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Millest tuleb juttu?
• Statistika vahekord tõe ja valega

• Statistika – inimkonna vanimaid teadusi

• Mõõtmine ja mõõtmisviga

• Juhuslikkuse demüstifitseerimine. Tõenäosusteooria

• Statistilised mudelid. Prognoosimine

• Hüpoteeside kontrollimine ja väidete tõestamine

• Arvuti tuleb statistikutele appi

• Statistika kooli!



Statistika vahekord tõe ja valega

Üks tuntumaid väljendeid statistika kohta on Mark Twaini tsitaat:  

„On olemas kolme tüüpi valesid: valed, alatud valed ning statistika“.

Kui tõsiselt võetav see väide on? 

• Ühelt poolt on tõepoolest võimalik mitte-asjakohase statistikaga valesid 
väiteid demagoogiliselt õigustada, kuid tavaliselt näevad asjatundjad selle 
nipi läbi. 

• Teiselt poolt on aga hästi teada, et igasuguste väidete tõestamisel on 
empiirilistele andmetele tuginev statistika kõige võimsam vahend. 

Selleks, et osata vahet teha õigete ja eksitavate väidete vahel, on tarvis tunda 
statistikat – eriti tänapäeval, kui nn libauudiseid levib palju.  

https://tsitaadid.ee/quote/403/91


Statistika – inimkonna vanimaid 
teadusi



Rahvaloendused inimkonna ajaloos

• Vanimad statistika valdkonda kuuluvad tööd on 
rahvaloendused, mida on korraldatud juba enam kui 
5000—6000 aastat tagasi kõigis vana tsivilisatsiooni 
maades – Lähis-Idas, Egiptuses, Hiinas, Kreekas.

• Rahvaloenduse tegemise eelduseks on piisavalt arenenud 
arvusüsteem, mis lubab loendada ka väga suuri arve ja 
nendega teha lihtsaimaid aritmeetilisi tehteid – liita ja 
lahutada. 

• Pikka aega seisneski statistiliste andmete kogumine 
peamiselt loendamises. See oli kõikse statistika periood, 
mil ülesanded olid võrdlemisi lihtsad – peamiselt oli tarvis 
vastata küsimusele „Kui palju“ ja erimetoodikaid ei olnud 
tarvis luua. 

• Rahvaloenduste teostamisel sai selgeks andmete tähtsus. 
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Eesti rahvastikupüramiid 1881



Mõõtmine ja mõõtmisviga



• Astronoomia, samuti üks vanimaid teadusi, tekitas teist tüüpi 
andmeid. 

• Loendamise kõrval oli tarvis ka mõõta – mõõdeti nurki/kaari 
taevalaotusel.

• Loendusandmetele lisandus uus andmete tüüp –
mõõtmistulemused. 

• Loendamist oli põhimõtteliselt võimalik teha täpselt, 
mõõtmistulemusele kaasneb juhuslik mõõtmisviga, seda püüti 
vältida ja vähendada.

• Sellega tegi seni üksnes loendamisele tuginenud olulise sammu 
teoreetilise matemaatika suunas.

• Juhuslikkusest sügavamalt arusaamiseks oli aga tarvis tõenäosuse 
mõistet. 



Stonehenge, Inglismaa, 3500 a. e.Kr



Nebra, Saksamaa, 1600 a.e.Kr



Juhuslikkuse demüstifitseerimine. 
Tõenäosusteooria



Juhuslikkuse lihtsustatud mudel

Juhuslikkuse mõistmiseks ja demüstifitseerimiseks pakkusid 
vahendi hasartmängud, mida harrastasid ja uurisid mitmed 
nimekad matemaatikud alates 16. sajandist. Väga lihtsad, 
paljukordselt korratavad katsed (täringu, mündi ja kaardipaki 
abil) ja saadud tulemuste analüüs võimaldasid sõnastada 
seaduspärasusi.

Juhuslikkus kaotas osa oma müstilisusest Blaise Pascali
ja Pierre de Fermat kirjavahetuse tulemusena (1655).

Juhuslikkuse mõistmist arendasid edasi Christiaan
Huygens ja Jacob Bernoulli – esimeste tõenäosusteooria 
kui matemaatilise teaduse kohta kirjutatud raamatute 
autorid (17. saj II pool, 18. saj algus). 

Esitluse või esitleja nimi
07.10.2019





Blaise Pascal (1623—1662) 



Pierre de Fermat (1601—1665)



Christiaan Huygens (1629-1695)



Jacob Bernoulli (1655—1705)



Statistilised mudelid. 
Prognoosimine



Kas tõenäosuslik mudel on rakendatav 
keerukamate andmete analüüsimisel?

• Tõenäosusteooria kui juhuslikkuse matemaatilise käsitluse võtmeküsimus:

• Kas mõisted ja lahendused, mis sobivad hasartmängude jaoks, on rakendatavad 
ka reaalse elu ülesannete lahendamiseks?

• Vastuse andsid andmetele ja prognoosi mudelitele tuginevad teadusuuringud:  

Inglase John Graunt'i 1662. aastal ilmunud uurimus “Loodusloolised ja 
poliitilised tähelepanekud (observations), mis põhinevad juurdelisatud
materjalidel ning on tehtud surnute nimekirjade alusel” käsitles Londoni
rahvastikku, sh suremust (elutabelid, epidemioloogia alged).

Graunti sõber William Petty avaldas samal aastal majandus-uuringutele 
pühendatud raamatu „Maksude ja panuste käsitlus“. 

Nende töödega pandi alus matemaatilisele statistikale, mis moodustab kõigi 
erinevate statistika suundade ja valdkondade ühtse teoreetilise aluse. 

Esitluse või esitleja nimi
07.10.2019



Vigade teooria ja vähimruutude
meetod

• 18. saj lõpul ja 19.saj algul olid (eriti astronoomias) 
probleemiks ebatäpsed vaatlustulemused. 

• Johann Carl Friedrich Gauss ja Adrien-Marie Legendre
töötasid sõltumatult välja mõõtmisvigade teooria,

ja lõid mudelite leidmiseks vähimruutude meetodi, et  saada 
ebatäpsete mõõtmistulemuste põhjal võimalikult täpseid tulemusi.

Esitluse või esitleja nimi
07.10.2019



Carl Friedrich Gauss (1777-1855)



Adrien-Marie Legendre (1752-1833)



Hüpoteeside kontrollimine ja 
väidete tõestamine.



Erinevates teadustes on erinevad
andmed

• 20. sajandi künnisel ja esimesel veerandil intensiivistub empiiriliste andmete 
kasutamine paljudes teadustes.

• Toonaste vahendite kasutamisel on statistiliste mudelite rakendamine  väga 
töömahukas.

• Tekkis valikuuringute teooria, mis võimaldas  osa kogutud andmete põhjal teha 
järeldusi terviku, so üldkogumi kohta.

• Statistika väljakutse oli – teha võimalikult õigeid järeldusi andmetest, mis sisaldasid 
juhuslikke vigu ja ühtlasi hinnata ka järelduse tõeväärtust. 

• Sai selgeks, et statistika on möödapääsmatu vahend selleks, et tõestada 
teaduslikke hüpoteese katsete või empiiriliste mõõtmiste põhjal. 

• Selle juures on oluline statistika erapooletu, sõltumatu roll mõõtmis-tulemuste 
käsitlemisel. 

Esitluse või esitleja nimi
07.10.2019



Arvuti tuleb statistikutele appi



Statistika nõudis arvuteid

• Kuna statistika oli väga oluliselt seotud arvutustööga, siis on 
statistika arengut oluliselt mõjutanud arvutustehnika areng. 

• Esimesed mehhaanilised arvutusmasinad loodi statistika tarbeks –
nende abil töödeldi rahvaloenduse andmeid.

• See käib ka Eesti kohta – siiagi toodi Prantsusmaalt mehhaaniline 
arvutusmasin 1922. aasta rahvaloenduse andmete töötlemiseks. 
Ajavõit võrreldes käsitööga oli peaaegu kahekordne.  

• Esimesed elektronarvutid, mis loodi II Maailmasõja päevil, 
lahendasid militaarotstarbelisi statistikaülesandeid. 

• Arvutite sünnihetkest peale oli suur osa nende tööst andmete 
töötlemine – rahvaloenduste, ilmastiku, kvaliteedi kontrolli 
andmed.



Eestis 1922. aasta rahvaloendusel kasutatud 
arvutusmasin



Arvutuslükati. 1950ndate aastatel TÜ 
matemaatika tudengi tööriist 



Ural-1 TÜ arvutuskeskuses, 1959



Arvutid tänapäeval
• Kuigi arvutite roll tänapäeval on nende sünniajaga võrreldes 

avardunud ja teisenenud, on jätkuvalt oluline osa andmete 
töötlemisel ja analüüsimisel.

• Selleks on töötatud välja rohkesti statistikaprogramme, mis 
hõlbustavad andmetöötlust ja tulemuste näitlikustamist.  

• Analüüsitavate andmete mahud ja kättesaadavus on kasvanud, on 
tekkinud uus andmeliik – suurandmed, mille analüüsimisele pannakse 
suuri lootusi.

• Andmete töötlemisel rakendatakse lisaks statistikale teistegi 
matemaatikavaldkondade meetodeid – nt optimeerimist.

• See kõik on kokku võetud uue teadussuuna – andmeteaduse alla, mis 
arendab edasi klassikalist matemaatilist statistikat.  





Statistika kooli!



Statistiline kirjaoskus
• Tänapäeval on arvuti koos elementaarsete statistikaprogrammidega 

igaühe laual. 

• Kas see tähendab, et igaüks võib ja saab teha statistikat ja väitlustes 
statistilistele argumentidele toetuda?

• Statistika mõistmiseks on tarvis statistilist kirjaoskust!

• See tähendab järgmisi igapäevaelus vajalikke oskusi:
• mõtestada statistilisi graafikuid ja neid ise joonistada/visandada,

• mõista lihtsamaid statistikale tuginevaid väiteid, teha arvutustulemustest 
loogilisi järeldusi,

• kasutada elementaarset statistika tarkvara.

On igati ootuspärane, et tänapäeval annab niihästi põhikool kui ka 
gümnaasium lõpetajatele elementaarse statistilise kirjaoskuse.   



Statistika Eesti koolis
• Juba sõjaeelses Eesti Vabariigis jõudsid hariduse kujundajad arusaamisele, 

et koolides tuleb õpetada ka statistika aluseid. Selleks korraldati õpetajate 
täienduskursusi ja töötati välja õppematerjale, mis aga jäid okupatsiooni ja 
II Maailmasõja tõttu realiseerimata. 

• Nõukogude korra tingimustes saavutasid Eesti koolide 
matemaatikaõpetajad õiguse ehitada koolimatemaatika kursus üles 
erinevalt üleliidulistest standarditest. Prof. Olaf Prinitsa eestvõttel lülitati 
koolikursusesse statistika.

• Tänapäeval ei tähenda statistika mitte pikkade arvutuste tegemist, vaid 
sobiva tarkvara oskuslikku kasutamist. Selles suunas on tehtud paaril 
viimasel aastakümnel mitmesuguseid katsetusi. 

• Üks läbimõeldumaid süsteeme on viimastel aastatel koos Wolframi
instituudiga arendatav APS (Arvutipõhise statistika) programm, mille 
suundumus on statistika õppimine rakenduslike, erinevatest valdkondadest 
pärinevate praktiliste  ülesannete najal. 



Järeldused

• Tänapäevase infotulvas on raske orienteeruda ilma statistilise 
kirjaoskuseta. 

• Tänapäeval ei ole statistika oskus vajalik ainult statistikutele ja 
majandusteadlastele, vaid väga paljude teistegi valdkondade 
esindajatele. 

• Tänapäevane kooliharidus ei ole ilma statistilise kirjaoskuse 
omandamiseta mõeldav.



Tänan tähelepanu eest!


