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KUIDAS OHJELDADA JUHUSLIKKUST?
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Tõenäosusteooria ja statistika on kaks teineteisega tihedalt seotud ala, mis
moodustavad ühtse terviku. Statistika haarab andmete kogumist, korrastamist,
salvestamist, statistilist analüüsi, aga ka tulemuste esitamist ja tõlgendamist.
Tõenäosusteooria omakorda tegeleb juhuslike nähtuste uurimisega, kasutades
selleks matemaatilisi meetodeid. Artikkel sisaldab põgusa tagasivaate
tõenäosusteooria ajalukku, näidates põhimõistete ja printsiipide väljakujunemist
ning tuues välja tõenäosusteooria mõned olulised tulemused. Seejärel
näidatakse tõenäosusteooria rakendusi statistikas, selgitades lähemalt
statistilise testi olemust ning illustreerides seda populaarsete näidetega
igapäevaelust. Lugejalt ei oodata eelnevaid teadmisi tõenäosusteooriast.
Sissejuhatus ehk jätame midagi siiski ka juhuse hooleks
„Ära jäta midagi juhuse hooleks!“ öeldakse siis, kui tahetakse, et asi saaks kindlasti tehtud. See
on kahtlemata tänuväärt põhimõte, mida järgides on tehtud suuri tegusid, ellu viidud tähtsaid
projekte. Tõepoolest, juhuslikkus tekitab alati määramatust, ebakindlust, raskendab planeerimist.
Samas pole võimalik juhusest kunagi täielikult lahti saada. Ja seda pole õigupoolest vajagi –
vahel võib mõne asja ka juhuse hooleks jätta. Juhusel on oma seaduspärasused ja temast võib
ka kasu olla, eriti kui neid seaduspärasusi hästi tunda.
Meid ümbritsevad nähtused võib jagada kahte suurde klassi. Nähtusi, kus antud tingimustel on
protsessi edasine kulgemine üheselt määratud, nimetatakse determineeritud protsessideks.
Looduses ja ühiskonnas on aga küllaga protsesse, kus antud algtingimustel võib süsteem
edaspidi käituda mitmel võimalikul viisil. Taolisi nähtusi nimetatakse juhuslikeks. See, et igal
hommikul tõuseb päike, on üheselt kindel, kuid see, kas taevas on sel hetkel selge või pilves,
sõltub juba juhusest. Ilm, majandus, poliitika on väga keerukad nähtused, kus tuleviku kasvõi
ligikaudne prognoosimine on suur väljakutse teadlastele ja spetsialistidele.
Võib filosoofiliselt küsida, kas maailmas üldse ongi juhuslikkust? Peaks ju üleüldise determinismi
printsiibi kohaselt maailma iga järgmine olek olema täpselt määratud tema eelmise oleku poolt
(Leibniz). Vastus peitub ilmselt tõdemuses, et me ei suuda ühtegi olekut fikseerida ideaalse
täpsusega – paratamatult jäävad mõned detailid lahtiseks, jääb sisse mingi „lõtk” ja „vabadus”,
mille kaudu poebki sisse juhuslikkus. Seega juhuslikkust võib paljuski võtta kui meie teadmiste
puudulikkust.
Vaatamata juhuslike nähtuste keerukale iseloomule saab siiski ka nende puhul rääkida teatud
seaduspärasustest ning neid püüabki välja selgitada tõenäosusteooria. Lühidalt öeldes,
a
tõenäosusteooria uurib juhuslike nähtuste matemaatilisi mudeleid . Siinjuures tuleb täpsustada,
et tõenäosusteooria tegeleb siiski ainult juhuslike nähtuste ühe teatava osaga – nimelt sellisega,
kus saab rääkida statistilisest stabiilsusest ehk kus katset on samadel tingimustel võimalik korrata
piiramatu arv kordi. Me võime kuitahes palju visata üht ja sama münti või moodustada juhuslikku
valimit samast üldkogumist. Statistiline stabiilsus lubab mõõta juhuslike sündmuste toimumise
võimalikkust arvulisel teel, tõenäosuse abil. On rida keerukaid nähtusi, kus me taolist stabiilsust
eeldada ei saa. Näiteks on väga problemaatiline ennustada ilma minevikuandmete põhjal, kuna
ilm on selleks liiga kaootilise iseloomuga: pisemgi erinevus ilma hetkeseisus võib tingida väga
suure ilmaerinevuse üks nädal hiljem. Seepärast kasutatakse ilmamudelites enamasti
teistsuguseid meetodeid. Sellele vaatamata on tõenäosusteooria rakendusväli äärmiselt lai ja
a
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Mõnevõrra populaarsemas keeles öelduna uurib tõenäosusteooria seda, kuidas lihtsamate sündmuste tõenäosuste põhjal
leida keerulisemate sündmuste tõenäosusi.
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mitmekülgne, alates loodusteadustest (füüsika, bioloogia, geneetika), meditsiinist (ravimkatsed),
majandusest (finantsturgude uurimine, kindlustus) ning lõpetades sotsiaal- ja humanitaaraladega
(demograafia, keeleteadus jne).

Kes õnne otsib, see õnne leiab – tõenäosusteooria ajaloost
Tõenäosusteooria teket seostatakse eelkõige hasartmängudega. Girolamo Cardano (1501–1576)
kirjutas esimese õnnemänge käsitleva raamatu „Liber de Ludo Aleae“ (ilmus 1663) ning koos
Niccolò Tartagliaga (1506–1559) andsid nad panuse ka kombinatoorika arengusse. Neist
küsimustest huvitus ka Galileo Galilei (1564–1642), kes muuseas selgitas, miks kolme täringu
viskamisel summa 10 esineb sagedamini kui 9. Suure tõuke teooria edasisele arengule andis
Blaise Pascali (1623–1662) ja Pierre de Fermat´ (1601–1665) kirjavahetus, milles nad leidsid
lahenduse tuntud õnnemängija Chevalier de Méré esitatud küsimustele. Näiteks oletas viimane,
et nelja täringu viskamisel vähemalt üks kord kuue silma saamine on sama tõenäone kui 24
topeltviske korral vähemalt üks kord topelt-kuue (6+6) saamine. Samas nägi ta, et praktikas ei
pea see oletus paika. Teine peamurdmist tekitanud ülesanne oli panuse jagamine poolelijäänud
mängus. Oletame, et kaks mängijat viskavad münti ning kogu panuse võidab see, kes kogub
esimesena viis vappi. Mäng aga jääb mingil põhjusel pooleli (näiteks seisul 3–1) ning tekib
küsimus, kuidas jagada panus.
Esimese raamatu tõenäosusteooriast kui omaette uurimisvaldkonnast („Van Rekeningh in Spelen
van Geluck“, 1656) kirjutas Christian Huygens (1629–1695), kus ta muuhulgas käsitles ka
panuse jaotamise ülesannet (sõltumatult eelmistest). Vahemärkusena olgu öeldud, et umbes
samal ajal kerkis esile ka teine valdkond, kus samuti puututi kokku juhuslike nähtustega –
rahvastiku uurimine ning sellega tihedalt seotud elukindlustus. Viimane põhineb nn
suremustabelitel, millede koostamisel jõudis esimese arvestatava tulemuseni peamiselt
astronoomina tuntud Edmund Halley (1656–1742).
Esimese tõsisema tõenäosusteooria käsitluse autor on Jakob Bernoulli (1656–1705), kelle „Ars
Conjectandi“ („Äraarvamise kunst“) ilmus 1713. aastal. Bernoulli teeneks on tõenäosuse nn
klassikalise definitsiooni kasutuselevõtt, mille kohaselt sündmuse tõenäosus on selle sündmuse
a
suhtes soodsate juhtude arv jagatud antud katses kõikvõimalike juhtude arvuga Raamatus oli
muuhulgas tuletatud binoomjaotuse valem ning tõestatud suurte arvude seadus, mis seob
sündmuse tõenäosuse selle sündmuse suhtelise sagedusega pikas katseseerias.
Abraham de Moivre’i (1667–1754) „The Doctrine of Chances“ oli esimene tõenäosusteooria õpik,
milles autor tuletas ligikaudse valemi binoomjaotuse tõenäosuste arvutamiseks ning jõudis
tegelikult välja normaaljaotuse ja tsentraalse piirteoreemini. Viimane on tõenäosusteooria üks
kõige tähtsamaid ja säravamaid tulemusi, mis ütleb, et suure arvu juhuslike suuruste summa on
ligikaudu normaaljaotusega. Tsentraalse piirteoreemi tõestas esimesena Pierre-Simon Laplace
(1749–1827) aastal 1810. Siméon Poissoni (1781–1840) teeneks oli aga nn väikeste arvude
seaduse ehk Poissoni jaotuse avastamine ning kasutusele võtmine harvade sündmuste
tõenäosuste kirjeldamiseks (1838).
Andrei Kolmogorov (1903–1987) võttis tõenäosusteooria 300-aastase arengu kokku oma
raamatus „Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung“ („Tõenäosusteooria põhimõisted“,
1933), kus ta sulandas tõenäosusteooria mõisted üldise mõõduteooria raamidesse. Seal esitatud
b
tõenäosuse aksiomaatiline definitsioon on üldkasutatav tänapäevalgi.
Siiski tuleks mainida ka alternatiivseid tõenäosuse mõiste käsitlusi. Neist ühe autor, Richard von
Mises (1883–1953) püüdis tõenäosust defineerida suhteliste sageduste piirväärtusena
protsessis, kus katsete arv piiramatult kasvab. Tuntud on ka subjektiivse tõenäosuse koolkond

a

Klassikalise tõenäosuse valem on
, kus on võimalike katsetulemuste koguarv ja
on sündmuse suhtes
soodsate katsetulemuste arv. Valemi kasutamiseks peavad kõik juhtu olema võrdvõimalikud.
b
Tõenäosus on sündmuse A toimumise võimalikkust näitav arv P(A), mis asub 0 ja 1 vahel ning mis kindla sündmuse puhul
on 1. Kui sündmused , , … on teineteist välistavad (st saavad toimuda ainult ühekaupa), siis tõenäosus, et neist üks
⋯.
∪
∪…
toimub, on võrdne üksikute tõenäosuste summaga:
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(Leonard Savage, Bruno de Finetti), mis käsitleb tõenäosust sõltuvana subjekti senistest
teadmistest, nii nagu seda tegi juba Thomas Bayes (1702–1761).
Kokkuvõttes võib tõenäosusteooria arengus välja tuua kolm tähtsat etappi. Kõigepealt
arusaamine, et ka juhuslike nähtuste korral on võimalik teatud täpsusega prognoosida seda, mis
võib juhtuda tulevikus. Teine oluline etapp oli 19. sajandi algus, kui leiti seosed statistikaga ning
hakkas arenema ühtne teadus, millel on piiramatud rakendused ja võimalused. Rangesse
matemaatilisse vormi jõudis tõenäosusteooria aga möödunud sajandi 30-ndatel aastatel.

Tõenäosus ja statistika – võimas tandem
Tõenäosusteooria puutub statistikaga kokku siis, kui andmetes on mingi juhuslikkus, näiteks kui
andmed moodustavad juhusliku valimi üldkogumist. Siis tulevad mängu tõenäosusteooria reeglid,
mis lubavad hinnata ühe või teise väite või hüpoteesi tõepära. Samas nö kirjeldav statistika, mis
tegeleb andmete esitamisega kokkuvõtlike tabelite ja graafikute näol, tõenäosusteooriat otseselt
ei kasuta. Tõenäosusteooria ja statistika on küll omavahel tihedalt seotud, kuid nende
spetsiifilised ülesanded on mõneti vastandlikud. Lühidalt öeldes, tõenäosusteooria uurib seda,
millise tõenäosusega üks või teine võib antud tingimustel juhtuda (ehk millised andmed võivad
tekkida). Statistika ülesanne on aga vastupidine: kõigepealt on olemas mingid andmed ehk
vaatlustulemused ning nende põhjal tuleb teha järeldusi andmete tekkemehhanismi, päritolu
kohta. Kujundlikus keeles öelduna – tõenäosusteooria puhul on meil justkui olemas mingi
juhuslikkuse mehhanism, „masinavärk“, ning me tahame teada, millised on selle masina töö
võimalikud tagajärjed, jäljed. Statistikas aga näeme me esmalt jälgi (andmeid) ning jälgede põhjal
püüame ära arvata (hinnata), milline konkreetne masin on need teinud. Näiteks valikuuringu
puhul on jälgedeks meie valim, masinaks see üldkogum, kust valim pärineb, ning statistiku
ülesanne on hinnata valimi põhjal üldkogumi parameetreid. Arusaadavalt on juhuslikkuse
mehhanismi äraarvamine seda lihtsam, mida enam me neid mehhanisme (tõenäosusteooriat)
tunneme. Tihe seos kahe ala vahel ilmneb ka järgmistes näidetes.

Juhusest on kasu – ka pime kana leiab vahel tera
Tõenäosusliku mõtteviisi rahvalikuks väljenduseks on ütlus „Ka pime kana leiab vahel tera“.
Selles vanasõnas on peidus tarkus, et kunagi pole põhjust liigseks pessimismiks – nagunii kõik
asjad ei lähe viltu, midagi läheb ka hästi. See on hästi kirja pandav ka tõenäosusteooria keeles.
, siis tõenäosus, et vähemalt üks sündmustest
Kui iga üksiku sündmuse tõenäosus on
, ,…,
toimub, on leitav valemigaa:
ä

ü

ü

1

ü

ü

1

1

.

Näiteks kui teil on suures linnas 400 teretuttavat ehk juhuslik vastutulija on tuttav tõenäosusega
400⁄400000 0,001 , siis tõenäosus, et pooletunnise jalutuskäigu ajal teid keegi teretab, on
1
1 0,001
0,63.
(Siin me eeldasime, et poole tunni jooksul tuleb teile vastu 1000 inimest, mis võib kesklinnas
liikumise puhul olla üsna realistlik hinnang.)
Liigse pessimismi kõrval hoiatab tõenäosusteooria meid samavõrd ka liigse optimismi eest
(medali teine külg). Nii nagu kõik asjad ei lähe korraga viltu, ei lähe kõik asjad tingimata ka korda.
Seda kasutavad ära näiteks lennukompaniid, lubades oma lennukeid üle broneerida lootuses, et
mõni reisija jääb mingil põhjusel tulemata. Kasutame seekord arvutusteks nn väikeste arvude
b
seadust ehk Poissoni jaotuse valemit . Kui on teada, et lennukile ei tule 1% reisijate koguhulgast,
a

̅ , kus
Selgitame selle valemi põhimõtteid. Esmalt on siin kasutatud vastandsündmuse tõenäosuse valemit
1
̅ tähendab mittetoimumist (vastandsündmust). Teiseks on kasutatud sündmuste sõltumatust, mis lubab üksikute
sündmuste tõenäosused korrutada, saamaks nende koostoimumise tõenäosust:
∩
∙
. Meie näites 1
on tõenäosus, et
ei toimu, samas 1
on tõenäosus, et ei toimu ükski sündmustest , … , .

b

Poissoni valem

!

annab tõenäosuse, et toimub täpselt

ühegi sündmuse toimumise tõenäosus on seega
Meenutame, et arv
2,71.

8

0

sündmust, kui sündmuste keskmine arv on

ja vähemalt ühe sündmuse tõenäosus on

1

. Mitte
1

.
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siis 350-kohalisest lennukist jääb maha keskmiselt 3,5 inimest ning vaba koha tekkimise
,
tõenäosus on leitav Poissoni valemi abil:
ä
1
1
0,97.
Joonis 1. Vabade kohtade arv – Poissoni jaotus
Figure 1. Number of free seats – Poisson distribution
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Seega on praktiliselt kindel, et ühe koha võib üle broneerida. Kuid kas võib üle broneerida ka
,
3,5 ,
kaks kohta? Seda saame teada arvutades
ä
2
1
0,86. Näeme, et ka see on väga tõenäone olukord, kuid enam mitte nii kindel kui eelmine.
Lennukompanii peab nüüd kaaluma, kuidas hüvitada sellise reisija ebamugavused, kes ei pääse
lennukile reaalse ületäitumise tõttu. Olenevalt ettenähtava kompensatsioonisumma suurusest
määrab lennukompanii ülebroneeritavate kohtade maksimaalse arvu.

Kui palju on meie hulgas selgeltnägijaid?
Kujutame ennast olevat seltskonnas, kus on 30 inimest. Üks viskab täringut ja teised püüavad
arvata, milline on tulemus. Õigesti arvajaid on sellisel juhul keskmiselt viis, mõnikord rohkem,
mõnikord vähem. Kas õigesti arvajad on selgeltnägijad? Vaevalt küll, sest õige tulemuse arvab
ära iga kuues inimene isegi siis, kui kõik pakuvad tulemuse täiesti huupi. Aga kui mõni neist
arvab tulemuse ära ka järgmisel katsel? Tõenäosus tabada õige tulemus kaks korda järjest on
1/36 ehk sellega tuleb toime keskmiselt üks inimene 36 hulgast. Seega pole ka see veel mingi
tõestus, kui silmas pidada seltskonna suurust. Peaksime olema juba veidi üllatunud, kui keegi
sellest seltskonnast arvab ära neli visketulemust järjest. Nimelt on vastav tõenäosus ainult 2,3%,
mis on arvutatav juba eespoolt tuttava valemiga

1

1

. Kuid ka nii väikese

tõenäosusega sündmused toimuvad meie ümber pidevalt. Põnevaks läheks olukord alles siis, kui
mõni tabaks märki koguni viis viset järjest, mis nii suure seltskonna korral juhtub üksnes
tõenäosusega 0,4%. Skeptikul oleks nüüd juba veidi alust kahelda, kas tegu pole teps mitte
peene koosmänguga täringu viskaja ja arvaja vahel. Esoteerik leiaks aga siit endale järjekordse
kindla tõenduse selgeltnägemise kohta. (Küllap on lugeja juba aru saanud, kelle hulka kuulub
nende ridade autor.)

Selgeltnägemine edasijõudnutele
Arendame nüüd sarnast loogikat mõnevõrra teistsuguse näite peal. Ühes hästi tuntud telesaates
on saates osalejate (väidetavalt selgeltnägijate) ees viis meest ja viis naist ning ülesandeks on
öelda, kes on kellega abielus. Teisiti öeldes on vaja tuvastada viis abielupaari. Ilmselt
samaväärne ülesanne on järgmine: naised on nummerdatud 1, 2, 3, 4, 5 ning igale mehele tuleb
omistada tema abikaasa number 1,…,5. Telesaate parim tulemus oli kolm õigesti arvatud paari.
Kas tegu oli selgeltnägemisega? Või on tulemus seletatav pelgalt juhusega? Püüame anda
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vastuse tõenäosusteooria abil, arvutades välja, kui suur on kolme õige paari saamise tõenäosus
siis, kui paare moodustada puhtjuhuslikult. Arutelu on siinkohal järgmine. Esmalt leiame, mitmel
viisil on üldse võimalik viit meest nummerdada. Neist esimese jaoks on viis võimalikku numbrit,
teise jaoks jääb alles neli numbrit, kolmandale kolm jne kuni viimasele jääb ainus ülejäänud
a
number – seega on nummerdamise variante 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 120. Nüüd loeme igas
nummerduses (permutatsioonis) ära, kui palju on seal õigeid paare. Näiteks järjestuses 1 3 2 4 5
on oma õigel kohal kolm numbrit, milledeks on 1, 4 ja 5, samal ajal kui numbrid 2 ja 3 seisavad
valel kohal. Kui selliselt läbi vaadata kõik 120 järjestust, siis saame kätte õigete numbrite arvu
tõenäosusjaotuse, mis on toodud järgnevas tabelis.
Tabel 1. Õigete paaride arvu jaotus juhusliku paaripaneku korral
Table 1. Distribution of the number of correct pairs in case of random pairing
Õigeid
numbreid
Variantide arv
Tõenäosus

0

1

2

3

4

5

Kokku
Total

44

45

20

10

0

1

120

0,367

0,375

0,167

0,083

0

0,008

1

Correct
numbers
Number of
permutations
Probability

Nüüd me teame, mis võib juhtuda ja millise tõenäosusega! Näeme, et ka viis õiget paari võib
saada puhtjuhuslikult, kuigi seda juhtub väga harva – ainult ühel juhul 120-st. Kuid kolm õiget
paari saada on üsnagi lihtne, see juhtub keskmiselt ühel korral 12 katsest. Tegelikult on see
tõenäosus veel palju suurem, kui arvestada seda, et katsealuseid selgeltnägijaid oli saates terve
trobikond. Oletades, et neid oli kokku kaheksa, on tõenäosus, et üks neist saab kolm (või enam)
õiget paari, hoopiski suur. Selle saame kätte järgmise aruteluga. Kõigepealt tõenäosus, et üksik
selgeltnägija saab tulemuse alla kolme (st mitte ühtegi, üks või kaks õiget paari), on saadav
tabelist kui kolme esimese tõenäosuse summa ehk 109/120 = 0,908. Siis tõenäosus, et kõik
8
kaheksa said tulemuse alla kolme, on 0,908 = 0,463. Ning lõpuks tõenäosus, et vähemalt üks
selgeltnägija saab tulemuseks kolm või enam õiget paari, on tervenisti 1 0,463 0,537
53,7% !). Saadud tõenäosus on tõesti päris suur ning võime julgelt öelda, et kolme õige paari
äraarvamine oleks täiesti tavaline tulemus ka siis, kui kõik saates osalejad paneksid paare kokku
täiesti juhulikult, pimesi, ilma midagi kaalumata.
Küsime nüüd endilt, kas meie skeptitsismi oleks hajutanud absoluutselt õige tulemuse ehk viie
õige paari äraarvamine? Täistabamuse saamise tõenäosust, kui kaheksa sensitiivi moodustavad
6,5%. Skeptiku jaoks ei ole aga ka
paarid juhuslikult, pole raske leida:
1
1 1/120
see piisavalt väike arv ning seega ei anna isegi täielik edu veel tunnistust selgeltnägemise kohta.
Me näeme siin, et sellise katsega ei olegi tegelikult võimalik midagi tõestada – lihtsalt paaride arv
viis on selleks liiga väike. Taolisel juhul tuleks katset korrata mõne suurema arvu paaridega,
näiteks kuue või seitsmega jne. Loomulik küsimus on nüüd, et kas näiteks kuue paari veatu
kokkupanek veenaks meie skeptikut. Leiame jälle vastava tõenäosuse juhusliku paaripaneku
korral – analoogselt ülaltooduga on kuue paari puhul see tõenäosus
1
1 1/720
1,1%. See arv on juba üsna väike ja nüüd ei oleks põhjust enam kahelda, et kuue õige tulemuse
saaja tõesti oskab õigeid paare leida. Eriti kui arvestada sedagi, et paaripanekut hõlbustab
mõningate väliste näitajate (vanus, pikkus) teatav sobivus.

Lady tasting tea
Meie kunagine inglise filoloog dotsent Johannes Silvet, laiemale ringile tuntud kui inglise–eesti
sõnaraamatute autor (kelle keeletunnis oli artikli autoril au aspirantuuri ajal käia), meenutas kord
oma stažeerimist Inglismaal ning mainis, et ta oli seal kuulnud ainult kaht uut sõna mif ja mil.
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Esimene neist tähendab milk in first, teine aga milk in last. Jutt käib tee ja piima valamisest tassi,
mis inglaste jaoks on oluline küsimus.
Mifi ja miliga on seotud üks klassikaline statistikaülesanne, mis ilmestab väga hästi statistilise
testi olemust. Statistika üks rajajaid, inglise teadlane R. A. Fisher kirjeldab oma kuulsas teoses
„Theory of Statistical Experiments“ järgmist katset. Nimelt väitis üks Fisheri naiskolleegidest, et ta
suudab teha vahet mili ja mifi vahel. Selle väite õigsuse kontrollimiseks pakkus Fisher välja
järgmise (randomiseeritud) katse. Valmistati kaheksa tassi teed, neli mili ja neli mifi, mis anti ette
suvalises järjekorras, ning daam pidi jagama tassid kahte gruppi, ühes mifid ja teises milid.
Selgus, et daam jagas kõik tassid õigesti! Kas see tõestas tema väidetavaid võimeid? On ju
täiesti õiget tulemust põhimõtteliselt võimalik saada ka puhtjuhuslikul teel. Küsimus on aga selles,
kui suure tõenäosusega see võib juhtuda. Näiteks kahe tassi korral (üks mil ja üks mif) on
juhuslikult õige tulemuse saamise tõenäosus ½ ning seega ka pooled bluffijad sooritaksid katse
veatult. Kui suur on aga tõenäosus saada juhuslikult õige tulemus kaheksa tassi korral? Teeme
lihtsad arvutused. Oletame, et daam blufib ja jagab kaheksa tassi kahte rühma puhtjuhuslikult.
Üldse saab kaheksat tassi jagada kahte võrdsesse rühma 70 eri viisil. Tõepoolest, see on leitav
kombinatsioonide arvuna kaheksast nelja kaupa:
8!
4! 4!

8∙7∙6∙5∙4∙3∙2∙1
4∙3∙2∙1∙4∙3∙2∙1

70

Kuna ainult üks nendest kombinatsioonidest on täiesti õige tulemus, siis tõenäosus saada
puhtjuhuslikul teel õige jaotus on:
P õige jaotus

0,014

1,4% .

Näeme, et see tõenäosus on üsna väike. Saadud tõenäosust tuleb võrrelda teatud kriitilise
piiriga, milleks sageli võetakse 5% (piir sõltub probleemi tähtsusest, vale otsuse hinnast). Ning
nüüd, kus arvutatud tõenäosus jääb allapoole kriitilist tõenäosuspiiri, teeb matemaatiline statistik
oma hoolikalt kaalutletud järelduse: kuna tõenäosus saada õige tulemus puhtjuhuslikul teel on
väga väike (veel väiksem kui 5%), siis järelikult pole alust arvata, et daam blufib – ta pigem
oskab tõepoolest mili ja mifi vahel vahet teha.
Lugeja märkab siin teatavat sarnasust kohtuprotsessiga, mille aluseks on nn süütuse
presumptsioon: inimene on süütu seni, kuni pole veenvaid tõendeid selle ümberlükkamiseks. Ka
statistikas loetakse hüpotees (meie näites oskus eristada teineteisest kaks tee valmistamise viisi)
tõestatuks alles siis, kui on piisavalt andmeid selle kasuks.
Kui suur võib olla eksliku süüdimõistmise tõenäosus? Kas on olemas mingi etteantud kriitiline piir,
mida ei tohi ületada? Nimetame seda I liiki vea lubatud tõenäosuseks. Osutub, et see piir pole
kusagil täpselt fikseeritud, vaid sõltub konkreetsest probleemist. Meie seni vaadeldud näited on
olnud pigem meelelahutuslikku laadi, kus valesti tehtud otsuse hind pole eriti kõrge. Seetõttu
oleme siin lubanud I liiki veal ulatuda kuni 5%-ni. Hoopis teine lugu on aga otsustega meditsiini
või õigusemõistmise maailmas. Ütleb ju vanasõnagi, et

Raha kadund – vähe kadund, tervis kadund – palju kadund, au kadund –
kõik kadund
Hiljutine dopingusaaga on juhtum just sellest vallast. On teada, et vähemalt teatud dopingutestid
on püütud konstrueerida nii, et valesti süüdimõistmise tõenäosus (ehk valepositiivse tõenäosus)
ei ületaks 0,01%. Selline test on väga konservatiivne, tunnistades inimese ekslikult süüdi üksnes
ühel juhul 10 000-st. Dopingutesti teeb eelmiste näidetega võrreldes palju keerukamaks aga
asjaolu, et siin pole enam kaugeltki sama lihtne määrata valepositiivse (valesti süüdimõistmise)
tõenäosust. Ei saa enam kasutada lihtsaid sündmuste võrdvõimalikkuse argumente, mis on
vajalikud klassikalise tõenäosuse kasutamiseks ning millel põhinesid meie eelmised näited.
Peamiseks argumendiks saavad nüüd tegelikud katseandmed, mis on saadud testi
rakendamisega reaalsetel inimestel. Nende andmete pealt tuleb hinnata vajalikke tõenäosusi.
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Seejuures püütakse testnäitaja piirväärtus seada täpselt sellisele kõrgusele, et selle ületab
üksnes 0,01% „puhtaid“ sportlasi. Samas peab testiv organisatsioon suutma välja pakutud
piirväärtust teaduslikult põhjendada. On arusaadav, et nii väikeste tõenäosuste rahuldavaks
hindamiseks peab olema kasutada väga palju katseandmeid. Kahtlemata pole see lihtne
ülesanne ning seepärast pole ka imeks panna, et just selle ülesandega jäi hiljuti hätta üks
dopinguteste välja töötav rahvusvaheline organisatsioon. Teiselt poolt vaadatuna oli samas
tegemist Eesti statistikute väljapaistva töövõiduga. Pole vaja rõhutada, et meie poole argumendid
a
olid eeskätt tõenäosusteoreetilist laadi .

Ära pane kõiki mune ühte korvi
on tuntud printsiip, mida teab iga investor. Selle asemel, et paigutada kogu raha ühte aktsiasse,
on targem osta mitut erinevat aktsiat. Aga miks on see nii? Näitame, kasutades tõenäosusteooria
mõisteid, mille poolest on kasulikum investeering hajutada. Kasutame seejuures rahvalikku
munakorvi näidet, kuid lugeja võib muna all mõelda ka mingit rahasummat, näiteks 1000 eurot.
Olgu meil vaja transportida viis muna ühest kohast teise. Olgu strateegia A selline, kus kõik viis
muna pannakse ühte korvi, ning strateegia B selline, kus iga muna pannakse eraldi korvi.
Eeldame, et iga korv läheb ümber tõenäosusega 0,4, kusjuures korvide ümberminekud on
sõltumatud sündmused. Kumma strateegia korral jõuab kohale rohkem mune? Võib-olla on
lugejale üllatuseks see, et mõlemal juhul jõuab kohale keskmiselt sama palju mune! Tõepoolest,
kui
on kohalejõudnud munade arv, siis juhul A on selle võimalikud väärtused 5 ja 0 ning
5 ∙ 0,6 0 ∙ 0,4 3. Strateegia B korral on
aga esitatav
keskväärtus on seetõttu
summana
⋯
, kus iga
on kas 1 või 0, olenevalt sellest, kas muna jõudis
kohale või mitte. Keskväärtuse oivaline omadus on, et summa keskväärtus võrdub üksikute
⋯
. Ning et iga üksik keskväärtus on
keskväärtuste summaga, mistõttu
1 ∙ 0,6 0 ∙ 0,4 0,6 , siis kokku saame
5 ∙ 0,6 3 ehk sama palju kui strateegia A
korral.
Joonis 2. Kõik või mitte midagi – strateegia A
Figure 2. All or nothing – strategy A
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Lähemalt võib sellest lugeda Krista Fischeri artiklist „Mõõtmise dilemmad – et süütut ei kuulutataks kurjategijaks, et
haigused ei jääks avastamata“. – Postimees, 6.04.2013.
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Joonis 3. Risk on hajutatud – strateegia B
Figure 3. The risk has been dispersed – strategy B
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Mille poolest on siis strateegia B parem (kui üldse!)? Vastuse saame kätte alles siis, kui vaatleme
ka kohalejõudnud munade arvu dispersioonia ehk hajuvust. Strateegia A korral on see võrdne
0 3 ∙ 0,4 6. Seevastu strateegia B korral läheb korvide sõltumatuse
5 3 ∙ 0,6
tõttu käiku dispersioonide liitmise valem
⋯
, kus iga üksikdispersioon on
1 0,6 ∙ 0,6
0 0,6 ∙ 0,4 0,24, mistõttu kokku saame
5 ∙ 0,24 1,2. Seega
näeme, et strateegia B korral on dispersioon viis korda väiksem! See tähendab väiksemat
määramatust, vähem ebakindlust. Tõepoolest, kui esimesel juhul jõuab kohale kas viis või mitte
ühtegi muna (kõik või mitte midagi), siis teisel juhul on võimalikud ka kõik vahepealsed variandid
1,…,4, mis teeb olukorra palju leebemaks, talutavamaks. Näiteks võib nüüd öelda, et
0,99 jõuab kohale vähemalt üks muna, mis võib nii mõnigi kord olla
tõenäosusega 1 0,4
täiesti piisav tulemus. Strateegia A korral ongi kõige suurem oht selles, et kohale ei jõua mitte
midagi ning see võib juhtuda hirmuäratavalt suure tõenäosusega 0,4.
See, kes paneb munad eraldi korvidesse, võib magada rahulikult teadmisega, et küllap midagi
läheb ka õnneks. Samal ajal võib riski võtmine (strateegia A kasutamine) olla mõnikord vajalik või
möödapääsmatu. Oletame näiteks, et teie laenu tähtaeg on lähedal ning tagasimaksega
hilinemine võib tähendada halvimat. Siis võib teie ainus pääsetee olla variant „kõik viis muna“
ning te olete sunnitud riskima ehk panema kõik munad ühte korvi, sest sel juhul on variandi „kõik“
0,078).
tõenäosus palju suurem (tervenisti 0,6, samas kui strateegia B korral on see ainult 0,6
Taolisi otsustuskohti esineb ühes või teises vormis aeg-ajalt meil kõigil. Näiteks kas täita kõik viis
Vikingloto piletit täpselt ühtmoodi või erinevalt – see sõltub vajadusest riski võtta. Täites viis piletit
ühtmoodi, kaotame viis korda võidu tõenäosuses, kuid hea õnne korral saame see-eest ka viis
korda suurema võidu.

Tõenäosusteooria piirteoreemid ehk käbi ei kuku kännust kaugele
Miks inimeste pikkuste jaotus on nii lähedane normaaljaotusele? Miks poiste ja tüdrukute sündide
suhe on aastast aastasse tegelikult ühesugune, kuigi iga lapse sugu on täiesti juhuslik ja
ettearvamatu?
Neile ja teistele sarnastele küsimustele annavad vastuse tõenäosusteooria klassikalised
tulemused – suurte arvude seadus ja tsentraalne piirteoreem. Mõlemad puudutavad olukordi, kus
on tegemist paljude juhuslike suuruste summaga. Selgub, et kui liidetavate arv kasvab
piiramatult, siis jõutakse teatud piirväärtusteni ja viimaste teadmine aitab lahendada palju tähtsaid
probleeme, sealhulgas statistikas.
a

Juhusliku suuruse dispersiooniks nimetatakse arvu
ehk keskmist ruuthälvet võetuna keskväärtuse
suhtes. Dispersioon iseloomustab juhusliku suuruse üksikväärtuste hajuvust ümber oma keskväärtuse
. Diskreetse
∑
juhusliku suuruse dispersioon leitakse valemiga
∙ , kus on väärtuse tõenäosus. Sõltumatute ja
korral dispersioonid liituvad ehk
.
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Suurte arvude seadus ütleb, et valimi aritmeetiline keskmine
valimi mahu kasvades üldkogumi keskmiseks .

̅

⋯

/ koondub

See väide on huvitav eeskätt just tagastamisega valiku korral, kuna tagasipanekuta valiku korral
on ta triviaalne. Näiteks kui üliõpilane unustab (!) juhusliku suuruse keskväärtuse valemi, siis võib
ta täringuviske keskväärtuse leidmiseks kasutada statistilist meetodit, tehes täringuga 100 viset ja
x
⋯ x /n. Ta võib kindel olla, et tulemus
arvutades tulemuste aritmeetilise keskmise x
on lähedane tegelikule keskväärtusele (mis antud juhul on 3,5).
Loomulikule küsimusele, kui lähedal asub saadud aritmeetiline keskmine keskväärtusele ,
annab juba teine teoreem – tsentraalne piirteoreem. Sõnastame selle siin ainult ligikaudses
vormis (nö rusikareeglina), mis siiski annab edasi selle tähtsa teoreemi sisu: „Kui juhusliku
suuruse väärtust mõjutavad paljud sõltumatud faktorid, mille mõjud liituvad üksteisele ning iga
üksikfaktori mõju on tühine võrreldes kõigi faktorite koosmõjuga, siis on alust arvata, et jaotus
on normaalne ehk Gaussi jaotus“.
Selle reegli rakendamise näiteks sobib hästi peatüki alguses mainitud inimeste pikkuse
normaaljaotuse fakt (peame silmas näiteks täiskasvanud meeste pikkusi). On selge, et pikkust
mõjutavad paljud tegurid, nii geneetilised kui ka keskkonnategurid, sealhulgas toitumine, kehaline
aktiivsus jt. Geneetilised tegurid võib omakorda jagada suureks arvuks üksikfaktoriteks.
Kokkuvõttes on jaotus väga hästi kirjeldatav normaaljaotusega.
Kokkuvõttes näeme, et tõenäosusteooria ja statistika täiendavad teineteist, moodustades koos
võimsa tandemi. Statistika ülesanded on paljuski motiveerinud tõenäosusteooria arengut ning
tõenäosusteooria omakorda annab meetodid, kuidas statistika ülesandeid lahendada.
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