
 

IFI7212.DT Kvantitatiivne andmeanalüüs 

Maht: 6 EAP Kontakttundide maht: 30               Õppesemester: S                 Arvestus 

Eesmärk: Luua võimalused andmete kirjeldamise, üldistamise ja seoste 

statistilist usaldusväärsust peegeldava analüüsi läbiviimiseks 

teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste omandamise kaudu. 

Aidata kaasa teadmiste ja oskuste praktilise rakendamiskogemuse 

kujunemisele, mis võimaldab teha iseseisvalt otsustusi sobiva(te) 

analüüsimeetodi(te) valikuks ning analüüsi tulemusi korrektselt 

tõlgendada. 

Aine lühikirjeldus: 

(sh iseseisva töö sisu 

kirjeldus vastavuses 

iseseisva töö mahule) 

Teemad:  

Empiiriline uuring. Statistiline andmestik, selle kogumine ja 

korrastamine. Andmete/tunnuste tüübid. 

Kirjeldav statistika. Esmane andmete analüüs. Andmete graafiline 

kirjeldamine. Kirjeldavad arvnäitajad. 

Üldkogum ja valim. Statistiline üldistamine. Parameetrilised ja 

mitteparameetrilised analüüsimeetodid. 

Statistiliste hüpoteeside kontrollimine. T-test, hii-ruut test, ANOVA, 

Kruskal-Wallise test. 

Korrelatsioonanalüüs. Seosekordajate statistiline olulisus.  

  

Kursuse korraldus: 

Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 104 (4x26) tundi. Sellest 

kontakttundidena toimuvad seminarid (26 tundi) ja arvestus (4 tundi). 

Arvestuse saamiseks tuleb positiivsele tulemusele (üle 51%) esitada 

kaks rühmatööd ning kirjutada avatud küsimustega kirjalik test (üle 

51%). 

Õpiväljundid: Eristab andmete/tunnuste tüüpe ning valib vastavalt andmete tüübile 

ning andmete kohta esitatud küsimuse sisule sobivad analüüsi 

meetodid (käsitletud meetodite piires). 

Omab kogemust andmetest lähtuvate ning statistilist 

kirjeldamist/üldistamist eeldavate küsimuste püstitamiseks. 

Mõistab käsitletud kirjeldava ning üldistava statistika meetodite 

olemust, teab nende rakendamise tingimusi ning oskab analüüsi 

tulemusi korrektselt tõlgendada. 

Selgitab näidete põhiselt parameetriliste ja mitteparameetriliste 

meetodite erinevusi. 



Hindamismeetodid: Arvestus 

Arvestusele pääsemise eelduseks on kahe praktilise rühmatöö 

sooritamine positiivsele (üle 51%) tulemusele. Kõik eksamieelduseks 

olnud tööd peavad olema esitatud kursuseprogrammi ajakavas esitatud 

tähtajaks, kuid mitte hiljem kui  1 nädal enne arvestusel osalemise 

kuupäeva. Kursuseprogrammi ajakavas esitatud tähtaegadest hiljem 

saadetud tööd tuleb esitada individuaalsete töödena. 

Arvestuse tulemus kujuneb kirjaliku avatud küsimustega testi põhjal. 

Positiivse tulemuse saamiseks on vajalik saada testi tulemuseks 

vähemalt 51%. 

Õppejõud: Kairi Osula 

Ingliskeelne nimetus: Quantitative Data Analysis 

Eeldusaine:  Puudub  

Kohustuslik kirjandus: Osula, K. (2018) Kursuse materjalid (http://www.tlu.ee/~kairio/) 

Tooding, L.M. (2015) Andmete analüüs ja tõlgendamine 

sotsiaalteadustes, Tartu 

Asenduskirjandus: 

(üliõpilase poolt läbi 

töötatava kirjanduse 

loetelu, mis katab 

ainekursuse loengulist 

osa) 

Niglas, K. Videoloengud andmeanalüüsist (saadaval Digitehnoloogia 

instituudis) 

Hiob, K. (1995) Matemaatiline statistika. Algkursus koolidele, Tallinn 

Parring, A.-M., Vähi, M., Käärik, E. (1997) Statistilise andmetöötluse 

algõpetus, Tartu 

Tooding, L.-M. (1999) Andmeanalüüs sotsiaalteadustes, Tartu 

Õppetöös osalemise ja 

eksamile/arvestusele 

pääsemise nõuded 

Seminarides osalemine on soovituslik. 

Kokku peab üliõpilane kursuse raames tegema kaks praktilist tööd 

(eksamieeldused) ja sooritama kirjaliku avatud küsimustega testi. 

Praktiliste tööde esitamise tähtajad, nõuded ja sisu on toodud 

kursuseprogrammi ajakava tabelis. 

Iseseisva töö nõuded: Igal üliõpilasel tuleb kursuse käigus koostada kaks praktilist 

rühmatööd, mis koosnevad etteantud teemadel küsimuste 

koostamisest, õpitud meetodite praktilisest ja teoreetilisest 

rakendamisest. 

Eksami 

hindamiskriteeriumid 

või arvestuse 

Arvestuse tulemus kujuneb kirjaliku avatud küsimustega testi 

tulemusena järgmiselt: 



sooritamiseks vajalik 

miinimumtase 

„Arvestatud”  51-100% 

„Mittearvestatud”  50-0% 

Põhiarvestuse raames toimuval kirjalikul testil võib üliõpilane 

kasutada ühele A4 paberile kirjutatud infot, järelarvestusel ei ole 

materjalide kasutamine lubatud. 

 

Kirjalikku (avatud küsimustega) testi hinnatakse järgmiste 

kriteeriumide alusel: 

Teema: Statistilised andmed. Tunnusetüübid.   

(Arvestatud) Selgitab teemakohaseid põhimõisteid. Kasutab neid 

korrektselt praktiliste ülesannete lahendamisel tuues näiteid. Tunnuse 

tüüpide määramisel ning vastavalt tunnuse tüübile sobiva 

andmeanalüüsi meetodi valimisel esineb üksikuid eksimusi. 

Teema: Andmete kirjeldamise põhilised viisid (tekst, tabel, diagramm, 

arvnäitajad). 

(Arvestatud) Selgitab teemakohaseid põhimõisteid. Kasutab neid 

korrektselt praktiliste ülesannete lahendamisel tuues näiteid. 

Andmetele vastava esitlusviisi valikul esineb üksikuid eksimusi. 

Valitud viis ei ole mõningatel juhtudel sobivaim. Järelduse 

kirjutamisel esineb puudujääke. 

Teema: Üldkogum ja valim. Statistiline üldistamine. Parameetrilised ja 

mitteparameetrilised analüüsimeetodid. Olulisustestid 

(Arvestatud) Selgitab teemakohaseid põhimõisteid. Kasutab neid 

korrektselt praktiliste ülesannete lahendamisel. Mõistete ja valemite 

kasutusoskus praktilises olukorras osaliselt puudulik. 

Teema: Korrelatsioonanalüüs    

(Arvestatud) Selgitab teemakohaseid põhimõisteid. Kasutab neid 

korrektselt praktiliste ülesannete lahendamisel tuues näiteid. Selgitab 

korrelatsioonanalüüsi sisu ning nimetab enamlevinud kordajad. Sobiva 

kordaja valmisel vastavalt andmete tüübile esineb üksikuid eksimusi. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Eksamieelduseid on kaks ja neid töid hinnatakse järgmiselt: 

Töö on arvestatud (51-100%) – analüüs vastab teemale ning sellel on 

eesmärk. Meetodite kasutamine on kooskõlas analüüsi eesmärgi ja 

valitud tunnuste tüüpidega. Meetodite kasutamisel võib esineda 

ebatäpsusi. 

Töö on arvestamata (0-50%) 

 

 



Õppetöö sisu ja ajakava 

Kuupäev Teema, sisu lühikirjeldus 

1. seminar (4) 

26.08.2019 

10:15-13:45 

T-302 

Sissejuhatus ainesse. Ülevaade kursuse korraldusest. 

--- 

Empiirilise uuringu põhietapid. Tunnuste defineerimine. Andmete 

tüübid. Andmeanalüüsi tarkvara ülevaade. 

Andmestiku kogumine ja korrastamine (analüüsiks ettevalmistus): 

puuduvate väärtuste analüüs ja asendamise võimalused, 

sisestusvigade otsimine, skaalade pööramine.  

2. seminar (6) 

7.09.2019 

10:15-15:45 

T-302 

Kirjeldav statistika. Põhilised andmete kokkuvõtu- ja 

esitamisviisid: tabelid, diagrammid, kirjeldavad arvnäitajad. 

 

Rühmatöö nr. 1 

(arvestuse eeldus, 

töö tulemus peab olema 

üle 51%) 

Töö tuleb koostada rühmas (2-3 üliõpilast).  

Töö pdf versioon (rühma kohta 1 töö) tuleb saata õppejõule 

(kairio@tlu.ee) hiljemalt 21.09.2019 kell 23.59. 

--- 

Uurimisprojekt. Kogutud andmete kirjeldamine. 

Eesmärgi ja uurimisküsimuste alusel esitada kirjeldavad 

arvnäitajad, asjakohased tabelid ja tulemuste interpretatsioon. 

--- 

Tähtajast hiljem esitatud tööd tuleb esitada individuaalse tööna 

mitte hiljem kui 1 nädal enne arvestusele tuleku päeva. Tähtajast 

hiljem esitatud töödele saadab õppejõud lühikese tagasiside juhul 

kui töö ei ole arvestatud, arvestatud töödele tagasisidet ei anta. 

Kõikide tööde tulemused sisestatakse tulemuste tabelisse. 

3. seminar (6) 

21.09.2019 

10:15-15:45 

T-302 

Üldkogum ja valim. Statistiline üldistamine. Parameetrilised ja 

mitteparameetrilised analüüsimeetodid. 

Statistilised olulisustestid - statistiline hüpotees; selle 

kontrollimine. Olulisusnivoo ja olulisustõenäosus. 

Sõltuvate ja sõltumatute valimite t-test.  

4. seminar (3) 

31.10.2019 

14:15-16:45 

S-338 

 

Statistiliste hüpoteeside kontrollimine. Kordavalt T-test.  

Dispersioonanalüüs. Kruskal-Wallise test. 

 

5. seminar (3) 

14.11.2019 

14:15-16:45 

S-338 

Dispersioonanalüüs. Hii-ruut test. 

 

mailto:kairio@tlu.ee


Rühmatöö nr. 2 

(arvestuse eeldus, 

töö tulemus peab olema 

üle 51%) 

 

Töö tuleb koostada rühmas (2-3 üliõpilast).  

Töö pdf versioon (rühma kohta 1 töö) tuleb saata õppejõule 

(kairio@tlu.ee) hiljemalt 28.11.2019 kell 23.59. 

--- 

Uurimisprojekt. Kogutud andmete üldistamine. 

Eesmärgi ja uurimisküsimuste alusel esitada olulisustestide tabelid 

ja tulemuste interpretatsioon. 

--- 

Tähtajast hiljem esitatud tööd tuleb esitada individuaalse tööna 

mitte hiljem kui 1 nädal enne arvestusele tuleku päeva. Tähtajast 

hiljem esitatud töödele saadab õppejõud lühikese tagasiside juhul 

kui töö ei ole arvestatud, arvestatud töödele tagasisidet ei anta. 

Kõikide tööde tulemused sisestatakse tulemuste tabelisse. 

6. seminar (4) 

28.11.2019 

14:15-17:30 

S-338 

Korrelatsioonanalüüs, seose üldistamine.  

 

Arvestus 1 Kirjalik test (1) 

Arvestus 2 Kirjalik test (2) 

  

Õppeainet kureeriv 

üksus: 

Digitehnoloogiate instituut 

Kursuseprogrammi 

koostaja 

Kairi Osula 

Kuupäev: 19.08.2019 
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