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NÕUDLUS JA PAKKUMINE 
 

Priit Pajuste – Mikroökonoomika loengud. Loengukonspekt. Tartu, 2004. 

 
 

Turu üldiseloomustus 
 
Turg, see on üldnimi, mis tähistab mistahes institutsiooni, mille kaudu ostjad (tarbijad) ja 
müüjad (pakkujad, tootjad) omavahel suhtlevad ning kaupu ja teenuseid vastastikku 
vahetavad. Sageli mõistetakse turu all mingit konkreetset kauplemiskohta (kaubamaja, 
ärikeskus, kohalik toiduturg). Kuid turu mõiste on tegelikult palju laiaulatuslikum. 
Majanduselus puutume kokku näiteks ka selliste turgudega nagu väärtpaberibörs, valuutaturg, 
krediiditurg, tööturg jne. Praegusel ajal  seoses tehnoloogia kiire arenguga räägitakse üha 
enam internetiturust ehk siis turust, mis asub nn. virtuaalses maailmas. Oma turg on igal 
kaubal, teenusel ja tootmisteguril. Kaupade ja teenustega kaubeldakse hüviste turul, 
tootmisteguritega aga ressursside turul 
Igal turul on oma spetsiifiline struktuur. Turu struktuur tähistab turu kõige olulisemaid 
tunnusjooni, nagu turul osalejate arv, kauba homogeensus või diferentseeritus, turule tuleku ja 
sealt lahkumise tingimused (kas on lihtne turule siseneda ja sealt lahkuda või on see 
loomulike või kunstlike barjääridega takistatud), turul osalejate konkurentsi vormid (kas on 
tegemist üksnes hinnakonkurentsiga või lisandub ka hinnaväline konkurents). 
Konkurentsist lähtuvalt võib eristada järgmisi turutüüpe: 

1)  täieliku konkurentsi turg 
2)  mittetäieliku konkurentsi turg 

a)  monopol 
b)  monopolistlik konkurents 
c)  oligopol 
d)  monopson 
e)  oligopson 

 

Nõudlus ja nõudlusseadus 
 
Nõudlus on seos hüvise hinna ja selle koguse vahel, mida tarbijad antud ajaperioodil soovivad 
ja suudavad osta. Kauba hinna ja nõutava koguse vaheline seos on omandanud 
majandusseaduse staatuse. Nõudlusseaduse kohaselt on kauba hind ja nõutav kogus antud 
ajaperioodil pöördvõrdeliselt seotud. See tähendab, et madalama hinna korral ostavad tarbijad 
seda kaupa rohkem, kui nad ostaksid kõrgema hinna korral. Selle seose paikapidavust 
kinnitavad ka elulised tähelepanekud. Nõudlusseaduse definitsioon sisaldab endas aga ka 
ceteris paribus’e nõuet, mis kujutab endast eeldust, et teised tingimused jäävad samaks. Antud 
juhul tähendab see, et teiste kaupade hinnad jäävad samaks. Kui näiteks kauba A hind tõuseb, 
teiste kaupade hinnad aga mitte, siis muutub kaup A suhteliselt kallimaks. Ostjad püüavad 
seda kaupa (A) asendada teiste odavamate kaupadega. Seda nähtust nimetatakse kauba hinna 
muutuse asendusefektiks. Kui aga kõigi kaupade hinnad muutuksid ühepalju, siis poleks 
mingit hinna suhtelist muutust ega asendusefekti. 
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Joonis 2. Nõudluskõver 
 
Nõudlust ei saa seostada mingi konkreetse kogusega vaid tegemist on seosega kauba hinna ja 
tema nõutava koguse vahel. Seda kogust, mida tarbijad konkreetse hinna korral soovivad 
nimetatakse nõutavaks koguseks. Nõudlust väljendatakse enamasti nõudluskõvera abil 
Tekib küsimus, miks nõutav kogus kasvab, kui kauba hind langeb? Selgituseks alustagem 
meeldetuletusest, et ühiskonna ressursid on piiratud, inimeste soovid ja tahtmised aga 
piiramatud. Teatud kindlat vajadust on võimalik aga rahuldada mitme erineva hüvise abil. 
Näiteks nälga võib kustutada võileivaga, hamburgeriga, praega, kookidega ja veel paljude 
söökidega. Kui meid ümbritsevas maailmas poleks ressursside nappust, võiks igaüks oma 
nälga kustutada selle roaga, mis talle kõige rohkem maitseb. Paraku pole meist keegi aga 
piiramatult rikas ja seepärast tuleb alati arvestada suhteliste hindadega. Need aga sõltuvad 
sellest, kui vähe või palju on antud hüvist võrreldes teiste hüvistega. 
 
Nõudluse mõjurid 

1)  tarbijate (ostjate) sissetulek 
2)  teiste kaupade hinnad 
3)  tarbijate ootused 
4)  tarbijate arv 
5)  tarbijate maitse ja eelistused 
 
Tarbijate sissetuleku kasvades suudavad ja soovivad nad osta rohkem kaupa igal 
hinnatasemel. Ühtlasi tähendab sissetulekute kasv ka seda, et tarbijatel on võimalus sama 
kaubakoguse eest maksta kõrgemat hinda. Nõudluse kasvu sissetuleku tõusu tagajärjel saab 
graafiliselt väljendada nõudluskõvera nihkega paremale. Vastupidine efekt kaasneb 
sissetulekute vähenemisega, kus nõutav kogus väheneb iga hinnataseme korral ja graafiliselt 
väljendatuna nõudluskõver nihkub vasakule. 
Vastavalt sellele, kuidas teatud kauba nõudlus muutub inimeste sissetuleku muutudes, 
jagatakse kaubad: 

1)  normaalkaupadeks 
2)  väheväärtuslikeks (inferioorseteks) kaupadeks 

Normaalkaupade nõudlus kasvab, kui tarbijate sissetulek kasvab. Sellesse kategooriasse 
kuulub enamik kaupu. Normaalkaupu võib omakorda jagada esmatarbekaupadeks ja 
luksuskaupadeks. Sissetuleku kasvu ja nõutava koguse suurenemise vaheline sõltuvus ongi 
kõige tugevam luksuskaupade puhul. 
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Inferioorsete kaupade nõudlus aga väheneb, kui sissetulek kasvab, sest suurenenud sissetulek 
võimaldab üle minna normaalkaupade tarbimisele ja loobuda vähemväärtuslike kaupade 
ostmisest. Järelikult nihkub inferioorsete kaupade nõudluskõver sissetuleku kasvades 
vasakule.  
Teiste kaupade hinnad mõjutavad nõudlust seetõttu, et mingit vajadust saab rahuldada 
mitme erineva kauba abil ja need kaubad võivad üksteist vajaduse korral asendada. Ühe kauba 
hinna tõustes hakkavad inimesed eelistama teist, odavamat kaupa (ja vastupidi). Selline seos 
kehtib asenduskaupade korral. 
Kaks kaupa võivad olla ka täiendkaubad, kui neid mingi vajaduse korral koos kasutatakse. 
Näiteks arvuti riist- ja tarkvara, film ja fotoaparaat, auto ja bensiin. Täiendkaupade puhul 
kehtib järgmine seos: ühe kauba hinna tõus toob kaasa teise kauba nõudluse vähenemise (ja 
vastupidi). Enamik kaupu pole aga üksteisega seotud. Üksteisega mitte seotud kaupade hinna 
muutus ei too kaasa teiste kaupade nõudluse muutust. Sellegipoolest, seoses hinna muutuse 
sissetulekuefektiga võib see seos tekkida. Näiteks eluasemekulutuste kasv võib küllalt palju 
vähendada inimeste reaalsissetulekut ja vähendada mõne esmatarbekauba (näiteks liha) 
nõudlust. 
Tarbijate ootuste seisukohalt on olulised tegurid tarbijate tulevane sissetulek ja kauba 
tulevane hind. Kui inimene usub, et tema sissetulek lähitulevikus kasvab, võib ta selles 
lootuses hakata juba praegu rohkem ostma. Samuti, kui tarbija arvab, et kauba hind 
lähitulevikus tõuseb, võib ta selle osta juba praegu. Vastupidisel juhul, kui tarbija loodab 
hinna langusele võib ta oma oste edasi lükata st. vähendada oma praegust tarbimist.       
Tarbijate arvust sõltub turu kogunõudlus, mis kujutab endast individuaalsete nõutavate 
koguste summat igal hinnatasemel. Kui rahvaarv kasvab, suureneb näiteks toidukaupade 
nõudlus. Rahvaarvu samaks jäädes võib nõudlust muuta ka rahvastiku struktuuri muutumine. 
Näiteks toob sündivuse kasv kaasa lastekaupade nõudluse suurenemise. 
Tarbijate maitsest ja eelistusest sõltuvad paljud ostjate valikud, kuid neid tegureid on raske 
täpselt määrata. Mõnikord kutsub tarbijate eelistuse muutumise esile teatav sündmus. Näiteks 
kui ameeriklastele sai teatavaks, et toidu liigne kolesteroolisisaldus põhjustab südamevaevusi, 
vähenes palju kolesterooli sisaldavate kanamunade läbimüük 25 protsenti. 
 

Pakkumine ja pakkumisseadus 
 
Pakkumine on seos kauba hinna ja selle koguse vahel, mida tootjad soovivad ja suudavad 
antud ajaperioodil müüa (ceteris paribus). 
See sõltuvus on tavaliselt võrdeline, st. mida kõrgem on hind, seda suurem on pakutav kogus 
ning seda seost tuntakse pakkumisseaduse nime all. Teatud hinnale vastavat kogust 
nimetatakse pakutavaks koguseks ja seda kajastab mingi kindel punkt pakkumiskõveral. 
Pakkumist saab kujutada pakkumistabeli ja pakkumiskõvera abil. 
 



4 

 
Joonis 3. Pakkumiskõver 
 
Pakkumisseaduse selgitamiseks vaadelgem seda piima pakkumiskõvera näitel. Selgub, et 
mida kõrgem on hind, seda rohkem piima pakutakse, sest kõrgema hinna korral on pakkujad 
huvitatud suurema koguse pakkumisest. Piima hinna tõus stimuleerib neid teatavaid ressursse 
teiste põllumajandussaadsute tootmiselt piimatootmisse ümber paigutama, kuna piima hind on 
nüüd suhteliselt kõrgem kui teiste saaduste oma. Hinnad on praegustele ja potentsiaalsetele 
tootjatele signaaliks selle kohta, kui kasulik on ühe või teise kauba tootmine. Teine põhjus, 
miks pakkumiskõver kulgeb alt üles paremale on seotud sellega, et kõrgema hinna korral 
suudab tootja rohkem toota. Kasvava alternatiivkulu seaduse kohaselt kasvab täiendava 
toodangu alternatiivkulu seda enam, mida rohkem seda kaupa toodetakse. Kuna lisatoodangu 
valmistamine muutub üha kulukamaks, siis selleks, et tootjad suudaksid pakutavat kogust 
suurendada, peavad nad selle toodangu eest saama kõrgemat hinda. Kui piima tootmismaht on 
väike, suudavad farmerid suhteliselt kergesti piima tootmisse kaasata selleks hästi sobivaid 
ressursse. Sedamööda, kuidas piimatoodang kasvab, läheb täiendavate ressursside leidmine 
üha raskemaks, kuna nad võivad sobida mingite teiste põllumajandussaaduste tootmiseks. 
Järelikult on lisatoodangu alternatiivkulu kõrgem. Seepärast võimaldabki piima kõrgem hind 
kaasata piima tootmisse täiendavaid ressursse alternatiivsetelt kasutusaladelt.  
Ka pakkumise puhul saab eristada individuaalset ja turupakkumist. Turupakkumine kujutab 
endast individuaalsete pakkujate poolt igal konkreetsel hinnatasemel pakutavate koguste 
summat. Pakkumisest rääkides peetakse silmas just turupakkumist.  
 
Pakkumise mõjurid 
1)  tehnoloogia tase 
2)  vajalike ressursside hinnad 
3)  alternatiivsete kaupade hinnad 
4)  tootjate ootused 
5)  tootjate arv 
 
Tehnoloogilise taseme tõustes, kui leitakse kauba tootmiseks senisest efektiivsem meetod, 
tootmiskulud alanevad. Järelikult tootjad tahavad ja suudavad igal konkreetsel hinnatasemel 
pakkuda rohkem kaupa. Pakkumine kasvab ja sellega kaasneb pakkumiskõvera nihkumine 
paremale. Teiseks tähendab pakkumise kasv seda, et tootjad soovivad ja suudavad sama 
kogust pakkuda madalama hinnaga. 
Vajalike ressursside hindade langedes tootmiskulud vähenevad ja pakutav kogus kasvab 
ning pakkumiskõver nihkub paremale. Ressursside hinna tõus toob aga kaasa pakkumise 
vähenemise. 
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Alternatiivseteks kaupadeks nimetatakse neid kaupu, mille tootmiseks kasutatakse 
mõningaid samu ressursse. Näiteks on alternatiivsed kaubad piim ja veiseliha. Kui veiseliha 
hind näiteks küllalt palju tõuseb, on piimalehmade asemel kasulikum kasvatada lihaloomi. 
veiseliha kõrgem hind suurendab piimatootmise alternatiivkulu. Mõned farmerid hakkavad 
piima asemel tootma veiseliha, mistõttu piima pakkumine väheneb. 
Tootjate ootused kauba hinna tõusuks lähiajal võivad neid innustada selle kauba toodangut 
suurendama juba praegu. Samas kui kaupa on kerge ladustada (näiteks või) võib kõrgema 
hinna ootus panna tootjaid vähendama oma praegust pakkumist ja ootama kõrgemat hinda. 
Seega võib kõrgema hinna ootus pakkumisele kaht moodi mõjuda. Konkreetne mõju sõltub 
sellest, millise kaubaga on tegemist. 
Tootjate arvust sõltub otseselt kogu turupakkumine, kuna see koosneb individuaalsete 
pakutavate koguste summast. Tootjate arvu kasv suurendab turupakkumist ja vastupidi. 
 

Turu tasakaal 
 
Turu tasakaal on seisund, mille korral turujõud on tasakaalus, s.t. et pakkumine ja nõudlus on 
omavahel võrdsed. Tasakaaluhind, on selline hind, mille juures nõutav ja pakutav kogus on 
võrdsed ning tasakaalukogus on selle hinna korral nii nõutav kui ka pakutav kogus. 
Graafiliselt kirjeldab hüvise tasakaaluhinda ja tasakaalukogust nõudlus- ja pakkumiskõvera 
lõikepunkt. Reaalses elus on aga turg üsna harva tasakaaluseisundis, kuid kui hüvise hind ei 
ole tasakaalutasemel, siis tekib surve tema muutmiseks. Üldistavalt võib öelda, et turg areneb 
tasakaalu suunas. 
 
Kuidas turu tasakaal kujuneb? Kui hüvise hind on allpool tasakaaluhinda, tekib turul 
puudujääk, sest nõutav kogus on selle hinna korral suurem kui pakutav kogus. Tootjad leiavad 
siis, et nad võivad tootmismahtu suurendada, et kõrgema hinna korral hüvist müües rahuldada 
nende tarbijate vajadusi, kes hüvist siiani kätte ei saanud.  
Kui hüvise hind tõuseb, ei soovi osa tarbijatest seda hüvist enam osta, samal ajal kui teised on 
nõus kõrgemat hinda maksma. Hind tõuseb seni kuni pakutav ja nõutav kogus saavad 
võrdseks ja enam pole mingit survet hinna muutumiseks. 
Teiselt juhul kui hind on tasakaalutasemest kõrgemal, tekib turul ülejääk, kuna selle hinna 
korral ületab pakutav kogus nõutava. Siis hakkavad tootjad hüvist müüma madalama hinnaga, 
et oma varudest lahti saada. Samal ajal hakkavad nad madalama hinna korral ka vähem uusi 
hüviseid tootma. Kui hind langeb, hakkab nõutav kogus suurenema. Lõpuks saavad nõutav ja 
pakutav kogus tasakaaluhinna juures võrdseks. 
 
Nõudluse ja pakkumise muutused muudavad teatud kindlal viisil nii tasakaaluhinda kui ka 
tasakaalukogust. Nõudluse muutus toob kaasa nii tasakaaluhinna kui -koguse  muutumise 
nõudluse muutumisega samas suunas. Pakkumise muutus põhjustab aga tasakaaluhinna ja -
koguse vastassuunalise muutuse. 
 
Tegelikkuses võib esineda väga erinevaid olukordi ja seetõttu võivad nihkuda nii nõudlus kui 
pakkumiskõver mõlemad ning sellisel juhul on raske prognoosida, mis tasakaaluhinna ja 
tasakaalukogusega juhtub.  
 
Tegelikkuses on hind mõnikord tasakaalutasemest erinev poliitiliste ja sotsiaalsete jõudude 
mõjul. Hinna või tootmismahu kontrollimine põhjustab kas liignõudlust (turu puudujääk) või 
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liigpakkumist (turu ülejääk). Sõltumata sellest, kas kontrolli vormiks on miinimum või 
maksimum hind või kaupade normeerimine, on tulemus enamasti vastupidine loodetule. 
 
Maksimumhind on valitsuse poolt määratud kõrgeim hind, mida antud hüvisele kehtestada 
võib. Eestis on selliseks maksimumhinnaks näiteks elamispinna üüri piirmäär. Tavaliselt on 
sellise kontrolli tulemuseks turu puudujääk, mis tähendab et nõutav kogus on pakutavast 
suurem. Meie näite puhul tähendab see seda, et majaomanikud pole eriti huvitatud selliste 
hindadega oma omandi väljaüürimisest.  
 
Miinimumhind on seadusega kehtestatud madalaim hind, mis viib enamasti turu ülejäägile, 
mis tähendab, et pakutav kogus on nõutavast suurem. Näiteks Eesti puhul on soovitatud 
miinimumhinda kasutada põllumajanduses, tagamaks põllumeestele suuremat sissetulekut ja 
kindlustunnet. Euroopa Liidus viis selline miinimumhinna kehtestamine põllumajandus-
saaduste ületootmisele, mis tingis vajaduse tootmist täiendavalt reguleerida. 
 
 

NÕUDLUSE JA PAKKUMISE ELASTSUS 
 

Nõudluse hinnaelastsus 
 
Sellega mõõdetakse nõutava koguse muutust, mis järgneb hinna muutusele. Elastsuse suurust 
väljendatakse elastsuskoefitsiendi abil, mis leitakse järgnevalt  
 
 
 kauba nõutava koguse protsentuaalne muutus 
E= 
 kauba hinna protsentuaalne muutus 
 
Nõudluse hinnaelastsuse koefitsient on alati negatiivne, sest iga hinna tõus toob kaasa nõutava 
koguse vähenemise, kuid enamasti opereeritakse siiski leitud suuruse absoluutväärtusega. 
 
Eristatakse kolme nõudluse hinnaelastsuse liiki: 
1) Kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on väiksem kui hinna protsentuaalne muutus, 

on tegu mitteelastse nõudlusega. Sel juhul on nõudluse hinnaelastsuse koefitsient väiksem 
kui 1. 

2) Kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on suurem kui hinna protsentuaalne muutus on 
tegu elastse nõudlusega. Sel juhul on nõudluse hinnaelastsuse koefitsient suurem kui 1. 

3) Kui nõutava koguse protsentuaalne muutus on  võrdne hinna protsentuaalse muutusega, 
on tegu ühikelastse nõudlusega. Sel juhul võrdub nõudluse hinnaelastsus koefitsient 1-ga. 

 
Elastsuse täpsemaks mõõtmiseks kasutatakse sageli kaarelastsuse valemit. Selle valemi 
kasutamine on samaväärne punktelastsuse valemi rakendamisega punktile, mis asetseb kahe 
vaatlusega määratud vahemiku keskel. See meetod seisneb hinna ja koguse algväärtuse ja uue 
väärtuse aritmeetilise keskmise kasutamises. 
Kui nõudluskõver on horisontaalne sirge, on nõudluse hinnaelastsuse koefitsient lõpmatu ja 
selline kõver kajastab täielikult elastset nõudlust. Kui nõudluskõver on vertikaalne, on 
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nõudluse hinnaelastsuse koefitsient null ning siis on tegemist täielikult mitteelastse 
nõudlusega. Üldistavalt võib öelda, et tavaliselt on nõudlus elastsem kõrgemate hindade ja 
vähemelastsem madalate hindade korral. 
Nõudluse hinnaelastsus huvitab tootjaid, kuna selle abil on võimalik välja selgitada, kuidas 
muutub nende kogutulu. Kogutulu on rahasumma, mida firma saab oma toodangu müügist. 
Selle suurus leitakse kaubaühiku hinna ja müüdud koguse korrutamisel. 
Siin on järgmised võimalused: 
1) Kui E on ühest suurem, siis hinna tõus vähendab kogutulu. 
2) Kui E võrdub ühega, jääb kogutulu hinna tõusu korral samaks. 
3) Kui E on ühest väiksem, siis hinna tõus suurendab kogutulu. Nõutav kogus hinna tõustes 

küll väheneb, aga proportsionaalselt vähem kui hind tõuseb. 
 
Nõudluse elastsuse mõjurid 

1) asenduskaupade rohkus  

Mida rohkem ja mida lähedasemaid asenduskaupu saadaval on, seda suurem on antud kauba 
nõudluse hinnaelastsuse koefitsient.  
2) hinnamuutusega kohanemise aeg 

Aja jooksul kauba hinnaelastsuse koefitsient kasvab, sest mida pikem on kohanemisperiood, 
seda suuremad on kallima kauba asendamisvõimalused odavamaga. 
3) hüvise tähtsus ehk hüvisele tehtavate kulutuste osakaal tarbija sissetulekus 
Mida suurem on antud kaubale kulutatava sissetuleku osakaal, seda suurem on tema nõudluse 
hinnaelastsuse koefitsient. 
Nõudluse elastsuse iseloomustamiseks ei piisa alati ainult hinnaelastsuse näitajaist. Lisaks 
hinna muutusele võivad nõutavat kogust mõjutada ka tarbija sissetulekute muutumine või 
teiste kaupade hindade muutus. Selleks leitakse täiendavalt nõudluse sissetuleku elastsus, mis 
mõõdab nõudluse muutust vastuseks sissetulekute muutumisele. Sissetuleku suhtes mitte-
elastsed on näiteks esmatarbekaubad ja elastsed näiteks enamasti luksuskaubad. 
Seda, kuidas ühe kauba nõudlus reageerib teise kauba hinna muutusele, mõõdab nõudluse 
ristelastsus. Selle näitaja arvväärtus võib olla positiivne, negatiivne või võrduda nulliga, 
sõltuvalt sellest, kas tegu on asendus-, täiend- või sõltumatute kaupadega. 
 
 

Pakkumise hinnaelastsus 
 
Pakkumise hinnaelastsus mõõdab müüjate reaktsiooni hinna muutusele ja sellel on palju 
sarnast nõudluse hinnaelastsusega. Pakkumise hinnaelastsust iseloomustab samuti vastav 
koefitsient, mis leitakse pakutava koguse protsentuaalse muutuse ja hinna protsentuaalse 
muutuse jagatisega.  
Koefitsiendi arvväärtusest  lähtuvalt võib pakkumise hinnaelastsus olla analoogselt nõudluse 
hinna elastsusega, kas mitteelastne, elastne või ühikelastne.  
 
Pakkumise elastsuse peamisteks mõjuriteks on aeg ja see, kas hüvise tootmisel on alternatiive 
või mitte. Samuti on oluline, kui kergesti saab tootmistegureid teise hüvise tootmisse ümber 
paigutada. Tavaliselt on pakkumine elastsem siis, kui aeg hinnamuutusega kohanemiseks on 
pikem ja hüvise tootmisel on rohkesti alternatiive. 
 
Kauba hinna muutumise korral vajavad tootjad tootmise ümberkorraldamiseks aega ja siin 
võib eristada kolme erinevat perioodi: 
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1) Hetkeperioodi, s.o. situatsiooni, kus tootjad pole hinnamuutusega kohaneda jõudnud. 
2) Lühiperioodi, s.o. ajavahemikku, mille jooksul firmad saavad tootmismahtu suurendada 

(vähendada) olemasolevaid tootmistegureid kasutades. 
3) Pikka perioodi, s.o. ajavahemikku, mille jooksul olemasolevad firmad on jõudnud oma 

tootmisvõimsust suurendada ja uued firmad on jõudnud turule tulla (või mõned firmad on 
jõudnud oma tootmismahtu vähendada ja mõned firmad on harust lahkunud). 

 
 
Kokkuvõtteks saab elastsuse mõistet kasutada ka selleks, et analüüsida, kas maksukoormat 
kannavad ostjad või müüjad. Järeldus on see, et hinnast peaaegu olenemata kannab suuremat 
maksukoormat see grupp, kelle tegevus vahetusprotsessis on mitteelastsem. 
 


