralik ...[nimetab tootekategooria] sõber, paneb selle raha 

kokku ka. (Udo) 

Puudub täpne teadmine, kes on klient 

Kõik tootjad kirjeldasid enda toodete klienti enamasti kui teadlikku tarbijat, kuid üks 

intervjueeritavate paar tõi välja, et tegelikult puudub neil täpne teadmine, kes on nende 

klient, et kes nende toodet ostab. Põhjus, miks täpset klienti ei osata defineerida, on selles, 

et puututakse väga palju erinevate klientidega kokku ja nendest ei ole välja kujunenud 

kindlalt sihtrühma, keda võiks pidada tüüpiliseks kliendiks. Samuti raskendab toote kliendi 

kirjeldamist lai sortiment ning see, et kõik tooted erinevad üksteisest päris palju ning seetõttu 

on ka toodete kliendid erinevad. Veelgi enam raskendab kliendi defineerimist erinevate 

kliendiuuringute tegemise võimaluse puudumine.  

Siin on seinast seina [kliente], et tegelikult on see huvitav, et nagu me käime 

Meepäevadel oma toodetega väljas et Meepäevadel käib vanem rahvas, et minu 

meelest on seal suuremal jaolt üle keskea inimesed, nemad on meie kliendid, aga 

mõnel teisel laadal on jällegi noored, seal samas ei olegi vanu üldse. /…/ Me ei ole 

suutelised seda tegema, et suurfirma saab kuidagi, et teeb mingi uuringu  ja asja, aga 

väikefirma peab lihtsalt toote välja töötama. (Osvald) 
  

Ega me päris täpselt nagu ei teagi, kes meie toodet nagu ostab. /…/ Et kuna meil on 

neid tooteid üpris palju ja nad on päris erinevad, siis on see klientuur erinev. (Maria) 

Kliendikirjelduste juures selgus intervjuudest, et kliendina nähakse pigem erinevaid 

sektoreid, kellele toodangut toodetakse mitte nendes sektorites reaalselt eksisteerivaid 

tarbijaid. Põhilised sektorid, mida nähakse kliendina on jaesektor, tööstussektor ning ka 

HoReCa (hotellid, restoranid, catering) sektor.  

No ma niimoodi nagu, et ma nagu inimesi niimoodi nagu liigitama ei hakkaks, et pigem 

nagu jaeklient ja tööstused, ütleme, et siis ilmselt panna HoReCa siia sekka ka. 

(Villem) 

Ühe ettevõtja kliendikirjelduse analüüsist selgus, et ajas on arusaam kliendist muutunud tänu 

enese arenemisele ning teadlikkuse kasvule. Kui ettevõtte alustamisel defineeriti klienti 

lihtsalt ning ühetaoliselt ainult kõhutäitjana, siis nüüdseks on teadlikkus erinevatest klientide 

liigitamise võimalustest kasvanud ning hetkel on rohkem võimalusi ning teadmisi, mille abil 

ettevõtte toodangu tarbijat ehk klienti kirjeldada.  

Noo algaastatel sai kirjeldatud, et kliendikirjeldus oli suhteliselt lihtne ja üheülbaline, 

et kõhutäitja, võimalikult soodsalt, tema jaoks polnud oluline, et on see kohalik või on 
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see ei tea noh, et täna on loomulikult teadmisi rohkem, võimalusi rohkem, 

tarbijagruppe rohkem, et nüüd on loomulikult valikuid. (Rudolf) 

Selgub, et tootjad liigitavad kliente enam kui ühe tunnuse alusel, enamjaolt sidudes tarbijate 

psühhograafilisi tunnuseid (teadlikkus) erinevate teiste tunnustega. Kliendina nähakse 

põhiliselt teadlikku klienti ning ka keskmisest jõukamat klienti. Olulisel kohal on 

kliendikirjeldustes ka lastega pered. Kliendina nähakse ka erinevaid sektoreid tervikuna 

(jaesektor, tööstussektor, HoReCa sektor). Tulemustest selgus ka, et kliendiuuringute 

tegemiseks puudub väikeettevõtetel võimekus ning väikeste tootjate jaoks on vajalik 

toodang valmis toota ning uuringute tegemine on pigem suurfirmadele. Samuti on muutunud 

ühe uuringus osalenud ettevõtja arusaam kliendist – lihtne ning ühetaoline kliendi kirjeldus 

on muutunud täpsemaks.  

3.7. Hind ning hinnakujundus 

Teoreetilises käsitluses on välja toodud, et hind on ainukene element ettevõtluses, mis ei 

tekita kulutusi. Teisalt on aga hind subjektiivne, kuna ühele kliendile on hind madal, teisele 

kõrge. Samuti on hinnakujundus keeruline ning raske protsess.  

Järgnevas peatükis esitab töö autor uuringus osalenute arusaamad hinnakujunduse 

protsessist ning hinnakujunduse alustest. Intervjuude tulemustele tuginedes võib väita, et 

kõikidel uuringus osalenud intervjueeritavatel olid erinevad arusaamad hinnakujundusest 

ning hinnakujundus toetub erinevates ettevõtetes erinevate alustele. Hinnakujundus võib 

lähtuda konkurentsile, kuludele või tarbija tunnetuslikule ja tajutud toote väärtusele. 

Kuludest lähtuv hinnakujundus 

Ühe aiandussektoris tegutseva ettevõtja intervjuu analüüsist ilmneb, et hinnakujunduse 

aluseks on toote omahind ehk toodangu tootmisele tehtud kulutused, millele on lisatud 

minimaalne juurdehindlus. 

Jah, põhimõtteliselt on ikka et on selline enda hinnakujundus, et võtad ikka toote nagu 

omahinna ja siis lisad sinna tagasihoidliku juurdehindluse ja nii lihtne see nagu ongi, 

et ei ole siin nagu midagi. (Villem) 
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Konkurentsist lähtuv hinnakujundus 

Intervjuudest selgub, et ettevõtjad lähtuvad toodetele hindu kujundades ka konkurentide 

toodetest ning lähtuvalt konkurentide hindadest, üritatakse enda ettevõtte toodete hind 

sobitada konkurentidega sarnasesse hinnaklassi. Sealjuures jälgitakse seda, et toode ei oleks 

odavam kui tavatoode ning toode poleks liiga kallis, et toote hind hakkaks mõjutama 

müügimahtu. Üks intervjueeritav lisab, et ettevõttes on arvutatud ka toodangu omahinda, 

kuid väikese ettevõtte puhul on omahind küllaltki kõrge, mistõttu kasutatakse siiski 

konkurentsipõhist hinnakujundust.  

Reaalselt käib see asi niimoodi, et me vaatame, et kuidas turul mis tooted hinnaga 

müügil on ja siis üritame enda toote sinna sobitada, et ta oleks nendega nagu 

mõistlikus vahekorras, et ta ei oleks odavam kui tavatoode, aga samas ta ei oleks nii 

kallis, et inimesed osta ei jõuaks, et iseenesest neid toote omahindu arvutanud, aga 

kuna meil on väike ettevõte, et kõik investeeringud ja asjad, väiksema tootmisüksuse 

peale on kõik asjad nagu kulukamad ühesõnaga, omahind on küllaltki kõrge. (Ain) 

Ma ütlen kohe tänase välja, mis on tänane hinnakujunduse alus. /…/ Praegune on 

ainult võrdlus konkurentidega, ehk turul toimuva baasil. (Rudolf) 

Mugavusest lähtuv hinnakujundus 

Hinnakujundust kirjeldades toob üks intervjueeritavatest välja, et tema ettevõttes ei 

eksisteeri kulupõhist hinnakujundust, vaid pigem lähtutakse sellest, et kõik toodetud 

samalaadsed tooted (sama toodang, erinevad maitsed) oleksid kõik ühtse hinnaga ehk 

lähtutakse suurel määral mugavusest. Intervjueeritav lisab küll juurde, et erinevate toodete 

tootmisel on erineva raskusastmega tooteid ning hinda kujundades jälgitakse, palju ühe või 

teise tootega tööd on, kuid lõplikult kujundatakse hind siiski ühtsena.  

See on pigem, ütleme, et loomulikult me paneme osadele sellistele asjadele hinna 

arvestades sellega ka, kui palju temaga tööd nagu on. Muidugi me ei pane niimoodi, 

et noh sellel … on omahind selline, et paneme sellise protsendi kõigile juurde nagu, et 

seda me küll nagu ei tee, et pigem on niimoodi, et need karbi… [nimetab 

tootekategooria], et nendega on nagu niimoodi, et tegelikult nad on erineva raskusega 

ja erinevat tööd on nendega, et nad ei ole kõik ühesugused, aga kui me neid müüme, 

siis me müüme neid kõiki ühe hinnaga, sest et me ei taha elu noh, et kui ta tükihinnana 

on 200 grammine …, siis on lihtsam on müüa neid, kõiki ühe sellega. (Udo) 

Kuludest, tunnetatud väärtusest ja konkurentidest lähtuv hinnakujundus 

Ühe intervjueeritava ettevõttes on hinnakujundus väga keeruline ning  kujunenud välja 

kolmest erinevast aspektist. Esimese aspektina hinda kujundades lähtutakse toote 

omahinnast ehk toote tootmiseks tehtud kulutustest. Teise aspektina proovitakse müüa 
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toodet mingi hinnaga, samal ajal vaadates, kas tarbijale tundub toode õiglase väärtusega ehk 

üritatakse välja selgitada tarbija tunnetuslikku väärtust toode osas. Kolmanda aspektina 

jälgitakse ka turul teisi samas valdkonnas tegutsevaid konkurente ning nende hindasid.  

Omahinna ikka arvutame välja, aga põhimõtteliselt on see hind, et maksimaalselt 

niipalju see on nagu tunde küsimus, et sa ei saa sinna panna, et ma ei tea mis 

lõpmatust, et inimesel on ikkagi mingi valulävi, sa pead lihtsalt, et võtad omahinna ja 

paned nagu umbes sinna juurde mingi summa ja vaatad, et kas hakkab selle hinnaga 

liikuma või mitte. /…/ Et vaatad veel turu peal seda asja ka, et kuidas teised müüvad, 

et konkurentide järgi ka noh, et noh enamvähem katsuks siis sinna kuidagi. (Osvald) 

Uuringus osalenud ettevõtjatest üks ettevõtja ei soovinud täpsemalt kirjeldada ettevõttes 

toimivat hinnakujundusmeetodit, kuid tema väitel on siiski olemas kindel 

hinnakujundussüsteem. 

Heh, et meil on nagu ikka oma kindel meetod, kuidas meie arvestame, et meil on hinna 

jaoks on meil jah kindel süsteem välja töötatud. (Mare) 

Saab järeldada, et erinevatel ettevõtjatel on erinevad lähenemised hinnakujundusele. Hinda 

kujundades lähtutakse üldjuhul ühest aspektist, kuid esines ka kombinatsioone erinevatest 

hinnakujundusmeetoditest.  Ühe intervjueeritava hinnakujundus baseerub peamiselt 

mugavusele ja lihtsusele, et oleks lihtsam toodangut müüa.  

3.8. Müük ning jaotuskanalid 

Jaotuse ning erinevate jaotuskanalitega on tihedalt seotud ka müük, kuna müük toimub 

enamasti jaotuskanalite abil. Jaotuskanalitena mõistetakse otsekanalit, vahenduskanalit, 

hulgimüüja kanalit ning müügiagendi kanalit. Selles osas tuuakse välja intervjuude 

tulemuste analüüs jaotuse ja müügi kohta. 

Otsekanal koos vahenduskanaliga 

Intervjuudest ilmneb, et enim kasutatakse jaotuskanalina otsekanali ning vahenduskanali 

kombinatsiooni. Otsekanalina kasutatakse otsemüüki laatadel, messidel ning ka erinevaid 

turumüügi punkte ja taluturge. Vahenduskanalina kasutatakse peamiselt erinevaid jaekette 

ning ökopoode. Mitmete jaekettide ning ökopoodide jaotuskanalina kasutamist võib 

tõlgendada kui intensiivse jaotusstrateegia kasutamist. 
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Turumüügi kohapealt on 1/3 eks ja siis teine kolmandik on ökopoed, mis järgmisena 

hakkasid nagu kasvama, et mis osa on nüüd ongi umbes kolmandik, kus siis, no sellised 

väiksemad kauplused, et Tallinnas on neid väga palju ja Tartus ka, kolmas osa on 

kauplusteketid. (Ain)  

Selle näitena on täna meie puhul Stockmann ja Tallinna ja Tartu Kaubamaja, kus on 

käibemahust enim müüdud, kui see tagaks vajaliku mahu müügi, siis oleks lihtne, aga 

noh see sama talutoodete poeketi käivitamine on nii hull missioon. /…/ Ei, aga … on 

puhta oma asi, et sellega on noh kõige paremini, et see on kõige otsem ja kõige. 

(Rudolf) 

No muidugi praegu on see hea, et on need Tartu ja Pärnu Taluturud. /…/ Prismades 

oli sees jah. /…/ Noh nende ökopoodidega on ka niimoodi, et ega väga paljud ökopoed 

tahavadki, et sul oleks ökomärk peal ja see on ka jälle probleem. (Osvald ja Maria) 

Vahenduskanal koos müügiagendikanaliga 

Uuringus osalenud intervjueeritavatest ühe ettevõte tegeleb ka välismaal toodangu müügiga 

ehk ekspordiga. Välismaale müüakse küll toodangut teise brändi all, kuid intervjueeritava 

sõnul on müük hetkel olulisem kui oma brändi all müük. Seetõttu on välismaal müümiseks 

kasutusel müügiagendi jaotuskanal, kuna esineb palju erinevaid vahelülisid. Kodumaal 

müümiseks kasutatakse jaotuskanalina erinevaid jaekette ning ökokauplusi, mille puhul võib 

tõlgendada, et kasutatakse selektiivset jaotusstrateegiat. Otsekanalist ehk otsemüügist on 

viimasel ajal loobutud, kuna otsemüük osutus liiga kulukaks.  

Et kindlates mingites ökopoodides, kus meie tooteid oli, siis oli nagu see laatadel 

käimine /…/ ja nüüd on niimoodi, et ainult maitstakse ja midagi ei osteta ja mul on 

endal kodu kõrval olemas kauplus, mis müüb teie tooteid, et miks ma pean hakkama 

siit nüüd neid tassima. /…/ Et väljaspool jah Eestit teha midagi, et siis peab olema 

ikka selle turu ekspert olema, et muidugi kahjuks sinna ei lähe meie märgi all, et nende 

enda brändi all, aga müüa on vaja. /…/ Jah, messid ja laadad, ja need on nüüd 

vähemaks jäänud, aga ütleme ausalt, et me oleme selle ausalt ära jätnud, sest et see 

finantsiliselt viib meid nagu rohkem kahjumisse see käimine. /…/ Puht juhuslikult 

saime tuttavaks ühe firmaga ja seal üks inimene, kellel oli jällegi firma ja siis nemad, 

siis, võtsid ja hakkasid siis kõigepealt Belgias müüma. (Mare) 

Otsekanal koos HoReCa sektoriga 

Üks ettevõtjatest tõi välja, et veel hiljuti kasutas ta jaotuskanalina vahenduskanalit ehk 

jaekette, kuid otsustas toodangu müügi jaekettides lõpetada ning seetõttu on praeguseks 

võetud suund pigem selektiivse jaotusstrateegia ehk HoReCa sektori ning otsekanali 

vahendusel otsemüügi (laadad, messid, taluturg) peale. Põhjus, miks toodang jaekettidest 

müügilt ära võeti peitub selles, et puudub võimalus protsessi kontrollida (kuidas toodet 

käsitletakse, müüakse, hoiustatakse). HoReCa sektoris müümise kohta intervjueeritav ei 

täpsustanud, kas hakatakse vahendajaid kasutama või mitte. Jaotuskanalite vähendamine 
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tähendab, et ettevõte rakendab selektiivset jaotusstrateegiat, kus valitakse mõningad 

vahendajad.   

Jah HoReCa, aga ka otseturundus kindlasti. /…/ Maamessile me võtame nagu enda 

boksi eraldi ja Tartu Hansalaadal on nt maitseelamuste linnak, kus on meie …telk ka 

üleval, et me tahamegi just mitte ma ei lähe sinna … nime all või sinna …, vaid me 

lähemegi sinna oma selle klubiga. /…/ Ei ole nagu see [pettumus jaekettides], aga 

tegelt on nagu see, et ma ei suuda seda protsessi nagu kontrollida, kui ma olen 

mingisuguses ketis sees, kus on mingisugune 50 poodi, või kui kõik ketid, et see on 

mingi 120 kaupluses on toode sees, ma ei teagi, mis toimub seal. (Udo) 

Erinevate kanalite kombinatsioon 

Ühele uuringus osalenud ettevõtjale on jaotuskanaliteks vahenduskanal jaesektorina, 

HoReCa ning tööstussektor, kuhu toodangut müüakse. Jaesektori all mõistab ettevõtja 

erinevaid jaekette, kus tema ettevõtte poolt toodetud toodang müügil on. Samuti tegutsetakse 

ka otsekanalis – müüakse laatadel ja messidel.  

Hmm, no ma täna üritan, kolmes sektoris nagu olla saadaval, et siis jae, HoReCa ja 

siis tööstus. /…/ Noh põhimõtteliselt jah messid ja laadad. (Villem) 

Intervjuudest selgus ka, et kui ühele ettevõtjate on vahenduskanali kasutamise puhul 

probleemiks see, et vahepeal on palju lülisid ning igaüks soovib nendest saada oma kasumit, 

samas ilmneb intervjuust ka fakt, et ettevõtja jaoks peitubki siin raske otsus, kas võtta kogu 

müük enda peale või kasutada vahendaja abi. Teise ettevõtja jaoks pole vahelülide poolt 

saadav kasum probleemiks, vaid pigem on probleemiks see, et vahenduskanal on aeglane 

ning toode ei jõua piisava kiirusega tarbijani.  

Jaa, just ongi no [pikk jaotuskanal], selles mõttes, et kindlasti kui ta on pikk, siis ikka 

igaüks tahab sealt oma saada, see on läbirääkimiste teema, et kuidas kellegagi saab 

läbi rääkida ja siis saab teha ise neid otsuseid, et kas sa tahad ise igasse poodi käia 

seda kaupa viia või siis kuskilt läbi mõne logistikakeskuse viia, ma ütlen, et see jälle 

omakorda väga keeruline teema, et siis saad aru, et kui sa täna müüd enda majast asja 

euroga välja ja siis see kuskil ma ei tea, kolm neli eurot on kuskil poes, et siis sa saad 

ikka aru, et kuidas need hinnad nagu krutivad ja kuidas see nagu tuleb. (Villem) 

See vahendaja ei ole mitte nagu probleem, see vahendustasu või asi ei ole probleem, 

absoluutselt ei, aga see sama aeg on see, mida me kaotame nagu, see sama kohal 

olemine, et mitte isegi see aeg, mida me kaotame, aga me kaotame seda müügikäivet, 

kui meie seda toodet ei ole seal kohe kohapeal olemas, et kui tal on seda vaja, et tal ei 

ole siis seda nagu kuskilt võtta. /…/ Jaotuskanal võimalikult lühikeseks ja et toode 

oleks kättesaadav. (Udo) 
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Kokkuvõtteks võib öelda, et ettevõtjate praktikad jaotuskanali osas on kohati vägagi 

erinevad. Enim kasutavad ettevõtjad kombinatsiooni otsekanalist ning vahenduskanalist, 

mistõttu saab väita, et kasutatakse enim intensiivset jaotust. Eksportival ettevõttel on 

vajalik kasutada müügiagendi kanalit, kuna vastasel juhul ei oleks võimalik tootel jõuda 

välisriiki. Samuti saab väita, et jaotuskanalite all ei mõisteta klassikalisi jaotuskanaleid, 

vaid jaotuskanalitena mõistetakse ka erinevaid sektoreid, kus ettevõtte oma toodangut 

müüb. Intervjuude tulemustest ilmnes ka fakt, et ühe ettevõtja jaoks on vahenduskanali 

kasutamise puhul probleemiks vahendustasud, mis erinevate lülide vahel jaotub ning 

teisele ettevõtjale on probleemiks aeg, millega kaotatakse müügikäivet.  

3.9. Promotsioon 

Promotsioon ehk müügiedendus annab võimaluse suurendada toodete müüki läbi tarbijatele 

reklaami suunamise, erinevate toodete esitluste, isikliku müügi ning avaliku suhtluse läbi. 

Promotsiooni tähtsust pole võimalik alahinnata, kuna promotsioon stimuleerib otseselt 

müüki ning eriti väikeettevõtele võib müügimahu suurus jätkusuutlikkuse tagada. Järgnevas 

osas kirjeldatakse uuringus osalenud intervjueeritavate tegevuspraktikaid promotsiooni 

valdkonnas.  

Sotsiaalmeedia võrgustik Facebook 

Intervjuude tulemustest ilmneb asjaolu, et enamik ettevõtjaid kasutavad enda ettevõtte 

reklaamimiseks ning tarbijatele info edastamiseks sotsiaalmeedia võrgustikku Facebook. 

Samuti korraldatakse sotsiaalmeedia võrgustikus Facebook erinevaid tarbijamänge. 

Facebooki peetakse üheks võimsamaks ning tulemuslikumaks reklaamimise meetodiks. 

Noo muidugi Facebook, see on üks väga tõhus asi tegelikult. (Maria) 

Et noh praegu tundub, tänase seisuga tundub olema Facebook, et kui sinna ikka paned, 

siis kuidas ikka näed, kuidas mis kiirusega see levib. /…/ Ütleme nagu, et on 

mingisugune auhinnamäng olnud või mingi uue postituse teed või, et siis nagu on, see 

ütleme kirjade ja meilide ja voog, mis tuleb meilile, et kuu aja lõikes on selline 

tagantjärgi lainetus on päris hea, et jah muidu läbi Facebooki vahenduse oleme 

leidnud väliskliente. (Mare) 

Degustatsioonid messidel ja laatadel 

Uuringus osalenud ettevõtjatest neli peavad oluliseks ka laatadel ning messidel käimist ning 

seal klientidele enda toodete tutvustamist ning degusteerimiseks pakkumist. Toodete 
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degustatsioone peetakse Facebooki kõrval üheks olulisimaks müügiedenduse vormiks, kuna 

võimaldab kliendil tootega tutvuda ilma toodet soetamata. Samas pakub degusteerimine 

võimaluse tekitada kliendis huvi toote vastu ning see edendab müüki.  

Aga põhiline, mida me murdma peame, ongi see inimese maitsemeeled, et nad saaksid 

selle ära proovida. /…/ Poes ta jah näeb küll, et jah ilus kena kirju pakk ja et …, aga 

ei julge, aga kui ta laadal selle juba ära maitseb, siis on nagu teine asi jah. /…/ (Udo) 

Ülejäänud kaks ettevõtjad ei pea messidel ja laatadel käimist kasulikuks ettevõttele, kuna 

ühel juhul on tegu finantsiliselt liiga kuluka ettevõtmisega ning teisel juhul leiab ettevõtja, 

et ettevõtte klientuur on paigas.  

Jah, messid ja laadad, ja need on nüüd vähemaks jäänud, et siin nüüd mõned aastad 

tagasi käisime hästi palju, aga ütleme ausalt, et me oleme selle ausalt ära jätnud, sest 

et see finantsiliselt viib meid nagu rohkem kahjumisse see käimine. (Mare) 

Aga jah, et me varasemalt me käisime päris tihedalt [messidel ja laatadel], aga nüüd 

on põhiliselt klientuur juba paigas. (Ain) 

Koduleht 

Samuti kasutavad ettevõtjad promotsioonina ka kodulehte, kust on võimalik hankida 

informatsiooni ettevõtte ja toodete kohta.  

Noo, koduleht on üleval. (Ain) 

Et koduleht on nagu jah. (Villem) 

/…/ koduleht on. (Mare) 

Aeg-ajalt jaekettide poolt korraldatavates kampaaniates osalemine 

Mõned ettevõtjad tõid intervjuudes välja, et osaletakse vahel jaekettide poolt korraldatavates 

kampaaniates, ent see tendents on ka pigem languses, sest jaekettide poolt korraldatavates 

kampaaniates osalemisel on mitmeid probleeme. 

Jaekaubanduskettides on neid hinnakampaaniad, et nendest oleme jah võtnud osa. 

(Mare) 

Kõik ketipoed pakuvad, aga meie ei ole tavaliselt nendega kaasa nagu läinud, et meie 

ei saa, et see tekitab meile nagu probleemi, kuna siis me seal teeksime kampaaniat, 

siis me peaksime mõnes teises kohas üldse nagu mingi turumüügi koha ajutiselt kinni 

panema, et ei tule toodangut lihtsalt nii palju, et saaks sellist kampaaniat teha. (Ain) 

Problemaatilisteks kohtadeks jaekettide kampaanias osalemisel on piisava toodangu 

puudumine, mida kampaaniasse suunata, kampaania liigne kulukus ettevõtjale ning 

kampaania väikene kasutegur ettevõtja jaoks.  



60 

 

Ei tule toodangut lihtsalt nii palju, et saaks sellist kampaaniat teha. (Ain) 

Minu arvutuste kohaselt on mul odavam seda trahvi maksta kui seal kampaanias osa 

võtta. (Mare) 

Kõige huvitavam kampaania, mida pakutud on, et ma lausa hakkasin lihtsalt naerma, 

et ma ei viitsinud isegi mitte vastata, oli selline, et kui üks kett pakkus, et tead, meil on 

sulle hea võimalus, maksa 5000 krooni ja siis võid oma tooteid kuu aega poole hinnaga 

müüa. (Udo) 

Reklaam ja sponsorlus koostöös 

Ühe intervjueeritava ettevõttes on kasutusel nii reklaam kui ka sponsorlus ning viimasel ajal 

on see muutunud aktiivsemaks. Milliseid sponsorlusmeetodeid täpsemalt kasutatakse, 

ettevõtja ei täpsustanud. 

Kõik reklaamikulud, sponsorlusmeetodid kasutame ka rohkem kui senini. (Rudolf) 

Tasulist reklaami ostetakse väga harva 

Intervjueeritavate väitel ostetakse reklaami harva ning enamjaolt sellisel juhul kui on 

pakutud soodsat pakkumist.  

Et see on pigem olnud nii [reklaami ostmine], et keegi on meile öelnud, et meil on 

selline väga hea pakkumine, et väga soodsa hinnaga pakume seda reklaamipinda ja 

siis. (Ain) 

Tasulist reklaami ei osteta 

Intervjuude tulemuste analüüsist ilmneb, et mitu uuringus osalenud ettevõtjatest ei osta 

tasulist reklaami. Üks intervjueeritav andis mõista, et reklaami on ostetud, kuid praeguseks 

on võetud selline suund, et enam tasulist reklaami ei osteta.  

Noh põhimõtteliselt jah, et sellist ekstra reklaami osta, seda kindlasti mingi väiketootja 

lihtsalt ei elagi nagu üle, et see ongi nagu mingite suurte tehaste teema eks. (Villem) 

Et me oleme võtnud sellise sihi, et ütleme, et raha eest me ei reklaami. (Mare) 

Peamine põhjus, miks tasulist reklaami enam või üldse ei osteta on see, et ettevõtjad ei näe 

tehtud reklaamil tulemusi.  

Ma ei ole nagu leidnud pointi sellel [reklaamil], et me oleme teinud küll aga, see asi 

ei toimi, vähemalt mitte nii nagu meie tahaks, et see toimiks. (Osvald) 

Noh tegelikult ei ole selle kasutegur selle hinnaga kooskõlas. (Udo) 
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Samuti tuleb intervjuude tulemustest välja see, et promotsiooniga ei tegeleta seetõttu, et 

toodangut pole piisavalt saada ning seetõttu leitakse, et pole kasulik reklaamida ettevõtet või 

osaleda erinevates jaekettides korraldatud kampaaniates.  

Et ma võin ennast ju reklaamida, aga kui minu toodet ei ole saada, siis see reklaam 

on nagu täiesti mõttetu. (Osvald) 

Et ei tule toodangut lihtsalt nii palju, et saaks sellist kampaaniat teha. (Ain) 

Intervjuust ühe ettevõtjaga selgub, et promotsioon ning turundustegevus on hädavajalikud, 

kuna sellest sõltub otseselt müügimaht.  

Nii jaa siis see et, et käive sõltub olulisel määral ee reklaamist ja turundusest. (Rudolf) 

Intervjuude tulemuste analüüsist ilmneb, et promotsioon on pigem passiivne, kuna klientuur 

on paigas ning seetõttu ei nähta suurt vajadust müügiedenduse järgi.  

Kõik meetodid [promotsioon] on meil niiöelda passiivsed meetodid, et kõik need 

kauplused ja kes nagu meie toodangut tahavad osta, on siiamaani ise meiega ühendust 

võtnud ja niipidi on see alati olnud. /…/ Aga nüüd on põhiliselt klientuur juba paigas. 

(Ain) 

Et ühesõnaga meil on nagu tekkinud mingit mingi kindel klientuur. (Maria) 

Enamus intervjueeritud ettevõtjatest kasutavad promotsioonina sotsiaalmeedia võrgustikku 

Facebook, mis on uuringus osalenud ettevõtjate arvates hetkel tulemuslikuim meetod 

müügiedenduseks. Palju kasutavad ettevõtjad ka võimalust osaleda messidel ja laatadel, kus 

saab otse klientidega suhelda ning klientidele toodangut degusteerimiseks pakkuda. 

Ettevõtjad ei kasuta üldiselt tasulise reklaami võimalusi, kuna eksisteerib rahulolematus 

tulemuste osas, pigem on võetud suund mitte tasulist reklaami teha. Mõned ettevõtjad on 

osalenud ka jaekettide poolt korraldatavates kampaaniates, kuid nendes osalemine on 

langustrendis, kuna need kampaaniad on ettevõtjatele finantsiliselt kulukad ning tulemused 

on kasinad, samuti puudub mõnel juhul nii rohke toodangu olemasolu, mida kampaanias 

kasutada. Üldiselt võib väita, et promotsioonimeetodid on pigem ühekülgsed ning 

passiivsed. Promotsiooni teostamisel lähtutakse ettevõtte ressurssidest ning ka arvamusest, 

et klientuur on paigas.  



62 

 

3.10. Ohud ja probleemid turundustegevuses 

Käesoleva magistritöö raames läbiviidud uuringus osalesid ettevõtjad, kes tegutsevad 

maapiirkonnas toiduainetööstuses ning tegu on väikeettevõtjatega. Just väikeettevõtjad on 

need, keda mõjutavad eriti erinevad ettevõtlusega seotud probleemid ning ka riiklikud 

regulatsioonid. Veelgi enam, ettevõtjate või omanike juhtimisotsused on tarvilik hoolikalt 

läbi mõelda ning püüda mõelda mitu sammu ette, sest vale otsus võib tähendada väikesele 

ettevõttele pankrotti. Seetõttu on vajalik teada ning tunda erinevaid ohtusid ning probleeme, 

mis ettevõtetes eksisteerivad ja kuna turundustegevus on igale ettevõttele oluline, on paljud 

ettevõtte probleemid murekohaks ka turundustegevuse teostamisel. Järgnev osa tugineb 

intervjueeritavate öeldule seoses erinevate ohtude ning probleemidega ettevõttes ja 

turundustegevuse teostamisel. Töö teoreetilises osas erinevate uuringute analüüsimisel 

ilmnes, et peamisteks probleemideks turunduse valdkonnas on: toodangule sobiva turu 

leidmine; ei suudeta luua tarbija vajadustele vastavaid tooteid – loodetakse müügiõnnele; 

pikaaegsete tellimuste puudumine, tagamaks kindlustunnet; probleemide mitte tunnistamine 

ning eiramine; puudulikud müügi/turundusteadmised ning oskused. 

Finantsiliste ressursside nappus 

Intervjuudest selgus, et turundustegevuse jaoks napib finantsilisi ressursse ning seetõttu on 

turundustegevus kohati jäänud tahaplaanile. 

/…/ kuna muud kohad vajavad rohkem raha. /…/ Et me turundamisele ei ole nagu seda 

raha leidnud. (Ain) 

Noo raha on alati vähe. (Mare) 

Oskuste puudumine 

Samuti ilmnes intervjuudest, et probleemina nähakse ka ebapiisavaid oskusi, mis piiravad 

turundustegevuse teostamist. 

Noo kindlasti on ka see, et jääks oskuste taha. (Mare) 

Vähene toodangumaht 

Mitmed ettevõtjad tõid intervjuus välja, et tootmismaht on ühel või teisel põhjusel väikene 

ning seetõttu pole võimalik osaleda ka erinevates kampaaniates, kuna pole piisavalt 

toodangut, mida kampaaniasse suunata. Samuti pärsib toodangumahtu tooraine vähesus.  
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Et ei tule toodangut, lihtsalt nii palju, et saaks sellist kampaaniat teha. (Ain) 

Tooraine pigem, et toorainet pole. Jah, et tootmisvõimsust on. (Mare) 

Et me ei julge nagu mingit turundust või reklaamikampaaniat juurde nagu teha selles 

mõttes, et me jääme jänni oma tootmisega. /…/ Jah, et tootmisvõimsust on praegu väga 

vähe (Osvald) 

Müügikohtade nappus 

Ühe intervjueeritava vastustest tuleneb, et probleemina nähakse ka seda, et jaotus- ja 

müügikanaleid pole piisavalt ehk kliendile pole toode piisavalt kättesaadav.  

Inimesel ei ole mitte kuskilt osta seda toodet. (Osvald) 

Turundus ei ole prioriteetne 

Uuringu tulemustest selgub, et turundus ei ole tihtipeale ettevõtte jaoks prioriteetne ning 

eksisteerib muid valdkondi, kuhu on tarvilik finantsressursse suunata ning turundustegevus 

jääb seetõttu tahaplaanile.  

On nagu olulisemaid asju ja, millele kuhu raha panna, et kuna see raha on nagu 

piiratud, et siis selles mõttes. (Ain) 

Et see miks ei olnud senini [turundustegevust], oli see jälle see sama mugavus, ja see, 

et sai ilma. (Rudolf) 

Samas selgub ka intervjuust ühe ettevõtjaga, et tegelikult ei nähta ega tunnetata probleeme 

turundusvaldkonnas.  

Nagu probleeme ei näegi. /…/ (Mare) 

Tuginedes intervjueeritavate vastustele, selgub, et peamised probleemid turundustegevuse 

teostamisel on finantsressursside nappus, piisavate oskuste puudumine, vähene 

toodangumaht, müügikohtade nappus ning see, et turundust ei peeta ettevõttes prioriteetseks. 

Lähtudes käesoleva magistritöö teoreetilises osas välja toodud ning kaardistatud 

probleemidest, saab väita, et uuringus osalenud ettevõtjatel eksisteerivad sarnased 

probleemid võrreldes varasemate uuringutega ning suurimaks ohuks ja probleemiks 

turundustegevusele ettevõttes saab pidada fakti, et turundustegevust ei peeta prioriteetseks, 

kuigi turundustegevus on otseses seoses klientide huvi, soovide ja vajadustega ning ettevõtte 

müügitulemustega. Analüüsi tulemusel selgus, et intervjueeritavad ei tunneta probleeme 

toote suhtes ning ei too välja tootega seotud probleeme.  
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3.11. Ühistegevuse võimalused turundustegevuses 

Uuringus osalenud ettevõtjad lisasid probleemide kirjeldamisele juurde ka võimalusi, kuidas 

oleks nende arvates võimalik probleeme lahendada ning turundustegevuse organiseerimist 

väikestes ettevõttetes parendada. Paljud probleemid ning murekohad on tihti tingitud ka 

teadmatusest. Mõningates valdades on olemas konsulendid, kes on võimelised ettevõtjaid 

aitama mitmetes valdkondades. Järgnevas osas on toodud intervjueeritavate poolt välja 

pakutud lahendused.  

 

Intervjueeritavate poolt toodi välja soovi riigi poolt kas osaliselt või täielikult toetatud 

konsulendi palkamise võimalust. Konsulendi näol nähakse võimalust, kes oleks konkreetse 

valdkonna spetsialist ning aitaks ettevõtjaid sellistes turundusalastes küsimustes, kus tootjad 

jäävad hätta.  

Meie just ootaksime võõraid inimesi, kes eriti, kui nad tuleksid riigi või kellegi teise 

raha eest, et meie nagu võtaks avasüli vastu. /…/ Aga loomulikult see oleks kindlasti 

abi, et oleks nii öelda mingi teatud arv tasuta töötunde, mis riik nagu kinni maksaks. 

(Ain) 

Kindlasti oleks abiks, et see sama üks inimene aitaks neil turundust teha või kui riik 

või keegi ma ei tea, palka jõuaks maksta. /…/ Einoh tegelikult on see väga lihtne eks, 

et Prismasse sisse saada, siis tegelikult on nagu mingid eritabelid, mis on vaja täita. 

Sa ei oska isegi seda tabelit täita, ühesõnaga seal on erinõuded, et igas omas ketis on 

oma erinõuded, et kuidas mis asjad peavad olema tehtud ja värgid. (Osvald) 

Samuti pakuti olukorra parendamise jaoks välja paremate ning kontsentreeritumate ja 

sihipäraste koolituste korraldamist, mis oleksid vastavuses ettevõtte vajadustega. 

Ettevõtjatest üks tõi välja asjaolu, et koolitusi küll korraldatakse, aga need on liiga 

pinnapealsed ning ei paku tootjale konkreetset abi.  

Selles mõttes, et nad korraldavad neid küll [koolitusi], aga nad on sellised 

pinnapealsed. Nad teevad kõik ja ma olen nagu käinud nendel koolitustel, et võiks, et 

mida mina nagu arvan, et võikski nagu, et nüüd on koolitus suur ettevõtjale, nüüd on 

see väikeettevõttele ja nüüd on see mikroettevõttele. (Mare) 

Peamise lahendusena toodi välja olukorra parendamiseks ühistegevuse ja ühisturunduse 

võimalust, kus samalaadse toodanguga tootjad ühineksid jagamaks erinevaid 

turunduskulutusi ning aitaksid üheskoos kõigi toodangut realiseerida. Üks ettevõtjatest tõi 

konkreetselt välja, et hetkel on turundustegevuse parendamiseks võetud riigi ning Euroopa 

Liidu erinevate toetuste suhtes ühistegevuse suund, mis suunaks inimesi ühiselt koostööle.  
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Kui praegu on ka ju tegelikult olemas, et uuel perioodil küll vist enamus 

turundusmeetmed, et sa pead mingisuguse mittetulundusühistu või noh mingisuguse 

organisatsiooni tegema, mis koondab erinevad ettevõtted, et enam vist nii lihtsalt ei 

saa raha, et sa saaksid oma turundustegevust üksinda teha. Jah, et see on selline 

ühistegevuse suund praegu võetud. (Ain) 

Teine ettevõtja toob välja, et ühistegevuse raames võiks olemas olla sellised müügiketid, mis 

kuuluksid tootjatele ning tootjad omaksid ainsatena kontrolli selle müügiketi üle.  

Sellessuhtes oleks nagu sellised, et ühisturunduse teema oleks nagu päris asjakohane, 

ütleme, et olekski nagu mingi põllumeestele kuuluvad müügiketid, et see oleks tootjate 

kontrolli all, nüüd on nagu seda võimalik teha. /…/ (Udo) 

Ühiselt tegutsemises näeb intervjueeritav ühtset jõudu ning seetõttu on ta loonud eraldi klubi, 

mis aitaks ühiselt toodangut müüa, kulutusi kokku hoida ning erinevaid turundustegevusi 

teha.  

Millepärast me selle …sõprade klubi tegimegi /…/, et hakatagi ühiselt müüma, sest 

praegu nt, kui me igaüks toodame mingisugust … , siis sõidame nt Tallinna poole, et 

tere, et sõidame ju kõrvuti, aga samas me võiks ühe autoga ja selle samamoodi ühiselt 

maha müüa ja ühiselt promoda ja nüüd me lähmegi Maamessile, meid praegu on veel 

vähe, aga Maamessile me võtame nagu enda boksi eraldi ja Tartu Hansalaadal on nt 

maitseelamuste linnak, kus on meie …telk ka üleval, et me tahamegi just mitte ma ei 

lähe sinna … nime all või sinna …, vaid me lähemegi sinna oma selle klubiga. Ühtse 

jõuna nagu. (Udo) 

Ettevõtjad tõid välja erinevaid lahendusi, mis võiksid aidata turundustegevuse 

parendamisele väikeste ettevõtete seas. Küll aga loodavad nad selles paljuski riigi abile, kelle 

toel oleks võimalik probleeme lahendada. Samuti nähakse suurt tuge ning võimalust 

ühistegevuses ja ühisturunduse valdkonnas, mis võimaldaks ettevõtjatel erinevaid kulutusi 

optimeerida, alustades erinevate promotsioonikuludega ning lõpetades logistiliste 

kulutustega. Ühisturundus ning ettevõtjate koondumine peaks pakkuma ühtset jõudu ning 

võimalusi jätkusuutlikkuseks.  

3.12. Diskussioon  

Käesoleva magistritöö raames intervjueeritud ettevõtjad tegutsevad kahes sektoris – 

piimandussektor ning aiandussektor. Intervjuude analüüsimisel selgus, et kõikidel 

ettevõtjatel on erinev arusaam turundusest. Koondamaks tulemusi ning andmaks paremat 

ülevaadet ettevõtjatest, on lisas 3 välja toodud intervjuude tulemused koondatuna ühte 

tabelisse.  
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Uurides ettevõtjate motiive ettevõtlusega alustamiseks, toodi mitmed erinevad põhjused, 

miks on jõutud ettevõtja ametini. Kellel oli soov realiseerida oma ideid, mis olid ammutatud 

käidud kursustest, kellel oli soov midagi ise ära teha, kellel soov ajada „Eesti asja“ ning 

kellel omakorda soov võtta ettevõtte juhtimine esivanematelt üle. Kaks ettevõtjat nimetasid 

peamise põhjusena olude sundi, mis suunas neid ettevõtlusega tegelema. 

Töö üheks autoripoolseks eesmärgiks oli välja selgitada ettevõtjate arusaamad turundusest. 

Kõrvutades ettevõtjate intervjuude tulemusi, saab väita, et intervjueeritavad ettevõtjad 

mõistavad turundust erinevalt, kuid pigem peetakse turunduse all silmas vaid mõnda üksikut 

turunduse funktsiooni ning turundust ei mõtestata laiemalt. Arusaam turundusest on 

uuringus osalenud ettevõtjatel pigem kitsas ning tugineb mõnele funktsioonile ning 

etteruttavalt öelduna, lähtuvad ettevõtjad turunduspraktikate kavandamisel ja elluviimisel ka 

küllaltki kitsast turunduse käsitlusest. Intervjuude tulemustest ilmneb, et ettevõtjad 

mõistavad turunduse all nii reklaami, jaotust, mainekujundust, müüki kui ka sümbioosi 

tarbijate vajadustest koos tootearenduse ja müügitööga. Viimane arusaam turundusest, mis 

käsitleb tarbijate vajadusi, hõlmab enim turunduse funktsioone ning sarnaneb kõige rohkem 

Kotler (2010: 1) arusaamale turundusest, mis väidab, et turundus on tarbijate vajaduste 

kasumlik rahuldamine.  

Toote olemuse osas erinesid uuringus osalenud ettevõtjate käsitlused kõige vähem. Kõik 

uuringus osalenud ettevõtjad peavad ühel või teisel moel enda ettevõtte poolt toodetud 

toodangut eriliseks ja ainulaadseks. Erilisus ning ainulaadsus seisneb mahetoodangu 

tootmises, naturaalse toodangu tootmisel, keskkonnasõbralikus tootmises toodetud toodangu 

tootmisel ning vitamiinide ning mineraalide suurema sisalduse olemasolus toodangus. Toote 

iseloomust juhinduvad mõned teised turunduslikud juhtimisotsused, näiteks jaotusstrateegia 

valik on otseses seoses toote iseloomuga. Enamjaolt kasutatakse eksklusiivsete ning eriliste 

toodete puhul selektiivset või eksklusiivset jaotusstrateegiat ent uuringus selgus, et tootjad 

peavad küll toodangut eriliseks ja ainulaadseks, ent jaotusstrateegiana kasutavad pigem 

intensiivset jaotusstrateegiat, mis on iseloomulik pigem esmatarbekaubale ning 

masstoodangule.  

Tootearenduse protsessis lähtuvad ettevõtjad endale toote sobivusest ning meeldivate 

maitsete väljatöötamisest, seetõttu võib väita, et tegu on tootekontseptsioonist lähtuva 

tegevusega, kuna keskendutakse sobiva toote arendamisele. Põhjused, miks tootearendusega 

tegeletakse, on taaskord mitmeid ja erinevaid. Tootearendusega tegeletakse huvist uute 
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toodete vastu ning omandatud uute kogemuste rakendamise soovist. Samuti soovitakse 

pakkuda klientidele uusi maitseelamusi ning uusi maitseelamusi on võimatu pakkuda 

olemasoleva tootega. Tootearenduses lähtutakse ka tarbijate vajadustest, mis on sümbioosis 

ettevõtja isiklike huvidega pakkuda laiema sortimenti kliendile ning läbi selle saavutada 

paremaid müügitulemusi. Teooriale tuginedes võib väita, et tootearenduse keskseks teguriks 

peaks olema tarbijate soovid, vajadused ning huvid, mida arendatava tootega püütakse 

tagada. Kui aga lähtuda tootearenduse protsessis enesele ja lähikondlastele meeldiva toote 

arendamisest, võib ilmneda, et laiemale sihtgrupile toodang ei paku vajaduste rahuldamist 

ning tarbijate kaasamatusest tootearenduseprotsessi võib ettevõttele sündida rohkem kahju 

kui kasu, kuna tarbijad ei pruugi arendatud tootel tajuda soovitud väärtusi ning seetõttu ei 

pruugi olla arendatud toode edukas.  

Kliendi kirjeldustes defineerivad enamik uuringus osalenud ettevõtjatest klienti kui 

teadlikku tarbijat. Teadliku tarbija all aga mõistetakse erinevaid omadusi. Kliendi kirjelduste 

baasil saab väita, et ettevõtjad kasutavad kliendi kirjeldamisel nii demograafilisi, 

psühhograafilisi kui tarbijakäitumuslikke tunnuseid. Teadliku kliendi all mõistsid uuringus 

osalenud ettevõtjad haritud pereema lastega ning teadlikku lastega peret. Samuti peeti 

teadliku tarbija all silmas keskmisest jõukamat klienti, kes väärtustab enda ning oma pere 

tervist. Teadliku tarbijana käsitleti ka keskmisest jõukamat ning katsetaja iseloomuga klienti 

ja jõukat tootearmastajast klienti. Keskseks tunnuseks kliendikirjeldustes on teadlikkus ning 

jõukus, mis on vastavalt siis psühhograafiline ning tarbijakäitumuslik tunnus. Intervjuudest 

selgus fakt, et mõne ettevõtja jaoks on kliendi kirjeldamine raske ning tegelikult ei teatagi 

päris täpselt, milline on ettevõtte tüüpiline klient. Kliendikirjelduste analüüsist ilmneb, et 

ettevõtjad tegelevad segmenteerimisega ehk tarbijate liigitamisega erinevate tunnuste alusel 

gruppidesse. Segmenteerimise vajalikkust toetab eksklusiivne ja ainulaadne toote iseloom, 

millest tingituna on vajalik leida tootele konkreetne sihtgrupp, kellele suunata erinevaid 

turundustegevusi.  

Hinnakujundus on keeruline protsess ning hinnakujunduseks on olemas mitmeid erinevaid 

meetodeid. Enim kasutavad uuringus osalenud ettevõtjad konkurentsipõhist hinnakujundust, 

mille puhul jälgitakse pidevalt konkurentide hinnataset. Samuti kasutatakse kulupõhist 

hinnameetodit, mille põhiliseks aluseks on toodangu omahind, millele on lisatud ettevõtte 

juurdehindlus. Tulemustest ilmneb, et kasutatakse ka erinevaid hinnakujundusmeetodeid 

kombineerituna, selle töö raames läbi viidud uuringus oli esinev kombinatsioon kõikidest 

kolmest hinnakujundusmeetodist. Üks ettevõtja ei soovinud täpsemalt täpsustada 
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hinnakujundusmeetodi olemust, kuid kinnitas, et ettevõttes on välja töötatud konkreetne 

hinnakujundussüsteem. 

Müügi ja jaotuskanalite kirjeldustest ilmnes, et enim kasutatakse kombinatsiooni 

otsekanalitest koos vahenduskanaliga. Otsekanalina käsitletakse messidel ja laatadel 

müümist, turumüügi kohtasid ning taluturge. Vahenduskanalina käsitletakse erinevaid 

jaekette ning ökokauplusi. Mõned ettevõtjad lähtusid jaotuskanalite kirjelduses erinevatest 

sektoritest – HoReCa ning tööstussektorist. Uuringus osalenud ettevõtjatest kaks lähtuvad 

selektiivsest jaotusstrateegiast ning ülejäänud intensiivsest jaotusstrateegiast. Nagu eelnevalt 

toote osas mainitud, lähtub jaotusstrateegia paljuski toote iseloomust ning mitmete 

jaotuskanalite kasutamine ei ühti eksklusiivse ning ainulaadse tootega, mistõttu võib väita, 

et uuringus osalenud ettevõtjad peavad enese toodangut küll ainulaadseks ja eriliseks, kuid 

jaotuskanali valik viitab pigem sellele, et toodet käsitletakse kui esmatarbekaupa ja 

masstoodangut, mis võiks ning peaks olema võimalikult lihtsasti kättesaadav kõigile. 

Intensiivse jaotusstrateegia ehk võimalikult paljude vahendajate juures toodangu 

realiseerimine viitab agressiivsele müügile ehk müügikontseptsiooni rakendamisele.  

Promotsiooniga seotud tegevuste kirjeldusel ettevõtjate jaoks ilmnes fakt, et levinuim 

promotsiooni tööriist on sotsiaalmeedia, täpsemalt sotsiaalmeedia võrgustik Facebook. 

Facebooki kasutatakse informatsiooni andmiseks ning ka erinevate tarbijamängude 

tegemiseks. Intervjuude tulemustest selgus, et ettevõtjad peavad Facebooki ka enim tulemusi 

pakkuvaks promotsiooni tööriistaks. Laialdane sotsiaalmeedia kasutamine viitab soovile 

ettevõtet reklaamida ehk rakendatakse müügikontseptsiooni. Sotsiaalmeedia kõrval 

kasutatakse messidel ja laatadel käimise võimalust, kus suheldakse klientidega otse ning 

pakutakse klientidele toodangut degusteerimiseks. Uuringust ilmnes fakt, et ettevõtjatel ei 

ole soovi kulutada finantsressursse soetamaks tasulist reklaami ning tasulisi reklaame 

enamjaolt ei kasutata. Ainult üks ettevõtja tõi välja, et kasutab tasulist reklaami ning ka 

sponsorlusmeetmeid. Jaekaubanduse poolt pakutavatest kampaaniatest võtavad osa vähesed 

ettevõtjad ning pigem nähakse jaekettide poolt korraldatavates kampaaniates kahju kui kasu 

– jaekampaaniates osalemine on ettevõttele finantsiliselt kulukas. 

Eelnevate uuringute põhjal kaardistatud (Tackie et al  1998; Maamajanduse arengud Eestis 

ja Tartumaal 2006-2016 (2011: 19); Maapiirkonna ettevõtjate olukord ja toetusvajadus 

(2012: 19-295); Väikese ning keskmise suurusega ettevõtete arengusuundumused (2012: 48) 

) probleemid ilmnesid ka käesoleva uuringu raames. Ettevõtjatele on probleemiks 
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turundustegevuse teostamisel finantsressursside nappus, kuna eksisteerib teisi valdkondi 

ettevõttes, kuhu on tarvilik finantsressursse suunata ning turunduskuludelt kokkuhoidu 

nähakse kohana, mille arvelt on võimalik ressursse mujale suunata. Samuti selgub 

intervjuudest, et probleeme süvendab piisavate oskuste puudumine. Ühe probleemina 

nähakse vähest toodangumahtu, mis omakorda tingib teise probleemi – müügikohtade 

nappuse. Intervjuudest selgub, et uuringus osalenud ettevõtjate jaoks ei ole turundustegevus 

prioriteetne ning nende jaoks on olulisemaid valdkondi, millega tegeleda. Nagu selgus 

Tackie et al (1998: 47) uuringust piiratud ressurssidega farmerite seas, siis selgus ka 

käesolevast uuringust, et intervjueeritud ettevõtjad turunduse valdkonnas probleeme ei 

kirjelda. Probleemide mitte nägemine ning eiramine tekitab ettevõtte ümber lõksu ning 

suletud ringi, kuna probleeme ei tunnistata ent olukord justkui viitaks probleemidele, kuid 

lahendada on olukorda raske, kuna probleem pole kaardistatud.  

Uuringus osalenud intervjueeritavad lisasid probleemide kirjeldamisele juurde lahendusi, 

kuidas oleks nende arvates võimalik probleeme lahendada ning turundustegevuse 

organiseerimist väikestes ettevõttetes parendada. Lahendusena pakuti ettevõtjate poolt välja 

ühistegevuse ning ühisturunduse võimaluse, milles nähakse sarnaselt Bengtsson ja Kock 

(2000: 424) väljatoodule võimalust hoida erinevate protsesside kulutusi minimaalsena. 

Samuti pakuti lahendusena välja konkreetsemate ning spetsiifilisemate turunduskoolituste 

korraldamist, mille puhul oleks väga selgelt määratletud, millise iseloomuga (mikroettevõte, 

väikeettevõte, suurettevõte) ettevõttele koolitus suunatud on. Veelgi enam, uuringus 

osalenud ettevõtjad sooviksid palgata enesele turunduskonsulenti, kelle tasustamine oleks 

kas osaliselt või täielikult riigi poolt toetatud. 

Tuginedes intervjuude tulemuste analüüsile ning teooria osas väljatoodule, saab 

intervjueeritavate vastuste põhjal väita, et enamik uuringus osalenutest rakendavad 

peamiselt müügikontseptsiooni, mille tunnuseks on agressiivne müük (intensiivne 

jaotusstrateegia) ning keskendumine olemasoleva toodangu müümisele, mitte selgitamisele, 

mida kliendid vajaksid ja sooviksid. Müügikontseptsiooni rakendamisele viitab ka laialdane 

sotsiaalmeedia kasutamine ning messidel ja laatadel osalemine, kus on võimalik tugevalt 

otsemüüki teha. Kaks ettevõtjat rakendavad tootekontseptsiooni, mille tunnuseks on 

kvaliteetne ning innovaatiline toode, mille puhul tarbijad on nõus rohkem raha maksma, kuid 

esineb võimalus, et tarbijad ei tunneta välja arendatud toote väärtusi ning seetõttu võivad 

müügimahud väheneda. 
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Uuringu tulemustele tuginedes, võib kokkuvõtlikult väita, et uuringus osalenud ettevõtjad 

on sarnased turunduse mõistmisel – enamik uuritavatest mõistab turunduse all ühte 

funktsiooni. Turunduspraktikate poolest aga erinevad kõik ettevõtjad üksteisest vähemal või 

suuremal määral. Tootearenduses lähtutakse endale sobiva toode välja töötamisest ning 

erinevate maitsete pakkumisest, mistõttu võib väita, et tootearendusprotsessi ei kaasata 

tarbijaid, kellele toodang tegelikult suunatud on. Pigem üritatakse intensiivse 

jaotusstrateegia, laiahaardelise sotsiaalmeedia reklaami ning messidel ja laatadel 

degustatsioonidega võimalikult suuri müügimahtusid saavutada. Lähtealused 

turundustegevuseks on varieeruvad ja konkreetseid lähtealuseid on seetõttu raske välja tuua. 

Enim lähtutakse sellest, et kui toode on valmis toodetud, siis on vajalik sellele leida 

tarbijaskond ehk ei tegeleta reaalselt tarbijate soovide väljaselgitamisega, vaid tegeletakse 

agressiivse müügiga, et toodetud toodang realiseerida. 
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KOKKUVÕTE 

 

Turundus on laiahaardeline ning mitmekülgne mõiste ning seetõttu eksisteerib 

definitsioonide paljusus erinevate autorite käsitluses. Turundus omab palju erinevaid 

funktsioone ning tööriistu, mida on võimalik ettevõtetel enda kasuks kasutada. Käesoleva 

magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja väikeettevõtjatest toidukäitlejate arusaamad 

turundusest ning uurida, millest lähtutakse turundustegevuse kavandamisel, ellu viimisel ehk 

uurida nende turunduspraktikaid.  

Uuringu tulemustest selgus, et intervjueeritavate arusaamad turundusest on väga erinevad. 

Esimese uurimisküsimusena selgitati välja ettevõtjate arusaamad turundusest. Peamiselt 

mõistavad ettevõtjad turundust läbi turunduse ühe funktsiooni. Tulemustest selgus, et 

turunduse all mõistetakse enamasti müüki, jaotust, reklaami ning ka tarbijate vajaduste 

rahuldamist.  

Teise uurimisküsimuse raames selgitati uuringus osalenud ettevõtjate turunduspraktikaid. 

Kõik uuringus osalejad leidsid, et nende poolt toodetav toodang on ainulaadne ning 

spetsiifiline ja erinevad omadused muudavad toodangu eriliseks (mahetoodang, naturaalsus, 

keskkonnasõbralik tootmine, rohkemate vitamiinide ja mineraalainete sisaldus toodangus). 

Tootearendusega tegeletakse peamiselt huvist uute toodete vastu, uute maitseelamuste 

pakkumise soovist, uute kogemuste omandamise tõttu ning tarbija vajadustest lähtuvalt. 

Samuti on tootearenduses olulisel kohal see, et arendatav toodang peab enesele ning 

lähikondlastele meeldima. 

Kliendina nähakse peamiselt teadlikku tarbijat, kes üldjoontes on keskmisest jõukam ning 

teadlik enda soovidest ja vajadustest. Toodetele hinda kujundades lähtutakse kuludest, 

konkurentsist kui ka mugavusest. Samuti kasutatakse erinevaid kombinatsioone 

hinnakujundusmeetoditest. Jaotusstrateegiatest kasutatakse enim intensiivset jaotust, mis 

läheb vastuollu toote iseloomuga, mis eeldaks selektiivset või eksklusiivset jaotusstrateegiat. 

Jaotuskanalitena kasutatakse enim otsekanalit koos vahenduskanaliga. Promotsiooni 

tööriistadena kasutatakse peamiselt sotsiaalmeedia võrgustikku Facebook ning tasulist 

reklaami enamjaolt ei osteta. Vähe kasutatakse jaekettide kampaaniates osalemist ning 
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sponsorlust. Rohkelt rakendatakse laatadel ja messidel otsemüügi võimalust ning 

kliendisuhtlust. Samuti kasutatakse messidel ja laatadel võimalust klientidele toodangut 

pakkuda, mis soodustab edaspidist müüki. 

Kolmanda uurimisküsimuse raames selgitati intervjueeritavate lähtealuseid 

turundustegevuse kavandamisel ja ellu viimisel. Tulemustena selgus, et ettevõtjate 

lähtealused on varieeruvad ning konkreetseid põhimõtteid on raske välja tuua. Peamiselt 

lähtutakse turundustegevuse teostamisel soovist olemasolevat toodangut realiseerida ning 

vähem tegeletakse tarbija vajaduste ning soovide väljaselgitamisega. 

Neljanda uurimisküsimuse raames selgitati erinevaid probleeme ning ohtusid, mis uuringus 

osalenud ettevõtjatel on turundustegevusega seoses. Varasemate uuringutega võrreldes, 

ilmnesid ka käesoleva uuringu raames läbiviidud intervjuudest sarnased probleemid, millega 

väikeettevõtjad igapäevaselt tegelema peavad. Turundustegevusega seotud probleemidena 

toodi välja finantsressursside nappus ning piisavate teadmiste ning oskuste olemasolu 

puudumine, mistõttu ei suudeta turundustegevust ellu viia. Probleemidena kirjeldati ka 

väikest tootmisvõimsust, millest omakorda on tingitud müügikohtade nappuse probleem. 

Kõige laialdasem probleem turundustegevuse teostamisel on see, et turundustegevust ei 

nähta prioriteetse valdkonnana ning teisi valdkondi peetakse olulisemaks ning seetõttu jääb 

turundustegevus tagaplaanile. Lisaks selgus fakt, et turundusvaldkonnas ei tunnetata 

probleeme.  

Probleemide lahenduseks pakkusid ettevõtjad välja, et riigipoolse osalise või täieliku 

toetusega võiks olla võimalik palgata konsulent, kes oleks turundustegevusele suunatud ning 

seeläbi saaks väiketootjaid juhendada ning abistada turundustegevuse teostamisel. Samuti 

soovitakse spetsiifilisemate ning konkreetsele ettevõtte suurusele suunatud turundusalaseid 

koolitusi, mis võimaldaksid ettevõtjatel teadmisi ning kogemusi saada. Ettevõtjate sõnul on 

koolitustegevus olemas, kuid koolitused on liiga laiahaardelised ning ei sobi kõikidele 

ettevõtetele korraga. Ühe olulise lahendusena toodi välja asjaolu, et ühistegevusega tuleks 

Eestis rohkem tegeleda, sh ühisturundusega, kuna see võimaldab ettevõtjatel ühtse jõuna 

tegutseda ning seeläbi hoida kokku kulutusi erinevate protsesside osas.  

Johtuvalt uuringu tulemustest selgunud probleemidest ning uuritavate poolt pakutud 

lahendustest, võiks parendada erinevate meetmete raames pakutavate turundustoetuste 

kättesaadavust ja tõsta teadlikkust turundustoetuste olemasolust ning konsultandi palkamise 

võimalustest. Teadlikkuse tõstmisele aitaksid kaasa vastavasisulised koolitused ning 
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ettevõtjate oskuste ja teadmiste täiendamiseks oleks vajalik teostada kindlale ettevõtte 

suurusele suunatud koolitusi. Samuti on vajalik ühistegevuse edasi arendamine 

väikeettevõtete seas.   

Käesoleva töö autori arvates võiks konkreetset uuringut edasi arendada, kaasates uuringusse 

teisi maapiirkonnas tegutsevaid ettevõtjaid erinevatest sektoritest, saamaks täielikumat pilti 

turunduse arusaamadest ning turunduspraktikatest. Laiema uuringu teostamine võimaldaks 

astuda sammu edasi ettevõtjate turundusarusaamade mõistmisel ning turunduspraktikate 

uurimisel.  

Käesoleva töö raames teadasaadu on vajalik ning ka ainulaadne teadmine, arendamaks ning 

parendamaks oluliselt turundusvaldkonna arengut Eestis. Lähtuvalt sellest, kuidas ettevõtjad 

mõistavad ning saavad turundusest aru, on vajalik neid ka toetada. Seetõttu on konkreetse 

töö tulemused suure väärtusega. Kuna puuduvad varasemad täpsed uuringud selle teema 

kohta, on raske eelnevaid laiahaardelisi uuringuid käesoleva uuringuga kõrvutada. Küll aga 

saab väita, et eelnevates uuringutes selgunud probleemid turundustegevusega seoses on 

sarnased käesolevas töös selgunud probleemidega. Käesoleva magistritöö tulemused on 

olulised kõikidele, kes vähemal või suuremal määral puutuvad kokku väikeettevõtetega ja 

turundustegevusega. Samuti on töö väljund oluline nendele, kes soovivad konkreetset 

valdkonda Eestis edasi arendada ning viia läbi koolitusi ettevõtjate seas, kuna töö annab 

vastuseid ettevõtjate arusaamade kohta turundusest ning pakub vastuseid ettevõtjate 

turunduspraktikatest.  
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MARKETING CONCEPTS AND MARKETING PRACTICES OF 

SMALL FOOD HANDLING ENTERPRENEURS IN RURAL AREA 

SUMMARY 

 

Rural economy and rural area and all that is related has become increasingly topical. Since 

rural areas and country life in the country areas face different problems. Every day we 

encounter various utterances and solution offerings to maintain the sustainability of life in 

the rural areas and secure the competitiveness of existing enterprises. Maintaining and 

securing the enterprises sustainability and competitiveness consist of many factors. In this 

study marketing activity has been found as the main factor to ensure the sustainability and 

competitiveness of small businesses in the rural areas. The solutions that are offered are 

based on how the enterprises understand marketing. Therefore it is important to research 

how small entrepreneur food handlers understand the concept of marketing and what they 

base their marketing activities planning on and how they carry out the plan. Research that 

was carried out for this master’s thesis consist important information that will considerably 

help to improve the condition of Estonian  marketing. 

The aim of this master’s thesis was to identify the marketing concepts and marketing practice 

perceptions of small food handling enterprises. The topicality of this thesis lies on the fact 

that this specific area is basically unexplored. There are few studies that have researched 

other similar areas, but only little attention is paid to the exploration of marketing activities, 

even that is done rather superficially.  

To fulfill the purpose of this master’s  thesis the following research questions were raised: 

 what small food handling enterprises understand as marketing; 

 which are the marketing practices of small food handling businesses; 

 on what small food handling enterprises base their planning and implementing of 

marketing activities; 

 what kind of problems the small food handling enterprises encounter while executing 

their marketing plan; 
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The present study is qvalitative by its nature and bases on six semi-structured interviews 

carried out with entrepreneurs. To analyze the results of the interviews, inductive content 

analysis method was used, which involves working out recurring themes and patterns and 

analyzing and comparing the found results. 

Based on the stated research questions and the need for the creation of the theoretical basis, 

thesis is built into three chapters. The first chapter gives an overview of the marketing’s 

nature, role and tasks. It also expounds different marketing concepts and market based 

marketing strategies. The second chapter describes the rural area and explains the nature of 

rural economy. The second chapter also gives an insight into marketing mix 4P nature, 

marketing activity in rural economic enterprise and into the discussion of the possibility of 

cooperation in the rural economic enterprises. The third chapter bases on the collected data 

analyze and presenting the results of the research.  

The results of the survey revealed that the interviewees' perceptions are very different. 

Marketing usually refers to the sale, distribution, advertising and satisfying the consumers 

needs. All the participants of the study felt that their output is unique and special and that 

the different characteristics make the produce special (organic, natural, eco-friendly 

production; more vitamins and minerals in the produce). The main reasons for production 

development include interest in new products, desire to offer consumers new flavors, wish 

to gain new experience and the need to meet the consumers expectations. Also, it is important 

to the manufacturers to develop new products that they and their close ones are happy with. 

As a customer the manufacturer sees mostly a well-informed, wealthier than average and is 

well aware of its´ wants and needs. Pricing of the products is based on production costs, 

competition and comfort. Also they are using different combinations of pricing methods. In 

distribution strategies the mostly used method is intensive distribution strategy, it goes 

against the nature of products, what they produce. This product nature would require 

selective or exclusive distribution strategy. Direct channel with retailer channel is the most 

used distribution channel. Social media network like Facebook is the mainly used promotion 

tool, paid advertising is not purchased. Less is used the possibility to participate in retail 

chains´ campaigns and sponsorship. Fairs and exhibitions are used widely as a chance of 

direct sale and opportunity to create customer relations. Fairs and exhibitions provide an 

opportunity to degustate the new products and to promote the future sale. 
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The results of this master’s thesis are important to everyone who more or less are related to 

rural economical enterprises and marketing activities. Also, the output of this thesis is 

important to those who further wish to develop a certain field in Estonia and to educate 

entrepreneurs, because the thesis gives an answer to how the entrepreneurs understand the 

marketing and offers answers of entrepreneurs marketing practices. 
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Lisa 1. Intervjuu kava 

1. Mida tähendab Teile kui ettevõtjale mõiste „turundus“ ? 

2. Palun kirjeldage enda ettevõtet, millega Te tegelete?  

3. Millist toodet Te toodate? Mis on Teie toode?  

4. Kirjeldage enda toote klienti? 

5. Kuidas Te enda toodet turustate? Milliseid turundusvõtteid Te kasutate?  

6. Kuidas hindate turundustegevuse tulemuslikkust Teie ettevõttes? 

7. Milliseid probleeme Te näete turundusevaldkonnas enda ettevõttes?  

8. Kui jah, siis milliseid probleeme Te tunnetate ning kuidas neid oleks võimalik 

lahendada? 

9. Kui soovite veel midagi lisada, siis palun. 
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Lisa 2. Intervjuude kategooriad ja koodid 

 

Kategooria Kood 
Ettevõte ja sellega alustamine  Ettevõtlusega alustamine 

 Ettevõtte kirjeldus 

 Toodangu töötlemisega alustamine 

Toode ja konkurents  Tooted 

 Toote eristumine/ettevõtte eristumine 

 Hinnakujundus  

 Konkurendid 

Tootearendus  Tootearenduse lähtealused ja põhjused 

Arusaam turundusest  Turunduse mõistmine 

Kliendid  Kliendid 

Hinnakujundus  Hind ja hinnakujundus 

Ohud ja probleemid  Ohud ja probleemid turundustegevuse 

teostamisel  

Promotsioon  Kommunikatsioon/reklaam/müügi 

intensiivistamine/degustatsioonid/Facebook 

Müük ja jaotuskanalid  Jaotuskanalid ning müük 

Ühistegevus  Ühistegevus ja ühisturundus 
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Lisa 3. Koondtabel intervjuu tulemustega 

  Ain Mare Villem Udo Rudolf Osvald ja Maria 

Ettevõtlusega 

alustamine 

soov vanematelt 

ettevõte üle võtta 
soov midagi ise teha 

soov ajada "Eesti 

asja" 

idee realiseerimise 

soov ja omandatud 

teadmised 

olude sunnil olude sunnil 

Turundusest 

arusaam 
turundus on jaotus - 

turundus on tarbijate 

vajadused, 

tootearendus, 

müügitöö 

turundus on 

reklaam ja 

mainekujundus 

turundus on reklaam turundus on müük 

Toode ja selle 

erisus 

lai sortiment ning 

eksklusiivne 

mahetoode 

lai sortiment ning 

naturaalne mahetoode 

ainulaadne, 

konkurendid 

puuduvad 

ainulaadne, 

konkurendid 

puuduvad 

keskkonnasõbraliku 

tootmise toodang 

lai sortiment ja 

mineraalainete 

sisaldus 

Tootearenduse 

ajend ja protsess 
- 

uued kogemused ja 

teadmised 

soov pakkuda uusi 

elamusi 

isiklik huvi uute 

toodete vastu koos 

uute kogemustega 

tarbija vajadused, 

ettevõtte soov 

arendatav toode peab 

endale meeldima 

Kliendid 
haritud pereema 

lastega 

keskmisest jõukam, 

kes väärtustab enda ja 

pere tervist 

keskmisest jõukam 

katsetaja 

keskmisest jõukam 

tootearmastaja 
teadlik lastega pere - 

Hinnakujundus konkurentsipõhine ei täpsusta kulupõhine mugavusest lähtuv konkurentsipõhine 

kulupõhine, 

konkurentsipõhine, 

tunnetatud väärtuse 

põhine 

Müük ja jaotus 

otsekanal ja 

jaotuskanal, 

intensiivne 

jaotusstrateegia 

vahenduskanal ja 

müügiagendikanal, 

selektiivne 

jaotusstrateegia 

otsekanal, 

vahenduskanal, 

HoReCa, 

tööstussektor, 

intensiivne 

jaotusstrateegia 

Otsekanal, 

HoReCa sektor, 

selektiivne 

jaotusstrateegia 

otsekanal ja 

jaotuskanal, 

intensiivne 

jaotusstrateegia 

otsekanal ja 

jaotuskanal, 

intensiivne 

jaotusstrateegia 

Promotsioon 
jaekampaaniad, 

koduleht 

Facebook, 

jaekampaaniad, 

koduleht, tasulist 

reklaami ei tee 

Facebook, 

degustatsioonid, 

koduleht, tasulist 

reklaami ei tee 

Degustatsioonid, 

koduleht 

Facebook, reklaam, 

sponsorlus 

Facebook, 

degustatsioonid 
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