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Esimerkki 1: Filippiinit 1960

Ikä Lukumäärä
57 71,828
58 93,049
59 72,206
60 275,439
61 31,299
62 49,634
63 40,154
64 34,381
65 102,440
66 26,445

(United Nations, Demographic Yearbook, 1962, table 6.)



Esimerkki 2: Nigeria 1991

Lähde/vuosi Väestö (miljoonaa)
United Nations 1985 95.7
World Bank 1988 110
Nigerian valtio 1987 112

(Population Today, June 1992, No. 6.)

Arviot vuodelle 1991 olivat 112-123 miljoonaa.

Vuoden 1991 väestönlaskennan tulos oli 88.5 miljoonaa.



Esimerkki 3: Naisten kuolemat 2012

Kuolleita Väestö Kuolevuus
Helsinki 2751 317,363 0.008668
Vantaa 581 104,008 0.005586

(www.stat.fi, 22.3.2014)

Riskisuhde = 0.008668/0.005586 = 1.552.



Kuolleet 1: John Graunt (1620 – 1674)
1538 Englannin valtio määräsi seurakuntakohtaisen
kastamisten, hautaamisten ja avioliittojen rekisteröinnin
pakolliseksi; näistä viikottaisia ja vuosittaisia yhteenvetoja.

J.G.: Kuolleiden luettelot (Bills of Mortality, 1663 nykyisen
kalenterin mukaan) Lontoon seurakunnista:
tiedot kuolleiden lukumääristä kuolinsyyn, muttei iän mukaan.

Kuitenkin: lapsina kuolleiden yleisin kuolinsyy oli
kätkytkuolema ("chrisom"), ja vanhoina kuolleilla korkea ikä
("old age"). Voitiin arvata ikä muidenkin syiden perusteella, ja
päätellä tästä elinajantaulu.

Havaittiin, että ruton, isorokon, tuhkarokon, hinkuyskän,
keripukin jne. määrät vaihtelivat ajan, paikan ja iän mukaan.

Joskus iästä oli tietoja. Whitechapel, 1700-luvun puoliväli: 205
korkean iän takia iässä 63-106 kuollutta, näistä 85:n ikä oli
joko 70, 75, 80, 85 tai 90.



Kuolleet 2: Edmond Halley (1656-1742)

Tietoja kuolemista Breslaussa (Wroclaw) 1687–1691.

E.H. oletti, että väestö in stationaarinen, ts. ei kasva, ei
vähene ja ikärakenne ei muutu.

Jos syntyneitä on V0, ja kuolleita iässä 0 on K0, niin iässä 1 on
V1 = V0 − K0 jäljellä. Vastaavasti V2 = V1 − K1, jne.

Tästä saadaan elinajantaulu, joka koostuu todennäköisyyksistä
pk = Vk/V0, k = 0, 1, 2, . . ..

E.H.:n sovellutus: yksikköannuiteetin oikea hinta henkilölle,
joka on elossa iässä k ja vuotuinen korko in r , on

Hk = 1
1+r

pk+1
pk

+ 1
(1+r)2

pk+2
pk

+ . . .



Kuolleet 3: Pehr Elvius (1710-1749)

Ruotsin Kuninkaallisen Tiedeakatemian (1739-) sihteeri
vuodesta 1744.

Kirje valtiopäivien Salaiselle Valiokunnalle (1746), jossa P.E.
arvio Ruotsi-Suomen väkiluvun seuraavasti:

(i) oletetaan, että sekä syntymiä että kuolemia on 70,000
vuodessa.
(ii) oletetaan, että ikäryhmittäinen kuolevuus ei muutu.
(iii) oletetaan, että kuolleiden ikäjakauma on sama kuin oli
havaittu Ruotsin eteläisissä maakunnissa (10-vuotisikäryhmät).



Elviusin laskelma
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Kuva : Ruotsi-Suomen arvioitu väestö iän mukaan, yht. 2,097,000.

Tiedettiin, että Elviusin laskelman oletukset eivät päteneet.



3. Taustaksi Ruotsin historiaa

Ruotsin suurvalta-aika (1617-1721): Ruotsi-Suomi + Viro +
Inkerinmaa ja osia Pohjois-Saksasta.

Kaarle XII (1682-1718) vallassa 1697-1718.
Suuri Pohjansota Tanskaa, Venäjää ja Puola-Liettuaa vastaan
(1700-1721). Narvassa voitto (1700), Pultavassa tappio
(1709).

Kuninkaan yksinvalta päättyi 1719.

Säätyvaltiopäiviä konsutoitava: aateliset, papisto, porvaristo ja
talonpojat.

Salainen Valiokunta käsitteli tärkeimmät (esim. sotilaalliset)
kysymykset. Elviusin mietintö (1746), joka mukaan Ruotsissa
olisi vain 2,097,000 asukasta, salattiin. Oli uskottu, että
väkiluku voisi olla jopa 3,000,000.



4. Verotus ja kirkko

1500-luvulta alkaen on Ruotsissa pidetty luetteloita maaveron
maksaneista: perustana maatilan kameraaliset ominaisuudet
(Kustaa Vaasa, 1496 – 1560).

Seurakunnat keräsivät Ruotsissa vasta 1600-luvulla tietoja
kastetuista, haudatuista, avioliittoon vihityistä, muuttaneista
ja raamatun tuntemuksesta (rippikirjat 1667). Yhteenvetoja
tehtiin epäsäännöllisesti.

Vuoden 1686 Kirkkolaissa henkikirjojen määrättiin pakolliseksi
koko valtakunnassa. Näistä yhteenvetoja (papiston
inventoinnit).

Ei tarkoitusta käyttää väestötieteellisiin tarkoituksiin.



5. Komiteoiden tarkoitusperät

Säätyvaltiopäivin kaksi komiteaa:

Saniteettikomitean (1737-) tehtävänä oli pitää lukua
epätavallisista sairauksista (esim. kaivoksissa) ja epidemioista
(rutto, infektiosairaudet). Seurakunnista saatavat tiedot olivat
kuitenkin epäyhtenäisiä ja epäluotettavia.

Salaisen komitean jäsenen kenraali von Lantinghausenin
(1699-1769; armeijan komentaja Pommerin sodassa 1758 -
1761) muistio v. 1746:
- "ren og noga kuskap om antal ... är omistelig for
Lagstiftande makt, så wäl til at känna sina kraffter i...
åkerbruk, handel och förswarswärk"
- "At blott veta huru många ... dö, är ... en onytting kunskap,
men helt annat är det om förtechningen indelas i wissa
åldrar"... (... "wäl inrättade lifräntor")



6. Taulukkolaitos

1747 Salainen komitea ehdotti kuninkaalle säännöllisen
väestötilastotuotannon aloittamista.

1749 Taulukkolaitos (Tabellverket) aloitti, ensimmäisenä
maailmassa.

1755 ensimmäinen raportti, jossa Ruotsi-Suomen väkiluku oli
2,132,619. Tätäkään ei uskallettu julkaista.

Suomen nykyinen väestökirjanpito perustuu tähän,
kirkonkirjojen pohjalta tehtyjen yhteenvetojen pohjalta
aloitettuun järjestelmään.

Väestörekisterijärjestelmän katsotaan olevan erittäin tarkka.
Yleensä ei olla perillä siitä, että rekisteröinnin piiriin kuuluu
maan vakinainen (de jure) väestö. Se ei siis pyrikään
kuvaamaan maassa kullakin hetkellä olevaa (de facto) väestöä.



7. Poikien enemmyys
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Kuva : Syntyneiden poikien suhde syntyneiden tyttöjen määrään.

Jo ennen Taulukkolaitoksen perustamista oli tiedossa, että
jokaista 17 tyttölasta kohti syntyy suunnilleen 18 poikalasta
(18/17 = 1.059). llmiötä ei vieläkään ymmärretä!



8. Tilastollinen mallinnus

1800-luvulla Adolphe Quetelet (1796-1874) ja Wilhelm Lexis
(1837-1914) uskoivat/toivoivat, että pätisi:

"Pieni"määrä populaatioita, joissa kiinnostuksen kohteena
oleva ilmiö (poikia/tyttöjä, rikollisten osuus, elinikä,...) on
vakio, ja populaatio sisällä vaihtelu noudattaisi normaali- tai
binomijakaumaa.

Tiedonkeruu johti havaintoon, että näin ei ole.

Huom. Otantatutkimuksissa satunnaisuudelle on eri perusta, ja
1900-luvulla tästä on tullut menestystarina!

Ratkaisu:
(1) ryhmän keskiarvo on korvattu funktiolla, joka voi riippua
iästä, sukupuolesta, ajasta, paikasta jne.
(2) vaihtelun määrä ja jakauma voi samaan tapaan muuttua.



9. Helsinki ja Vantaa uudelleen
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Kuva : Naisten ikäjakauma 2012 Helsingissä (jatkuva) ja Vantaalla
(katko).

Kaupunkien karkean kuolevuuden erot johtuvat erilaisista
ikäjakaumista. Suoralla vakioinnilla saatu riskisuhde on 1.02.



10. Tiedonkeruu vaikuttaa käsitteisiin
Auguste Comte (1798 - 1857) arveli, että matemaattisen
"kalkyylin soveltaminen moraalisiin kysymyksiin etoo
sielua"(1836). Kuitenkaan sosiologiaa ei ollut ennen
tilastollista tiedonkeruuta.

Tämän hetken ilmiöitä:
- tietokannat (∼ von Lantingshausen!)
- BIG DATA, internet-kyselyt (∼ papiston inventoinnit?)

Tuloksia tullaan käyttämään, koska ne sisältävät informaatiota.

Ainoa tapa tulosten luotettavaan käyttöön on mallintaa sitä
prosessia tilastollisesti, jolla DATA/vastaukset syntyvät.

Nykyisin tämän mallinnuksen tarvitsemaa perusdataa ei kerätä
mihinkään (NSA?), eikä keräys kenties ole laillista, johtuen
tietosuojasäännöksistä.

Miten tietosuojaa toteutetaan tulevaisuudessa?


