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Statistikatekstid 
 

• Tarbetekstid; ametlik ja avalik suhtlus 
• Ideaal: neutraalne ja objektiivne keel 
• Kõik, mis kirjutatakse, on mõeldud lugejale 
• Raskesti mõistetavad? 
• Anda sisu edasi täpses ja ökonoomses vormis 

 
 
Näiteid 
 
1. 
TOIMETAMATA TEKST 
(1960. aastal oli enamikul naistel Euroopa Liidus kaks või enam last. Statistiliselt tähendas 
see üle 2,5 lapse naise kohta. Kuid 2004. aastaks oli sündide arv ühe naise kohta langenud alla 
1,5.) Prantsusmaal ja Iirimaal on sündide arv üks kõrgemaid, jäädes naise kohta natuke alla 
kahe lapse. Kõige väiksem on sündide arv (alla 1,25 lapse) Tšehhi Vabariigis, Lätis, Poolas ja 
Slovakkias. 
 
TOIMETATUD 
Prantsusmaal ja Iirimaal on sündide arv üks suuremaid: natuke alla 2 lapse naise kohta. Kõige 
vähem sündis naise kohta lapsi (alla 1,25 lapse) Tšehhi Vabariigis, Lätis, Poolas ja 
Slovakkias. 
 
 
 



2.  
TOIMETAMATA TEKST 
2006. aasta novembris avaldatud Eurobaromeetri uuring näitab, et Euroopa Liidu elanikest 
64 % tegeleb spordiga vähemalt korra nädalas. Kõige suurem on see protsent Soomes, kus 
83% vastanutest osales mingis füüsilises tegevuses kas siis huvi-, spordi- või vabaajategevuse 
raames. 
 
TOIMETATUD 
2006. aasta novembris avaldatud Eurobaromeetri uuring näitab, et 64% Euroopa Liidu 
elanikke tegeleb spordiga / teeb sporti / spordib vähemalt korra nädalas. Kõige suurem on see 
protsent Soomes, kus 83% vastanuid osales mingis füüsilises tegevuses (huvi-, spordi- või 
vabaajategevus). 
 
 
3. 
TOIMETAMATA TEKST 
Olulisemate järeldustena saab välja tuua, et teadlikkus soolise ebavõrdsuse ning 
võrdõiguslikkuse vajalikkuse osas ei ole kõrge, kuid on võrreldes 2005 aastaga mõnevõrra 
kasvanud. Naised tajuvad ja on enam kokku puutunud soolise ebavõrdsusega 
 
TOIMETATUD 
Peamiste järeldustena saab välja/esile tuua, et teadlikkus soolisest ebavõrdsusest ning 
võrdõiguslikkuse vajalikkusest ei ole suur, kuid on võrreldes 2005. aastaga mõnevõrra 
kasvanud. Naised tajuvad soolist ebavõrdsust enam ja on sellega sagedamini kokku puutunud. 
 
 
4. 
TOIMETAMATA TEKST 
Meeste suuremat osalust lastega tegelemisel toetab valdav enamus eestimaalastest, nii naistest 
kui meestest (vt Joonis 3). Naised olid selle väite osas oluliselt soosivamad. 
 
TOIMETATUD 
Meeste suuremat osalust lastega tegelemises toetab enamus / valdav osa eestimaalasi, nii 
naiste kui ka meeste seas (vt joonist/joonis 3). Naised soosisid seda väidet 
märksa/märkimisväärselt/tunduvalt enam. 
 
 
 
 
 



5. 
TOIMETAMATA TEKST 
Suurim hõive langus leidis 2009. aastal aset ehituses ja töötlevas tööstuses (tekstiili- ja rõivatööstuses, 
toiduainete tootmine, puidutööstuses).  
 
TOIMETATUD 
2009. aastal langes tööhõive määr / vähenes tööhõive kõige enam ehituses ja töötlevas tööstuses 
(tekstiili- ja rõivatööstuses, toiduainete tootmises, puidutööstuses).  
 
 
6. 
TOIMETAMATA TEKST 
2010.a uuringus selgub, et varasema 5 aasta jooksul on välismaal töötanud 12% elanikkonnast ehk 
orienteeruvalt 112 000 inimest (95%lise tõenäosusega jääb välismaal töötanud inimeste arv 92400 ja 
132 800 vahele).  
 
TOIMETATUD 
2010. a uuringust selgub, et viimase viie aasta jooksul on välismaal töötanud 12% rahvastikust ehk 
orienteerivalt/ligikaudu/umbes 112 000 inimest (95% tõenäosusega on välismaal töötanud inimeste arv 
92 400 ja 132 800 vahel). 
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