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Mida annab meile statistiline Mida annab meile statistiline 
analanalüüüüs?s?

Statistilisel analüüsil kaks väljundit:
1) Mõju e. efekti e. tulemi suurus -

näitab kui suur on teguri toime populatsiooni v. 
isendi parameetritele

2) Statistiline olulisus -
näitab, milline on tõenäosus, et efekt e. tulem, mille 
te avastasite, on saadud puht juhuse läbi. 

“p”
Tavaliselt loetakse p=0,05 tulemuste statistilise 
olulisuse piiriks
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Mida annab meile statistiline Mida annab meile statistiline 
analanalüüüüs?s?

Kui p<0,05 ei tähenda ilmtingimata, et 
täheldatud efekt on ka sisuliselt 
tähtis. 
Samuti ei tähenda p> 0,05 
automaatselt, et tegelikkuses teguri 
mõju ei eksisteeri   
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Statistiline olulisusStatistiline olulisus, valimi , valimi 
suurus ja statistiliste vigade suurus ja statistiliste vigade 
tüübidtüübid

Tulemuse statistiline olulisus sõltub kahest tegurist:
(1) mõju suurusest
(2) valimi suurusest

Isegi teguri suur mõju, kui seda on uuritud väikesel 
arvul isenditel ei pruugi olla statistiliselt oluline.

Väike efekt võib osutuda statistiliselt oluliseks, kui 
seda on täheldatud piisavalt suurel arvul loomadel.
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Statistiline olulisusStatistiline olulisus, valimi , valimi 
suurus ja statistiliste vigade suurus ja statistiliste vigade 
tüübidtüübid
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Statistilise analüüsi meetodi Statistilise analüüsi meetodi 
sõltuvus andmete tüübistsõltuvus andmete tüübist

• Andmete tüübid:

(1) Kvantitatiivsed (pidevad, diskreetsed) 

(2) Kategoorialised
a) Järjestusandmed (ordinaalsed):
b) Nominaalsed

• kaheväärtuselised, e. binaarsed
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Statistilise analüüsi meetodi Statistilise analüüsi meetodi 
sõltuvus andmete tüübistsõltuvus andmete tüübist

• Andmete tüübid:

• Sõltuv muutuja on see mida mõõdetakse. 

• Sõltumatu muutuja
on see, mille mõju mõõdetakse.

99

Statistilise analüüsi meetodi Statistilise analüüsi meetodi 
sõltuvus andmete tüübistsõltuvus andmete tüübist

SÕLTUMATU MUUTUJA
Kategoorialine

(Väljund)
SÕLTUV
TUNNUS

Võrreldakse 2
sõltumatut
rühma
(näit. katse ja
kontrollrühm)

Võrreldakse 2
sõltuvat
rühma
(näit. enne ja
pärast ravi)

Võrreldakse
>2 rühma

Kvantitatiivne

Pidev
(normaaljaotu-
sele vastav)

Paaritu t-test Paaris t-test Dispersioonana
lüüs (ANOVA)

Korrelatsioon ja
regressioon-

analüüs
Nominaalne
binaarne

χ2-test McNemar’i χ2-
test

χ2-test Logistiline
regressioon

Nominaalne
> 2 kategooriat

χ2-test Cochran’i Q-
test

χ2-test Diskriminant-
analüüs



4

1010

Mõju suurust iseloomustavad Mõju suurust iseloomustavad 
parameetridparameetrid

Mõju suurust iseloomustavad populatsiooni 
kirjeldavad statistikud
– Kvantitatiivsete andmete puhul 

aritmeetiline ja geomeetriline keskmine.
Geomeetrilist keskmist kasutatakse andmete puhul, 
mis ei ole normaalselt jaotunud. 

Oluline on esitada ka
– andmete hajuvuse näitajad

haare, dispersioon ja standardhälve 
– keskmise usaldatavust iseloomustavad näitajad 

keskmise standard viga ja usaldusvahemik  
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Mõju suurust iseloomustavad Mõju suurust iseloomustavad 
parameetridparameetrid

Mõju suurust iseloomustavad 
populatsiooni kirjeldavad statistikud
– Kategoorialiste andmete puhul 

sündmuse esinemissageduse näitajad 
sageduste suhtelised näitajad, 

– levimuste suhe, suhteline risk ja šansside suhe.
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Testid statistilise olulisuse Testid statistilise olulisuse 
hindamisekshindamiseks

Kokkuvõte
– Statistilise analüüsi meetodi valik sõltub

andmete tüübist

rühmade arvust uuringus
sellest, kas rühmad on teineteisest sõltumatud või 
sõltuvad. 
nominaalsete andmete puhul - kui mitme kategooriaga on 
tegemist ja kui palju indiviide on meil igas kategoorias. 
kvantitatiivsete andmete puhul - kas andmete jaotus 
vastab normaaljaotusele. 
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Testid statistilise olulisuse Testid statistilise olulisuse 
hindamisekshindamiseks

Kokkuvõte
t-test, ANOVA, korrelatsioon- ja regressioonanalüüs -
parameetrilised testid
– saab kasutada ainult kvantitatiivsete andmete analüüsil 
– on rakendatavad vaid normaaljaotusega andmete korral
– eeldused

rühmadesse võetud isendid on valitud populatsioonist juhuslikult

dispersioonid rühmade andmetes on võrdsed

rühmades on piisav arv üksusi (rohkem kui 6).
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Testid statistilise olulisuse Testid statistilise olulisuse 
hindamisekshindamiseks

Kokkuvõte
– Mitteparameetrilised testid

kasutatakse eelkõige nominaalsete ja ordinaalsete andmete analüüsil,
– saab kasutada ka kvantitatiivsete andmete analüüsil.

rakendamise eeldus  – rühmadesse võetud isendid on valitud populatsioonist 
juhuslikult. 

ei sõltu andmete jaotusest

Oma statistiliselt jõult on mitteparameetrilised testid nõrgemad kui 
parameetrilised testid

– erinevused rühmade vahel peavad olema oluliselt suuremad selleks, et 
mitteparameetriline test tunnistaks erinevused statistiliselt oluliseks võrreldes 
parameetrilise testiga.
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KüsimusedKüsimused??


