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1. SISSEJUHATUS 

 

Juhend on mõeldud abiks kirjalike tööde koostamisel ja vormistamisel ning sisaldab üldisi nõudeid. 

Lisaks järgi õppeainetes tehtavate kirjalike tööde juhendeid, magistritöö kavandi koostamise 

juhendit ning magistritöö koostamise ja kaitsmise korda.  

 

 

2. KIRJALIKU TÖÖ VORMISTUS 

 

2.1. Üldnõuded 

 

 Töö kirjutatakse eesti keeles, järgides õigekirjareegleid. 

 Töö ülesehitus peab olema loogiline ning selle eri osad omavahel kooskõlas. 

 Väljendusviis peab olema selge ja ühemõtteline. Teksti parema loetavuse huvides tuleb vältida 

pikki lauseid ja võõrsõnu. Parem kaks lühikest ja selget kui üks pikk ja segane lause. 

 Refereeringud, parafraseeringud ja tsitaadid koos viidetega esitatakse oma seisukohtadest eraldi.  

 Kirjalik töö trükitakse A4-formaadis paberile.  

 Kirjatüüp Times New Roman; tähemärgi suurus 12 punkti; reavahe 1,5; rööpjoondus (teksti 

mõlemad servad on sirged); vasak veeris (vaba äär) 2,5 cm, teised veerised 2 cm.  

 Lisaks eeltoodule tuleb järgida alljärgnevaid aspekte: 

 Peatükkide pealkirjad kirjutatakse suurtähtedega ja paksus kirjas ning alapeatükkide 

pealkirjad paksus kirjas. Alapeatükkide alajaotuste pealkirjad kirjutatakse tavalises kirjas.  

 Peatükkide, alapeatükkide ja alajaotuste pealkirjad nummerdatakse ning nende järele ei 

panda punkti. Kui pealkiri on küsimus, siis lõpeb see küsimärgiga. 

 Teksti liigendamisel peatükkideks ja alapeatükkideks tuleb jälgida, et need oleksid mahult 

enam-vähem proportsioonis.  

 Pealkirja ja alapealkirja vahele ei kirjutata teksti, samuti ei vormistata vaid ühest alapeatükist 

koosnevat peatükki.  

 Mahukates töödes (nt magistritöös) alustatakse kõiki suurtähtedega pealkirjastatud peatükke 

uuelt lehelt. Kui alapealkirjaga samale lehele ei mahu vähemalt kaht rida sellele järgnevat 

teksti, tuleks trükkimist alustada järgmiselt lehelt.  

 Töös ei kasutata taandridu, lõikude vahele jäetakse üks tühi rida. Samuti jäetakse üks tühi 

rida pealkirja ja lõigu ning peatüki pealkirja ja alapeatüki pealkirja vahele. 
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 Ühe lõigu pikkus on vähemalt kolm sisutihedat lauset.  

 Kirjavahemärkide, protsendimärgi ja kraadi tähise ees tühikuid ei ole. Samuti ei jäeta 

tühikuid sulgude ja nendes oleva teksti vahele ning mõttekriipsu ümber, kui see asendab 

sõna kuni. Tühikud jäetakse tehte- ja suhtemärkide ümber ning lühendite ette (tühikut ei 

kasutata, kui arvu ennast väljendatakse positiivse või negatiivsena). 

Näiteks: Mulle tundub, et siin pole tegemist mitte teadmatuse, vaid lohakusega. Väitega 

nõustus 27% patsientidest (s.o vähem kui eelmise aasta uuringus). Uuritavate vanus jäi 

vahemikku 23–52 eluaastat. Valimi moodustasid sisehaiguste osakondade patsiendid (n = 

97). Enamik vastanutest (> 60%) pidas väga tähtsaks õe tegevuseks patsiendi julgustamist. 

Laste keskmine kehakaal oli 15 kg ja vanus 3 a. 

 Kahe sõna vahel on ainult üks tühik. 

 Tekstis esiletõstmist vajavaid sõnu või lauseid võib vormistada sõrendatud, paksus või 

kaldkirjas. 

 

2.2. Tiitelleht ja lihtlitsents (magistritöö puhul) 

 

Tiitelleht on töö esileht ja kajastab töö sisu puudutavat formaalset informatsiooni. Tiitellehe 

tähtsaim osa on pealkiri, mis on sõnastatud selgelt ja katab kogu töö sisu. Tiitelleht (vt lisa 1) 

sisaldab järgmist informatsiooni: 

 kõrgkooli nimetus;  

 valdkonna nimetus;  

 instituudi nimetus; 

 õppetooli nimetus;  

 töö autori ees- ja perekonnanimi; 

 töö pealkiri;  

 kirjaliku töö tüüp (essee, referaat, magistri- või muu töö); 

 töö tegemise koht (kõrgkooli asukoht ja aasta). 

Magistritöö kavandi ja magistritöö puhul tuleb vormistada ka tiitellehe pööre (vt lisa 2). Tööle, mille 

maht on kuni kolm lehekülge, tiitellehte ei panda ning pealkiri ja autori nimi kirjutatakse esimese 

lehekülje algusesse. 

 

Lihtlitsents paikneb magistritöös tiitellehe järel. Lihtlitsentsiga annab üliõpilane ülikoolile loa 

magistritöö a) reprodutseerimiseks selle säilitamise ja elektroonse avaldamise eesmärgil, b) 



4 

 

elektroonseks avaldamiseks ülikooli veebikeskkonna kaudu. Lihtlitsentsi vorm on kättesaadav 

ülikooli/instituudi kodulehel.  

 

2.3. Numeratsioon ja sisukord 

 

Lehekülgede numeratsioon. Tiitellehte, tiitellehe pööret ega lihtlitsentsi ei arvestata lehekülgede 

hulka. Lehekülgede arvestus algab kokkuvõttest ja hõlmab ka lisasid. Kokkuvõtte, summary’ ja 

sisukorra lehekülgi arvestatakse vaikimisi, lehekülje numbrid trükitakse alates sissejuhatusest. 

Peatükkide numeratsioon. Kokkuvõtet, summary’t, sisukorda ja kasutatud kirjanduse nimekirja 

peatükkidena ei nummerdata. Numeratsioon algab sissejuhatusest. Lisade numeratsioon. Lisad 

nummerdatakse neile tekstis viitamise järjekorras.  

 

Sisukord on töö kõikide peatükkide ja alapeatükkide hierarhiline esitus täpses vastavuses nende 

pealkirjade ja alguslehekülgede numbritega (vt lisa 3). Soovitatav on kasutada kolmetasandilist 

peatükkide hierarhia järjestussüsteemi.  

Näiteks: 

1. ____________________ 

1.1. ____________________ 

1.1.1. ____________________ 

1.1.2. ____________________ 

1.2. ____________________ 

2. ____________________ 

Sisukorda ei märgita kokkuvõtte ja summary’ alguslehekülgede numbreid, märkimine algab alates 

sissejuhatusest. Sisukord lisatakse töödele, mille maht on suurem kui 15 lehekülge (mahtu ei 

arvestata tiitellehte, lihtlitsentsi, kasutatud kirjanduse nimekirja ja lisasid). 

 

2.4. Kokkuvõte  

 

Kokkuvõte on lühike, informatiivne ja tasakaalustatud ülevaade sellest, mida tehti ja mida teada 

saadi. Kokkuvõtte sisu sõltub töö tüübist. Uurimistöö kokkuvõte sisaldab töö pealkirja, 

uurimisprobleemi ja eesmärki, uuritavaid ja metoodikat, tulemusi ja järeldusi ning märksõnu. 

Summary on kokkuvõtte täpne tõlge inglise keelde. 
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2.5. Sissejuhatus  

 

Sissejuhatus on lühike ja konkreetne selgitus selle kohta, miks teemat käsitletakse ja mis on töö 

eesmärk. Uurimistöö puhul sisaldab sissejuhatus teema valiku põhjendust, uurimisprobleemi, töö 

eesmärki ning uurimisküsimusi, -ülesandeid või hüpoteese. Sissejuhatuse eri osad peavad olema 

omavahel loogilises kooskõlas ning moodustama integreeritud terviku. 

 

2.6. Töö sisuline osa  

 

Töö sisuline osa kirjutatakse ja struktureeritakse vastavalt töö tüübile ning see peab moodustama 

loogilise terviku. Sisuline osa koosneb teemat ja selle alateemasid käsitlevatest peatükkidest, mis on 

pealkirjastatud vastavalt peatüki sisule. Uurimistöö sisuline osa hõlmab peatükke töö teadusliku 

tausta, uuritavate või uuritava materjali, metoodika ning töö tulemuste kohta. Töö sisuline osa peab 

sisaldama viiteid. Kõik allikad, millele töös viidatakse, tuleb esitada kirjanduse loetelus. Teaduslike 

allikate valikul on määravaks allikate kvaliteet. 

 

2.7. Arutelu ja järeldused 

 

Arutelus kajastub kirjutaja enda panus teema käsitlusse: autor tõstab esile töö olulisemad aspektid, 

arutleb nende üle ning esitab oma põhjendatud seisukohad teema ja varasemate allikate suhtes. 

Järeldused esitab autor töö sisust tulenevalt ning need peavad vastama töö eesmärgile. 

 

2.8. Kasutatud kirjandus 

 

Kasutatud kirjanduse loetelus esitatakse ainult töös viidatud allikad tähestikjärjestuses (vt lisa 4). 

Raamatute puhul märgitakse Autori(te) perekonnanimi, Initsiaalid. (ilmumisaasta). Raamatu 

pealkiri. Kirjastaja, Väljaandmise koht. Ajakirjade puhul märgitakse Autori(te) perekonnanimi, 

Initsiaalid. (ilmumisaasta). Artikli pealkiri. Ajakirja nimetus, köide(number): artikli esimese–viimase 

lehekülje numbrid.  

 

2.9. Lisad  

 

Lisad täiendavad töö sisu ja aitavad seda paremini mõista. Kõik lisad pealkirjastatakse, 

nummerdatakse neile viitamise järjekorras ning paigutatakse töö lõppu. Kui lisa on mahukam kui 
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üks lehekülg, tehakse eelmise lehekülje alaserva märge (järgneb) (vt lisa 4). Tekstis viidatakse lisa 

numbrile. Kui lisas esitatud joonis, tabel, loetelu vms ei ole autori oma, tuleb selle päritolule täpselt 

viidata. 

 

2.10. Loetelud 

  

Loetelud peavad olema kogu töös sarnased ja ühtlustatud. Ühes töös ei ole soovitatav kasutada üle 

kahe eri võimaluse. Võimalused on järgmised: 1) 2) või 1. 2. või I. II. või a) b) või * * jm. 

Näiteks: 1. ……………………: 

1) …………, 

      2) ……………. 

2. …………………….: 

1) …………, 

      2) ……………, 

      3) ……………. 

või: 1) ……………………: 

 …………, 

 ……………. 

2) …………………….: 

 …………, 

 ……………, 

 ………………….. 

Kui jaotised on terviklaused, mida on alustatud suure tähega, siis lõpetatakse jaotised punktiga. Kui 

loetelu jaotised sisaldavad pikemaid fraase, terviklauset või -lauseid või fraaside-lausete 

kombinatsioone, siis eraldatakse jaotised semikooloniga. Lühemad, ühe-kahesõnalised jaotised 

eraldatakse komaga. Viimase jaotise lõppu pannakse punkt.  

Näide: 

Uurimistöö tulemustele tuginedes võib teha alljärgnevad järeldused: 

1. Õde ja õe tööd on võimalik kirjeldada kindlatest mõistetest koosneva mõistesüsteemi abil.  

2. Uurimistöö tulemusena moodustati õe omadusi ja tegevust kirjeldav mõistesüsteem, mida saab 

kasutada õe töö sisu analüüsimisel. 

3. Kõige tähtsamateks õe omadusteks peavad nii patsiendid kui ka õed inimlikkust ja 

usaldatavust kirjeldavaid omadusi. 

Näide: 

Uuritavate valiku kriteeriumid olid järgmised:  

1) uuritav põeb kroonilist haigust; 

2) ta on oma kroonilise haiguse tõttu haiglaravil viibinud vähemalt kahel korral; 

3) uuritav on võimeline iseseisvalt ankeeti täitma; 

4) ta on nõus uurimistöös osalema. 
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Näide: 

Empiirilised teadmised on kogutud süstemaatilise uurimistöö käigus ning need on:  

5) objektiivsed, 

6) faktidele tuginevad, 

7) teooriatena väljendatavad, 

8) üldistatavad (enamasti), 

9) testitavad ja mõõdetavad. 

 

2.11. Viitamine  

 

Viitamine on igas teadustöös möödapääsmatu. Õendusteaduse õppetoolis on lubatud on ainult 

nimeline viitamine. Viitesse kirjutatakse autori perekonnanimi või autorite perekonnanimed, 

publikatsiooni ilmumise aasta ja vajaduse korral ka lehekülje number. “Lehekülje täpsusega tuleb 

tingimata alati märkida otsesed tsitaadid, viited teistelt saadud tabelitele, joonistele ja skeemidele 

ning mitmesugustele väidetele, oletustele või lausungitele, [---] mis on selgelt seotud kellegi teise 

tegemiste ja ütlemistega” (Hirsjärvi jt 2005: 315).  

 

Kui autoreid on kaks, nimetatakse alati mõlemat. Nii tekstis kui ka sulgudes on kahe nime vahel 

sidesõna ja. Kui autoreid on kolm või rohkem, siis viidatakse nii tekstis kui ka sulgudes esimesele 

autorile ning lisatakse lühend jt. Kirjanduse loetelus kirjutatakse välja kõikide autorite nimed ning 

eraldatakse üksteisest komaga (vt lisa 4).  

 

Kui autorit või autoreid nimetatakse tekstis, tuleb sulgudesse ainult aastaarv ja vajaduse korral 

lehekülje number.  

Näide: Aro (2000) väidab, et nii patsiendid kui ka õed peavad kõige tähtsamateks õe omadusteks 

inimlikkust ja usaldatavust kirjeldavaid omadusi. 

Näide: Kikuchi ja Simmons (1994: 3) oletavad, et õdedena me tegelikult ei tea, mis on õenduse 

filosoofia ja mis mitte. 

Näide: Omaduste kategooriate puhul oli suurimaks erinevuseks see, et Leino-Kilpi (1990) ei 

kirjeldanud õe välimust iseloomustavaid omadusi, küll aga tegid seda Leino-Kilpi jt (1994), 

arendades mõõdikut õenduse kvaliteedi hindamiseks. 
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Kui autorile või autoritele viidatakse lause või lõigu lõpus, on kogu viide sulgudes. 

Perekonnanime ja ilmumise aasta vahel ei ole koma, lehekülje number lisatakse aastaarvu juurde 

kooloniga. Kui viidatakse lauset, siis pannakse viide lause lõppu ja punkt sulu järele. Kui 

viidatakse lõiku, siis pannakse viide lõigu viimase lause lõpupunkti järele ning ka sulgudesse viite 

järele pannakse punkt.  

Näide: Eestis läbi viidud uurimistöö tulemuste kohaselt on kõige tähtsamad õe omadused seotud 

inimlikkuse ja usaldatavusega, ning seda nii patsientide kui ka õdede endi arvates (Aro 2000). 

Näide: Õendus kui rakenduslik teadusharu vajab väga teaduslikke uurimistöid, et muuta praktikas 

kasutatavad põhimõtted ja tegevused usaldusväärseks. See tähendab nii teadusliku teabe hulga 

suurendamist kui ka konkreetsete tegevusjuhiste arendamist olemasoleva teabe rakendamiseks 

praktikas. (Leddy ja Pepper 1989: 144.) 

 

Kui allikaid on mitu, pannakse viited ajalisse järjestusse alates kõige vanemast ning eraldatakse 

üksteisest komadega. 

Näide: Samuti on õde see, kes suhtleb ja teeb koostööd nii patsiendi/kliendi, tema perekonna kui ka 

tervishoiu teiste kutsealade esindajatega (Watson 1985, Eriksson 1987, Leddy ja Pepper 1989). 

 

Kui samalt autorilt on samast aastast mitu publikatsiooni, siis pannakse publikatsioonid 

pealkirjade järgi tähestikjärjestusse ja aastaarvudele lisatakse vastavalt kirjatähed a, b, c jne. 

Näide: Tempus Phare projekti “Eesti õde-õpetajate haridus magistriõppes” raames avati 1998. 

aastal õendusteaduse magistriõppe õppekava, mis viidi ellu rahvusvahelises koostöös Soome ja 

Rootsi kolleegidega (Aro 2001a, 2001b). 

 

Kui publikatsiooni autor ei ole teada, siis viidatakse tekstis publikatsioonile pealkirja ja aastaarvu 

kaudu või kasutatakse pealkirja algusest vähemalt kolme sõna, millega algab ka publikatsiooni kirje 

kirjanduse loetelus (näiteks riiklikud õigusaktid, organisatsioonide dokumendid ja autorita 

elektroonilised allikad). Arengukavadele ja muudele dokumentidele, mille pealkiri juba sisaldab 

dokumendi kehtivuse algusaastat, väljaandmise aastat eraldi lisama ei pea.  

Näited: Õendusteaduse akadeemilise hariduse astmeteks on bakalaureuse-, magistri- ja doktoriõpe 

(Õenduse ja ämmaemanduse riiklik arengustrateegia 1998). Jätkuharidus peab vastama tööturu 

nõudlusele uute oskuste järele (Komisjoni teatis Euroopa parlamendile ... 2009). Õendusteaduse 

osakonnas õpib keskmiselt 50 magistranti (Õendusteaduse osakond: tutvustus ja ajalugu). Igal 
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üliõpilasel on õigus saada õppesessioonideks õppepuhkust vähemalt 30 kalendripäevaks õppeaasta 

jooksul (Täiskasvanute koolituse seadus 1993). 

 

Kui kirjastus ei ole teada, siis märgitakse kirjanduse loetelus publikatsiooni kirjesse selle asemele 

allika välja andnud organisatsiooni nimi ning selle järele punkt, mitte koma (erinevalt juhust, kui 

kirjastus on teada). Sellele järgneb väljaandmise koht (vt lisa 4). 

 

Kaudne viitamine on lubatud ainult erandkorras ning see peab olema põhjendatud ja korrektselt 

esitatud. Kaudse viite esitamiseks tekstis on kaks võimalust. 

Näide: Florence Nightingale (1859) on kirjutanud: “Õe ülesandeks on füüsilise keskkonna 

muutmine nii, et loodus võiks patsienti ravida” (tsit Aro 1996 järgi). 

Näide: “Õe ülesandeks on füüsilise keskkonna muutmine nii, et loodus võiks patsienti ravida” 

(Nightingale 1859; tsit Aro 1996 järgi). 

 

Elektroonilistele allikatele viidatakse tekstis samamoodi nagu igale muule publikatsioonile. Kui 

allikal puudub autor või sisu eest vastutaja ning avaldamise aasta, siis viidatakse kirjutisele pealkirja 

kaudu (vt eestpoolt). Kirjanduse loetelus lisatakse elektroonilise allika kirje lõppu internetiaadress 

(URL) ning sulgudesse viitamise kuupäev (vt lisa 4). 

 

2.12. Võõrkeelsed vasted ja lühendid  

 

Võõrkeelsed vasted kirjutatakse kohe eestikeelse mõiste järele kaldkirjas ja sulgudes. 

Näide: Teadlikkus (knowing) sisaldab teadmisi (knowledge), mis põhinevad tähelepanekutel, 

kliinilistel ilmingutel, uurimistööde tulemustel ja teaduslikul lähenemisel (Meleis 1997). 

Näide: Patsiendikesksus (patient-centeredness) on mitmemõõtmeline nähtus. 

 

Lühendatakse liiga pikki sõnu või väljendeid. Lühend aitab vältida samade väljendite või sõnade 

liigset kordamist. Lühendeid tuleb kasutada säästlikult, eelistades üld- ja teaduskeeles traditsioonilisi 

lühendeid. Vältida tuleb lühendite kunstlikku loomist. Pealkirjades lühendeid ei kasutata. 

Lühendatava sõna või väljendi esmakordsel kasutamisel kirjutatakse see täpselt ja pikalt välja ning 

lühend kirjutatakse selle järele sulgudesse.  

Näide: Eesti müokardiinfarkti (MI) registri andmetel hospitaliseeritakse aastas umbes 3000 

müokardiinfarktiga patsienti ning nendest 28% hospitaliseeritakse korduvalt. 
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Näide: Intensiivravi patsiendi pereliikmete vajaduste hindamiseks arendas Nancy Molter 1979. 

aastal välja mõõdiku “The Critical Care Family Needs Inventory” (CCFNI). 

Näide: Maailma Terviseorganisatsioon (MTO) määratleb tervist kui täieliku füüsilise, vaimse [---]. 

 

2.13. Numbrid 

 

Arvud ühest kümneni ning sada, tuhat, miljon ja miljard kirjutatakse tavatekstis harilikult sõnadega. 

Kui tekstis esitatakse rohkesti arvandmeid, võrreldakse teatud arve või kui lähestikku on suured ja 

väikesed arvud, on ilmekam kasutada numbreid (vt näited). Uurimistulemusi võib esitada nii 

absoluut- kui ka suhtarvudes. Oluline on jälgida, et sama stiili kasutatakse läbivalt kogu töös. 

Kümnendmurru täis- ja murdosa vahele kirjutatakse koma, mitte punkt (tühikuid ei ole).  

 

Näide: Selgus, et 60 uuritavast 5-l oli kõrg-, 40-l kesk- ja 4-l keskeriharidus ning 11 patsiendil oli 

haridust vähem kui 10 klassi.  

Näide: Ajavahemikus 01.05.–31.08.2012 sisehaiguste osakonnas viibinud patsientidest 60-ga tehti 

intervjuu. 

Näide: Ülesannet pidas jõukohaseks vaid 40% üliõpilastest, 50%-le osutus see liiga raskeks,  

10%-le liiga kergeks. Väljalangevus magistriõppest suurenes 10%-lt 15%-ni.  

Näide: Teadaolevatest riikidest kõige enam (2008 õde, s.o 33,5% uuritud õdedest) on õdesid 

uuritud Soomes. Madalmaade hulka kuuluvatest riikidest on uuritud nii Hollandi õdesid eraldi (156 

õde) kui ka koos Belgia ja Luxemburgi õdedega (kokku 540 õde, s.o 9% uuritud õdedest).  

 

2.14. Märkused ja kommentaarid 

 

Märkused ja kommentaarid tekstis sisaldavad täpsustavat ja selgitavat lisainfot. Et teksti mitte üle 

koormata, on soovitatav märkused ja kommentaarid paigutada sama lehekülje alaserva joone alla
1
, 

nagu seda on tehtud siin ja 18. leheküljel.  

 

2.15. Tabelid ja joonised 

 

Sõltuvalt informatsiooni hulgast kasutatakse tabelites ja joonistel kirjatüüpi Arial või Arial Narrow, 

tähe suurust 9 või 10 punkti ning lihtreavahet (1) (vt näidet). Tabelid/joonised ja neis kasutatud 

                                                           
1
 Kommentaari või märkuse lisamiseks kasuta käsklust “Insert Footnote” (Vt „References“). 
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skaalad peavad olema sarnased. Tabelid/joonised tuleb nummerdada, pealkirjastada/allkirjastada 

ning paigutada sisult sobivasse kohta tekstis. Pealkirjad/allkirjad on paksus kaldkirjas ning nende 

lõppu ei panda punkti (vt näiteid). Tabeli/joonise ning sellele eelneva ja järgneva teksti vahele 

jäetakse üks tühi rida. Tabel (võimaluse korral ka joonis) tehakse sama lai kui tekst. Tabel/joonis 

peab jääma tervikuna ühele leheküljele. Juhul kui tabel ühele leheküljele ei mahu, tehakse lehe 

paremasse alumisse nurka märge (järgneb).  

 

Veergude pealkirjades ehk tabelipeas kasutatakse suurt algustähte ja keskjoondust. Ülejäänud 

lahtrites on sõnad/laused vasakjoondatud ning numbrid parem- või keskjoondatud. Lahtrites olevad 

sõnad/laused kirjutatakse tavaliselt suure algustähega, välja arvatud juhud, kui veergude või ridade 

pealkirjade ülesehitus tingib väikese algustähe. Sõnade/lausete lõpus ei ole punkti. Kui lahtris on 

mitu lauset, siis pannakse punkt nende vahele, kuid mitte viimase lause lõppu.  

 

Mõõtühikud näidatakse tabeli pealkirjas, kui kõik suurused tabelis on sama mõõtühikuga, või 

veergude või ridade pealkirjades, kui suurused veergudes või ridades on sama ühikuga.  

 

Näide: Tabel 1. Patsientide demograafilised ja taustamuutujad (Aro jt 2012) 

Muutuja n % χ
 2
 df p 

Sugu 163 100    
   Naine  61 37,4    
   Mees 102 62,6    
Rahvus 164 100 0,46 2 0,795 
   Eestlane 106 64,6    
   Venelane 52 31,7    
   Muu 6 3,7    
Haridus 162 100 2,96 2 0,228 
   Põhiharidus 21 13,0    
   Keskharidus 102 63,0    
   Kõrgharidus 39 24,1    
IRO-sse sattumise põhjus 163 100 3,36 1 0,067 
   Plaaniline  37 22,7    
   Erakorraline 126 77,3    

IRO – intensiivravi osakond 
n – vastanute arv 

χ
 2
 – Pearson’i Hii-ruut-statistik 

df – vabadusastmete arv 
p – olulisuse tõenäosus 
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Näide: Tabel 2. Mõõdiku osade Cronbach’i alfa väärtused kategooriate kaupa (Uibu 2012) 

Vajaduste 
kategooriad 

Väidete 
arv 

Vajaduste 
olulisus 

Vajadustega 
arvestamine 

Informatsioonivajadus 
 

13 0,62 0,85 

Kindlustunde vajadus 
 

17 0,77 0,89 

Kaasamise ja koostöö  
vajadus 

13 0,90 0,91 

 Personalipoolne 
julgustamine ja abistamine 

13 0,92 0,94 

Toetuse vajadus Personalipoolne suhtumine 
ja lähedase 
respekteerimine 

15 0,85 0,79 

 Tugiteenuste 
kättesaadavus 

8 0,79 0,74 

Sobiva keskkonna  
vajadus 

13 0,80 0,83 

KOKKU 92 0,95 0,97 

 

 

67,8%

18,8%

13,4%

Üldse mitte või vähesel määral

Keskmisel määral

Suurel või täiel määral

 

Näide: Joonis 1. Õdede hinnang lähedaste kaasatusele patsiendi ravis ja hoolduses (Laks 2009) 
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Näide: Joonis 2. Vajaduste olulisus ja vajadustega arvestamine kategooriate kaupa keskmiste 

protsentide alusel (Uibu 2012) 
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