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Statistika on teadus massnähtuste kvantitatiivse uurimise meetoditest.

1. KIRJELDAV STATISTIKA
Statistika aine

Esmakordselt käsitles statistika kasutamist juriidiliste probleemide lahendamisel Nicolaus Bernoulli
oma doktoritöös 1709.a. “De Usu Artis Conjectandis in Jure” 

Statistika ja õigusteadus:
C statistiline tõendusmaterjal kohtus;
C maksu- ja tollistatistika ning vastavate pettuste avastamine;
C mitmesuguste kahjutasude arvutamine;
C justiitssüsteemi  kirjeldamine, selle efektiivsus ja areng;
C ühiskonnas toimuvate protsesside kirjeldamine.

Statistika:
C arvandmed;
C praktiline tegevus;
C teadus.

C statistika käsitleb nähtuste kogumeid, mis koosnevad üksiknähtustest (massnähtused);
C statistika uurib massnähtusi kvantitatiivsest küljest

Põhimõisted

Kogumiks nimetatakse üksiknähtuste ehk elementide (xi) hulka. Elementide arvu nimetatakse
üldkogumi mahuks ja tähistatakse tavaliselt N.
Kogumi elementidel on vähemalt üks tunnus, mille alusel on võimalik üht kogumi elementi teisest
eristada. Enamasti on tunnuseid mitu.
Kui üldkogumi maht on suur, piirdutakse mingi alamhulga, s.o. valimi vaatlemisega.
Vaatluse või eksperimendi tulemusel saadakse andmestik, mis sisaldab tunnuse väärtusi väljavalitud
elementidel.
Variatsioonrida ehk korrastatud statistiline rida - elemendid on järjestatud mingi tunnuse alusel. 

Kirjeldav statistika (descriptive statistics) süstematiseerib eksperimendi või vaatluse käigus
mõõtmiste tulemusena saadud andmeid. Andmed esitatakse teatud kindlas teaduskeeles tekstina,
tabelitena, skeemidena, graafikute või joonistena.

Järeldav statistika (inferential statistics) - järelduste tegemine spetsiaalseid statistilisi meetodeid
kasutades (korrelatsioon- ja regressioonanalüüs, statistiliste hüpoteeside kontroll)

Mõõtmine

Mõõtmine on objektide võrdlemine. Kui eksisteeriks vaid üks objekt, poleks võrdlemine ega
mõõtmine võimalik. Korraga saab võrrelda ainult kaht objekti omavahel, kui objekte on rohkem,
võrreldakse neid paarikaupa.

Võrdlemine võib piirduda võimaliku ekvivalentsuse või mitteekvivalentsuse määramisega.
Täiuslikuma võrdlemise korral määratakse objektide järjestus võrreldava suuruse järgi. Veel
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täiuslikuma võrdlemise korral määratakse ära arvuline suhe.
 
Kui objekte on palju, valitakse nende hulgast üks eriline objekt ning kõiki teisi objekte võrreldakse 
selle objektiga. Seda erilist objekti nimetatakse uurimisele kuuluva suuruse etaloniks.

Otsese mõõtmise korral määratakse mõõtmisele kuuluva suuruse väärtus muid suurusi mõõtmata.
Kaudse mõõtmise korral mõõdetakse otseselt teisi, mõõtmisele kuuluva suurusega tuntud viisil
seotud suurusi.

Andmekogumismeetodid

Andmete kogumise meetoditeks on eksperiment ja vaatlus. 
Eksperimendi käigus manipuleeritakse ühe või mitme tunnusega (sõltumatud tunnused) ja
mõõdetakse sõltuva tunnuse väärtusi. Eksperiment on sobiv põhjuse ja tagajärje
kindlaksmääramiseks.

Vaatlusmeetodit kasutatakse siis, kui huvipakkuva tunnusega manipuleerimine on praktilistel või
eetilistel kaalutlustel võimatu.

C Liigitus vaatluse otstarbe järgi:
1. Primaarsed ehk spetsiifilised. Korraldatakse otseselt vastava uuringu jaoks..
2. Sekundaarsed.  Teistel eesmärkidel kogutud andmeid (majandusarvestus) kasutatakse hiljem ka
statistikas.

C Liigitus andmete hankimise viisi järgi:

1. Otsese vaatluse puhul registreerib vaatleja oma silmaga või tehniliste vahendite abil vaatluse ajal
toimunut. Näiteks ostjate registreerimine, liiklusvaatlused.
2. Küsitluse ajal registreeritakse küsitletavatelt isikutelt saadud vastused.
a) suuline küsitlus (vestlus, intervjuu), kus vaatlusalusega vesteldakse ja saadud vastused
registreeritakse varem koostatud küsitluslehele;
b) ankeetvaatlus, mille puhul lastakse uuritavatel vastata kirjalikult ankeetlehe küsimustele. Ankeet
võib olla ka elektroonne (nt veebiküsitlused);
c) korrespondentvaatlus, kus korrespondendid (eraisikud või firmad) regulaarselt koguvad ja
saadavad andmeid varem koostatud programmi või küsitluslehe alusel.
3. Dokumentaalvaatlus kujutab endast kirjalikul (või elektroonsel) kujul olevate allikate (aruandlus,
arhiividokumendid, andmebaasid) uurimist.

Statistilise andmestiku kogumisel on kaks võimalust: mõõta kõiki üldkogumi objekte (kõikne
statistika) või ainult teatavat osa nendest.

C Liigitus vaatlusobjekti hõlmamise ulatuse järgi.
1. Monograafilise vaatluse korral jälgitakse ainult ühte elementi ja tehakse selle alusel järeldus kogu
kogumi kohta.
2. Võrdlev- monograafilise vaatluse puhul võetakse vaatlusobjektist (grupist) välja kaks erinevat,
enamasti kaks äärmist elementi (parim ja halvim firma).
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3. Põhimassi vaatlusega hõlmatakse peamine osa vaatlusobjektist, kõrvalise tähtsusega osa jäetakse
välja (turu-uuringud).
Näiteks, kui kollektiivis on mõned liikmed teistega võrreldes väga erinevad oma võimetelt, võivad nad vaatlustulemusi
äärmuslikult mõjutada ja nad jäetakse tavaliselt vaatlustest välja. 
4. Väljavõttelise vaatluse puhul hõlmatakse objektist ainult suhteliselt väike osa. Mitmesuguste
meetoditega valitakse üldkogumist välja nn väljavõtukogum ehk valim. Mida ühtlasem on
üldkogum, seda väiksem võib olla väljavõtukogum.
5. Kõikne statistika. Vaadeldakse kogu üldkogumit. Näit rahvaloendus.

C Liigitus vaatluse sageduse järgi.
1. Pideva vaatluse korral jälgitakse näiteks mõnd kindlat tegevust kindla aja jooksul pidevalt.
2. Korduv vaatlus - kindla ajavahemiku järel (nt 1 nädal).
3. Ühekordne vaatlus.

Hindeskaalad

1. Nimi- ehk nominaalskaala.Kasutatakse elementide eristamiseks.
Sgu (mees/naine), rahvus, huvid, lemmikvärvid, iluuisutajate numbrid (nende numbritega ei saa teha
statistilisi arvutusi), teleoninumbrid, kaupade koodid.

2. Järjestuskaala (astmeline skaala) Võimaldab elemente uuritava tunnuse alusel järjestada. Pole
garanteeritud, et intervallid skaalajaotuste vahel on ühesugused.
Haridustase: algharidus, põhiharidus, keskharidus. Erinevate rühmade (töökaaslased, naabrid,
sugulased) oskaal tutvusringis võib olla suur, keskmine, väike. Vastusevariandid ankedis võivad olla:
poolt, pigem poolt kui vastu, pigem vastu kui poolt, vastu.
Koolihinded võib reastada kasvavas või kahanevas järjestuses, kuid nende intervallid pole võrdsed.
Ei näita, kui palju kõrgem tase madalamast erineb. Seetõttu on statistilised arvutused koolihinnetega
(aritmeetilise keskmise leidmine) ebakorrektsed.
Näiteks 50 cm on 10 korda pikem 5 cm-st. Ei saa väita aga, et hinde "4" saanud õpilane on oma
teadmistelt täpselt kaks korda tugevam hinde "2" saanust.
 puhul pole intervallid skaalajaotuste vahel ühesugused.

3. Intervallskaalal (kvantitatiivne skaala) on skaalajaotuse intervallid täpselt ühepikkused. 
Näiteks inimese vanus, testimisel saadud õigete vastuste arv, töötajate arv, kauba kaal.

Intervallskaala võib olla 
a) diskreetne
b) pidev

Kõige informatiivsem on intervallskaala. Selles skaalas mõõdetud suuruste töötlemiseks on ka kõige
rohkem statsitislisi meetodeid. 

PROBLEEM 1.1.
1995. aatal Eestis läbiviidud tööjõu-uuringul esitati muuhulgas järgmisi küsimusi. Millist skaalat iga
küsimuse juures kasutatakse?

a) Kui kergesti Te arvate end tööd leidvat? 
(1) Töö leidmine ei valmistaks erilisi raskusi.
(2) Töö leidmine valmistaks mõningais raskusi.
(3) Töö leidmine valmistaks suuri raskusi.

b) Teil on praegu töö olemas. Kui tõenäoliseks Te peate, et lähema paari aasta jooksul oma
praegusest töökohas lahkute?

(1) Väga tõenäoliseks
(2) Üsna tõenäoliseks
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Töötaja nimi Laste arv

Juku 2

Juhan 3

Mall 1

Liisi 3

Ants 0

Kaarel 2

Tõnu 2

Mari 4

Tiina 2

Toivo 1

Mati 0

Ülevaatlikuma pildi saamiseks koostati sagedustabel

Laste arv Sagedus

0 2

1 2

2 4

3 2

4 1

(3) Üsna ebatõenäoliseks
(4) Väga ebatõenäoliseks

c) Millise vanuseni Te töötada sooviksite, kui eeldada, et tööd jätkub?
d) Milline on Teie kodune keel?
e) Kas Teie leibkond kasutab praegust eluaset

(1) omanikuna, 
(2) kooperatiivi või ühistu liikmena, 
(3) üürnikuna,
(4) allüürnikuna.

f) Mitu tuba on Teie leibkonnal kasutada?
g) Kas Teie leibkond on viimase aasta jooksul saanud eluasemetoetust?

(1) Jah
(2) Ei

__________

Tunnuse sagedus ja jaotus

NÄIDE 1.1. Firma töötajatelt küsiti laste arvu.  Küsitlusandmete põhjal koostati sagedustabel.

Sagedustabeli saamiseks on vaja lihtsalt kokku lugeda, mitu korda tunnuse iga väärtus esineb.
Väärtuse sagedus (frequency) on selle esinemisarv vaadeldavas kogumis.

Tunnuse sagedustabelit iseloomustatakse tulpdiagrammi ehk histogrammiga (joonis 3) või
sageduspolügooniga (joonis 4).
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Punktivahemik
ehk sagedusklass

Sagedus

0-19 24
20-24 49
25-29 49
30-34 38
35- 39 7
40 -50 3

Joonis 3 Tulpdiagramm ehk histogramm

Joonis 4 Sageduspolügoon

Joonis 5 Võimekuse testi tulemused 1997.a

Kui tunnusel on palju väärtusi, ei ole kasulik neid kõiki sagedustabelis üles lugeda - tabel muutub
ebaülevaatlikuks. Üksikväärtuste asemel valitakse sobivad väärtuste vahemikud ehk klassid (bin). 

NÄIDE 1.2. 1997.a sooritasid võimekuse testi 170 sisseastujat. Testi eest oli võimalik saada 50 punkti. Testi eest saadud
punktide jaotus on  toodud järgneva sagedustabelis ja vastaval histogrammil (joonis 5).
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Sagedusklass Tartu  Tallinn
0-2 2 3
3-5 6 12
6-8 6 21

9-11 11 30
12-14 9 39
15-17 5 48
18-20 1 57

KOKKU 40 210

Joonis 6 Statistika testi tulemused

Sagedus Suhteline sagedus
Sagedusklass Tartu Tallinn Tartu Tallinn

0-2 2 3 5% 1%
3-5 6 12 15% 6%
6-8 6 21 15% 10%

9-11 11 30 28% 14%
12-14 9 39 23% 19%
15-17 5 48 13% 23%
18-20 1 57 3% 27%

Joonis 7 Statistika testi jaotushistogramm

NÄIDE 1.3. Ärikorralduse üliõpilastele loetavas kursuses “Statistika” tuleb sooritada test kirjeldava statistika kohta. Tabelis on
toodud testi tulemused Tartus 2002.a kevadel (40 üliõpilast) ja tulemused Tallinnas aastatel 199-2001, kokku 210 üliõpilase
tulemused.

Kui tahame uurida mingi tunnuse jaotust erineva suurusega kogumites, siis sagedustabel annab
ebaülevaatliku pildi, sest sagedused pole võrreldavad.Seepärast leitakse sagedustabeli põhjal
väärtuste või klasside jaoks suhtelised sagedused ja esitatakse jaotustabelis. Suhteline sagedus
näitab sel juhul, kui suur osa kõikidest väärtustest langeb antud vahemikku.

Suhtelised sagedused on võrreldavad ning me saame paremini otsustada, kas tunnuse väärtuste jaotus
on kogumites ühesugune või erinev. Suhteliste sageduste alusel saab konstrueerida
jaotushistogrammi (joonis 7) .
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Joonis 8 Võimekuse testi tulemuste jaotuskõver

Punktide arv Sagedus Kumulatiivne
sagedus

Kumulatiivne
suhteline sagedus

19 24 24 14,1%
24 49 73 42,9%
29 49 122 71,8%
34 38 160 94,1%
39 7 167 98,2%
50 3 170 100,0%

NÄIDE 1.2.  Näites 1.4  toodud võimekusetesti tulemuste jaotustabeli alusel võib leida kumulatiivsed sagedused ja
kumulatiivsed suhtelised sagedused. Iga vahemiku jaoks esitatakse vaid selle ülemine otspunkt. Iga väärtuse juures olev
kumulatiivne suhteline sagedus näitab vastavast väärtusest väiksemate väärtuste osakaalu. Vastav jaotuskõver on toodud
joonisel 8

Diagrammid

Diagramme ehk arvjooniseid koostatakse põhiliselt kahel eesmärgil:
< näitlikud — illustratiivsel eesmärgil
< analüütilised — teaduslikel eesmärkidel

Diagrammide liigitus kasutusotstarbe järgi (mittetäielik)
< võrdlusdiagrammid — kahe või enama nähtuse võrdlemine
< struktuuridiagrammid — iseloomustatakse nähtuse koostist
< dünaamikadiagrammid — iseloomustatakse nähtuse muutumist ajas (aegread)
< jaotusdiagrammid — iseloomustatakse kogumi üksikelementide jaotust mingi tunnuse või

tunnuse väärtuse järgi (histogramm)
< levikudiagrammid — statistilised kaardid, mille abil kirjeldatakse uuritava nähtuse territoriaalset

levikut
< seosediagrammid — iseloomustatakse nähtuste muutumises ilmnevaid seoseid
< organisatsioonidiagrammid — organisatsiooni struktuuri, alluvusvahekordade kujutamine
< protsessidiagrammid — mõne protsessi, tegevuse kulg
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Joonis 9 Halduskohtud. Üldised menetlusandmed aastatel 1999-2004. Allikas: kohtute
statisitka 2004. EV Justiitsministeerium. http://www.kohus.ee/
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Saare

Joonis 10 Registreeritud kuriteod 1000 elaniku kohta, 2004. a.

Liigitus geomeetriliste kujundite järgi (mittetäielik)
< tulpdiagramm (Column)
< lintdiagramm (Bar)
< joondiagamm  (Line)
< sektordiagramm (Pie)
< sõõrdiagramm (Doughnut)
< radardiagramm (Radar)
< silinder (Cylinder)
< koonus (Cone)
< püramiid (Pyramid)
< piktogramm 

Tulpdiagramm (column), aegrida (time series)

Lintidagramm (bar)

Joondiagramm (Line) , aegrida.



9STATISTIKA JA ÕIGUSTEADUS

©Audentese Ülikool, 2005. Koostanud A. Sauga

30

35

40

45

50

55

60

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

R
eg

is
tre

er
itu

d 
ku

rit
eo

d,
 tu

h.

Joonis 11Registreeritud kuritegude arv Eestis aastatel 1995-2004
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Joonis 13 Rasked kuriteod Eestis 2002-2004

kriminaalasjad
39%

tsiviilasjad
38%

haldusasjad
23%

Joonis 12 Aastal 2004 Riigikohtus läbivaadatud avaldused ja kaebused

Struktuuridiagramm, sektordiagramm (Pie)

Struktuuri-dünaamika diagramm 
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Joonis 14 Positiivse asümmeetriaga, sümmeetriline
ja negatiivse asümmeetriaga jaotus

Joonis 16 Ülemise vanusepiiri korral võib jaotus olla
negatiivse asümmeetriaga. 

E=0 E>0 E<0

Joonis 17 Normaaljaotus (ekstsess 0), positiivse ja negatiivse ekstsessiga jaotus

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Vigade arv

Joonis 15 Positiivse asümmeetriaga jaotus. Vigade arv ei
saa olla väiksem kui 0

Jaotuse kuju iseloomustavad suurused.

Jaotuse sümmeetriat iseloomustatakse asümmeetriakordajaga A. Sümmeetrilise jaotuse korral A=0.
Paremale (arvtelje positiivses suunas) väljavenitatud jaotuse korral on asümmeetriakordaja
positiivne, vasakule väljavenitatud (negatiivses suunas) jaotuse korral negatiivne

Tugevalt asümmeetrilised jaotused esinevad siis, kui uuritaval suurusel on kas alumine piir või
ülemine piir. Näiteks minimaalne vigade arv teatud teksti lugemisel on null. Kui paljude inimeste
poolt tehtud vigade arvu aritmeetilne keskmine on  2 , siis vigade arvu jaotus on positiivse
asümmeetriaga (joonis 15) . Kui laste jalgrattasõidul on vanuse ülemiseks piiriks 12 aastat ja
aritmeetiline keskmine on 10, siis võib vanuseline jaotus olla negatiivse asümmeetriaga (joonis 16).

Jaotuse järskust ehk püstakust iseloomustab juhusliku suuruse ekstsess E (kurtosis). Ekstsess on null
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x̄' j xi

N

Olgu kogumi maht N ja kogumi element xi. Sel juhul aritmeetiline keskmine 

normaaljotuse korral. Kui püstakus on suurem, on keskkoht on kitsam. Väikese püstakuse korral
“sabad” kaovad (joonis 17).

Asümmeetriakordaja ja ekstsessi väärtusi on mõtet arvutada vaid suurte kogumite korral (N > 50).

Statistilise kogumi keskmised

< Tihtipeale pole keskmise mõiste seotud mingi kindla arvuga, vaid kujutab endast suhtlemisel
kasutatavat üldistavat kategooriat (keskmine inimene, keskmised oskused).

< Statistiliste meetodite kasutamisel taandatakse terve hulk üksikandmeid üheleainsale, uurija poolt
esinduslikuks peetud väärtusele, mida nimetatakse statistiliseks keskmiseks ja mis iseloomustab
tervet kogumit.

Statistikas kasutatakse kogumi iseloomustamiseks mitmesuguseid erinevaid keskmisi. Tuntumad on
aritmeetiline keskmine, mediaan ja mood.

Aritmeetiline keskmine

NÄIDE 1.4.  On antud viie inimese vanused : 21, 19, 25, 19, 23. Keskmine vanus  x̄' 21%19%25%19%23
5

'21,4

Tabelarvutusprogrammis MS Excel on aritmeetilise keskmise leidmiseks funktsioon AVERAGE

Aritmeetilise keskmise head omadused:
1) võimaldab võrrelda üksikväärtuste suurusi aritmeetilise keskmisega;
2) võimaldab arvutada teisi statistilisi näitajaid (standardhälve).

Aritmeetilise keskmise puudused:
1) on tundlik ekstremaalsete väärtuste suhtes
2) saab kasutada vaid intervallskaal korral.

PROBLEEM 1.2.
Ettevõttes töötab 5 töötajat, kelle palk on toodud tabelis. Palkade aritmeetiline keskmine on 7300..
Kas on õige väita, et selles ettevõttes on keskmine palk 7300 kr?

Töötaja Palk
Juhan 4000
Mall 5000
Sirje 5500
Olev 7000
Kalle 15000

__________
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x̄'
j

i
fi xi

j
i

fi

Kui on antud kogumi elementide xi esinemissagedused fi , siis aritmeetilise keskmise leidmiseks
kasutatakse kaalutud keskmise valemit 

NÄIDE 1.5.  Elamistingimuste uurimiseks küsitleti 100 peret kasutusel olevate tubade arvu kohta. Andmed on esitatud
grupeeritult sagedustabelina.

Variant i Tubade arv
(variantide

arvväärtused xi)

Perede arv
(esinemissagedus ehk

kaal fi )

Korrutis fi xi

1 1 12 12

2 2 30 60

3 3 23 69

4 4 19 76

5 5 9 45

6 6 7 42

KOKKU 100 304

Keskmine tubade arv pere kohta on 304
100

'3,04

NÄIDE 1.6. Tarbijahinnaindeksi arvutamisel lähtutakse kaubagruppide hinnaindeksitest ning kasutatakse kaaulutd aritmeetilist
keskmist, kus kaaludeks on kaubagruppide osakaalud. Alates 2001. aastast ajakohastab Statistikaamet tarbijahinnaindeksi
kaalusüsteemi ning arvutuste aluseks olevaid baashindu igal aastal. 

TARBIJAHINNAINDEKSI MUUTUS KAUBAGRUPITI, jaanuar 2005 võrreldes jaanuariga 2004 

Kaubagrupp Osakaal, ‰ Jaanuar 2004 –
jaanuar 2005, %

KOKKU 1 000,0 4,2
Toit ja mittealkohoolsed joogid 239,0 6,6
Alkohoolsed joogid ja tubakas 76,9 4,6
Riietus ja jalatsid 55,2 -0,3
Eluase 158,5 5,1
Majapidamine 51,3 0,0
Tervishoid 29,9 2,5
Transport 150,3 9,0
Side 56,3 -7,0
Vaba aeg 66,0 0,3
Haridus ja lasteasutused 25,8 4,1
Söömine väljaspool kodu, majutus 40,1 4,8
Mitmesugused kaubad ja teenused 50,7 3,4

2005. aasta jaanuaris võrreldes 2004. aasta jaanuariga olid tarbekaubad ja teenused keskmiselt 4,2% kallimad. 
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Joonis 18 Elektroonikapoe viimase kuu käive päevas.

Mediaan
Mediaan on järjestatud rea keskmise elemendi väärtus, mediaan jaotab järjestatud rea kaheks võrdse
mahuga osaks. Mõlemale poole mediaanist jääb 50% reast.

mediaan

50% 50%

NÄIDE 1.7.  Olgu meil viis arvu 7, 1, 2, 1, 3. Järjestame : 1, 1, 2, 3, 7. Mediaan on 2.

Paarituarvulise N korral on mediaan variatsioonrea keskmine liige.

NÄIDE 1.8.  On antud arvukogum 25; 5; 2; 5; 6; 23; 7; 10; 22; 15; 21; 23. Kahanevalt järjestatult: 25; 23; 23; 22; 21; 15; 10; 7;

6; 5; 5; 2.  Mediaan on .15%10
2

'12,5

Seega paarisarvulise liikmete arvuga rea korral leitakse mediaan kahe keskmise liikme aritmeetilise keskmisena.

Mediaani kasutatakse siis, kui tahetakse kindlaks määrata jaotuse täpset keskpunkti. Kui aritmeetilist
keskmist võivad oluliselt mõjutadada ekstremaalsed väärtused, siis mediaani need oluliselt ei mõjuta.
Mediaani omadusi
1) mediaani võib kasutada järjestikskaala ja intervallskaala  korral;
2) mediaan ei ole tundlik ekstremaalsetele väärtustele;

Tabelarvutusprogrammis MS Excel on mediaani leidmiseks funktsioon MEDIAN.

PROBLEEM 1.3.
Suure koduelektroonika  poe kõrval tehtavatel kaevamistöödel vigastas ekskavaatorijuht
elektrikaablit, mille tõttu oli poes keset päeva 2 tundi voolukatkestus. Kuna sel ajal kaupa müüa ei
saanud, siis nõuab pood kaevetööde teostajalt kahju hüvitamist. Kahjusumma arvutamisel arvestati,
et saamata jäi 1/5 keskmisest päevakäibest, kuna pood on lahti 10 tundi päevas. Keskmine
päevakäive leiti viimase kuu päevakäivete aritmeetilise keskmisena ja see oli 235 563 kr.
Kaevetöid teostanud ettevõtte esindaja aga nõuab, et kahjusumma arvutamisel võetaks aluseks
summa 168 131 kr, mis on eelmise kuu päevakäivete mediaan. Viimase kuu päevakäibed on toodud
joonisel.
Kumba summat tuleks kahjutasu arvutamisel aluseks võtta?
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Andorra 3,4
Armenia 0,01
Austria 1,67
Azerbaijan 0,02
Belgium 3,9
Bulgaria 0,14
Czech Republic 0,84
Denmark 7,25
Estonia 1,09
Finland 9,98
France 4,64
FYROMacedonia 0,22
Germany 5,59
Iceland 3,56
Ireland 13,96
Italy 0,78
Latvia 0,3
Liechtenstein 53,92
Lithuania 0,46
Malta 0,04
Moldova 0,03
Netherlands 12,66
Norway 18,03
Poland 0,43
Portugal 2,94
Romania 0,08
Russian Federation 0,01
Slovak Republic 0,11
Sweden 11,59
Switzerland 7
Turkey 0,13
Ukraine 0,01
UK- England and Wales 53,8
UK- Northern Ireland 18,73
UK- Scotland 43,11

Kvantiilid.
Asendikeskmisi, mis jaotavad korrastatud statistilise rea võrdseteks osadeks, nimetatakse
kvantiilideks.

Kvantiili nimetus Mitu kvantiili
on

Mitmeks osaks
jaotavad

Märkused

mediaan 1 2 Mõlemale poole jääb 50% rea liikmetest

kvartiilid 3 4 Igas neljandikus on 25% rea liikmetest.

detsiilid 9 10 Igas kümnendikus on 10% rea liikmetest.

tsentiilid
e. protsentiilid
e. pertsentiilid

99 100 Igas sajandikus on 1% rea liikmetest.

NÄIDE 1.9. Kvartiilid 
Olgu meil statistiline rida 4; 8; 2; 10; 6; 12; 14.  Korrastatud (reastatud) rida: 2; 4; 6; 8; 10, 12; 14.
Siin on kvartiilid paksemas kirjas: 2; 4; 6; 8; 10, 12; 14.

NÄIDE 1.10. Õigusabi rahastamine erinevates riikides

Tabelis on toodud õigusabi eelarve elaniku kohta erinevates
Euroopa riikides, eurodes. Kogumi maht 35 riiki

 Allikas: European Commission for the Efficiency of
Justice.European Judicial Systems 2002.
http://www.coe.int. 

Keskmised:
Aritmeetiline keskmine 8,0 
Mediaan 1,7

Aritmeetiline keskmine on mediaanist oluliselt paremal,
järelikult esineb üksikuid ekstremaalselt suuri väärtusi.

Kvartiilid:
1. kvartiil 0,14
2. kvartiil (mediaan) 1,7
3. kvartiil 8,6

Eesti (1,09 EUR/el.) asub 1. ja 2. kvartiili vahel, seega
teises neljandikus.
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jaan. - märts
D1 286
D2 403
D3 494
D4 592
D5 700
D6 838
D7 1012
D8 1267
D9 2085

Rea jagamine detsiilide abil 10-ks

Laste arv Sagedus

0 2

1 2

2 4

3 2

4 1

NÄIDE 1.11.Sissetulekute jaotus. 
Aluseks on võetud perede rahalised sissetulekud pereliikme kohta Eestis 1994.a.
Tabelarvutusprogrammis MSExcel on leitud vastava statistilise rea detsiilid, mille
väärtused on toodud tabelis.

Esimene detsiil D1 = 286 Y 10%-l peredest on sissetulek pereliikme kohta alla 286 krooni.
20%-l alla 403 krooni jne. Üle 2085 krooni pereliikme kohta on sissetulek 10%-l peredest.

Joonisel on arvteljel kujutatud sissetulek pereliikme kohta. Detsiilid on arvteljele kantud
vertikaalsete lõikudena.

MS Excel -is leiab kvartiilid funktsioon QUARTILE, protsentiilid funktsioon PERCENTILE.

Mood
Mood on variatsioonreas kõige sagedamini esinev liige, see väärtus, mille sagedus on kõige suurem. 

NÄIDE 1.12. Toome uuesti ära firma töötajate laste arfvu sagedustabeli
Milline on keskmine laste arv?
Aritmeetilist keskmist (1,8) ei ole siin õige kasutada, sest sellel pole õiget sisu.
Mida tähendab laste arv 1,8?

Kõige sagedamini, neli korda, esines laste arv 2, mis ongi selle kogumi mood.

Moodi kasutatakse siis, kui soovitakse kogumit iseloomustada temas kõige tüüpilisema väärtuse abil.
Näiteks keskmiste hindade arvutamisel turustatistikas, rõiva- ja jalatsinumbrite keskmise suuruse
kindlaksmääramisel. Ka keskmised hinnad maailmaturul leitakse tavaliselt moodina.

Moodi omadusi
1) Moodi saab kasutada nii nominaalskaala, järjestikskaala kui ka intervallskaala korral
2) Pideva intervallskaala korral tuleb andmed grupeerida intervallidesse.
3) Mõnedel andmekogumitel mood võib puududa (kõik väärtused esinevad ühepalju  kordi)
4) Mõnedel andmekogumitel võib olla mitu moodi (on mitu ühesuguse sagedusega väärtust) Neid
nimetatakse multimodaalseteks kogumiteks.
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x̄geom'
N

x1 @x2 @ ... @xN

x̄geom'

Σfi

x
f1
1 @x

f2
2 @ ... @x

fN
N

Geomeetriline keskmine on N-s juur N suuruse korrutisest

Kaalutud geomeetriline keskmine (fi on  suuruse xi kaal e. sagedus) 

a1'x1 @a0
a2'x2 @a1
a3'x3 @a2

a3'x1 @x2 @x3 @a0

a3' x̄geom @ x̄geom @ x̄geom @a0' (x̄geom)3 @a0

( x̄geom )3'x1 @x2 @x3

x̄geom'
3

x1 @x2 @x3

Tabelarvutusprogrammis MS Excel on moodi leidmiseks funktsioon MODE.

Geomeetriline keskmine

PROBLEEM 1.4.
Vallavalitsusel on sõlmitud leping ettevõttega, kes osutab antud valla piires prügiveo teenust. Leping
on sõlmitud viie aasta peale ja vastav ettevõte on ainuke selle teenuse pakkuja antud vallas
(monopolistlik ettevõte). Lepingus on seetõttu ka punkt, milles märgitakse, et viie aasta jooksul ei
tohi keskmine hinnatõus aastas olla suurem kui 10%.
Tegelik hinnatõus oli järgmine: 1. aastal tõsteti hinda 30%, teisel ja kolmandal aastal hind ei tõusnud,
4. aastal tõusis 15% ja viimasel aastal 5%.
Vallavalitsus süüdistab ettevõtet, et viie aasta jooksul oli keskmine hinnatõus aastas 16,7%, mis on
suurem, kui lepingus lubatud 10%. Ettevõte aga väidab, et keskmine hinnatõus aastas jäi 10%
piiridesse, täpsemalt oli 9,4%.
Kummal on õigus?

__________

 Eespool toodud probleemi korral tuleb kasutada geomeetrilist keskmist. Geomeetriline keskmine on
kordsete suuruste keskmine, seda rakendatakse eelkõige keskmiste kasvutempode leidmisel.

Tõestus
Olgu xi suhteline juurdekasv (kasvutempo). Siis 

Avaldame viimase liikme a3 esimese liikme a0 kaudu:

Teiselt poolt võime me a3 arvutamiseks kasutada juurdekasvude geomeetrilist keskmist :x̄geom

Võrreldes viimase kahe avaldise vasakuid ja paremaid pooli, võime avaldada :x̄geom

Tabelarvutusprogrammis MS Excel on geomeetrilise keskmise leidmiseks funktsioon GEOMEAN.
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R'xmax& xmin

σ2'
j (xi& x̄ )2

N

NÄIDE 1.13. On leitud tabelis toodud nelja arvu aritmeetiline keskmine ja geomeetriline keskmine.

2
5
8

25
Aritmeetiline keskmine 10

Geomeetriline keskmine 6,7

Võrreldes aritmeetilise keskmisega, on geomeetriline keskmine ekstremaalsete väärtuste suhtes
vähem tundlik.

PROBLEEM 1.5.
USA-s Michigani osariigis asub St Josephi jõe ääres hüdroelektrijaam. Eletrijaama omanikuks on
Indiana Michigan Power Company. Tegutsemislitsentsi väljaandmise protseduuri käigus pöördus
Michigani Loodusressursside Amet (Michigan Department of Natural Resources) Föderaalse
Energiaregulatsiooni Komisjoni (Federal Energy Regulatory Comission, FERC) poole kehtestada
hüdroelektrijaamale teatud nõuded, et vähendada kalade hukkumist elektrijaama turbiinides.
Kitsendavate nõete seadmisest FERC keeldus, kuid otsustas, et kompanii peab osariigile hukkunud
kalad kompenseerima. Et kindlaks teha, kui palju kalu aastas hukkub, kasutati valimvaatlust:
juhuslikult väljavalitud päevadel loendati hukkunud kalad. Kompanii tegi ettepaneku aastas
hukkunud kalade hulga hindamiseks kasutada juhuvalimi geomeetrilist keskmist. Põhjenduseks
toodi, et hukkunud kalade arvu varieerumine oli väga suur, mõnedel päevadel oli hukkunud kalu
ekstremaalselt palju. Geomeetrilist keskmist kasutades leiti, et aastas hukkub keskmiselt 7750 kala.
Michigani osariik aga väitis, et valim oli asümmeetria hindamiseks liiga väike ning nõudis
aritmeetilise keskmise kasutamist. Aritmeetilist keskmist kasutades tuli aastas hukkuvate kalade
arvuks 14 866.
Kumb keskmine, kas aritmeetiline või geomeetriline, sobib paremini aastas hukkunud kalade arvu
hindamiseks valimi põhjal?
Allikas: Kelley v. Federal Energy Regulatory Com`n, 96, F.3d 1482 (D.C. Cir 1996).

__________

Variatsioonnäitarvud

Kui kogumi liikmetel on ühe ja sama tunnuse arvväärtused erinevad, siis selle tunnuse väärtus
varieerub. Keskmised kajastavad variantide arvväärtuste üldist keskmist nivood, ei kajasta nende
omavahelisi erinevusi, ei kajasta varieerumist.Variatsioonnäitarvud väljendavad kogumi
üksikliikmete vahelisi erinevusi.

Variatsioonamplituud on rea kõige suurema liikme ja kõige väiksema liikme arvväärtuste vahe:

Arvväärtustest maksimaalse  leidmiseks võib programmis MS Excel kasutada funktsiooni MAX ja
minimaalse väärtuse annab funktsioon MIN .

Dispersioon ja standardhälve
Dispersioon on hälvete ruutude keskmine:
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σ' j (xi& x̄ )2

N

σ' j (xi& x̄ )2 fi

j fi

Standardhälve ehk ruutkeskmine hälve on dispersiooni ruutjuur:

Grupeeritud (sagedustabelina esitatud) andmete korral

Dispersiooni mõõtühikuks vastava väärtuse mõõtühiku ruut. See raskendab tihti dispersiooni
tõlgendamist. Näiteks kui hinda mõõdetakse kroonides, siis hinna dispersiooni ühikuks on kr2.

Dispersiooni on programmis MS Excel funktsioon VARP.

Standardhälve mõõtühikud on samad, mis aritmeetilisel keskmisel ja üksikutel väärtustel.
Näiteks kui hind on kroonides, siis ka hinna standardhälve on kroonides.

NÄIDE 1.14. Detailide töötlemise kvaliteedi määramisel mõõdeti nende läbimõõdud ja leiti kogumi standardhälve, mille
suurus iseloomustab töötlemise täpsust. Tulemused on toodud järgnevas tabelis.

i Läbimõõt di,
mm

di& d̄ (di& d̄ )2

1 123 26 676

2 119 -14 196

3 120 -4 16

4 118 -24 576

5 122 16 256

1204d̄' 172j (di& d̄ )2'

Standardhälve σ' j (di& d̄ )2

N
'

0,172
5

'0,185

Finantsanalüüsis kasutatakse dispersiooni ja standardhälvet investeeringute riski hindamisel. 
Dispersiooni kasutamise mõte riski mõõduna tugineb eeldusel, et mida hajuvamad on tulud, seda
suurem on nende ebakindlus tulevikus. Finantsanalüüsis nimetatakse standardhälvet ka vastava
suuruse  volatiilsuseks (volatility). 
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Vσ'
σ
x̄

Variatsioonikoefitsient on standardhälbe ja aritmeetilise keskmise suhe:
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Joonis 21 Väike volatiilsus, σ=1,17

Standardhälbe leidmiseks võib programmis MS Excel kasutada funktsiooni STDEVP.

Tšebõšõvi võrratus:
Tõenäosus, et juhusliku suuruse väärtuste kogumi hulgast valitud suvaline väärtus asub

aritmeetilisest keskmisest kaugemal kui k standardhälvet, on väiksem kui .1
k 2

NÄIDE 1.15. Olgu meil juhuslike arvude kogum, mille aritmeetiline keskmine on 100 ja standardhälve 30. Valime sellest

kogumist juhuslikult ühe arvu. Tõenäosus, et see arv on 100-st kaugemal kui 60, on väiksem kui . Ehk siis: 25% selles1
4

kogumis olevatest arvudest on kas väiksemad kui 40 või suuremad kui 160. Järelikult 75% arvudest jäävad vahemikku 40 kuni
160. 

Kolmekordne standardhälve on 90. Kuna , siis 11,1% arvudest on kas väiksemad kui 10 või suuremad kui 190 ning1
9
.11,1%

88,9% arvudest jäävad vahemikku 10 kuni 190.

NÄIDE 1.16.  Maisihelbeid tootev ettevõtte on kvaliteedikontrolli käigus teinud kindlaks, et pakendamisliinilt tulevate 250
grammiste maisihelbepakkide kaalu standardhälve on 2 g. Kui tootja märgib pakendile, et pakis on maisihelbeid 250 ± 6g, siis
tõenäosus, et ostjale satub pakk, kus on vähem kui 244g, on väiksem kui 5,5%.

Eelnevad suurused olid kõik absoluutsed variatsioonnäitarvud. Nende abil ei saa võrrelda 
C eri ühikutes mõõdetavate suuruste varieerumist;
C väga erineva nivoo ümber toimuvaid kõikumisi.

Variatsioonikoefitsient

Variatsioonikoefitsient on suhteline variatsioonnäitarv, esitatakse tihti protsentides.
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ÜLESANDED
1.1 Kuu keskmise jäägi leidmisel arvestatakse mõningates pankades aega, kui kaua konkreetne rahasumma arvel on. Leida
jaanuarikuu keskmine jääk järgmiste andmete korral

Kuupäev Jääk
01.01.96 5500
05.01.96 2300
12.01.96 7800
25.01.96 7500
01.02.96 6700

1.2  On toodud 6 töötaja palgad kroonides: 2000; 3500; 5000; 3000; 8000; 5000. Leida mediaan.
1.3  Osakonnas töötava 7 inimese vanused on järgmised: 28; 37; 35; 43; 32; 65; 38. Lahkus 65 aastane töötaja ja asemele võeti
45 aastane. Leida vanuste aritmeetiline keskmine ning mediaan enne ja peale töötaja vahetust.
1.4 Klassi õpilaste kohta on teada järgmised andmed.

Nimi Silmade värv Käitumishinne Pikkus (m)

Juku sinine mitterahuldav 156

Juhan hall rahuldav 162

Mall pruun hea 171

Liisi pruun eeskujulik 158

Ants sinine rahuldav 167

Kaarel pruun hea 166

Tõnu hall rahuldav 160

Mari pruun rahuldav 159

Tiina sinine hea 161

Milliste skaaladega on tegemist? Iga suuruse kohta leida enda arvates kõige paremini vastavat kogumit iseloomustav statistiline
keskmine ja leida selle väärtus.

1.5 Kui viiel kuul tõusis tarbijahinnaindeks 1,5%, neljal kuul 2% ja kolmel kuul 3%, milline oli keskmine tarbijahinnaindeksi
kasv kuus?
1.6  Kauba hind on kasvanud järgmiselt: 1.aastal 6%, 2.aastal 13%, 3.aastal 11% ja 4. aastal 15%. Mitu protsenti on kauba hind
keskmiselt aastas kasvanud? 
1.7  Töötaja palk tõusis 1. aastal 5,8%, 2. aastal 8,5% ja 3. aastal 3,2%. Mitu protsenti peaks palk tõusma 4. aastal, et keskmine
palgatõus oleks 6% aastas?

1.8 Firma töötajate  palga ja tööstaaži kohta on järgmised andmed:

Töötaja 
jrk-nr

Palk
(krooni)

Staaž
(aastat)

Töötaja 
jrk-nr

Palk
(krooni)

Staaž
(aastat)

1 1350 3 6 1840 22

2 1400 8 7 1700 11

3 1620 14 8 1810 16

4 1750 9 9 1600 5

5 1500 10 10 1580 8

Leida kummagi tunnuse jaoks variatsioonikoefitsient. Võrrelda neid ja teha järeldus.
1.9 Uuriti viie inimese sissetulekuid ja saadi järgmised keskmised: aritmeetiline keskmine 7340, mediaan 6700 ja mood 4000.
Kõige väiksem sissetulek oli 4000 ja kõige suurem 12 000. Leida kõigi viie inimese tegelikud sissetulekud.
1.10  Linnas läbiviidud vaatluse tulemusena selgus, et kõige sagedamini küsiti banaanide eest hinda 11kr 50 senti. Millise
statistilise suurusega on tegemist?
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VASTUSED
1.1. 6193 1.2 4250 kr. 1.3 enne: aritm. keskm 39,7; mediaan 37; pärast: aritm. keskmine 36,9; mediaan 37. 1.5 2,04%. 1.6
11,2% 1.7. 6,6% 1.8. 0,097; 0,496. 1.9. Sissetulekud olid: 4000; 4000; 6700; 10000; 12000. 1.10. Mood.

KOKKUVÕTE

Suurus Keskmine  või
variatsioonnäitarv 

Mahu- või
asendikeskmine 

Skaala, mille korral saab kasutada

nominaal järjestik intervall

aritmeetiline keskmine keskmine mahukeskmine +

geomeetriline keskmine keskmine mahukeskmine +

mood keskmine asendikeskmine + + +

mediaan keskmine asendikeskmine + +

kvantiilid keskmine asendikeskmine + +

variatsioonamplituud variatsioonnäitarv +

dispersioon variatsioonnäitarv +

standardhälve variatsioonnäitarv +

variatsioonikoefitsient variatsioonnäitarv +
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1Nimetus -  A.A. Cournot (1801-1877), prantsuse matemaatik, filosoof

Joonis 21 Sündmus "paarisarvuline tulemus"

2. TÕENÄSUSTEOORIA ALUSED
Katse ja sündmus 

Matemaatika haru, mis uurib juhuslike nähtuste üldisi seaduspärasusi, nimetatakse tõenäosus-
teooriaks 1 (theory of probability).

Massiliselt toimuvate juhuslike nähtuste seaduspärasusi uurivad peale tõenäosusteooria veel:
< statistika;
< juhuslike protsesside teooria ehk stohhastika;
< järjekorrateooria.

Tõenäosusteoorias on katse (experiment) protsess, mille käigus toimub teatud juhuslik valik
etteantud katsetulemuste hulgast. Katse on suvaline arv korratav.

Sündmus on teatud katsetulemuste hulk. Sündmuses sisalduvad katsetulemused on vastava
sündmuse jaoks soodsad.

NÄIDE 2.1. Katsetulemus ja sündmus 
Täringu viskamisel on võimalikeks katsetulemusteks 1; 2; 3; 4; 5 ja 6.
Sündmuseks võib olla paarisarvulise tulemuse saamine.

NÄIDE 2.2. Urnis on 4 erinevat värvi kuuli: must, valge, punane ja sinine. Katse käigus võetakse urnist juhuslikult üks kuul,
registreeritakse selle värv ja pannakse kuul tagasi. Seejärel urni raputatakse, et kuulide paiknemist muuta ja võetakse jälle
juhuslikult üks kuul ning registreeritkske selle värv. Katse tulemusteks on esimese ja teise kuuli värvid. Näiteks MM tähendab,
et mõlemal korral tuli must kuul, MP, et esimene kord must ja teine kord punane, PM, et esimene kord punane ja teine kord
must.

a) Mitu erinevat katsetulemust on? (16)
b) Olgu defineeritud sündmus “esimene kuul oli  must”. Mitu erinevat katsetulemust on selle jaoks soodsad? (4)
c) Olgu defineeritud sündmus “vähemalt üks kord punane kuul”. Mitu erinevat katsetulemust on selle jaoks soodsad?

(7).

Katse Sündmus

Mündi vise 1. Tuleb kull
2. Tuleb kiri

Kaardi võtmine pakist 1. Tuleb risti
2. Tuleb ruutu
3. Tuleb punane mast
4. Tuleb kümme

Täringu viskamine 1. Saadud silmade arv on 6
2. Saadud silmade arv on paarisarv
3. Saadud silmade arv on suurem kui 3

Sündmuseid tähistatakse tavaliselt suurte tähtedega: A, B, C, ...

Kindel sündmus on sündmus, mis antud katse korral toimub kindlasti. Kindla sündmuse hulka
kuuluvad kõik antud katse võimalikud tulemused. Tähiseks on Ω.
Võimatu sündmus on sündmus, mis antud katse korral ei saa kunagi toimuda. Võimatu sündmuse
katsetulemuste hulk on tühi hulk. Tähiseks on i.
Juhuslik sündmus on sündmus, mis antud katse korral võib toimuda või mitte toimuda.
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Joonis 22 Teineteist välistavad sündmused Joonis 23 Mittevälistavad sündmused.

Joonis 24 Täelik süsteem

p (A)' m
n

Klassikaline ehk teoreetiline tõenäosus. 
Sündmuse A tõenäosus on sündmuse jaoks soodsate katsetulemuste arvu m ja
kõigi katsetulemuste arvu n suhe

Juhuslikud sündmused on üksteist välistavad, kui nad ei saa korraga toimuda (joonis 22). Juhuslikud
sündmused on üksteist mittevälistavad, kui nad saavad toimuda  korraga (joonis 23 ).

Sündmused moodustavad täieliku süsteemi, kui
toimub vähemalt üks neist (joonis 24).

Sündmuse A vastandsündmuseks  nimetatakseĀ
sündmust, mis seisneb sündmuse A
mittetoimumises. Vastandsündmused on üksteist
välistavad ja moodustavad täieliku süsteemi.

Tõenäosus

Ühe ja sama katse tulemuste põhjal määratletud sündmustel võib olla erinev võimalikkus.
Sündmusel, mille soodsate katsetulemuste hulk on suurem, on rohkem võimalusi toimuda. Seda
võimalikkust väljendab sündmuse tõenäosus.

Juhuslikud sündmused on võrdvõimalikud, kui ühel neist pole rohkem võimalusi esiletulekuks kui
teisel. Võrdvõimalikel sündmustel on võrdne arv soodsaid  katsetulemusi.

Tõenäosuse arvväärtuse leidmiseks on kolm meetodit
< teoreetiline;
< statistiline;
< subjektiivne.
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p( (A )' m
n

Kui n on katsete arv ja m sündmuse A esinemissagedus nendes katsetes, siis
sündmuse A toimumise suhteline sagedus ehk statistiline tõenäosus

Tõenäosuse definitsioonist järelduvad järgmised omadused:
< Suvalise sündmuse A toimumise tõenäosus võib olla vahemikus nullist üheni, .0#p (A)#1
< Kindla sündmuse Ω tõenäosus on 1, ;p (Ω )'1
< Võimatu sündmuse i tõenäosus on 0; .p (i )'0
< Täieliku süsteemi moodustavate sündmuste tõenäosuste summa on 1, .j p'1
< Sündmuse A vastandsündmuse  toimumise tõenäosus on  .Ā p (Ā)'1&p (A)

KATSE SÜNDMUS SOODSATE
TULEMUSTE

ARV m

KÕIGI
TULEMUSTE ARV

n

TÕENÄOSUS 
m
n

Mündi vise Tuleb "kull" 1 2 1
2

Täringu vise Tulemus on suurem kui 4 2 6 2
6
'

1
3

Kaardi võtmine 52
lehega pakist 

Mast on "ruutu"

Kaardi võtmine  52
lehega pakist

Kaart on "äss"

Laps sünnib... ...nädalavahetusel

Detsembris sündinud
inimesel...

...on sünnipäev
peale jõululaupäeva

Kui pole võimalik leida klassikalist tõenäosust, kasutatakse statistilist (empiirilist) tõenäosust.

NÄIDE 2.3.Teoreetiliselt pole võimalik leida nisuterade idanemise tõenäosust. Selle määramiseks pannakse saagist võetud

terade hulgast idanema 1000 tera. Kui neist idaneb 940, loetakse põllusaagi idanevuseks . 940
1000

'0,94'94%

NÄIDE 2.4.Kui 200-st ostjast 25 ostsid Fantat, siis Fanta ostmise tõenäosus on . 25
200

'0,125'12,5%

Katsete arvu n suurenemisel läheneb statistiline tõenäosus klassikalisele tõenäosusele: .p( (A)6p (A)

NÄIDE 2.5.Kui suure tõenäosusega võidab järgmise mängu korvpallimeeskond "Kärmed"? Seda pole võimalik leida ei
teoreetiliselt ega ka katseliselt.  

Tõenäosuse subjektiivset hindamist kasutatakse, kui pole võimalik leida teoreetilist tõenäosust ega
saa läbi viia ka katseid statistilise tõenäosuse leidmiseks. Subjektiivsel hindamisel kasutatakse
olemasolevat informatsiooni ja intuitsiooni. Erinevad inimesed hindavad ühe ja sama sündmuse
tõenäosust erinevalt.

Tihti on sündmuse A tõenäosuse leidmisel teada lisainformatsiooni mingi teise sündmuse B
toimumise kohta (toimus või ei toimunud). 
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NÄIDE 2.6. 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse järjest kaks kaarti (esimesena tõmmatud tagasi ei panda). Kui esimene kaart
oli äss, siis kui suure tõenäosusega on teine kaart äss?

Ässasid on kokku 4. Kui esimene kaart oli äss, siis alles jäi 51 kaarti, mille hulgas on 3 ässa. Tõenäosus on .3
51

.0,0588

Kui sündmuse A tinglik tõenäosus B suhtes on sama, mis sündmuse A tõenäosus ilma sündmuse B
toimumist arvestamata, , siis A ja B on  sõltumatud sündmused. St, sündmuse Bp (A |B)'p (A)
toimumine või mittetoimumine ei mõjuta sündmuse A toimmumise tõenäosust. 
Kui aga , on sündmused sõltuvad.p (A |B)…p (A)

ÜLESANDED
2.1 Olgu katseks kaardi tõmbamine 52 lehelisest kaardipakist.

a) Mitu võimalikku katsetulemust on?
b) Milline meetod (teoreetiline, statistiline või subjektiivne) on antud katse juures sobiv sündmuse tõenäosuse
leidmiseks?
c) Kui suur on iga konkreetse kaardi tõmbamise tõenäosus?
d) Kui suur on tõenäosus, et tõmmatakse välja suvaline kaart?

2.2 Sündmuse A tõenäosus konkreetse katse korral on 0,3. Katset korratakse 2000 korda. Mimtel korral on oodata sündmuse A
esinemist?
2.3 Loteriipiletite arv on 1000. Nende hulgas on üks 100-kroonine võit, viis 50-kroonist võitu, kakskümmend 25-kroonist võitu
ja viiskümmend 10-kroonist võitu. Leida tõenäosus, et ühe pileti ostmisel võib võita

a) vähemalt 25 krooni;
b) saada mingi võit.

2.4 Vaasis on 12 valget, 15 punast ja 9 kollast roosi. Leida tõenäosus, et pimedas ruumis juhuslikult valitud roos pole kollane.
2.5 Eeldades, et poisse ja tüdrukuid sünnib ühepalju, leia tõenäosus, et kolmelapselises peres on

a) kolm tüdrukut;
b) täpselt üks poiss;
c) mitteühtegi tüdrukut;
d) vähemalt üks tüdruk.

2.6 Urnis on 5 musta ja 4 valget kuuli.
a) Leida tõenäosus, et esimesena väljavõetud kuul on valge.
b) Kui  esimene väljavõetud kuul oli valge, kui suure tõenäosusega võetakse teine kord samuti valge kuul välja
(esimest tagasi ei pandud)?

2.7 Juhuslikult välja valitud 100-st ostjast 32 ei ostnud midagi, 45 ostjat tegid kuni 50-kroonise ostu, 15 ostjat 50-500 kroonise
ostu ja 8 ostsid kaupa rohkem kui 500 krooni eest. Leida, kui suur on tõenäosus, et ostja

a) ei osta midagi;
b) ostab kaupa kuni 500 krooni eest.

2.8 Katsel on kolm võimalikku tulemust T1, T2 ja T3. Katset korraldati 50 korda, kusjuures  tulemus T1 esines 20 korda,
tulemus T2 esines 13 korda ja tulemus T3 esines 17 korda. Kui suur on iga tulemuse tõenäosus? Millist meetodit tõenäosuse
hindamisel kasutasid?
2.9 Firmas on 100 töötajat, kellest 40 on mehed. Küsitluse tulemusel selgus, et oma tööga on rahul 60 töötajat, kusjuures
nendest 30 olid naised. Leida tõenäosus, et

a) mees ei ole tööga rahul;
b) naine on tööga rahul.

2.10 Sündmuse E tõenäosus konkreetse katse korral on 0,45. Katset korratakse 3000 korda. Mimtel korral on oodata sündmuse
E esinemist?
2.11 Korraga visatakse kahte täringut. Kui suur on tõenäosus, et silmade summa on

a) 12;
b) 2;
c) 1;
d) 11;
e) 7.

VASTUSED

Sündmuse A toimumise tinglik tõenäosus on sündmuse A toimumisep (A|B)
tõenäosus, kui on toimunud sündmus B.
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 Ühenditeks nimetatakse mingitest elementidest moodustatud kogumeid, mis erinevad
üksteisest

1) elementide endi;
2) elementide järjestuse;
3) elementide arvu poolest.

Pn'n @ (n&1) @ ... @1'n!

P10'10!'3628800

V m
n ' n(n&1)(n&2)...(n&m%1)' n!

(n&m)!

2.1 a) 52,; b) teoreetiline; c) ; d) 1. 2.2 600. 2.3 a) 0,026; b) 0,076. 2.4 0,75. 2.5 a) ; b)  ; c) ; d) . 2.6 a) ; b) .1
52

1
4

1
4

1
4

3
4

4
9

3
8

2.7 a) 0,32; b) 0,6. 2.8 ; ; ; statistiline. 2.9 a) 0,25; b) 0,5.2.10. 1350. 2.11 a) ; b) ;P(T1)'0,4 P(T2)'0,26 P(T3)'0,34 1
36

1
36

c) 0; d) ; e) .1
18

1
6

Kombinatoorika.

NÄIDE 2.7.Üheksast inimesest tuleb moodustada kolmeliikmelised grupid. Mitu erinevat gruppi on võimalik moodustada? Kui
aga igas grupis on inimestel alluvusvahekord (ühele allub teine ja teisele kolmas), mitu erinevat gruppi siis saab? 

Tõenäosuse teoreetilisel leidmisel on tihti vaja leida kõigi katsetulemuste arv ja soodsate
katsetulemuste arv. Nende arvude leidmisel aitab meid matemaatika osa kombinatoorika.

Kombinatoorika tegeleb üldiste meetodite ja valemite loomisega niisuguste ülesannete
lahendamiseks, kus tuleb leida erinevate võimaluste arv mingis mõttes eristatavate hulkade
moodustamiseks. Tuleb vastata küsimusele “kui palju?” või “mitmel viisil?”.

Permutatsioonideks n erinevast elemendist nimetatakse selliseid n elemendist koosnevaid ühendeid,
mis erinevad üksteisest elementide järjestuse poolest.
Näiteks kolmest tähest a, b ja c saab moodustada 6 erinevat permutatsiooni:
abc acb bac bca cab cba

Kõikvõimalike permutatsioonide arvu n elemendist on võimalik arvutada järgmise valemiga:

Suurust  nimetatakse arvu n faktoriaaliks.1 @2 @ ... @n'n!

NÄIDE 2.8. Mitu erinevat võimalust on 10 inimese paigutamiseks ümber laua?
LAHENDUS 

Programmis MS Excel võib faktoriaali leidmiseks kasutada funktsiooni FACT.

Variatsioonideks n elemendist m kaupa nimetatakse selliseid ühendeid, milledest igaüks sisaldab m
elementi, mis on võetud n erineva elemendi hulgast ja mis erinevad üksteisest kas elementide endi

või nende järjestuse poolest.

Näiteks kui antud elementideks on tähed a, b, c, d ja e (n=5), siis kolmetäheliste (m=3) “sõnade” moodustamiseks on 60
erinevat võimalust:
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V m
n ' n(n&1)(n&2)...(n&m%1)' n!

(n&m)!

C m
n '

V m
n

Pm

'
n(n&1)...(n&m%1)

m!
'

n!
m!(n&m)!

n'C 2
52'

52!
2! @50!

'
50! @51 @52

2! @50!
'

51 @52
2

'1326

p (E)' m
n
'

16
1326

'
1
8
'0,125

abc abd abe acd ace ade bcd bce bde cde
acb adb aeb adc aec aed bdc bec bed ced
bca bda bae cad cae dae cbd cbe dbe dce
bac bad bea cda cea dea cbd ceb deb dec
cab dab eab dac eac ead dbc ebc ebd ecd
cba dba eba dca eca eda dcb ecb edb edc

Variatsioonide arvu võib leida valemist

Programmis MS Excel leiab variatsioonide arvu funktsioon PERMUT.

Variatsioonid n elemendist n kaupa on permutatsioonid, .V n
n 'Pn

Kombinatsioonideks n elemendist m kaupa nimetatakse selliseid ühendeid, millest igaüks sisaldab
m elementi, mis on võetud n erineva elemendi hulgast ja mis erinevad üksteisest vähemalt ühe
elemendi poolest. Kombinatsioonide korral järjestus pole oluline, st. erinevateks loetakse need
kombinatsioonid, mis koosnevad erinevatest elementidest.

Näiteks kui antud elementideks on tähed a, b, c, d ja e (n=5), siis kolmetäheliste kombinatsioonide moodustamiseks on 10
erinevat võimalust:
abc abd abe acd ace ade bcd bce bde cde

Programmis MS Excel leiab kombinatsioonide arvu funktsioon COMBIN.

NÄIDE 2.9. 
52-lehelisest kaardipakist võetakse järjest kaks kaarti (esimest tagasi ei panda).  Leida tõenäosus, et üks kaart on 2 ja teine 3.

LAHENDUS. Tähistame vastavat sündmust tähega E. Siis tõenäosus , kus mon soodsate katsetulemuste arv ja np (E)' m
n

kõikvõimalike katsetulemuste arv. Kuna nii kahtesid kui ka kolmesid on kaardipakis neli tükki, siis selliseid võimalusi, kus üks
kaart on 2 ja teine 3, on . Mitmel erineval moel aga üleüldse on võimalik võtta kaks kaarti 52-st? See onm'4 @4'16
kombinatsioonide arv 52-st kahe kaupa: 

Nüüd vastava sündmuse tõenäosus

NÄIDE 2.10. 
Üheksaliikmelises komisjonis, kus on neli meest ja viis naist, moodustatakse juhuslikult neljaliikmeline alamkomisjon. Leida
tõenäosus, et alamkomisjonis on kaks meest ja kaks naist.
LAHENDUS: Üheksa inimese hulgast nelja valikuks (järjekord pole oluline) on  erinevat võimalust. See on kõikvõimalikeC 4

9

tulemuste arv. Kahe mehe valikuks nelja hulgast on  võimalust ja kahe naise valikuks viie hulgast on  erinevatC 2
4 C 2

5

võimalust. Seega selliseid erinevaid alamkomisjone, kus on kaks meest ja kaks naist, saab olla   , see on soodsateC 2
4 @C

2
5

katsetulemuste arv. Otsitav tõenäosus
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p (E)' m
n
'

C 2
4 @C

2
5

C 4
9

'

4!
2! @2!

@ 5!
2! @3!

9!
4! @5!

'
60

126
'

10
21

.0,476 .

V k
n 'n @n @.... @n'n k

k korda

V 4
10'10 @10 @10 @10'104'10000

Pn (α,β,...,λ)'
n!

α!β! ...λ!

P3(2,1)'
3!

2!1!
'3

P6(2,1,3)'
6!

2!1!3!
'60

PROBLEEM 2.1.
Üheksaliikmeline komisjon koosneb üheksa erineva linna esindajatest. Kaheksa linna on enamvähem
ühesuguse rahvaarvuga, üks linn on aga teistest kolm korda suurema rahvaarvuga. Hääletamisel on
selle linna esindajal kolm häält, teistel üks hääl, seega kokku on 11 häält.
Selline hääletussüsteem on vastuolus printsiibiga “üks inimene, üks hääl”. Kohtulahendis Ianucci v
Board of Supervisors (20 N.Y.2d 244, 282 N.Y.S2d 502 (1967)) otsustas aga New Yorgi kohus, et
kuigi printsiip “üks inimene, üks hääl” on rikutud, võib antud juhul kasutada nn kaaludega
hääletussüsteemi, kui iga komisjoni liikme võimalus anda otsustav hääl vastab tema poolt esindatud
valijate suhtele kogu valijaskonda.

Kontrollida, kas antud juhul on see vastavus täidetud.
__________

Seni vaadeldud ühendeis olid kõik n elementi erinevad ja  iga element võis ühendis esineda ülimalt
üks kord. 

Kordumistega variatsioonide korral võib üks element esineda mitu korda. Kordumistega
variatsioonide arv n elemendist k kaupa on

NÄIDE 2.11. Mitu erinevat neljanumbrilist PIN koodi on võimalik moodustada?
LAHENDUS Iga PIN koodi koha jaoks on võimalik on valida 10 erineva numbri vahel:

Esinegu meil n elemendi hulgas α korda element a, β korda element b jne., λ korda element l ,
kusjuures . Neist n elemendist moodustatud permutatsioone nimetatakseα%β% ...%λ'n
kordumistega permutatsioonideks. Kordumistega permutatsioonide arv

NÄIDE 2.12. Olgu meil kolm tähtedega klotsi: A, A, ja B. Mitu erinevat “sõna” saab neist moodustada?
Kolm: AAB, ABA, BAA. Kasutades valemit:

NÄIDE 2.13. Olgu meil kuus tähtedega klotsi: A, A, K, L, L, L. Mitu erinevat “sõna” saab neist moodustada?
Kasutades vastavat valemit, saame, et erinevate “sõnade” arv on:

PROBLEEM 2.2.
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USA Laevanduse Administratsioon (U.S. Maritime Administration) korraldab iga kuue kuu tagant
vähempakkumise vanade laevade lammutamiseks. Pakkumise võidab see firma, kes küsib
lammutamise eest kõige väksemat hinda. Pakkumistel osaleb alati seitse lammutusfirmat. Viimasest
üheksast vähempakkumisest on viis firmat võitnud selle ühel korral ja kaks firmat kahel korral.
Firmasid süüdistatakse kokkuleppepoliitikas, st et nad tegelikult ei konkureeri vähempakkumistel,
vaid on iga kord võitja suhtes omavahel kokku leppinud. Firmad eitavad seda.

Eeldame, et kõigil firmadel on lepingu saamiseks (vähempakkumise võitmiseks) ühesugune
tõenäosus ja kui üks kord leping saadi, see ei mõjuta järgmise vähempakkumise tulemust. Näidata, et
sellisel juhul on lepingute jaotus 2,2,1,1,1,1,1 väga väikese tõenäsosusega ning kokkuleppe
olemasolu on usutav.

__________

ÜLESANDED
2.12 Ühe päeva tunniplaanis on 5 tundi. Mitu erinevat tunniplaani saab koostada 10 õppeainest, kui igale õppeainele on ette
nähtud üks tund päevas?
2.13 Mitmel erineval viisil saab 6 erinevat kirja panna kuute erinevate aadressidega ümbrikusse, nii et igas ümbrikus oleks üks
kiri? Kui suur on tõenäosus, et kõik kirjad satuvad õigetesse ümbrikesse?
2.14 12 kandidaadist moodustatakse  üks 3-liikmeline grupp ja kõikidel kandidaatidel on ühesugune võimalus pääseda sellesse
gruppi. Mitu erinevat võmalust on grupi  moodustamiseks? Kui suur on tõenäosus, et kandidaat X pääseb sellesse gruppi?
2.15 Haigla kirurgiaosakonnas töötab 15 kirurgi. Mitmel erineval viisil saab moodustada brigaadi, milles on üks opereeriv
kirurg ja üks assisteeriv kirurg?
2.16 Mitmel erineval viisil saab 20 sõdurist määrata toimkonda kaks sõdurpoissi a) samade kohustustega; b) erinevate
kohustustega?
2.17 Mitu erinevat kolmest  aktsiast koosnevat portfelli saab moodustada  7 erineva firma aktsiatest?
2.18 Kaheksast nelgist ja viiest roosist soovitakse valmistada kimp, milles on 3 nelki ja 2 roosi. Mitu erinevat kimpu on
võimalik valmistada?
2.19 Diplomaadid suruvad kohtudes teineteise kätt. Mitu käepigistust vahetatakse diplomaatilisel vastuvõtul, kus osaleb 100
diplomaati?
2.20 Neli firmat A, B, C, ja D konkureerivad tellimuste 1 ja 2 saamise peale, kusjuures ükski firma ei tohi saada mõlemat
tellimust korraga. Eeldades, et kõikide firmade šansid on võrdsed, leida tõenäosus, et

a) firma A saab 1. tellimuse;
b) firma A saab kas 1. või 2. tellimuse.

2.21 7 firmat konkureerivad 3 tellimuse peale samadel tingimustel, mis eelmises ülesandes. Leida tõenäosus, et
a) esimene firma saab tellimuse nr. 2;
b) teine firma saab ühe kolmest tellimusest.

2.22 4 mehe ja 3 naise hulgast tuleb valida 4-liikmeline komisjon. Leida tõenäosus, et
a) komisjonis on 2 meest ja 2 naist;
b) komisjonis on vähemalt 2 naist.

2.23 Projektis osaleb 5 inimest, kes valitakse välja 4 mehe ja 5 naise hulgast. Leida tõenäosus, et
a) projektis osalejate hulgas on 3 naist;
b) projektis osalejate hulgas on vähemalt 3 naist;
c) projektis osalejate hulgas on mehi rohkem kui naisi.

2.24 Firmal on 6 veokit, millest 2 on uued. Ühel päeval tuleb saata laadungid kahele erinevale tellijale. Kui laadungi saamise
šansid on veokitel võrdsed, kui suur on tõenäosus, et üks uus veok jääb garaaži?

VASTUSED
2.12 30240 2.13 720; 0,00139  2.14 220; 0,25. 2.15 210 2.16 a) 190; b) 380 2.17 35. 2.18 560. 2.19  4950 2.20 a) 0,25; b) 0,5.

2.21 a) ; b) . 2.22 a) 0,514; b) 0,629. 2.23 a) 0,476; b) 0,643; c) 0,357.  2.24 0,5331
7

3
7

Liitsündmuste tõenäosused

Kahe sündmuse summaks nimetatakse sündmust C , milles toimub kas sündmus A või sündmus
B või mõlemad koos: C= A c B. Vastavate päringute koostamisel kasutatakse näiteks märksõnu
“või”, “or”: A või B, A or B.

Kahe sündmuse A ja B korrutiseks nimetatakse sündmust C, mille korral esineb nii sündmus A kui
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Joonis 25 Kahe sündmuse summa ja korrutis

160%140&124
200

'
160
200

%
140
200

&
124
200

'0,8%0,7&0,62'0,88

p (A^B)'p (A)%p (B)&p (A_B)

Kahe sündmuse summa tõenäosus võrdub nende sündmuste tõenäosuste
summaga, millest on lahutatud nende sündmuste korrutise tõenäosus:

p (A^ B)'p (A)%p (B)

Kahe teineteist välistava sündmuse summa tõenäosus võrdub nende
sündmuste tõenäosuste summaga:

ka sündmus B : C=  A 1 B. Vastavate päringute koostamisel kasutatakse näiteks märksõnu “ja”,
“and”: A ja B, A and B, A & B.

NÄIDE 2.14. 
200 loengukursust kuulanud üliõpilase seast sooritasid esimese kontolltöö positiivselt 160 üliõpilast ja teise kontrolltöö 140
üliõpilast. 124 üliõpilast sooritasid positiivselt mõlemad kontrolltööd. Õppejõud otsustas, et arvestuse saavad need üliõpilased,
kes sooritasid positiivselt vähemalt ühe kontrolltöö. Kui suur on tõenäosus, et selle kursuse kuulaja saab arvestuse?
Olgu sündmus A esimese kontrolltöö positiivne sooritamine ja sündmus B teise kontrolltöö positiivne sooritamine. Vastavad

tõenäosused on siis:  ja . Tõenäosus, et sooritatakse mõlemad kontrolltööd positiivselt, onp(A)' 160
200

'0,8 p(B)' 140
200

'0,7

 p(A_B)' 124
200

'0,62

Arvestuse saavad need, kes sooritasid positiivselt ainult 1. kontrolltöö pluss need, kes sooritasid positiivselt ainult 2.
kontrolltöö pluss need, kes sooritasid positiivselt mõlemad kontrolltööd. Esimese kontrolltöö positiivselt sooritanud 160
üliõpilase seas on ka need, kes tegid ära mõlemad kontrolltööd. Ka 140 üliõpilase seas on mõlema kontrolltöö positiivselt
sooritanud. Et me mõlema kontrolltöö sooritanuid kahekordselt ei arvestaks, tuleb arvestuse  saajate arv leida järgmiselt:

 Arvestuse saamise tõenäosus leitakse järgmiselt:160%140&124

Vastus: Tõenäosus, et selle kursuse läbimisel õnnestub saada arvestus, on 0,88

Kui sündmused on teineteist välistavad, siis nende sündmuste korrutis on null,  ja summap (A_B)'0
tõenäosuse leidmine lihtsustub:

NÄIDE 2.15.Kui kuni 17 aastaseid ostjaid on 20% ostjate üldarvust (tõenäosus p(A) = 0,20) ja 18-25 aastaseid 15% (tõenäosus
p(B) = 0,15), siis tõenäosus, et ostja on kuni 25 aastane, on . p (A^B)'p (A)%p (B)'0,20%0,15'0,35
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p (A_ B)'p (A) @p (B)

Kahe teineteisest sõltumatu sündmuse korrutise tõenäosus võrdub nende
sündmuste tõenäosuste korrutisega:

Edutati Ei edutatud Kokku

Mees 288 672 960

Naine 36 204 240

Kokku 324 876 1200

Olukorda kirjeldab järgmine tabel

Edutati Ei edutatud Kokku

Mees 0,24 0,56 0,80

Naine 0,03 0,17 0,20

Kokku 0,27 0,73 1,00

Vastavad tõenäosused

NÄIDE 2.16. 
Firmas on 1200 töötajat: 960 meest ja 240 naist. Kahe aasta jooksul on edutatud 324 töötajat, nende seas oli 288 meest ja 36
naist. Firma juhtkonda süüdistatakse naiste diskrimineerimises, kuna naisi on vähe edutatud.

Tõenäosuste tabelist on näha, et suvalisest soost töötaja edutamise tõenäosus on 0,27. Kui suur on tõenäosus, et edutatud
töötaja on mees või naine? Võtame kasutusele järgmised sündmuste tähistused: M - töötaja on mees; N - töötaja on naine; E -
töötajat edutati.
Meil tuleb leida tinglikud tõenäosused ja ja neid võrrelda. p (E |M) p (E |N)

Mehe tõenäosuse edutamiseks leiame, kui edutatud meeste arvu jagame meeste koguarvuga: . Kasutades aga288
960

'0,3

tõenäosusi, siis ehk 0,24
0,8

'0,3 p (E |M)' p (M_E)
p (M)

Naise tõenäosuse edutamiseks leiame, kui edutatud naiste arvu jagame naiste koguarvuga: . Kasutades aga36
240

'0,15

tõenäosusi, siis ehk .0,03
0,20

'0,15 p (E |N)' p (N_E)
p (N)

Kuna naistel on tõenäosus edutada saada kaks korda väiksem kui meestel, võib tõesti tegemist olla soolise
diskrimineerimisega.

Kui on aga sündmuse A tinglik tõenäosus B suhtes on teada ja tuleb leida nende sündmuste korrutise
tõenäosus, siis seda saab leida samast seosest. 

p (A|B)' p (A_ B)
p (B)

Sündmuse A tinglik tõenäosus sündmuse B
suhtes on leitav järgmiselt
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p (A_ B)'p (A |B) @p (B)
p (A_ B)'p (B |A) @p (A)

Kahe sündmuse A ja B  korrutise tõenäosus on 

p (A_ B)'p (A) @p (B)

Kahe teineteisest sõltumatu sündmuse korrutise tõenäosus võrdub nende
sündmuste tõenäosuste korrutisega:

NÄIDE 2.17.Päevalehel  “Meie Päev” ilmub ka pühapäevane lisaleht “Meie Pühapäev”, mida on võimalik eraldi tellida.
Toimetusele on teada, et kõikidest ajalehtede tellijatest tellib 84% just nende päevalehte. Lisaks on teada, et kõigist lehe “Meie
Päev” tellijatest tellib 75% ka pühapäevast lisalehte. Kui suur on tõenäosus, et lugeja tellib nii päevalehe “Meie Päev” kui ka
selle lisalehe? 
Olgu päevalehe tellimine sündmus P ja lisalehe tellimine sündmus L. Siis ja Mõlema lehe tellimisep (P)'0,84 p (L |P)'0,75
tõenäosus on p (P_ L)'p (L |P) p (P)'0,75 @0,84'0,63

Kui sündmuse A tinglik tõenäosus B suhtes on sama, mis sündmuse A tõenäosus ilma sündmuse B
toimumist arvestamata, , siis A ja B on  sõltumatud sündmused. Sellisel juhulp (A |B)'p (A)
korrutise tõenäosuse leidmine lihtsustub.

Kui aga , on sündmused sõltuvad.p (A |B)…p (A)

Kui sündmused A ja B on üksteist välistavad, siis nende korrutis on võimatu sündmus .A_B'i

ÜLESANDED
2.25 Firmas on viis osakonda. Järgnevas tabelis on toodud ülevaade osakondade poolt esitatud tellimustest:

Osakonnad KOKKU

Müük Varustus Tootmine. Raamatupidamine Ladu

Väikevahendid 10 12 4 8 4 38

Sisseseade 1 3 9 1 1 15

Muu 0 0 4 1 2 7
Avastati, et ühes tellimuses esineb viga. Leida tõenäosus, et vigane tellimus

a) oli väikevahendite kohta;
b) ei olnud väikevahendite kohta;
c) tuli laost;
d) tuli tootmisosakonnast;
e) tuli kas tootmisosakonnast või laost;
f) ei tulnud ei tootmisosakonnast ega laost;
g) oli väikevahendite tellimus müügiosakonnast.

2.26 Ülikoolis uuriti 100 üliõpilast, kellel oli määratud stipendium. Selgus, et neist 40 töötasid, 25-l oli õppevõlgnevusi ning 15
nii töötasid kui olid ka õppevõlglased. Kui suur on tõenäosus, et stipendiumi saanud üliõpilane kas töötas või oli
õppevõlglane?
2.27 "Kulli ja kirja" visatakse kaks korda. Kui suur on tõenäosus, et mõlemal korral tuleb "kull"? 
2.28 "Kulli ja kirja" visatakse kaks korda. Leida tõenäosus, et

a) esimene kord tuleb "kiri" ja teine kord "kull";
b) ühel juhul tuleb "kiri" ja teisel juhul "kull".

2.29 2 inimest viskavad 60 korda "kulli ja kirja".  Mitmel korral peaksid nad saama mõlemad tulemuseks "kiri"?
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2.30 Münti on rikutud, nii et "kulli" tuleku tõenäosus on 0,2.
a) Kui suure tõenäosusega tuleb esimesel viskel "kiri" ja teisel viskel "kull"?
b) Kui suure tõenäosusega tuleb kolmel viskel "kiri"?

2.31 Turuuring on näidanud, et reedeõhtust meelelahtussaadet jälgib peredes regulaarselt 30% meestest ja 20% naistest. Lisaks
on teada, et 12% abielupaaridest jälgivad saadet koos. Kui suur on tõenäosus, et vähemalt üks abikaasa on saate regulaarne
jälgija?
2.32 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse kaart ja fikseeritakse selle mast. Seejärel pannakse kaart tagasi, segatakse ja
tõmmatakse uuesti. Olgu sündmuseks A see, et esimene kaart on “ärtu” ja sündmus B, et teine kaart on “ärtu”. Leia järgmised
tõenäosused

a) ;p (B*A)
b) ;p (B*A )
c) ;p (A_B)
d) ;p(A^B)
e) .p (Ā_B)

2.33 52 lehelisest kaardipakist tõmmatakse järjest kaks kaarti (vahepeal tagasi ei panda). Olgu sündmuseks A see, et esimene
kaart on “ärtu” ja sündmus B, et teine kaart on “ärtu”. Leia järgmised tõenäosused

a) ;p (B*A)
b) ;p (B*A )
c) ;p (A_B)
d) .p (Ā_B)

2.34 Tõenäosus, et aktsiad A annavad tulu, on 0,7 ning tõenäosus, et aktsiad B annavad tulu, on 0,9. Kui suur on tõenäosus, et
tulu toovad mõlemad aktsiad?
2.35 Ettevõte saatis kiirtellimuse vajaminevate detailide kohta kahele tarnijale. Kui 4 päeva jooksul kumbagi tellimust ei
täideta, tuleb tootmine seisata kuni esimese partii saabumiseni. Tõenäosus, et tarnija A täidab tellimuse 4 päeva jooksul, on
0,55. Tõenäosus, et tarnija B täidab tellimuse 4 päeva jooksul, on 0,35.

a) Kui suur on tõenäosus, et mõlemad tellimused täidetakse 4 päeva jooksul?
b) Kui suur on tõenäosus, et vähemalt üks tellimus täidetakse 4 päeva jooksul?
c) Kui suure tõenäosusega tuleb tootmine 4 päeva pärast seisata?

2.36 Firma taotleb kahte lepingut. Lepingu A sõlmimise tõenäosus on 0,4 ja lepingu B sõlmimise tõenäosus on 0,1. Leida
järgmised tõenäosused:

a) sõlmitakse mõlemad lepingud;
b) ei sõlmita kumbagi lepingut;
c) sõlmitakse üks leping

2.37 AS Nõukogusse kuulub 15 liiget. Reorganiseerimise läbiviimiseks on vajalik 80%  liimete nõusolek. Kui suure
tõenäosusega läheb reorganiseerimine läbi, kui tõenäosus, et iga üksik nõukogu liigel häälteab poolt, on 0,7?
2.38 Enne valimisi uuriti toetust erinevatele parteidele. Küsitleti 1000 inimest, kellest 600 olid naised. Parteid A toetas 350
vastajat, parteid B 320 vastajat, parteid C 300 ja 30 vastajal puudus eelistus. Eeldades, et toetus ühele või teisele parteile ei
sõltu vastaja soost, leida

a) mitu meest võis toetada parteid A;
b) mitu naist võis toetada parteid C;
c) mitu naist võis toetada kas parteid A või parteid C.

2.39  Auto esitule kustumise üheks põhjuseks võib olla kas läbipõlenud pirn või rike elektrisüsteemis. Rikke esinemise
tõenäosus on 0,2 ja pirni läbipõlemise tõenäosus 0,4. Leida tõenäosus, et 

a) tule kustumise põhjuseks on nii rike elektrisüsteemis kui pirni läbipõlemine;
b) tule kustumist ei põhjustanud ei rike elektrisüsteemis ega pirni läbipõlemine.

2.40 On teada tõenäosused p(A)=0,6, p(B)=0,7 ja . Leia tinglikud tõenäosusedp (A_B)'0,5
a) ;p (A*B)
b) ;p (B*A)
c) Kas sündmused A ja B on sõltuvad või sõltumatud?

2.41 Müügikoolitusprogrammist kokkuvõtete tegemisel selgus, et  50-st eelmisel aastal preemia saanud müügiesindajast olid
20 läbinud koolituse. Kokku on firmas 200 müügiagenti.

a) Kui suur on tõenäosus, et müügiesindaja saab preemia?
b) Kui suur on tõenäosus, et preemia saanud müügiesindaja on läbinud koolituse?
c) Kui suur on tõenäosus, et müügiesindaja on saanud nii koolitust kui ka preemiat?
d) Oletame, et koolituse läbib 40% kõikidest müügiesindajatest. Kui suur on tõenäosus, et koolituse läbija saab preemia?
e) Hinnata, kas koolitusest on kasu, st kas koolitus ja preemia saamine on sõltuvad või sõltumatud sündmused.

VASTUSED
2.25 a) 0,633; b) 0,367; c) 0,117; d) 0,283; e) 0,400; f) 0,600; g) 0,17.2.26 0,5 2.27  0,25. 2.28 a) 0,25; b) 0,5. 2.29 15. 
2.30 a) 0,16; b) 0,512. 2.31 0,38 2.32 a) 0,25; a) 0,25; c) 0,0625; d) 0,4375; e) 0,1875. 2.33 a) 0,2353; b) 0,2549; c) 0,0588;
d)  0,1912.  2.34 0,63. 2.35a) 0,19; b) 0,71; c) 0,29 2.36 a) 0,04; b) 0,54; c) 0,42 2.37 1,38% 2.38a)140; b)180; c)390 2.39 a)
0,08 b) 0,48 2.40 a) 0,833; b) 0,714; c) sõltuvad. 2.41a) 0,25; b)0,40; c)0,10; d)0,25; e) sõltumatud, koolitusest pole kasu. 
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p (K |V )' p (K_V)
p (V)

p (K_V )'p (V |K) @p (K)

V' (K_V )^ ( K̄_V)

p (V )'p (K_V )%p ( K̄_V)

V

V

K

Joonis 27 Võit või kaotus. 

p (K_V )'p (V |K) @p (K)
p (K̄_V )'p (V | K̄) @p (K̄)

p (V )' p (V |K) @p (K)%p (V | K̄) @p (K̄)

p (K |V )' p (V |K) @p (K)
p (V |K) @p (K)%p (V | K̄) @p (K̄)

Bayes’ Teoreem

NÄIDE 2.18. 
Jalgpallimeeeskond mängib 55% mängudest koduväljakul ja 45% külas. Kodus mängides on võidu tõenäosus 0,80, külas
mängides võidetakse aga tõenäosusega 0,65. Eelmisel laupäeval peetud mängus saavutati võit. Kui suure tõenäosusega toimus
see mäng koduväljakul?
Lahendus.
Tähistame “võitu” tähega V ja “kaotust”  (kaotus on võidu vastandsündmus). Koduväljakul mängimist tähistame K  ja külasV̄
mängimist . Paneme kirja vastavad tõenäosused:K̄

; ; ;  p (K)'0,55 p (K̄)'0,45 p (V |K)'0,80 p (V | K̄)'0,65
Leida tuleb tinglik tõenäosus p (K |V )'?
Kasutame valemit tingliku tõenäosuse leidmiseks  

Lugejas oleva korrutise tõenäosuse leidmiseks kasutame antud tinglikku tõenäosust 

Kuidas aga leida tõenäosust, et suvalises mängus saadakse võit . Uurime vastavat tõenäosuste puud joonisel 27. Võidup (V)'?
saamiseks on kaks võimalust: kas võidetakse kodus või võidetakse võõrsil. Järelikult sündmuse võit võib kirja panna järgmiselt 

Kuna “kodus ja võit” ning “ei ole kodus ja võit”  on teineteist välistavad sündmused, siis nende summa tõenäosus on vastavate
tõenäosuste summa

Korrutiste tõenäosused saab aga leida antud tinglike tõenäosuste kaudu

Seega sündmuse “võit” tõenäosus

Otsitav tõenäosus on nüüd

Tehes vasrtavad arvutused, saame: tõenäosus, et võiduga lõppenud mäng toimus kodus, on 0,60
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A' (A_H1)^ (A_H2)^ ... ^ (A_Hn)

p (A)'j
n

i'1
p (A_Hi)

p (A_Hi)'p(Hi) p(A*Hi)

p (A )'j
n

i'1
p(Hi) p(A*Hi)

põhjused

sümptomid

Põhjused ja sümptomid

Joonis 28

Eelmises näites tuletatud lõppvalem on tuntud Bayes’ teoreemi nime all.

Mingi sündmus A võib toimuda erinevatel põhjustel. Seda, et esineb mingi konkreetne põhjus,
nimetame hüpoteesiks. Hüpoteese võib vaadelda omaette sündmustena. Kui need põhjused on
üksteist välistavad, siis saame  n üksteist välistavat elementaarsündmust H1, H2,..., Hn, mis
moodustavad täieliku süsteemi. See, et sündmus A toimub ühe konkreetse põhjuse tulemusel
täehdnab, et sündmus A toimub vaid koos ühega hüpoteesidest:

Kuna hüpoteesid olid üksteist välistavad, siis liidetavad on ka üksteist välistavad sündmused.A_Hi

Sellisel juhul kehtib üksteist välistavate sündmuste teõnäosuste liitmise valem

Sündmuste korrutise tõenäosuste valemi põhjal

ning 

Viimast valemit nimetatakse täistõenäosuse valemiks. Seda kasutades saab Bayesi teoreemi
laiendada.

p (A |B )' p (B |A) @p (A)
p (B |A) @p (A)%p (B | Ā) @p (Ā)

Bayes’ teoreem
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p (Hi |A )'
qi @p (Hi)

p (A)

Bayesi valemi kasutamiseks püstitatakse kõigepealt hüpoteesid ning leitakse nende tõenäosused.
Hüpoteesi tõenäosust, mis on leitud enne katset, nimetatakse hüpoteesi aprioorseks tõenäosuseks.
Pärast katset, st sündmuse A toimumist, arvutatakse hüpoteeside toimumise esialgsed tõenäosused
ümber. Hüpoteesi tõenäosus peale katset on  hüpoteesi aposterioorne tõenäosus.

Kui katse tulemusena toimub vastandsündmus , siisA

kus  ja qi'1&p (A*Hi) p(A)'j
n

i'1
p(Hi) @qi

Bayes teoreemi sisu on see, et mingi sündmuse toimumise tõenäosust saab määrata, hinnates selle
sündmuse tomumise tõenäosusi minevikus. Eeldused põhinevad tegelikkusest võetud andmetel, mida
põhjalikumad on andmed, seda täpsemaid oletusi saab teha ning andmete muutudes või täienedes
muutub või täpsustub ka oletus sündmuse toimumise tõenäosuse kohta.

Loogilised süsteemid ei suuda hõlmata kõiki ootamatuid aspekte ning ka inimeste otsustusprotsesse
ei juhi sageli loogilised arutlused ja seetõttu on Bayes’i printsiibid leidnud rakendust paljudes
valdkondades:
< Interneti otsingumootorid;
< “õppivad” rämpsposti (spam)  filtrid;
< andmekaevandamine (data mining);
< ekspertsüsteemid (veaotsing, haiguste diagnostika);
< kõnetuvastussüsteemid, masintõlge;
< Office Assistant (Microsoft Office abivahend).

ÜLESANDED
2.42 Pank A planeerib korrastada krediitkaartide väljastamist. Eelmistel aastatel 5% kaardiomanikest ei suutnud oma arveid ära
maksta ja pank sai kahjumit. Panga juhtkond on analüüsi teel leidnud, et suvalise krediitkaardi omaniku maksevõimetuks
jäämise tõenäosus on 0,05. Lisaks sellele on kindlaks tehtud, et nendel, kes maksevõimetuks ei muutunud, esines tõenäosusega
0,2 siiski ühe või mitme kuu kaarditasu võlgu jäämist. Maksevõimetuks jäänutel oli see tõenäosus muidugi 1. Leida, kui suure
tõenäosusega kaotab maksevõime see klient, kellel on jäänud võlgu kaardihooldustasu. Pank otsustas, et sulgeb need kaardid,
kelle omanikel on tõenäosus jääda maksevõimetuks suurem kui 0,20. Kas on põhjust sulgeda kaart, mille omanik jäi võlgu
kuutasu?
2.43 On kaks kotitäit münte. Esimeses kotis on 150 kuldmünti ja 50 hõbemünti. Teises kotis 100 kuld- ja 200 hõbemünti.
Juhsulikult valitud kotist võeti välja üks münt ja see oli kullast. Kui suure tõenäosusega võeti see münt esimesest kotist? 
2.44 Arvutite koostamisel kasutatavaid mälusid saadakse kahelt tarnijalt. 60% mäludest pärineb tootjalt MemX ja 40% tootjalt
MemY. On teada, et tootja MemX toodangu hulgas on defektseid mälusid 5% , aga MemY toodangu hulgas vaid 2,5%.
Konkreetsesse arvutisse sattus defektne mälu. Kui suure tõenäosusega pärineb see tootjalt MemX?
2.45 Liikluskindlustuspoliise müüv kindlustusfirma on pannud tähele, et erinevat värvi autod satuvad avariisse erineva
tõenäosusega. Tõenäosus, et punase autoga toimub õnnetus, on 0,03, sinise auto korral 0,015 ja muud värvi auto korral 0,023.

p (Hi |A )'
p (A |Hi) @p (Hi)

j
n

i'1
p (A |Hi) @p (Hi)

Olgu antud hüpoteeside täielik süsteem H1, H2,..., Hn, ning teada nende hüpoteeside tõenäosused
p(H1), p(H2), ... , p(Hn). Tehakse katse, mille tulemuseks on mingi sündmus A, mille tinglikud
tõenäosused , ...,  on teada. siis avaldub hüpoteesi Hi tinglikp (A*H1) p (A*H2), p (A*Hn),
tõenäosus Bayesi valemi abil
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Punaseid autosid on kõikidest autodest 10%, siniseid 15%, ülejäänud on muud värvi. Toimus liiklusõnnetus. Kui suure
tõenäosusega toimus see punast värvi autoga?
2.46 Lattu saabunud detailidest on 30% valmistatud tootja A poolt, 55% tootja B poolt ja ülejäänud tootja C poolt. Tootja A
toodangu hulgas leidub mittestandardseid 5%, tootja B toodangu hulgas on mittestandardseid 2% ja tootja B toodangu hulgas
3%. Laost juhuslikult võetud detail oli mittestandartne. Leida tõenäosus, et see oli valmistatud tootja A poolt.

VASTUSED  2.42 0,21, jaa. 2.43  2.44 0,75 2.45 0,093. 2.46 0,492 9
13
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Joonis 28 Diskreetse suuruse tõenäosusjaotuse esitamine

pi'f (xi)

 3. JAOTUSSEADUSED
Juhusliku suuruse jaotus.

Juhuslik suurus on suurus, mis katse tulemusel omandab juhuslikult ühe ja ainult ühe oma
võimalikest väätrustest. Juhuslik suurus võib olla:
< diskreetne – väärtused on isoleeritud, erinevad üksteisest mingi lõpliku arvu võrra, lõplikus

vahemikus on lõplik arv väärtusi
< pidev – suvalises vahemikus on lõpmata arv väärtusi.

NÄIDE 3.1.  Uuriti poes toimunud vargusi ja leiti, kui suure tõenäosusega toimub päevas 0 vargust, 1 vargus jne. Tõenäosuse
leidmiseks kasutati statistilist meetodit.

varguste arv päevas (xi) 0 1 2 3 4 ja
rohkem

KOKKU

vastava variandi tõenäosus (pi) 0,20 0,36 0,30 0,12 0,02 1

Tegemist on sündmuste täieliku süsteemiga, s.t. kindlasti realiseerub üks sündmustest: kas 0; 1; 2; 3 või 4 (ja rohkem) vargust
päevas. Tõenäosuste summa .  Seda, kuidas tõenäosus jaotub erinevate variantide vahel, võib esitada ka diagrammil. j pi'1

Histogrammil ja jaotuspolügoonil on erinevad väärtused ühendatud vaid piltlikkuse huvides.
Diskreetsel suurusel vahepealseid väärtusi ei ole.

Jaotusseaduse võib esitada tabeli kujul, mida nimetatakse jaotusreaks:

juhusliku suuruse X väärtused xi x1 x2 ... xn

vastava väärtuse esinemise suhteline sagedus
ehk tõenäosus pi

p1 p2 ... pn

Mõnikord õnnestub jaotusseadus väljendada ka analüütilisel kujul (valemi abil)

NÄIDE 3.2. Õppejõud on kindlaks teinud, et 17% üliõpilastest teevad antud ülesande ära 5 minutiga, 33% 10 minutiga ja 50%
üliõpilastel kulub aega 15 minutit. Kui X on juhuslik suurus, mis võib omada väärtusi 5, 10 ja 15, siis jaotusseaduse võib

väljendada kujul .pi'
xi

30

Diskreetse juhusliku suuruse X jaotusseaduseks nimetatakse vastavust suuruse
kõikvõimalike väärtuste xi ja nende tõenäosuste pi vahel. 
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F (a)'P (X#a )

Juhusliku suuruse X jaotusfunktsioon F(a) annab tõenäosuse, et juhusliku suuruse X 
väärtus on väiksem mingist reaalarvust a:

P(X#a)%P(X>a)'1

Joonis 29 Võimekuse testi tulemuste jaotusfunktsioon

Punktide arv Sagedus Kumulatiivne
sagedus

Kumulatiivne suhteline
sagedus ehk

jaotusfunktsioon
19 24 24 14,1%
24 49 73 42,9%
29 49 122 71,8%
34 38 160 94,1%
39 7 167 98,2%
50 3 170 100,0%

j pi'1
Jaotusseadus peab rahuldama tingimust:

Kui tunnusel on palju väärtusi, ei ole kasulik neid kõiki jaotustabelis üles lugeda - jaotustabel muutub
ebaülevaatlikuks. Üksikväärtuste asemel valitakse sobivad väärtuste vahemikud. Jaotustabelis
näidatakse ära valitud vahemikud ja nende suhtelised sagedused ehk osakaalud. Suhteline sagedus
näitab sel juhul, kui suur osa kõikidest väärtustest langeb antud vahemikku.

NÄIDE 3.3. Esitame uuesti lk 7 toodud võimekusetesti tulemuste jaotustabeli, kus oli leitud kumulatiivsed sagedused ja
kumulatiivsed suhtelised sagedused. Kumulatiivset suhtelist sagedust nimetatakse jaotusfunktsiooniks

Tõenäosus, et juhuslik suurus X on väiksem-võrdne mingist väärtusest a või et ta on suurem samast
väärtusest a, on 1:

Järelikult tõenäosus, et juhuslik suurus on suurem mingist väärtusest a, on leitav järgmiselt:
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P(X>a)'1&P(X#a)'1&F (a)

Joonis 31 Jaotustihedus

Joonis 32 Empiiriline jaotus (tulbad) ja teoreetiline jaotus (joon)
täringu korral.

Pideva juhusliku suuruse korral on kõikvõmalike väärtuste arv lõpmatu. Järelikult konkreetse üksiku
väärtuse esinemise tõenäosus on 0. Nullist erinev on aga mingisse vahemikku jäämise tõenäosus. 
Tõenäosus, et pidev juhuslik suurus x langeks vahemikku (x; x+ ∆x) pikkusega ∆x, on 

. Kuna erinevate pikkustega vahemike jaoks on vahemikku langemisseF (x%∆x)&F (x)'∆F
tõenäosus erinev, tuleb kasutada tõenäosust ühiku kohta, mida nimetatakse ka suhteliseks

sagetustiheduseks . Kui soovime leida suhtelist sagedustihedust mingis konkreetse väärtusef (' ∆F
∆x

jaoks, siis vahemiku laius ∆x läheneb nullile ja saadud suurust nimetatakse pideva juhusliku suuruse
suuruse jaotustiheduseks ehk tõenäosustiheduseks (probability density function, PDF). 

Kui soovime jaotustiheduse abil leida tõenäosust, et suuruse X väärtus jääb mingisse vahemikku, on
see võrdne antud vahemikus jaotustiheduse kõvera alla jääva pindalaga (joonis 31).

Teoreetilised jaotusseadused

Mingit katset palju kordi teostades ja iga kord registreerides juhusliku suuruse väärtuse, saame
empiirilise jaotuse. Näiteks võime visata täringut 100 korda, panna kirja, mitu korda esines silmade
arv 1, mitu korda 2 jne, ning leida vastavad statistilised tõenäosused (vt joonis 32). 
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Empiirilist jaotust on võimalik kõrvutada vastava teoreetilise jaotusega. Täringu silmade arvu korral
on selleks diskreetne ühtlane jaotus.

Erinevad juhuslikud suurused alluvad erinevatele teoreetilistele jaotusseadustele. Allpool mõningaid
tuntumaid jaotusseadusi.

Diskreetse juhuslik suuruse jaotusseadusi:
< ühtlane jaotus;
< binoomjaotus ehk Bernoulli jaotus;
< Poissoni jaotus;
< geomeetriline jaotus.

Pideva juhusliku suuruse jaotusseadusi:
< ühtlane jaotus;
< normaaljaotus;
< eksponentjaotus;
< logaritmiline normaaljaotus.

Teades seda, millisele jaotusseadusele juhuslik suurus allub, on võimalik prognoosida juhusliku
suuruse käitumist, st on võimalik leida, millise tõenäosusega omandab juhuslik suurus ühe või teise
väärtuse. Samuti on võimalik leida, millised väärtused on suurema tõenäosusega (esinevad sagedasti)
ja millised väärtused väiksema tõenäosusega (esinevad harva või äärmiselt harva).

Järgnevalt vaadeldakse kaht sagedamini kasutatavat jaotust: binoomajaotus ja normaaljaotus.

Binoomjaotus

PROBLEEM 3.1. Esimeseks juhtumiks, kus USA kohtus otseselt kasutati binoomjaotuse põhjal
leitud tõenäosust, loetakse 1967. aastal tomunud protsessi Whitus v. Georgia, 385 US 545, kus oli
esitatud süüdistus rassilises diskrimineerimises vandekohtunike määramisel: mustanahalise süüdi
mõistnud vandekohus koosnes vaid valgetest. Vandekohtunikud olid valitud šerifi käskkirjaga
määratud 90 vandekohtuniku hulgast ja nende 90 hulgas oli 7 mustanahalist. Kuna aga selles linnas
27% maksumaksjatest olid mustanahalised (vandekohtunike määramisel lähtus šerif maksumaksjate
registrist, milles oli märgitud ka rass), siis esitati süüdistus, et vandekohtunike valikul esines rassiline
diskrimineerimine. Kui rassilist diskrimineerimist ei oleks, siis ainult 7 mustanahalise sattumine 90
vandekohtuniku hulka on väga väikese tõenäosusega: 3,54 ×10-6.

__________

Binoomjaotusega on tegemist, kui
a) katse (trial) tulemus võib olla positiivne  (success) või negatiivne;
b) katset korratakse mitu korda, registreerides positiivsete tulemuste arvu.

Tegemist on seega katsete seeriaga, kus iga katse tulemus võib olla kas positiivne või negatiivne.
Katsed peavad olema sõltumatud, s.t. eelneva katse tulemus ei mõjuta järgneva katse tulemust.
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P (X'm)'C m
n p m (1&p) n&m

Olgu katse tulemus tõenäosusega p positiivne ja tõenäosusega 1-p negatiivne. Katset n
korda korrates võib saada m positiivset ja n-m negatiivset tulemust. Positiivsete tulemuste
arv m on diskreetne juhuslik suurus, mille tõenäosus arvutatakse Bernoulli valemiga

kus Cn
m on kombinatsioonde arv n elemendist m kaupa.

Kui katsete arv on n ja positiivse tulemuse tõenäosus p, siis 

binoomjaotuse keskväärtus x'np

ja standardhälve σ' np (1&p) .

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tõ
en
äo
su
s

Joonis 33 Binoomjaotus

NÄIDE 3.4. Tugindedes  EV justiitsministeeriumi poolt tellitud uuringule, mis viidi läbi 2004. a detsembris, väidab 16% Eesti
elanikkonnast, et on maksnud altkäemaksu.

Leiame tõenäosused, et 10 juhuslikult väljavalitud inimese
hulgas pole ühtegi, kes on maksnud altkäemaksu (m=0),
on täpselt üks nimene (m=1), on täpselt kaks inimest (m=2).

m=0

P (0)'C 0
10 @0,160 @ (1&0,16) 10&0'

10!
0!10!

@1 @0,8410'0,175

m=1

P (1)'C 1
10 @0,161 @ (1&0,16) 10&1'

10!
1!9!

@0,2 @0,849'0,333

m=2

P (2)'C 2
10 @0,162 @ (1&0,16) 10&2'

10!
2!8!

@0,22 @0,848'0,286

Programmis MS Excel leiab vastava tõenäosusjaotuse funktsioon BINOMDIST.

NÄIDE 3.5. Kui töölevõtmisel soolist diskrimineerimist ei esine, siis tõenäosus, et tööle võetud isik on naine, on 0,5.
a) Ettevõttes A on viimase aasta jooksul tööle võetud 10-st inimesest 4 naist.
b) Ettevõttes B on viimase kolme aasta jooksult tööle võetud 1000-st inimesest 400 naist.
Mõlemal juhul  tuleb kohtul otsustada, kas on tegemist soolise diskrimineerimisega.
Lahendus
a) Olgu tööle võetud naiste arv X. Tõenäsus, et tööle võetud naiste arv on väiksem või võrdne 4:
P(X#4) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)=
=0,00098 + 0,00977 + 0,04395 + 0,11719 + 0,20508 = 0,37695 .0,38. See on üpris suur tõenäosus, järelikult antud juhul
soolist diskrimineerimist ei esine.

b) Kui selle tõenäosus, et tööle võetud inimene on naissoost, on p=0,5 ja tööle võetud inimest arv n=1000, siis naiste arvu
keskväärtus on ja standardhälve . Tegelikult oli naisi 400,x'np'1000 @0,5'500 σ' np (1&p)' 1000 @0,5(1&0,5).15,8

mis on 100 võrra vähem kui 500, st keskväärtusest kaugemal kui  standardhälvet. Sellise arvu esinemine on väga100
15,8

.6,3

väikese tõenäosusega, järelikult ettevõttes B on tööle võtmisel tegemist soolise diskrimineerimisega.
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Joonis 34 Normaaljaotuskõver ehk Gaussi
kõver

ÜLESANDED
3.1 Mikrobussis on 11 kohta ja iga koha täituvuse tõenäosus tavalise reisi korral on 0,42. Leida

a) milline on reisijate arvu oodatav väärtus ja standardhälve;
b) kui suure tõenäosusega jääb mikrobuss tühjaks;
c) kui suure tõnäosusega on bussis 1 reisija;
d) kui suure tõenäosusega on mikrobuss täis;
e) kui suure tõenäosusega on bussis vähemalt 2 reisijat.

3.2 Kinopubliku analüüs on näidanud, et kinokülastajatest on 60% mehed ja 40% naised. Vaatajate hulgast valitakse
juhuslikult välja 6 inimest. Leida, kui suure tõenäosusega

a) on kõik 6 mehed;
b) pooled väljavalitutest on mehed;
c) naisi on alla poole.

3.3 2001.aasta lõpul omasid koduarvutit 26% Eesti elanikest. Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult välja valitud viiel inimesel
oli 2001.a lõpul kodus arvutil vähemalt kolmel?
3.4  Vea esinemise tõenäosus arvel on 0,1. Auditi käigus valitakse juhuslikult välja 12 arvet. Kui suure tõenäosusega leitakse
vähem kui kaks vigast arvet?
3.5 Finantsanalüütiku arvamuse põhjal 60% tema poolt välja pakutud aktsiatest annavad järgmise aasta jooksul tulu. Klient
valis 200 väljapakutud aktsia hulgast juhuslikult 4 aktsiat. Kui suure tõenäosusega vähemalt 2 valitud aktsiat annavad järgmise
aasta jooksul tulu?  
3.6 Toodangu kvaliteedi kontrollimisel võetakse tootmisliinilt juhuslikult 3 toodet. Kui üks või rohkem neist on defektsed,
võetakse liinilt juhuslikult veel 3 toodet. Kui ka selles partiis on vähemalt üks defektne toode, siis tootmisliin peatatakse. Kui
on teada, et defektse toote tõenäosus on 0,05, leida tõenäosus, et

a) tuleb võtta teine proovipartii;
b) liin peatatakse.

3.7 Uue ettevõtte avamisel kandideeris 50-le töökohale 200 inimest, kelle hulgas 70 olid vene rahvusest. Viiekümne konkursi
läbinu hulgas oli vene rahvusest isikuid 12. Leia vene rahvusest isikute arvu keskväärtus ja standardhälve juhul, kui rahvus
tööle võtmisel rolli ei mängi. Kas võib olla tegemist rahvusliku diskrimineerimisega? 
3.8 Valikvastustega testis on 5 küsimust, igal küsimusel kolm vastusevarianti. Õige on üks ja ainult üks variant. Kui suure
tõenäosusega kõikidele küsimustele juhuslikult vastanud üliõpilane sooritab testi? Arvutused teha kahe erineva
hindamissüsteemi korral

a)  Iga õige vastus annab 1 punkti. Test loetakse sooritanuks, kui saadakse vähemalt 3 punkti 5-st.
b)  Õige vastus annab 2 punkti, vale -1punkti. Kokku võimalik saada 10 punkti, test on sooritatud 6 punktiga.

VASTUSED 3.1 a) 4,62; 1,64; b) 0,0025; c) 0,0199; d) 0,0000717; e) 0,978. 3.2 a)0,047; b) 0,276; c) 0,544 3.3 0,11. 3.4 0,659
3.5 0,82  3.6a) 0,143 b) 0,020. 3.7 keskväärtus 17,5; standardhälve 3,37; diskrimineerimist ei ole, sest erinevus keskväärtusest
1,6 standardhälvet, selle tõenäosus on üle 5%. 3.8 a) 0,21; b) 0,045.

Normaaljaotus

Normaaljaotus (normal distribution) on pideva juhusliku suuruse tõenäosusjaotus, mis on
sümmeetriline aritmeetilise keskmise suhtes. Keskmise lähedal olevaid tulemusi on kõige rohkem,
vasakule ja paremale tihedus väheneb. Saksa matemaatik C. F. Gauss andis sellele jaotusele
matemaatilise põhjenduse ning seepärast nimetatakse seda ka Gaussi jaotuseks.
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1A. Quetelet, Lettres ˆ S.A.R. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg et Gotha, sur la Theorie des Probabilités, Appliquée aux Sciences Morales
et Politiques. (Brussels: M. Hayes, 1846) p. 400

Juhuslik suurus allub normaaljaotusele,  kui see
1. on mõjutatud paljude faktorite poolt;
2. iga üksikfaktori mõju on väike;
3. puudub domineeriv faktor.

f (x)' 1
σ 2π

e
&

(x&x )2

2σ2

Joonis 35 Šoti sõdurite rinnaümbermõõt

Empiirilised vaatlusandmed lähenevad paljudel juhtudel normaaljaotusele. Joonisel 35 toodud
sageduspolügoon on saadud, kasutades 19.saj algusest pärinevad andmeid 5738 Šoti sõduri
rinnaümbernõõdu kohta.1 

Normaaljaotuse jaotustihedus väärtusel x sõltub keskväärtusest (mean)  ja standardhälbestx
(standard deviation) σ :

Selle suuruse leidmiseks on MS Excelis funktsioon NORMDIST (parameeter cumulative on 0).

Järelikult normaaljaotus on määratud, kui on teada keskväärtus ja standardhälve. Keskväärtus määrab
ära jaotuskõvera asukoha, standardhälbest sõltub, kui lai on jaotuskõver. Kuna jaotuskõvera alla jääv
pindala on alati 1, siis mida hajuvam on antud juhuslik suurus, seda madalam on jaotuskõver
(joonised 36, 37).
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Normaaljaotuse korral: 
aritmeetiline keskmine = mood = mediaan.

Joonis 36 Kaks ühesuguse keskväärtuse ja erineva
standardhälbega normaaljaotust

Joonis 37 Kaks ühesuguse standardhälbega ja erineva
keskväärtusega normaaljaotust

Joonis 38 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ väiksem kui 80

Kuna normaaljaotus on sümmeetriline, tipp langeb kokku keskjoonega, mis poolitab kõvera alla
jääva pindala, on mood ja mediaan võrdsed. Lisaks langeb moodiga kokku ka ka aritmeetiline
keskmine ehk keskväärtus.

Normaaljaotuse jaotusfunktsiooni (ehk vastava tõenäosuse) leidmiseks kasutatakse Excelis
funktsiooni NORMDIST (parameeter cumulative=1). Normaaljaotuse graafikul vastab tõenäosusele
graafiku alla jääva osa pindala.

NÄIDE 3.3. 
IQ testi tulemuste jaotus
Laialdaselt kasutatavate intelligentsustestide (IQ testide)
tulemused alluvad normaaljaotusele keskväärtusega 100 ja
standardhälbega 16. Kasutades normaaljaotuskõverat, võime
leida, kui suurel osal inimestest jääb IQ alla 80 (joonis 38).
Arvulise väärtuse saame leida, kasutades Exceli funktsiooni
NORMDIST. Vastav tõenäosus on 0,106. See tähendab, et
10,6% inimestest on IQ alla 80.

Tõenäosus, et inimese IQ on suurem kui 80, on
 (joonis 39).P(IQ>80)'1&P (IQ<80)'1&0,106'0,894
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P (a<X<b)'P(X<b)&P(X<a)'F (b)&F(a)

P (80< IQ<120)'P( IQ<120)&P( IQ<80)'0,894&0,106'0,758

F (5,5)&F (4,5)'0,6915&0,3085'0,383

Normaaljaotuse korral jääb
< vahemikku ( ) .68%;x&σ; x%σ
< vahemikku ( ) .95%;x&2σ; x%2σ
< vahemikku ( ) .99,7%x&3σ; x%3σ
kõikidest väärtustest.

Joonis 39 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ suurem kui 80

Joonis 40 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ väärtus 80 ja 120 vahel.

Tõenäosus, et juhuslik suurus jääks mingisse vahemikku a kuni b, on kahe jaotusfunktsiooni vahe

NÄIDE 3.4. 
Et leida, kui suurel osal inimestest on IQ väärtus 80 ja 120 vahel, leiame lisaks, kui suurel osal on alla 120. Kasutades Exceli
funktsiooni NORMDIST, saame, et . Otsitav tõenäosus on nüüd (joonis 40).P (IQ<120)'0,184

NÄIDE 3.5. 
Toote A läbimõõt peab olema 5 mm ja toode kuulub kõrgemasse klassi, kui kui tema tegelikud mõõtmed ei erine
nominaalmõõtmest rohkem kui 10%. Toodete mõõtmed alluvad normaaljaotusele ja on kindlaks tehtud, et standardhälve on
1 mm. Kui päevas toodetakse 40 toodet A, kui suur on oodatav kõrgemasse klassi kuuluvate toodete arv päevas?
Lahendus: Suhtelisele kõrvalekaldele 10% vastab nominaalmõõtmete 5 mm korral absoluutne kõrvalekalle 0,5 mm. Leiame,
kui suure tõenäosusega jääb läbimõõt vahemikku (4,5 mm; 5,5 mm):

Seega keskmiselt 38,3% toodetest kuuluvad kõrgemasse klassi. 40 toote korral on see ligikaudu 15 toodet.

Järelikult keskväärtusest kaugemale kui üks standardhälve võib sattuda kolmest väärtusest üks.
Kaugemale kui kaks standardhälvet võib sattuda üks väärtus 20-st ja kaugemale kui kolm
standardhälvet üks 370-st.
SIX SIGMA on vigade minimeerimise programm, mida on kasutatud kvaliteedijuhtimises peamiselt
tööstuses. Selle arendas 1980. aastatel välja Motorola oma tootmisprotsesside jaoks: toodete
prameetrid peavad jääma vahemikku ± 6σ. Sellesse vahemikku jäämise tõenäosus on 0,999999998
ehk vahemikust väljajäämise tõenäosus on 2×10-9.  See tähendab, et kaugemale kui kuus
standardhälvet jääb kaks toodet miljonist. Kaasajal kasutatakse seda programmi aga ka mujal kui
tootmises laiemalt: pretensioone, toodete tagastamisi, võlgnevusi ei tohi olla sagedamini kui kahel
juhul miljonist.
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 4. VALIMUURINGUD
Valimid

Terve uuritava kogumi analüüsimiseks puuduvad tihti võimalused (piiratud aeg, ressursid). Sellisel
juhul kasutatakse üldkogumi statistiliste parameetrite (kogumi keskväärtus,  standardhälve)
hindamiseks väljavõttu ehk valimit.

Valimi kasutamise põhjused:
< üldkogumi vaatlus on praktiliselt võimatu;
< üldkogumi vaatlus on liialt kallis;
< üldkogumi vaatlus rikub üldkogumit.

Mõned enamlevinumad valimi moodustamise viisid:
< Juhuväljavõtt. Juhumeetodi eesmärk on valida teatud kogumist valim juhuslikult.

Näiteks juhuslike numbrite alusel.
< Kvootide meetod. Selle meetodi korral määratakse soovitava valimi struktuur tausttunnuste järgi.

Näiteks kui üldkogumis on 18-30 aastaseid mehi 10%, siis peab ka valimis olema nende osakaal
10%.

< Süstemaatiline valik. Objektide valimine toimub fikseeritud sammuga.
Näiteks sotsioloogilise uurimuse korral küsitletakse elanikke teatava numbriga korteritest,
oletades, et uuritav tunnus ei sõltu korteri numbrist. 

Valimi esinduslikkuse tagamiseks kombineeritakse juhuslikkust ja kvootide meetodit. Eesmärgiks on 
tagada valimi suurem sarnasus üldkogumi struktuuriga.

NÄIDE 4.1. 
Ajakiri Literary Digest (USA) oli alates 1916. aastast edukalt prognoosinud USA presidendivalimiste võitjat, kokku viiel
korral. Enne 1936. a valimisi saadeti küsitluslehed 10 miljonile inimesele, tagasi saadi 2,3 miljonit. Selle uuringu põhjal
prognoositi võitu Kansase kubernerile Alf Landonile 370 valijamehe häälega. Tegelikult aga sai Alf Landon vaid 8(!) häält.
Presidendiks valiti aga tagasi  Franklin Roosevelt 523 valijamehe häälega. Vale prognoosi põhjuseid oli kaks:
1. Ajakiri saatis küsitluslehed telefoniraamatutest juhuslikult võetud aadressidele, samuti ajakirja tellijatele. 1936. aastal oli aga
telefon vaid 25%-l USA peredest, jõukamatel.
2. Küsitlusele vastajate protsent oli väga madal (23%). Vastasid vaid need, kes soovisid muutust (Roosevelt oli siis president).

Aga tollal tundmatu George Gallup prognoosis valimiste võitjat õigesti. Tema kasutas juhuvalimit, kuhu kuulus 50 000
inimest.
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Joonis 43 Juhuvalimite keskväärtused koonduvad ümber kogumi keskväärtuse.

Valimit iseloomustavad statistilised parameetrid: Vastav Exceli funktsioon
valimi maht n COUNT

valimi keskväärtus  . AVERAGEx valim'
1
n j

n

i'1
xi

valimi standardhälve STDEVs'
j

n

i
(xi& x̄ )2

n&1

Valimvaatluste metoodika lubab valimi parameetrite põhjal hinnata kogumi vastavaid parameetreid. 

Kogumi keskväärtuse usalduspiirid

Kui tehakse juhuvalim, siis valimi keskväärtus on juhuslik suurus. Juhuvalimite keskväärtused ei saa 
aga olla kõikvõimalikud arvud võrdse tõenäosusega, vaid nad koonduvad ümber otsitava, ümber
kogumi keskväärtuse (joonis 43).

Juhuvalimi moodustamisel iga üksiku konkreetse objekti (inimese, toote) sattumine valimisse sõltub
väga paljudest erinevatest faktoritest. Järelikult alluvad juhuvalimite keskväärtused normaaljaotusele.

Matemaatilises statistikas on tõestatud tsentraalne piirteoreem:
Küllalt suure valimi mahu n korral alluvad valimite keskväärtused normaaljaotusele, mille

keskväärtus on µ ja standardhälve , kus σ on tunnuse väärtuste standardhälve kogumis.s(' σ
n

Kuna selle normaaljaotuse standardhälve s* sõltub valimite mahust n, siis väikese mahuga valimid
hajuvad rohkem, suurema mahuga valimid vähem (joonis 44).
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x̄ ± ∆x ,

∆x' tβ
s
n

.

Suure (n$30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse usalduspiirid

kus usaldusvahemiku poollaius ehk statistiline viga ∆x leitakse valimi statistiliste parameetrite
põhjal järgmiselt

Siin  on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht, β usaldatavus ja tβx
normaaljaotusele vastav koefitsient.

Joonis 44Valimite keskväärtused alluvad normaaljaotusele, mille
keskväärtus on kogumi keskväärtus. Valimid mahuga 10 hajuvad
rohkem.

Kuna kogumi standardhälve σ pole teada, siis selle hinnanguks võetakse valimi standardhälve s.
Kogumi keskväärtuse hinnaguks on aga usaldusvahemik, st vahemik, millesse langeb kogumi
keksväärtus tõenäosusega β. Tõenäosus, et valimi põhjal saadud vahemikku kogumi keskväärtus ei
lange, on vea tõenäosus 1- β.

Suurust  nimetatakse standardveaks (standard error) ehk keskmiseks esindusveaks.s
n

Usaldatavus β näitab, kui suure tõenäosusega otsitav kogumi keskväärtus langeb saadud vahemikku.
Koefitsient tβ näitab, mitmekordne standardviga võetakse usaldusvahemiku poollaiuseks.
Koefitsiendi väärtus mõningate tõenäosuste jaoks:tβ

usaldatavus β 0,05 0,15 0,3 0,5 0,68 0,75 0,9 0,95 0,99
koefitsient tβ 0,06 0,19 0,39 0,671 1 1,15 1,64 1,96 2,58

NÄIDE 4.2. 
Uuriti, kui palju kulutatakse leiva- ja saiatoodete ostmiseks kuus ühe inimese kohta. Küsitleti 50 ostjat, valimi keskväärtuseks

saadi 71,07 kr standardhälbega 29,42 kr. Usaldusvahemiku laiuse 95% usaldatavusekorral  on .∆x' tβ
s
n
'1,96 @ 29,42

50
.8,2

Vastus: Keskmiselt kulutatakse leiva- ja saiatoodete ostmise peale kuus ühe inimese kohta 71,1 ± 8,2 krooni ehk vastavad
kulutused vahemikus 62,9 ÷ 79,3 krooni, usaldatavusega 0,95.
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Joonis 47 t- jaotuse tihedusfunktsioon

∆x' tν, β
s
n

Väikese (n<30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse statistiline viga

kus  on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht, ν vabadusastmete arv ja tν, βx
Studenti koefitsient, mille võib leida tabelist või mille leiab vastav arvutiprogramm.

Joonis 45 Usalduspiirid usaldatavuse 0,7 korral Joonis 46 Usalduspiirid usaldatavuse 0,95 korral

Suurema usaldatavuse korral
< tõenäosus, et kogumi keskväärtus langeb usalduspiiridesse, on suurem;
< usaldusvahemik on laiem.

Väikesed valimid. t- jaotus.

Väikeste valimite korral valimi keskväärtuste jaotus erineb normaaljaotusest ja tsentraalne
piirteoreem ei kehti. Sellisel juhul kasutatakse kogumi keskväärtuse usalduspiiride määramisel t-
jaotust ehk Studenti jaotust. Jaotuse võttis kasutusele inglise matemaatik William Seally Gosset
(1876-1937) oma töös, mille ta avaldas Studenti varjunime all.

t-jaotusel on vaid üks parameeter - vabadusastmete arv 
ν.  Vabadusastmete arv on sõltumatute muutujate arv.
Uurides kõrvalekaldeid keskväärtusest on vabadusastmete
arv ühe võrra väiksem valimi mahust: .ν'n&1

Valimi mahu ja seega ka vabadusastmete arvu suurenedes
t-jaotus läheneb normaaljaotusele. Seepärast võibki suurte
valimite korral kasutada normaaljaotust.
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Joonis 48 Erineva mahuga valimite korral
leitud usaldusvahemikud. Valimi maht on
toodud usaldusvahemiku kõrval

Studenti koefitsiendi mõningad väärtused:

0,9 0,95 0,99 Usaldatavus β

Valimi maht
n

Vabadus-
astmete arv
ν= n - 1

0,1 0,05 0,01 Vea tõenäosus
α = β - 1

3 2 2,920 4,303 9,925 Studenti
koefitsient

tν, β
5 4 2,132 2,776 4,604

10 9 1,833 2,262 3,250
30 29 1,699 2,045 2,756

MS Excelis leiab Studenti koefitsiendi funktsioon TINV, kus argument probability on vea tõenäosus
 ja deg_freedom vabadusastmete arv .α'1&β ν'n&1

NÄIDE 4.3. 
Kauba X nädalane läbimüük viies kesklinna poes oli 16, 82, 29, 31 ja 55 tk. Valimi põhjal tuleb leida keskmine nädala
läbimüük kesklinna poodides.
Lahendus: Valimi keskväärtus  ja standardhälve . Studenti koefitsient usaldatavuse 0,95 ja vabadusastmetex'42,4 s'26,02

arvu 4 korral  ja usaldusvahemiku laius .t4;0,95'2,776 tν, β
s
n
'32,30

Vastus: Usaldatavusega 0,95 on antud kauba keskmine läbimüük nädalas 42,4 ± 32,3 tk.

Väikeste valimite korral on usaldusvahemiku laius suurem, määramatus on suurem. Valimi mahu
suurenedes usaldusvahemiku laius ja seega ka määramatus väheneb.

Kaheväärtuseline tunnus ja selle usalduspiirid

Kaheväärtuseliseks tunnuseks nimetatakse suurust, mis võib omada vaid väärtusi "0" ja "1".
Tunnuse väärtused võivad olla ka kodeeritud. Näiteks tunnus "sugu" on kaheväärtuseline tunnus.
Kodeerimisel võib võtta väärtuse "mees" koodiks "0" ja väärtuse "naine" koodiks "1".
Kaheväärtuseliseks tunnuseks võib olla ka vastus küsimusele, millele saab vastata kas "jaa" või "ei".
Näiteks "Kas te pooldate seaduse X vastuvõtmist?", "Kas te toetate erakonda X?", 

Kui n on valimi maht ja m on ühtede arv, siis keskväärtus  on võrdne väärtuse "1" esinemisex
suhtelise sageduse ehk osakaaluga p:
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x'p' m
n

.

s' p (1&p) .

Kaheväärtuselise tunnuse standardhälve s on suurte valimite korral leitav järgmisest valemist:

Suurte valimite korral (n>30) võib ka siin kasutada Studenti koefitsiendi asemel normaaljaotusele
vastavat koefitsienti tβ, mille väärtused on toodud tabelis lk 49.

NÄIDE 4.4. 
2003. aaasta Riigikogu valimiste eel viidi Eestis läbi mitmesuguseid küsitlusi. Ühes Emori poolt läbiviidud uurimuses küsitles
firma üle Eesti 500 valimisealist kodanikku, valima lubas minna neist 51%.2. Kui suur protsent kõigist valimisealistest
kodanikest pidi selle uuringu järgi valima minema?
Valimi maht , valima minejate osakaal valimis . Võttes usaldatavuseks , saame koefitsiendiksn'500 p'0,51 β'0,95

. Usaldusvahemiku poollaius . Järelikult usaldatavusega 0,95 pidi selle uuringutβ'1,96 ∆x'1,96 0,51(1&0,51)
500

.0,044

põhjal valima minema 51,0% ± 4,4% ehk 46,6% kuni 54,4% kõigist valimisealistest kodanikest. Usaldatavuse 0,99 korral on
ja usaldusvahemiku poollaius 0,113. Järelikult usaldatavusega 0,99 pidi valimistest osavõtu protsent olema  51,0% ±tβ'2,58

11,3% ehk 39,7% kuni 63,3% kõigist valimisõiguslikest kodanikest. Tegelikult käis valimas 58,24%. 

Järgnevas tabelis on toodud statistilise vea suurus mõningate valimi suuruste jaoks usaldatavausega
95%

Vastuse osakaal
Valimi
maht n

50% 55%
45%

60%
40%

65%
35%

70%
30%

75%
25%

80%
20%

85%
15%

90%
10%

95%
5%

10 35,8% 35,6% 35,0% 34,1% 32,8% 31,0% 28,6% 25,5% 21,5% 15,6%
30 18,7% 18,6% 18,3% 17,8% 17,1% 16,2% 14,9% 13,3% 11,2% 8,1%
50 14,2% 14,1% 13,9% 13,6% 13,0% 12,3% 11,4% 10,1% 8,5% 6,2%
75 11,5% 11,4% 11,3% 11,0% 10,5% 10,0% 9,2% 8,2% 6,9% 5,0%

100 9,9% 9,9% 9,7% 9,5% 9,1% 8,6% 7,9% 7,1% 6,0% 4,3%
150 8,1% 8,0% 7,9% 7,7% 7,4% 7,0% 6,5% 5,8% 4,8% 3,5%
200 7,0% 6,9% 6,8% 6,7% 6,4% 6,0% 5,6% 5,0% 4,2% 3,0%
300 5,7% 5,7% 5,6% 5,4% 5,2% 4,9% 4,5% 4,1% 3,4% 2,5%
400 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 3,9% 3,5% 2,9% 2,1%
500 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,6% 1,9%
600 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,2% 2,9% 2,4% 1,7%
700 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 2,2% 1,6%
800 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,5% 2,1% 1,5%
900 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,0% 1,4%

1000 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,4%

∆x' tn&1, β
p (1&p)

n

Kaheväärtuselise tunnuse korral võib statistilise vea leida valemist

kus p on väärtuse ”0" (nt vastuse “ei”) osakaal, n valimi maht, β usaldatavus ja t n-1, β Studenti
koefitsient.
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Joonis 28 Diskreetse suuruse tõenäosusjaotuse esitamine

pi'f (xi)

 3. JAOTUSSEADUSED
Juhusliku suuruse jaotus.

Juhuslik suurus on suurus, mis katse tulemusel omandab juhuslikult ühe ja ainult ühe oma
võimalikest väätrustest. Juhuslik suurus võib olla:
< diskreetne – väärtused on isoleeritud, erinevad üksteisest mingi lõpliku arvu võrra, lõplikus

vahemikus on lõplik arv väärtusi
< pidev – suvalises vahemikus on lõpmata arv väärtusi.

NÄIDE 3.1.  Uuriti poes toimunud vargusi ja leiti, kui suure tõenäosusega toimub päevas 0 vargust, 1 vargus jne. Tõenäosuse
leidmiseks kasutati statistilist meetodit.

varguste arv päevas (xi) 0 1 2 3 4 ja
rohkem

KOKKU

vastava variandi tõenäosus (pi) 0,20 0,36 0,30 0,12 0,02 1

Tegemist on sündmuste täieliku süsteemiga, s.t. kindlasti realiseerub üks sündmustest: kas 0; 1; 2; 3 või 4 (ja rohkem) vargust
päevas. Tõenäosuste summa .  Seda, kuidas tõenäosus jaotub erinevate variantide vahel, võib esitada ka diagrammil. j pi'1

Histogrammil ja jaotuspolügoonil on erinevad väärtused ühendatud vaid piltlikkuse huvides.
Diskreetsel suurusel vahepealseid väärtusi ei ole.

Jaotusseaduse võib esitada tabeli kujul, mida nimetatakse jaotusreaks:

juhusliku suuruse X väärtused xi x1 x2 ... xn

vastava väärtuse esinemise suhteline sagedus
ehk tõenäosus pi

p1 p2 ... pn

Mõnikord õnnestub jaotusseadus väljendada ka analüütilisel kujul (valemi abil)

NÄIDE 3.2. Õppejõud on kindlaks teinud, et 17% üliõpilastest teevad antud ülesande ära 5 minutiga, 33% 10 minutiga ja 50%
üliõpilastel kulub aega 15 minutit. Kui X on juhuslik suurus, mis võib omada väärtusi 5, 10 ja 15, siis jaotusseaduse võib

väljendada kujul .pi'
xi

30

Diskreetse juhusliku suuruse X jaotusseaduseks nimetatakse vastavust suuruse
kõikvõimalike väärtuste xi ja nende tõenäosuste pi vahel. 
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F (a)'P (X#a )

Juhusliku suuruse X jaotusfunktsioon F(a) annab tõenäosuse, et juhusliku suuruse X 
väärtus on väiksem mingist reaalarvust a:

P(X#a)%P(X>a)'1

Joonis 29 Võimekuse testi tulemuste jaotusfunktsioon

Punktide arv Sagedus Kumulatiivne
sagedus

Kumulatiivne suhteline
sagedus ehk

jaotusfunktsioon
19 24 24 14,1%
24 49 73 42,9%
29 49 122 71,8%
34 38 160 94,1%
39 7 167 98,2%
50 3 170 100,0%

j pi'1
Jaotusseadus peab rahuldama tingimust:

Kui tunnusel on palju väärtusi, ei ole kasulik neid kõiki jaotustabelis üles lugeda - jaotustabel muutub
ebaülevaatlikuks. Üksikväärtuste asemel valitakse sobivad väärtuste vahemikud. Jaotustabelis
näidatakse ära valitud vahemikud ja nende suhtelised sagedused ehk osakaalud. Suhteline sagedus
näitab sel juhul, kui suur osa kõikidest väärtustest langeb antud vahemikku.

NÄIDE 3.3. Esitame uuesti lk 7 toodud võimekusetesti tulemuste jaotustabeli, kus oli leitud kumulatiivsed sagedused ja
kumulatiivsed suhtelised sagedused. Kumulatiivset suhtelist sagedust nimetatakse jaotusfunktsiooniks

Tõenäosus, et juhuslik suurus X on väiksem-võrdne mingist väärtusest a või et ta on suurem samast
väärtusest a, on 1:

Järelikult tõenäosus, et juhuslik suurus on suurem mingist väärtusest a, on leitav järgmiselt:
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P(X>a)'1&P(X#a)'1&F (a)

Joonis 31 Jaotustihedus

Joonis 32 Empiiriline jaotus (tulbad) ja teoreetiline jaotus (joon)
täringu korral.

Pideva juhusliku suuruse korral on kõikvõmalike väärtuste arv lõpmatu. Järelikult konkreetse üksiku
väärtuse esinemise tõenäosus on 0. Nullist erinev on aga mingisse vahemikku jäämise tõenäosus. 
Tõenäosus, et pidev juhuslik suurus x langeks vahemikku (x; x+ ∆x) pikkusega ∆x, on 

. Kuna erinevate pikkustega vahemike jaoks on vahemikku langemisseF (x%∆x)&F (x)'∆F
tõenäosus erinev, tuleb kasutada tõenäosust ühiku kohta, mida nimetatakse ka suhteliseks

sagetustiheduseks . Kui soovime leida suhtelist sagedustihedust mingis konkreetse väärtusef (' ∆F
∆x

jaoks, siis vahemiku laius ∆x läheneb nullile ja saadud suurust nimetatakse pideva juhusliku suuruse
suuruse jaotustiheduseks ehk tõenäosustiheduseks (probability density function, PDF). 

Kui soovime jaotustiheduse abil leida tõenäosust, et suuruse X väärtus jääb mingisse vahemikku, on
see võrdne antud vahemikus jaotustiheduse kõvera alla jääva pindalaga (joonis 31).

Teoreetilised jaotusseadused

Mingit katset palju kordi teostades ja iga kord registreerides juhusliku suuruse väärtuse, saame
empiirilise jaotuse. Näiteks võime visata täringut 100 korda, panna kirja, mitu korda esines silmade
arv 1, mitu korda 2 jne, ning leida vastavad statistilised tõenäosused (vt joonis 32). 
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Empiirilist jaotust on võimalik kõrvutada vastava teoreetilise jaotusega. Täringu silmade arvu korral
on selleks diskreetne ühtlane jaotus.

Erinevad juhuslikud suurused alluvad erinevatele teoreetilistele jaotusseadustele. Allpool mõningaid
tuntumaid jaotusseadusi.

Diskreetse juhuslik suuruse jaotusseadusi:
< ühtlane jaotus;
< binoomjaotus ehk Bernoulli jaotus;
< Poissoni jaotus;
< geomeetriline jaotus.

Pideva juhusliku suuruse jaotusseadusi:
< ühtlane jaotus;
< normaaljaotus;
< eksponentjaotus;
< logaritmiline normaaljaotus.

Teades seda, millisele jaotusseadusele juhuslik suurus allub, on võimalik prognoosida juhusliku
suuruse käitumist, st on võimalik leida, millise tõenäosusega omandab juhuslik suurus ühe või teise
väärtuse. Samuti on võimalik leida, millised väärtused on suurema tõenäosusega (esinevad sagedasti)
ja millised väärtused väiksema tõenäosusega (esinevad harva või äärmiselt harva).

Järgnevalt vaadeldakse kaht sagedamini kasutatavat jaotust: binoomajaotus ja normaaljaotus.

Binoomjaotus

PROBLEEM 3.1. Esimeseks juhtumiks, kus USA kohtus otseselt kasutati binoomjaotuse põhjal
leitud tõenäosust, loetakse 1967. aastal tomunud protsessi Whitus v. Georgia, 385 US 545, kus oli
esitatud süüdistus rassilises diskrimineerimises vandekohtunike määramisel: mustanahalise süüdi
mõistnud vandekohus koosnes vaid valgetest. Vandekohtunikud olid valitud šerifi käskkirjaga
määratud 90 vandekohtuniku hulgast ja nende 90 hulgas oli 7 mustanahalist. Kuna aga selles linnas
27% maksumaksjatest olid mustanahalised (vandekohtunike määramisel lähtus šerif maksumaksjate
registrist, milles oli märgitud ka rass), siis esitati süüdistus, et vandekohtunike valikul esines rassiline
diskrimineerimine. Kui rassilist diskrimineerimist ei oleks, siis ainult 7 mustanahalise sattumine 90
vandekohtuniku hulka on väga väikese tõenäosusega: 3,54 ×10-6.

__________

Binoomjaotusega on tegemist, kui
a) katse (trial) tulemus võib olla positiivne  (success) või negatiivne;
b) katset korratakse mitu korda, registreerides positiivsete tulemuste arvu.

Tegemist on seega katsete seeriaga, kus iga katse tulemus võib olla kas positiivne või negatiivne.
Katsed peavad olema sõltumatud, s.t. eelneva katse tulemus ei mõjuta järgneva katse tulemust.
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P (X'm)'C m
n p m (1&p) n&m

Olgu katse tulemus tõenäosusega p positiivne ja tõenäosusega 1-p negatiivne. Katset n
korda korrates võib saada m positiivset ja n-m negatiivset tulemust. Positiivsete tulemuste
arv m on diskreetne juhuslik suurus, mille tõenäosus arvutatakse Bernoulli valemiga

kus Cn
m on kombinatsioonde arv n elemendist m kaupa.

Kui katsete arv on n ja positiivse tulemuse tõenäosus p, siis 

binoomjaotuse keskväärtus x'np

ja standardhälve σ' np (1&p) .
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Joonis 33 Binoomjaotus

NÄIDE 3.4. Tugindedes  EV justiitsministeeriumi poolt tellitud uuringule, mis viidi läbi 2004. a detsembris, väidab 16% Eesti
elanikkonnast, et on maksnud altkäemaksu.

Leiame tõenäosused, et 10 juhuslikult väljavalitud inimese
hulgas pole ühtegi, kes on maksnud altkäemaksu (m=0),
on täpselt üks nimene (m=1), on täpselt kaks inimest (m=2).

m=0

P (0)'C 0
10 @0,160 @ (1&0,16) 10&0'

10!
0!10!

@1 @0,8410'0,175

m=1

P (1)'C 1
10 @0,161 @ (1&0,16) 10&1'

10!
1!9!

@0,2 @0,849'0,333

m=2

P (2)'C 2
10 @0,162 @ (1&0,16) 10&2'

10!
2!8!

@0,22 @0,848'0,286

Programmis MS Excel leiab vastava tõenäosusjaotuse funktsioon BINOMDIST.

NÄIDE 3.5. Kui töölevõtmisel soolist diskrimineerimist ei esine, siis tõenäosus, et tööle võetud isik on naine, on 0,5.
a) Ettevõttes A on viimase aasta jooksul tööle võetud 10-st inimesest 4 naist.
b) Ettevõttes B on viimase kolme aasta jooksult tööle võetud 1000-st inimesest 400 naist.
Mõlemal juhul  tuleb kohtul otsustada, kas on tegemist soolise diskrimineerimisega.
Lahendus
a) Olgu tööle võetud naiste arv X. Tõenäsus, et tööle võetud naiste arv on väiksem või võrdne 4:
P(X#4) = P(X=0) + P(X=1) + P(X=2) + P(X=3) + P(X=4)=
=0,00098 + 0,00977 + 0,04395 + 0,11719 + 0,20508 = 0,37695 .0,38. See on üpris suur tõenäosus, järelikult antud juhul
soolist diskrimineerimist ei esine.

b) Kui selle tõenäosus, et tööle võetud inimene on naissoost, on p=0,5 ja tööle võetud inimest arv n=1000, siis naiste arvu
keskväärtus on ja standardhälve . Tegelikult oli naisi 400,x'np'1000 @0,5'500 σ' np (1&p)' 1000 @0,5(1&0,5).15,8

mis on 100 võrra vähem kui 500, st keskväärtusest kaugemal kui  standardhälvet. Sellise arvu esinemine on väga100
15,8

.6,3

väikese tõenäosusega, järelikult ettevõttes B on tööle võtmisel tegemist soolise diskrimineerimisega.
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Joonis 34 Normaaljaotuskõver ehk Gaussi
kõver

ÜLESANDED
3.1 Mikrobussis on 11 kohta ja iga koha täituvuse tõenäosus tavalise reisi korral on 0,42. Leida

a) milline on reisijate arvu oodatav väärtus ja standardhälve;
b) kui suure tõenäosusega jääb mikrobuss tühjaks;
c) kui suure tõnäosusega on bussis 1 reisija;
d) kui suure tõenäosusega on mikrobuss täis;
e) kui suure tõenäosusega on bussis vähemalt 2 reisijat.

3.2 Kinopubliku analüüs on näidanud, et kinokülastajatest on 60% mehed ja 40% naised. Vaatajate hulgast valitakse
juhuslikult välja 6 inimest. Leida, kui suure tõenäosusega

a) on kõik 6 mehed;
b) pooled väljavalitutest on mehed;
c) naisi on alla poole.

3.3 2001.aasta lõpul omasid koduarvutit 26% Eesti elanikest. Kui suur on tõenäosus, et juhuslikult välja valitud viiel inimesel
oli 2001.a lõpul kodus arvutil vähemalt kolmel?
3.4  Vea esinemise tõenäosus arvel on 0,1. Auditi käigus valitakse juhuslikult välja 12 arvet. Kui suure tõenäosusega leitakse
vähem kui kaks vigast arvet?
3.5 Finantsanalüütiku arvamuse põhjal 60% tema poolt välja pakutud aktsiatest annavad järgmise aasta jooksul tulu. Klient
valis 200 väljapakutud aktsia hulgast juhuslikult 4 aktsiat. Kui suure tõenäosusega vähemalt 2 valitud aktsiat annavad järgmise
aasta jooksul tulu?  
3.6 Toodangu kvaliteedi kontrollimisel võetakse tootmisliinilt juhuslikult 3 toodet. Kui üks või rohkem neist on defektsed,
võetakse liinilt juhuslikult veel 3 toodet. Kui ka selles partiis on vähemalt üks defektne toode, siis tootmisliin peatatakse. Kui
on teada, et defektse toote tõenäosus on 0,05, leida tõenäosus, et

a) tuleb võtta teine proovipartii;
b) liin peatatakse.

3.7 Uue ettevõtte avamisel kandideeris 50-le töökohale 200 inimest, kelle hulgas 70 olid vene rahvusest. Viiekümne konkursi
läbinu hulgas oli vene rahvusest isikuid 12. Leia vene rahvusest isikute arvu keskväärtus ja standardhälve juhul, kui rahvus
tööle võtmisel rolli ei mängi. Kas võib olla tegemist rahvusliku diskrimineerimisega? 
3.8 Valikvastustega testis on 5 küsimust, igal küsimusel kolm vastusevarianti. Õige on üks ja ainult üks variant. Kui suure
tõenäosusega kõikidele küsimustele juhuslikult vastanud üliõpilane sooritab testi? Arvutused teha kahe erineva
hindamissüsteemi korral

a)  Iga õige vastus annab 1 punkti. Test loetakse sooritanuks, kui saadakse vähemalt 3 punkti 5-st.
b)  Õige vastus annab 2 punkti, vale -1punkti. Kokku võimalik saada 10 punkti, test on sooritatud 6 punktiga.

VASTUSED 3.1 a) 4,62; 1,64; b) 0,0025; c) 0,0199; d) 0,0000717; e) 0,978. 3.2 a)0,047; b) 0,276; c) 0,544 3.3 0,11. 3.4 0,659
3.5 0,82  3.6a) 0,143 b) 0,020. 3.7 keskväärtus 17,5; standardhälve 3,37; diskrimineerimist ei ole, sest erinevus keskväärtusest
1,6 standardhälvet, selle tõenäosus on üle 5%. 3.8 a) 0,21; b) 0,045.

Normaaljaotus

Normaaljaotus (normal distribution) on pideva juhusliku suuruse tõenäosusjaotus, mis on
sümmeetriline aritmeetilise keskmise suhtes. Keskmise lähedal olevaid tulemusi on kõige rohkem,
vasakule ja paremale tihedus väheneb. Saksa matemaatik C. F. Gauss andis sellele jaotusele
matemaatilise põhjenduse ning seepärast nimetatakse seda ka Gaussi jaotuseks.
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1A. Quetelet, Lettres ˆ S.A.R. le Duc Régnant de Saxe-Cobourg et Gotha, sur la Theorie des Probabilités, Appliquée aux Sciences Morales
et Politiques. (Brussels: M. Hayes, 1846) p. 400

Juhuslik suurus allub normaaljaotusele,  kui see
1. on mõjutatud paljude faktorite poolt;
2. iga üksikfaktori mõju on väike;
3. puudub domineeriv faktor.

f (x)' 1
σ 2π

e
&

(x&x )2

2σ2

Joonis 35 Šoti sõdurite rinnaümbermõõt

Empiirilised vaatlusandmed lähenevad paljudel juhtudel normaaljaotusele. Joonisel 35 toodud
sageduspolügoon on saadud, kasutades 19.saj algusest pärinevad andmeid 5738 Šoti sõduri
rinnaümbernõõdu kohta.1 

Normaaljaotuse jaotustihedus väärtusel x sõltub keskväärtusest (mean)  ja standardhälbestx
(standard deviation) σ :

Selle suuruse leidmiseks on MS Excelis funktsioon NORMDIST (parameeter cumulative on 0).

Järelikult normaaljaotus on määratud, kui on teada keskväärtus ja standardhälve. Keskväärtus määrab
ära jaotuskõvera asukoha, standardhälbest sõltub, kui lai on jaotuskõver. Kuna jaotuskõvera alla jääv
pindala on alati 1, siis mida hajuvam on antud juhuslik suurus, seda madalam on jaotuskõver
(joonised 36, 37).
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Normaaljaotuse korral: 
aritmeetiline keskmine = mood = mediaan.

Joonis 36 Kaks ühesuguse keskväärtuse ja erineva
standardhälbega normaaljaotust

Joonis 37 Kaks ühesuguse standardhälbega ja erineva
keskväärtusega normaaljaotust

Joonis 38 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ väiksem kui 80

Kuna normaaljaotus on sümmeetriline, tipp langeb kokku keskjoonega, mis poolitab kõvera alla
jääva pindala, on mood ja mediaan võrdsed. Lisaks langeb moodiga kokku ka ka aritmeetiline
keskmine ehk keskväärtus.

Normaaljaotuse jaotusfunktsiooni (ehk vastava tõenäosuse) leidmiseks kasutatakse Excelis
funktsiooni NORMDIST (parameeter cumulative=1). Normaaljaotuse graafikul vastab tõenäosusele
graafiku alla jääva osa pindala.

NÄIDE 3.3. 
IQ testi tulemuste jaotus
Laialdaselt kasutatavate intelligentsustestide (IQ testide)
tulemused alluvad normaaljaotusele keskväärtusega 100 ja
standardhälbega 16. Kasutades normaaljaotuskõverat, võime
leida, kui suurel osal inimestest jääb IQ alla 80 (joonis 38).
Arvulise väärtuse saame leida, kasutades Exceli funktsiooni
NORMDIST. Vastav tõenäosus on 0,106. See tähendab, et
10,6% inimestest on IQ alla 80.

Tõenäosus, et inimese IQ on suurem kui 80, on
 (joonis 39).P(IQ>80)'1&P (IQ<80)'1&0,106'0,894
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P (a<X<b)'P(X<b)&P(X<a)'F (b)&F(a)

P (80< IQ<120)'P( IQ<120)&P( IQ<80)'0,894&0,106'0,758

F (5,5)&F (4,5)'0,6915&0,3085'0,383

Normaaljaotuse korral jääb
< vahemikku ( ) .68%;x&σ; x%σ
< vahemikku ( ) .95%;x&2σ; x%2σ
< vahemikku ( ) .99,7%x&3σ; x%3σ
kõikidest väärtustest.

Joonis 39 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ suurem kui 80

Joonis 40 IQ jaotus. Viirutatud osa pindala näitab, kui
suurel osal inimestest on IQ väärtus 80 ja 120 vahel.

Tõenäosus, et juhuslik suurus jääks mingisse vahemikku a kuni b, on kahe jaotusfunktsiooni vahe

NÄIDE 3.4. 
Et leida, kui suurel osal inimestest on IQ väärtus 80 ja 120 vahel, leiame lisaks, kui suurel osal on alla 120. Kasutades Exceli
funktsiooni NORMDIST, saame, et . Otsitav tõenäosus on nüüd (joonis 40).P (IQ<120)'0,184

NÄIDE 3.5. 
Toote A läbimõõt peab olema 5 mm ja toode kuulub kõrgemasse klassi, kui kui tema tegelikud mõõtmed ei erine
nominaalmõõtmest rohkem kui 10%. Toodete mõõtmed alluvad normaaljaotusele ja on kindlaks tehtud, et standardhälve on
1 mm. Kui päevas toodetakse 40 toodet A, kui suur on oodatav kõrgemasse klassi kuuluvate toodete arv päevas?
Lahendus: Suhtelisele kõrvalekaldele 10% vastab nominaalmõõtmete 5 mm korral absoluutne kõrvalekalle 0,5 mm. Leiame,
kui suure tõenäosusega jääb läbimõõt vahemikku (4,5 mm; 5,5 mm):

Seega keskmiselt 38,3% toodetest kuuluvad kõrgemasse klassi. 40 toote korral on see ligikaudu 15 toodet.

Järelikult keskväärtusest kaugemale kui üks standardhälve võib sattuda kolmest väärtusest üks.
Kaugemale kui kaks standardhälvet võib sattuda üks väärtus 20-st ja kaugemale kui kolm
standardhälvet üks 370-st.
SIX SIGMA on vigade minimeerimise programm, mida on kasutatud kvaliteedijuhtimises peamiselt
tööstuses. Selle arendas 1980. aastatel välja Motorola oma tootmisprotsesside jaoks: toodete
prameetrid peavad jääma vahemikku ± 6σ. Sellesse vahemikku jäämise tõenäosus on 0,999999998
ehk vahemikust väljajäämise tõenäosus on 2×10-9.  See tähendab, et kaugemale kui kuus
standardhälvet jääb kaks toodet miljonist. Kaasajal kasutatakse seda programmi aga ka mujal kui
tootmises laiemalt: pretensioone, toodete tagastamisi, võlgnevusi ei tohi olla sagedamini kui kahel
juhul miljonist.
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 4. VALIMUURINGUD
Valimid

Terve uuritava kogumi analüüsimiseks puuduvad tihti võimalused (piiratud aeg, ressursid). Sellisel
juhul kasutatakse üldkogumi statistiliste parameetrite (kogumi keskväärtus,  standardhälve)
hindamiseks väljavõttu ehk valimit.

Valimi kasutamise põhjused:
< üldkogumi vaatlus on praktiliselt võimatu;
< üldkogumi vaatlus on liialt kallis;
< üldkogumi vaatlus rikub üldkogumit.

Mõned enamlevinumad valimi moodustamise viisid:
< Juhuväljavõtt. Juhumeetodi eesmärk on valida teatud kogumist valim juhuslikult.

Näiteks juhuslike numbrite alusel.
< Kvootide meetod. Selle meetodi korral määratakse soovitava valimi struktuur tausttunnuste järgi.

Näiteks kui üldkogumis on 18-30 aastaseid mehi 10%, siis peab ka valimis olema nende osakaal
10%.

< Süstemaatiline valik. Objektide valimine toimub fikseeritud sammuga.
Näiteks sotsioloogilise uurimuse korral küsitletakse elanikke teatava numbriga korteritest,
oletades, et uuritav tunnus ei sõltu korteri numbrist. 

Valimi esinduslikkuse tagamiseks kombineeritakse juhuslikkust ja kvootide meetodit. Eesmärgiks on 
tagada valimi suurem sarnasus üldkogumi struktuuriga.

NÄIDE 4.1. 
Ajakiri Literary Digest (USA) oli alates 1916. aastast edukalt prognoosinud USA presidendivalimiste võitjat, kokku viiel
korral. Enne 1936. a valimisi saadeti küsitluslehed 10 miljonile inimesele, tagasi saadi 2,3 miljonit. Selle uuringu põhjal
prognoositi võitu Kansase kubernerile Alf Landonile 370 valijamehe häälega. Tegelikult aga sai Alf Landon vaid 8(!) häält.
Presidendiks valiti aga tagasi  Franklin Roosevelt 523 valijamehe häälega. Vale prognoosi põhjuseid oli kaks:
1. Ajakiri saatis küsitluslehed telefoniraamatutest juhuslikult võetud aadressidele, samuti ajakirja tellijatele. 1936. aastal oli aga
telefon vaid 25%-l USA peredest, jõukamatel.
2. Küsitlusele vastajate protsent oli väga madal (23%). Vastasid vaid need, kes soovisid muutust (Roosevelt oli siis president).

Aga tollal tundmatu George Gallup prognoosis valimiste võitjat õigesti. Tema kasutas juhuvalimit, kuhu kuulus 50 000
inimest.
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Joonis 43 Juhuvalimite keskväärtused koonduvad ümber kogumi keskväärtuse.

Valimit iseloomustavad statistilised parameetrid: Vastav Exceli funktsioon
valimi maht n COUNT

valimi keskväärtus  . AVERAGEx valim'
1
n j

n

i'1
xi

valimi standardhälve STDEVs'
j

n

i
(xi& x̄ )2

n&1

Valimvaatluste metoodika lubab valimi parameetrite põhjal hinnata kogumi vastavaid parameetreid. 

Kogumi keskväärtuse usalduspiirid

Kui tehakse juhuvalim, siis valimi keskväärtus on juhuslik suurus. Juhuvalimite keskväärtused ei saa 
aga olla kõikvõimalikud arvud võrdse tõenäosusega, vaid nad koonduvad ümber otsitava, ümber
kogumi keskväärtuse (joonis 43).

Juhuvalimi moodustamisel iga üksiku konkreetse objekti (inimese, toote) sattumine valimisse sõltub
väga paljudest erinevatest faktoritest. Järelikult alluvad juhuvalimite keskväärtused normaaljaotusele.

Matemaatilises statistikas on tõestatud tsentraalne piirteoreem:
Küllalt suure valimi mahu n korral alluvad valimite keskväärtused normaaljaotusele, mille

keskväärtus on µ ja standardhälve , kus σ on tunnuse väärtuste standardhälve kogumis.s(' σ
n

Kuna selle normaaljaotuse standardhälve s* sõltub valimite mahust n, siis väikese mahuga valimid
hajuvad rohkem, suurema mahuga valimid vähem (joonis 44).
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x̄ ± ∆x ,

∆x' tβ
s
n

.

Suure (n$30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse usalduspiirid

kus usaldusvahemiku poollaius ehk statistiline viga ∆x leitakse valimi statistiliste parameetrite
põhjal järgmiselt

Siin  on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht, β usaldatavus ja tβx
normaaljaotusele vastav koefitsient.

Joonis 44Valimite keskväärtused alluvad normaaljaotusele, mille
keskväärtus on kogumi keskväärtus. Valimid mahuga 10 hajuvad
rohkem.

Kuna kogumi standardhälve σ pole teada, siis selle hinnanguks võetakse valimi standardhälve s.
Kogumi keskväärtuse hinnaguks on aga usaldusvahemik, st vahemik, millesse langeb kogumi
keksväärtus tõenäosusega β. Tõenäosus, et valimi põhjal saadud vahemikku kogumi keskväärtus ei
lange, on vea tõenäosus 1- β.

Suurust  nimetatakse standardveaks (standard error) ehk keskmiseks esindusveaks.s
n

Usaldatavus β näitab, kui suure tõenäosusega otsitav kogumi keskväärtus langeb saadud vahemikku.
Koefitsient tβ näitab, mitmekordne standardviga võetakse usaldusvahemiku poollaiuseks.
Koefitsiendi väärtus mõningate tõenäosuste jaoks:tβ

usaldatavus β 0,05 0,15 0,3 0,5 0,68 0,75 0,9 0,95 0,99
koefitsient tβ 0,06 0,19 0,39 0,671 1 1,15 1,64 1,96 2,58

NÄIDE 4.2. 
Uuriti, kui palju kulutatakse leiva- ja saiatoodete ostmiseks kuus ühe inimese kohta. Küsitleti 50 ostjat, valimi keskväärtuseks

saadi 71,07 kr standardhälbega 29,42 kr. Usaldusvahemiku laiuse 95% usaldatavusekorral  on .∆x' tβ
s
n
'1,96 @ 29,42

50
.8,2

Vastus: Keskmiselt kulutatakse leiva- ja saiatoodete ostmise peale kuus ühe inimese kohta 71,1 ± 8,2 krooni ehk vastavad
kulutused vahemikus 62,9 ÷ 79,3 krooni, usaldatavusega 0,95.
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Joonis 47 t- jaotuse tihedusfunktsioon

∆x' tν, β
s
n

Väikese (n<30) valimi korral on üldkogumi keskväärtuse statistiline viga

kus  on valimi keskväärtus, s valimi standardhälve, n valimi maht, ν vabadusastmete arv ja tν, βx
Studenti koefitsient, mille võib leida tabelist või mille leiab vastav arvutiprogramm.

Joonis 45 Usalduspiirid usaldatavuse 0,7 korral Joonis 46 Usalduspiirid usaldatavuse 0,95 korral

Suurema usaldatavuse korral
< tõenäosus, et kogumi keskväärtus langeb usalduspiiridesse, on suurem;
< usaldusvahemik on laiem.

Väikesed valimid. t- jaotus.

Väikeste valimite korral valimi keskväärtuste jaotus erineb normaaljaotusest ja tsentraalne
piirteoreem ei kehti. Sellisel juhul kasutatakse kogumi keskväärtuse usalduspiiride määramisel t-
jaotust ehk Studenti jaotust. Jaotuse võttis kasutusele inglise matemaatik William Seally Gosset
(1876-1937) oma töös, mille ta avaldas Studenti varjunime all.

t-jaotusel on vaid üks parameeter - vabadusastmete arv 
ν.  Vabadusastmete arv on sõltumatute muutujate arv.
Uurides kõrvalekaldeid keskväärtusest on vabadusastmete
arv ühe võrra väiksem valimi mahust: .ν'n&1

Valimi mahu ja seega ka vabadusastmete arvu suurenedes
t-jaotus läheneb normaaljaotusele. Seepärast võibki suurte
valimite korral kasutada normaaljaotust.
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Joonis 48 Erineva mahuga valimite korral
leitud usaldusvahemikud. Valimi maht on
toodud usaldusvahemiku kõrval

Studenti koefitsiendi mõningad väärtused:

0,9 0,95 0,99 Usaldatavus β

Valimi maht
n

Vabadus-
astmete arv
ν= n - 1

0,1 0,05 0,01 Vea tõenäosus
α = β - 1

3 2 2,920 4,303 9,925 Studenti
koefitsient

tν, β
5 4 2,132 2,776 4,604

10 9 1,833 2,262 3,250
30 29 1,699 2,045 2,756

MS Excelis leiab Studenti koefitsiendi funktsioon TINV, kus argument probability on vea tõenäosus
 ja deg_freedom vabadusastmete arv .α'1&β ν'n&1

NÄIDE 4.3. 
Kauba X nädalane läbimüük viies kesklinna poes oli 16, 82, 29, 31 ja 55 tk. Valimi põhjal tuleb leida keskmine nädala
läbimüük kesklinna poodides.
Lahendus: Valimi keskväärtus  ja standardhälve . Studenti koefitsient usaldatavuse 0,95 ja vabadusastmetex'42,4 s'26,02

arvu 4 korral  ja usaldusvahemiku laius .t4;0,95'2,776 tν, β
s
n
'32,30

Vastus: Usaldatavusega 0,95 on antud kauba keskmine läbimüük nädalas 42,4 ± 32,3 tk.

Väikeste valimite korral on usaldusvahemiku laius suurem, määramatus on suurem. Valimi mahu
suurenedes usaldusvahemiku laius ja seega ka määramatus väheneb.

Kaheväärtuseline tunnus ja selle usalduspiirid

Kaheväärtuseliseks tunnuseks nimetatakse suurust, mis võib omada vaid väärtusi "0" ja "1".
Tunnuse väärtused võivad olla ka kodeeritud. Näiteks tunnus "sugu" on kaheväärtuseline tunnus.
Kodeerimisel võib võtta väärtuse "mees" koodiks "0" ja väärtuse "naine" koodiks "1".
Kaheväärtuseliseks tunnuseks võib olla ka vastus küsimusele, millele saab vastata kas "jaa" või "ei".
Näiteks "Kas te pooldate seaduse X vastuvõtmist?", "Kas te toetate erakonda X?", 

Kui n on valimi maht ja m on ühtede arv, siis keskväärtus  on võrdne väärtuse "1" esinemisex
suhtelise sageduse ehk osakaaluga p:
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x'p' m
n

.

s' p (1&p) .

Kaheväärtuselise tunnuse standardhälve s on suurte valimite korral leitav järgmisest valemist:

Suurte valimite korral (n>30) võib ka siin kasutada Studenti koefitsiendi asemel normaaljaotusele
vastavat koefitsienti tβ, mille väärtused on toodud tabelis lk 49.

NÄIDE 4.4. 
2003. aaasta Riigikogu valimiste eel viidi Eestis läbi mitmesuguseid küsitlusi. Ühes Emori poolt läbiviidud uurimuses küsitles
firma üle Eesti 500 valimisealist kodanikku, valima lubas minna neist 51%.2. Kui suur protsent kõigist valimisealistest
kodanikest pidi selle uuringu järgi valima minema?
Valimi maht , valima minejate osakaal valimis . Võttes usaldatavuseks , saame koefitsiendiksn'500 p'0,51 β'0,95

. Usaldusvahemiku poollaius . Järelikult usaldatavusega 0,95 pidi selle uuringutβ'1,96 ∆x'1,96 0,51(1&0,51)
500

.0,044

põhjal valima minema 51,0% ± 4,4% ehk 46,6% kuni 54,4% kõigist valimisealistest kodanikest. Usaldatavuse 0,99 korral on
ja usaldusvahemiku poollaius 0,113. Järelikult usaldatavusega 0,99 pidi valimistest osavõtu protsent olema  51,0% ±tβ'2,58

11,3% ehk 39,7% kuni 63,3% kõigist valimisõiguslikest kodanikest. Tegelikult käis valimas 58,24%. 

Järgnevas tabelis on toodud statistilise vea suurus mõningate valimi suuruste jaoks usaldatavausega
95%

Vastuse osakaal
Valimi
maht n

50% 55%
45%

60%
40%

65%
35%

70%
30%

75%
25%

80%
20%

85%
15%

90%
10%

95%
5%

10 35,8% 35,6% 35,0% 34,1% 32,8% 31,0% 28,6% 25,5% 21,5% 15,6%
30 18,7% 18,6% 18,3% 17,8% 17,1% 16,2% 14,9% 13,3% 11,2% 8,1%
50 14,2% 14,1% 13,9% 13,6% 13,0% 12,3% 11,4% 10,1% 8,5% 6,2%
75 11,5% 11,4% 11,3% 11,0% 10,5% 10,0% 9,2% 8,2% 6,9% 5,0%

100 9,9% 9,9% 9,7% 9,5% 9,1% 8,6% 7,9% 7,1% 6,0% 4,3%
150 8,1% 8,0% 7,9% 7,7% 7,4% 7,0% 6,5% 5,8% 4,8% 3,5%
200 7,0% 6,9% 6,8% 6,7% 6,4% 6,0% 5,6% 5,0% 4,2% 3,0%
300 5,7% 5,7% 5,6% 5,4% 5,2% 4,9% 4,5% 4,1% 3,4% 2,5%
400 4,9% 4,9% 4,8% 4,7% 4,5% 4,3% 3,9% 3,5% 2,9% 2,1%
500 4,4% 4,4% 4,3% 4,2% 4,0% 3,8% 3,5% 3,1% 2,6% 1,9%
600 4,0% 4,0% 3,9% 3,8% 3,7% 3,5% 3,2% 2,9% 2,4% 1,7%
700 3,7% 3,7% 3,6% 3,5% 3,4% 3,2% 3,0% 2,6% 2,2% 1,6%
800 3,5% 3,5% 3,4% 3,3% 3,2% 3,0% 2,8% 2,5% 2,1% 1,5%
900 3,3% 3,3% 3,2% 3,1% 3,0% 2,8% 2,6% 2,3% 2,0% 1,4%

1000 3,1% 3,1% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7% 2,5% 2,2% 1,9% 1,4%

∆x' tn&1, β
p (1&p)

n

Kaheväärtuselise tunnuse korral võib statistilise vea leida valemist

kus p on väärtuse ”0" (nt vastuse “ei”) osakaal, n valimi maht, β usaldatavus ja t n-1, β Studenti
koefitsient.
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Joonis 49 Vead kohtuotsuse langetamisel

Joonis 50 Kriteerium otsuse langetamiseks

 5. HÜPOTEESIDE KONTROLLIMINE
Otsustamise kriteerium ja kahte liiki vead

Võimalikke vigu kohtuotsuse langetamisel illustreerib järgmine joonis.

Raskem viga on süütu inimese süüdimõistmine, seega I liiki viga. Otsuse langetamisel püütakse
kriteerium võtta selline, et I liiki vea tõenäosus oleks võimalikult väike (vt joonis 50). Kriteeriumit
paremale nihutades vähendame I liiki tõenäosust, st seda, et süütu inimene mõistetakse süüdi. Samal
ajal suureneb II liiki vea tõenäosus: tõendite hulk võib osutuda ebapiisavaks süüdi oleva isiku
süüdimõistmiseks.

Hüpoteeside statistiline kontrollimine

NÄIDE 4.5. 
 Farmaatsiafirma väidab olevat loonud “tarkusetableti”, mis parandab inimese mälu. Selle testimiseks kontollitakse teatud
ülesannete lahendamist, kusjuures katsealused jaotatakse kahte rühma: rühm A saab tableti enne neile ülesande andmist, teine
rühm B ei saa tabletti. Katsealuste jaotamine kahte rühma toimub “kulli -kirja “meetodil, nii on igal katsealusel võrdne
võimalus sattuda kummassegi rühma. Ülesande lahendamisel registreeritakse tehtud vigade arv, vastavad tulemused on toodud
tabelis. Katse tulemuste põhjal tuleks otsustada, kas “tarkusetabelett” mõjub. 
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Rühm A Rühm B
9 7
6 10

10 14
14 17
8 15

15 19
3 11
9 4

13 11
7 14

NÄIDE 4.6. 
Tootja kavatseb oma toote läbimüügi suurendamiseks tellida reklaamikampaania. Et hinnata reklaamikampaania
tulemuslikkust, viiakse läbi küsitlused enne ja peale kampaaniat. Enne reklaamikampaaniat vastas 100-st küsitletavast 32, et
tarbivad antud toodet. Peale kampaaniat läbiviidud küsitluse tulemusel vastasid 45 inimest 100-st, et tarbivad seda toodet.
Erinevus on 7%,  kas sellest piisab, et kinnitada:  kampaania oli tulemusrikas, tarbimine suurenes.

NÄIDE 4.7. 
Maisihelbepakile on kirjutatud, et selle kaal on 250 g.Tarbijakaitseameti esindaja valib poes välja 10 pakki ja kaalub need ära.
Kümne paki aritmeetiline keskmine tuleb 248 g standardhälbega 1,5 g. Kas sellest erinevusest piisab, et väita:
maisihelbepakkide kaal on väiksem kui pakile kirjutatud 250 g.

Sedalaadi järelduste tegemiseks kasutatakse spetsiaalseid meetodeid, milleks on statistiliste
hüpoteeside kontroll ehk statistilised testid. Selliste testide läbiviimine eeldab teadmisi statistilistest
suurustest, jaotustest ja erinevate testide kasutamise võimalikkusest.

Kogumi kohta tehtud oletust nimetatakse hüpoteesiks. Seda kontrollitakse valimi abil, kasutades
statistilise hüpoteesi kontrollimist. Püstitatakse hüpotees, võetakse üldkogumist valim(id) ja
teostatakse mõõtmised ning viiakse läbi vastavad arvutused. Tulemus võib tehtud oletust kinnitada
või ümber lükata. Statistiline hüpoteesi kontrollimise meetod võimaldab kindlaks teha, kas erinevus
on piisav väitmaks, et see on põhjustatud ühe olulise faktori poolt, või on erinevus seletatav
juhusliku väärtuste varieerumisega.

Otstarbekas on kontrollimiseks esitada statistiliste hüpoteeside paar. Paarikaupa esitatud hüpoteesid
peavad teineteist välistama ja üks neist peab kindlasti kehtima.

Hüpotees püstitatakse tavaliselt nii, et mingi suurus on võrdne mingi väärtusega või et üldkogum
vastab teatud standardile. Selliselt püstitatud hüpoteesi nimetatakse nullhüpoteesiks H0, seda
välistavat aga alternatiivseks ehk sisukaks hüpoteesiks H1. Sisukas hüpotees väidab tavaliselt, et
on erinevus.

 Näiteid hüpoteesipaaride kohta :
nullhüpotees H0: koolis X on matemaatika riigieksami keskmine tulemus sama, mis Eestis tervikuna,

  ; µ'µ0

sisukas hüpotees H1: koolis X on matemaatika riigieksami keskmine tulemus erinev, mis Eestis tervikuna,
  ;µ…µ0

 
nullhüpotees H0: ravimi toimel katsealustel muutusi ei toimunud: ravimit saanutel on keskmine

reaktsioonikiirus sama, mis kontrollgrupil,  ; µ1'µ2

sisukas hüpotees H1: ravimi toimel reaktsioonikiirus muutus, ravimit saanutel on rektsioonikiirus erinev
kontrollgrupi keskmisest reaktsioonikiirusest, µ1…µ2

nullhüpotees H0: reklaamikampaania tulemusel läbimüük jäi samaks, ; µ1'µ2

sisukas hüpotees H1: reklaamikampaania tulemusel läbimüük  suurenes, ;µ1 >µ2

nullhüpotees H0: AIDSI esinemise sagedus on erineva seksuaalkäitumisega inimestel ühesugune; 
sisukas hüpotees H1: AIDSI esinemise sagedus on erineva seksuaalkäitumisega inimestel erinev;
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Joonis 51 Kehtiva nullhüpteesi korral on viirutatud osa
pindala võrdne tõenäosusega, et satub valim A, mis on
kriitilistest väärtustest kaugemal. See pindala on I liiki
vea tõenäosus

Näiteks ravimi toime testimisel on nullhüpoteesiks, et ravim ei toimi (ravimit saanutel ja
kontrollgrupil on sõltuva muutuja väärtused ühesugused).

Võtan H0 vastu,
järeldan, et ravim ei toimi,
ravimit müüki ei lase

Lükkan H0 tagasi
järeldan, et ravim toimib,
laseme ravimi müüki

H0 kehtib, ravim ei toimi Otsus õige I liiki viga

H0 ei kehti, ravim toimib II liiki viga Otsus õige

Kui ravim tegelikult toimib, aga eksperimendi tulemustele tuginedes otsustatakse, et ei toimi
(erinevused katsealuste ja kontrollgrupi vahel on väikesed), siis seda ravimit müügile ei lasta.
Ravimifirma kulutused jäävad kompenseerimata.

Kui tegelikult ei toimi, aga eksperimendi tulemustele tuginedes otsustatakse, et toimib, siis lastakse
müügile mittetoimiv ravim ja inimesed ostavad ning tarbivad seda ilmaasjata.

Üldjuhul:

Võtan H0 vastu Lükkan H0 tagasi

H0 kehtib Otsus õige I liiki viga

H0 ei kehti II liiki viga Otsus õige

I liiki vigade tõenäosust nimetatakse olulisuse nivooks α. 

Püstitatud hüpoteesi statistilisel kontrollimisel võib olla kaks tulemust:
1) nullhüpotees lükatakse tagasi ja vastu võetakse sisukas hüpotees;
2) nullhüpotees tuleb vastu võtta, sisukas hüpotees tuleb tagasi lükata.
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 Hüpoteeside kontrollimiseks kasutatakse mitmesuguseid statistilisi kriteeriume (z-test, t-test, χ2 -
test, märgitest, Mann-Whitney test, Wilcoxoni test, ühe- ja mitmefaktoriline dispersioonanalüüs).
Testi valik sõltub probleemi püstitusest, mõõdetava suuruse iseloomust (nominaalskaala, 
järjestusskaala või intervallskaala), mõõdetava suuruse nivoode arvust (kaks või enam). Kõikide
testide korral võrreldakse vaatlusandmete põhjal leitud empiirilist väärtus etteantud tõenäosusele
vastava kriitilise väärtusega.

Statistiline hüpoteesi kontrollimise meetod võimaldab kindlaks teha, kas erinevus on piisav
väitmaks, et see on põhjustatud ühe olulise faktori poolt, või on erinevus seletatav tunnuse väärtuste
juhusliku varieerumisega.

Enamasti võetakse kriitilisele väärtusele vastavaks tõenäosuseks 5%. See tähendab, et I liiki vea,
kehtiva nullhüpoteesi tagasilükkamise tõenäosus, on väiksem kui 5%. Kui I liiki vea tagajärjed on
rasked, siis seda tõenäosust ehk olulisuse nivood vähendatakse (1% või 0,1%). St kriteeriumit
nihutatakse (vrdl süüdi mõistmiseks peab tõendite arv olema suurem).

NÄIDE 4.8. 
Kauplusele pakutakse uut kassasüsteemi. Kaubanduse infosüsteemidega tegeleva firma müügiesindaja väitel vähendab uus
süsteem oluliselt ostjale kuluvat aega. Müügiesindaja väite kontrollimiseks otsustab kaupluse juhataja katseks üht aparaati
nädal aega proovida. Selle aja jooksul mõõdetakse 50 juhuslikult väljavalitud ostja teenindamiseks kulunud aeg. Saadud valimi
andmetele tuginedes kontrollitakse müügimehe väite paikapidavust ning kontrollimiseks kasutatakse z-testi. 
Nullhüpotees H0 : keskmine ostjate teenindamiseks kulunud aeg on uue kassaaparaadi korral sama, mis vana kassaaparaadi
korral (see on varasemast teada), µ=µ0.
Sisukas hüpotees H1: uue kassaparaadi korral on keskmine aeg erinev µ…µ0.
Testi z empiiriliseks väärtuseks saadakse 2,2. Kriitilised väärtused on
olulisuse nivoo 5% korral -1,96 1,96
olulisuse nivoo 1% korral -2,58 2,58.
See tähendab, et kasutades olulisuse nivood 5%, tuleb vastu võtta sisukas hüpotees: uus süsteem toimib. Aga olulisuse nivoo
1% juures pole uue süsteemi paremus tõestatud. Mida peab kaupluse juhataja tegema? Nüüd tuleb lisaks arvestada ka seda, kui
palju uus süsteem maksab ja kui palju on rahalisi vahendeid. Kui hind on kõrge ja raha vähe, tuleks kasutada suuremat
olulisuse nivood, kus  I liiki vea (ostan olukorda mitteparandava süsteemi) tõenäosus on väiksem.

Tihti kasutatakse ühepoolseid hüpoteese. Näiteks tootja risk või tarbija risk. 

NÄIDE 4.9.  Oletame, et maisihelbeid müüakse karbis, mis peaks sisaldama 250 g helbeid. Tegeliku koguse kõrvale-
kaldumisele sellest normist reageerivad tootja ja tarbija erinevalt. Kui näiteks pakendis on rohkem kui 250 grammi, kannatab
kahju tootja, sest makstakse vaid 250 g eest. Seega tootja seisukohast ei tohi maisihelveste kogus pakis olla suurem kui 250 g,
võib olla väiksem.
Tootjat rahuldab järgmine hüpoteeside paar:

,H0: µ#250
.H1: µ>250

Tarbija seisukohast ei tohi kogus olla väiksem kui 250 g, võib olla suurem, siis on tarbija rahul.  Tarbija peab kontrollima
sellist hüpoteeside paari:

,H0: µ$250
.H1: µ<250




