
KUIDAS, MIS, MILLAL JA MIKS?

Kadri Leetmaa

TÜ inimgeograafia teadur

6. detsember 2013 Tartus

ERINEVAD 

UURIMISVIISID JA 

MEETODID



*Millised uurimisviisid ja
meetodid on olemas?

*Mis on ühe või teise sobivad
kasutuskohad?

*Millised on peamised ohud
ja sagedasemd eksimused?

*Milline on hea uurimistöö
sõltumata valitud meetodist?



Inimgeograafilise uurimistöö olemus

� Ühiskonnateadused kui argiteadused

� Teadus ja progress?

� Tulemuste manipuleeritavus?



Nt. elujõulisuse indeksid jms.

Statistikaamet: omavalitsusüksuste elujõulisuse indeks, 2011

Millised on alternatiivsed

kaardid?



Inimgeograafilise uurimistöö huvid:

� Universaalsed ruumiseadused

� Inimeste ruumitunnetus

� Võrdle:

• mudel venekeelse vähemuse ja eestlaste erinevatest

elukohavalikutest 400.000 inimese põhjal

• 6 süvaintervjuud elukohavaliku ja rahulolu teemadel

Erinevad uurimishuvid on olemas ja “lubatud” 



Teooria kontrollimine vs teooria loomine

� Teemad, millega seoses on juba tehtud palju

uurimistööd.

� Mõned uued teemad või aspektid, kus on tarvis

kirjeldavat materjali, et mõista.

� Üldine uurimisküsimus, spetsiifilised

uurimisküsimused, hüpoteesid.



Kvalitatiivne ja

kvantitatiivne uurimus

Teooria kontrollimine vs

loomine

Mõõtmine vs mõistmine



Mõned uurimistöö strateegiad

� Eksperiment

� Seoste uurimine (“tagantjärele eksperiment”)

� Juhtumuuring

� Etnograafiine uuring

� Põhistatud teooria

kui lähenemine

� Tegevusuuring

� …

Kvantitatiivne või

kvalitatiivne?

Seos andmekogumise

ja analüüsi viisidega



Tegeliku maailma keerulisus

Üks põhjus –
üks tagajärg

Mitu põhjust –
üks tagajärg

Üks põhjus –
mitu tagajärge

Mitu põhjust –
mitu tagajärge



Andmekogumise ja

analüüsi meetodid



Sageli on midagi juba olemas -

sekundaarandmed

� Eesti Statistikaameti avalik andmebaas

� Eurostati avalik andmebaas

� Eesti tervisstatistika ja terviseuuringute

andmebaas (Eesti Tervise Arengu Instituut)

� Paljud asutused koostavad koondülevaateid

• Maa-amet kinnisvaraturg

• linnade ja maakondade regulaarsed statistikakogumikud

• Varasemate uuringute raportid



Sekundaarandmed – millal?

� Geograafilise konteksti kirjeldamiseks

� Ülevaade varasematest valdkonna uuringutest

� Uuritava grupi iseloomustamiseks

� Analüüsi põhiandmestikuna

� Võrdlusmaterjaliks põhianalüüsile

NB! Allikakriitika. Metaandmed. Analüüsi põhimõtted.



Individuaalandmed – raske leida, koguda, 

ligipääsu saada, kuid avarad võimalused
� Individuaalandmed vs agregaatandmed

� Inimeste, majade, ettevõtete jne kohta, pluss kombineerimine
(employer-employee data)

� Paindlikkus, võimalik ise vastuseid otsida ja “andmetega mängida”

� Uue hea andmebaasi loomine on töömahukas

� Ligipääs seondub andmekaitse põhimõtetega

� Avalikud andmebaasid, nt Euroopa Sotsiaaluuring
(http://www.europeansocialsurvey.org/)



Näiteid individuaalandmestikest

� Põhjamaade seotud registrid

� Eestis rahvaloenduse andmebaasid

� Uuringute individuaalandmebaasid

� Iseloodavad andmestikud

� Paljud uuringud tehakse uurimisrühmade poolt
“ohutult” kasutatavaks

� Avalikud andmebaasid, nt Euroopa Sotsiaaluuring

(http://www.europeansocialsurvey.org/)



Mida võimaldavad individuaalandmestikud

� Kas 150 või 15.000.000 ☺

� Andmete mitmekihilisus (nt ruum, perekond)

� Elusündmuste analüüs

� Andmete taandamine, klassifitseerimine, 
lihtsustamine

� Seoste otsimine, ka põhjuslikkuse otsimine



Küsitlus – lihtne ja keeruline korraga

Mida küsitlus võimaldab teada saada ja mida mitte?



Tüüpilised probleemid küsitlustega

� Valimi koostamise põhimõtted

� Valimi esinduslikkus

� Vastamise määr (kes on äraütlejad?)

� Küsimused kui indikaatorid millelegi (kontseptsioonidele, mida
nad peavad mõõtma ja mis peaks haakuma teooriaga)

� Ülekoormatus, hiljem ei kasutata.

� Küsitluse vorm (postiküsitlus, intervjuu vorm, telefoniküsitlus, 
inernetikeskkond) peab sobima kokku sisuga.



Lühidalt valimitest

� Mis on juhuslik valim?

• Postimehe e-väljaande nurgas väluv gallup?

• E-kirjaga koolikaaslastele saadetav küsimustik (kodutöö)

� Juhuvalimi on vastajate valik viisil, mis annab

igaühele võrdse tõenäosuse küsitletavate hulka

sattuda.

� Veel valimeid: stratifitseeritud (kiht)valim + kaalud; 

mittetõenäosuslikud valimid.



Milliseid teemasid saab uurida küsitlusega?

� Neid, millele saab lühivormis / valik-vastustega

vastata – enne valmis mõeldud hoiakud.

� Teemad, mis ei nõua otsest kokkupuudet

usalduslikkuse kasvatamiseks.

� Teemasid, kus sobivaid inimesi on võimalik kätte

saada ja on võimalik koostada tõlgendatav

valim.

� Pigem teooria kontrollimine.



Intervjuu – kuidas jõuda süvaintervjuuni?

� Ka küsitlus võib toimuda struktureeritud intervju

vormis.

� Struktureeritud, pool-struktureeritud ja

struktureerimata intervjuu.



Milleks sobib intervjuu?

� Teema vajab põhjalikumat selgitamist.

� Tarvis on mõista inimese enda tõlgendust, tema

enda sõnastus on väärtuslik.

� Ei ole tarvis mõõta, tarvis on saavutada mõistmine.

� Meid huvitab sihtrühma seast seletuste korjamine ja

mitte keskmise ja valdava leidmine.

� Teemad, mis köidavad inimesi

� Elukohavaliku lugu vs igapäevaliikumine.

Pigem teooria loomiseks.



Millised intervjuud

� Ekspertintervjuu ja intervjuu otsese kogejaga

� Individuaalintervjuu ja grupiintervjuu

� Näost-näkku, telefonis, internetis, kirjalik, …

Isiklikud seletused ja vastastikkune

kommunikatsioon.

Analüüsitum info või vahetu kogemus.



Intervjuu-uuringu valimid

� Teoreetiline ja teooriast juhitud valim

� Grupi koosseis, keda grupid esindavad.



Vaatlus – mille poolest erineb intervjuudest

� Sama uurimiskeskkond, erinev kogemus –

nõukogudeaegsed suvilapiirkonnad

(vaatlusuuring 2006/7 talv, intervjuu-uuring 2009 

sügis)



Vaatlus – mida vaadelda

� Mida saab vaadelda (maja suurus, ehituslik seis, 

jäljed lumel, raamatud riiulis, inimesed tänaval)

� Mida saab ainult vaadelda (on vaja teada

loomulikku reaktsiooni, tavakäitumist)

• Sekkuv ja mittesekkuv

• Osalusvaaltus ja mitteosalemine



Valim ja indikaatorid

� Aeg, periood (aasta-ajad, nädalapäevad, 
kellaajad)

� Koht või kohad, mida soovitakse võrrelda

� Struktureerimata vaatlus (fokusseerimiseks)

� Struktureeritud vaatlus (mis on indikaatorid ja
mis kontseptsioone need kirjeldavad, seos
olemasoleva või loodava teooriaga)



Tekstid – loodud muuks otstarbeks, aga

informatiivsed ka täna

� Ajakirjandus

� Ilukirjandus

� Poliitikatekstid (kõned, programmid, raportid)

� Fotod, maalid (kellegi kujutlus millestki)

� Tähendusega loodud

(maastik? linnamaastik? fotod? maalid? prügi?)



Mis on tektianalüüsis valim? 

Millised tekstid sobivad milleks?

� Millised allikad? Mis ajastust? Miks just sel

eesmärgil loodud tekstid on parimad meid

huvitava kõrvaltähenduse uurimiseks?

� Millised teemad on üleval, kuidas

kontseptualiseeritakse meid huvitavat teemat?

� Nt kohaloome kui uurimisvaldkond?



Meetodid ja nende kombineerimine

� Triangulatsioon sotsiaalteadustes

� Field work, piisav teemaga tegelemine

� Millised on peamised ja millised abimeetodid?



Uurimistöö universaalsed

väärtused:

*Õigustus

*Selge struktuur

*Teooria, uurimisküsimuste,   
kontseptsioonide ja indikaatorite
seotus

*Eetika uuritavate suhtes

*Meetodi kasutusala tundmine

*Läbipaistev esitus, korratavus

*Ausus, kriitilisus, alternatiivsete
seletuste kaalumine

*Esituse kohandamine sihtgrupiga

*kontakt: kadri.leetmaa@ut.ee

Suur tänu!


