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1 JOHDANTO 

Englanninkielinen termi koesuunnittelulle on design of experiments, joka 

lyhennetään DoE. Desing of experiments termille käytetään suomenkielessä 

myös vastinetta tilastollinen koesuunnittelu. Tämä tuokin hyvin esiin sen, mihin 

koesuunnittelussa tulisi pyrkiä. Tavoitteena on kokeellisen tutkimuksen 

suunnittelu ja kokeilla saadun mittausdatan tilastollinen analyysi.  

Usein tieteellisen toiminnan päämääränä on ilmiöiden selittäminen, 

ymmärtäminen, ennustemallien tekeminen ja lopulta, kontrolloiminen 

tarvittaessa. Teollisuudessa tutkimustoiminta ei ole itsetarkoitus, vaan niillä 

pyritään parantamaan tuotannon prosesseja. Kokeilla pyritään selvittämään 

prosessin eri hallintasuureiden vaikutuksia lähtösuureisiin siis niin sanottu syy- 

seuraussuhde. (Tähtinen 2011, s. 11) 

Koesuunnittelun voidaan katsoa alkaneen 1500-luvulla Sir Francis Bacon:n 

”ratkaisevan kokeen” määrittelystä. Hänen ajatuksensa oli, että suoritetaan 

useita kokeita, joissa mukana on samat muuttujat, mutta muutellaankin vain 

yhden muuttujan arvoa kokeiden välillä. Olkoon tämä muuttuja vaikka muuttuja 

A. Mikäli jokainen koe antaa eri tuloksen kaikkien muiden muuttujien ollessa 

vakioita, tällöin A on syy muutoksiin tuloksissa. Tällaista kokeiden suorittamista 

kutsutaan yhden muuttujan menetelmäksi. (Tötterström 2011, s. 3) 

Teollisuus alkoi kehittyä vauhdilla 1800-luvulla, mutta koesuunnittelu ei juurikaan 

ollut tuolloin vielä kiinnostuksen kohteena. Vasta 1920-luvulla koesuunnittelun 

kehitystyö meni merkittävästi eteenpäin, kun englantilainen tilastotieteilijä R.A. 

Fisher tutkiessaan viljojen satoisuutta käytti varianssianalyysin (ANOVA) keinoja. 

Tämän jälkeen 1970-luvulla ensimmäisenä Japani alkoi selkeästi edistämään 

teollista koesuunnittelua laatutekniikan rinnalla. Japania seurasi USA 1980–

luvulla, ja Euroopassa asiaan alettiin kiinnittää huomiota vasta 1990-luvulla. 

(Karjalainen 1992, s. 9) 

Teollisissa prosesseissa valittuun lähtösuureeseen vaikuttaa monet tekijät, joita 

on usein kymmeniä, ellei jopa satoja. Tästä johtuen voidaankin sanoa, että hyvä 

prosessituntemus on perusta ja edellytys onnistuneelle koesuunnittelulle. 
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Mikäli yhden muuttujan menetelmää sovellettaisiin kaikkien nykyaikaisen 

prosessin muuttujien vaikutusten tutkimiseen, jouduttaisiin suorittamaan 

lukematon määrä kokeita. Sen lisäksi, että kokeiden lukumäärä olisi valtava, ei 

koetuloksista todennäköisesti pystyttäisi löytämään eri prosessimuuttujien 

yhdysvaikutusta lähtösuureeseen. Ongelmallista usein on myös se, ettei valmiiksi 

tunneta niitä muuttujia, jotka ovat tärkeimpiä vaihtelun lähteitä lähtösuureeseen. 

Yhden muuttujan menetelmällä suoritettuna tutkimus on hyvin aikaa vievää ja 

kallista. Tämän vuoksi kokeet täytyy suunnitella siten, että pienellä määrällä 

kokeita saadaan mahdollisimman suuri määrä informaatiota. Tällöin saadaan 

säästettyä aikaa ja rahaa. (Myréen 1975, s.1) 

Teollisuudessa haluttu lopputulos vaikuttaa siihen, minkälainen koe halutaan 

suorittaa. Täytyy tietää ongelma, mihin halutaan selvittää ratkaisu, esimerkiksi 

prosessissa ilmenevän materiaalihukan pienentäminen tai kahden tuotteen 

keskinäinen vertailu. Koska kokeiden tarve on hyvin monimuotoinen, on 

koesuunnittelutyyppejä myös useanlaisia. Neljä tavallisinta tyyppiä ovat 

yksimuuttujakokeet (OFAT), haravointikokeet (screening), karakterisointikokeet 

(characterization) ja optimointikokeet (optimizing). Mitä tarkempaa tulosta 

halutaan kokeelta, sitä kalliimpia kokeet ovat suorittaa. Tarkkojen tulosten 

saavuttaminen vaatii paljon mittauksia ja monimutkaisempia koejärjestelyjä. 

(Karjalainen 2007) 

Aikaisemmin mainittiinkin jo yksimuuttujakokeiden kohdalla niiden puutteellisuus 

tutkittaessa monimutkaisempia prosesseja. Haravointikokeiden etuja ovat 

edullisuus ja nopeus. Muutamalla koeajolla jo voidaan saada paljon uutta tietoa 

prosessista ja usein saadaan edullisesti selville, mitkä ovat merkittävimmät 

muuttujat valittuun lähtösuureeseen. Mahdollisesti saadaan jo hyvä kuva siitä, 

mitkä ovat mielenkiintoisimmat vaihtelualueet kyseisille prosessimuuttujille. Kun 

tunnetaan merkittävimmät muuttujat, voidaan tarvittaessa siirtyä kalliimpiin ja 

monimutkaisempiin optimointikokeisiin. (Karjalainen 2007) 

Perinteiset koesuunnitelmat ovat nykyään saaneet rinnalleen myös optimoidut 

koesuunnitelmat. Optimoitujen koesuunnitelmien pääasiallinen tarkoitus on 

säästää aikaa ja rahaa kokeiden suorittajalta. Optimoiduilla koesuunnitelmilla 

voidaan vastata myös haasteisiin, joita monimutkaiset prosessit ja 



6 

prosessiolosuhteet muodostavat. Optimoitujen koesuunnitelmien tarkoitus on 

laskea ehdoton minimimäärä kokeille, joilla vielä saavutetaan vaadittu 

informaatiomäärä. Koesuunnitelman laskenta on huomattavan monimutkaista, ja 

tämän vuoksi se tehdään tarkoituksen mukaisilla laskentaohjelmilla. (Goupy 

2007, s. 308) 

Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on selvittää, mitkä tekijät täytyy 

koesuunnittelun alussa huomioida, jotta voitaisiin lopuksi saavuttaa laadukkaita 

ja luotettavia tuloksia. Ymmärrys koesuunnittelun moniulotteisuudesta auttaa 

valitsemaan ja laatimaan oikeanlaiset työkalut koesuunnitelman tekemiseen. Työ 

on tehty kirjallisuusselvityksenä. Työssä ei ole paneuduttu missään osa-alueessa 

yksityiskohtiin, vaan pyritty koesuunnittelun laajan kuvan ymmärtämiseen. 
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2 KOESUUNNITTELUN VAIHEET 

Jokaisella meistä on kokemusta niin kutsutusta yritys ja erehdys –kokeesta; 

tehdään jokin muutos ”mutu”-tuntumalta toimintaan ja katsotaan mitä tapahtuu. 

Kotoisimpia esimerkkejä löytyy arkielämästä varmaankin keittiöstä. Esimerkiksi 

jos mikroamme ruokaa, niin kokeilemme eri ajoilla ja mikron tehoilla, milloin 

saamme nopeiten halutun lämpöisen aterian. Joskus pystymme parantamaan 

prosessintehokkuutta, joskus saatamme päätyä siivoamaan mikron sisäpuolelta. 

Huolellinen koesuunnittelu säästää kuitenkin kaikkia resursseja. Hyvin karkea 

jako koesuunnittelun eri vaiheille on: suunnittelu, toteutus, tulkinta. Yksiselitteistä 

listaa koesuunnittelun vaiheista ei ole olemassa, mutta voidaan esittää runko 

ajatukselle, mitä vaiheita suunnittelussa tulisi käydä läpi. Tässä kappaleessa 

olevaan listaan on käytetty runkona Taguchi-menetelmän mukaisia 

suunnitteluvaiheita.  

Aina ensimmäisenä tulee tunnistaa ongelma 

prosessissa. Ongelma voi olla esimerkiksi vanhentunut 

tuote tai tuotannossa esiintyvä suuri hävikki. Mikäli 

oltaisiin täysin tyytyväisiä prosessiin, ei olisi 

muutostarvetta eikä näin ollen kokeidenkaan tarvetta. 

Kun ollaan havaittu ongelma, täytyy määrittää 

vaatimukset ja tavoitteet, millaiseksi halutaan prosessia 

muokata. Tavoite voisi olla esimerkiksi autoteolli-

suudessa typpipäästöjen vähentäminen 5 %:lla tietyssä 

automallissa.  

Luetteloidaan menetelmät, joilla voidaan päästä 

määrättyyn päämäärään ja tavoitteeseen. Äärimmäisen 

tärkeää on tunnistaa ne hallintasuureet ja häiriösuureet, 

jotka vaikuttavat lopputuotteeseen. Mikäli prosessi ei ole 

entuudestaan kovin hyvin tunnettu, tämä voi vaatia 

haravointikokeiden suorittamista. 

1. Tunnistetaan 

ongelma 

2. Asetetaan 

tavoitteet 

3. Valitaan 

ongelman 

ratkaisumenetelmä 
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Tässä vaiheessa täytyisi koesuunnittelijan pystyä 

ajattelemaan niin sanotusti laatikon ulkopuolelle. Mikäli 

halutaan parantaa prosessia, täytyisi löytää erikoisia, 

yllättäviä tai aivan uusia tekijöitä, jotka vaikuttavat 

lopputuotteeseen. Näiden avulla voidaan saavuttaa 

prosessiin uusia parannuksia. Usein ne kaikkein 

selvimmin tuotteeseen vaikuttavat tekijät on jo optimoitu. 

Nyt pitäisi löytää ne tekijät, jotka vaikuttavat, mutta eivät 

ole optimoituja. (Karjalainen 1992, s. 64) 

Kokeita suunniteltaessa pitää tietää, mitä hallinta-

suureita halutaan prosessissa muuttaa. Lisäksi tarvitaan 

tieto, mitkä ovat ne raja-arvot, joiden rajoissa kokeet 

tulee suorittaa. Ei ole järkevää laatia koesuunnitelmaa 

hallintasuureiden sellaisille arvoille, jotka ovat 

mahdottomia saavuttaa prosessissa. Tulisi kuitenkin 

pyrkiä mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukkaan 

koesuunnitelman mukaisia arvoja. Tällaisesta 

esimerkkinä voidaan mainita prosessissa reaktorin 

lämpötila, paine, pitoisuus, aika, jne. Nämä 

hallintasuureet eivät voi kasvaa taikka pienentyä 

rajattomasti. (Nyström 1975, 9) 

Valitaan koemenetelmä ja suunnitellaan kokeet, joilla 

tutkitaan eri toimintamallien tehokkuudet. Koemene-

telmät voivat olla joko uniikit juuri kyseistä projektia 

varten suunnitellut tai voidaan käyttää standardoituja 

menetelmiä. 

Maailmanlaajuisesti on erilaisia koemenetelmiä niin 

teollisuuteen kuin muillekin aloille standardoitu. 

Euroopassa on yleisesti käytössä ISO-standardit, joiden 

yhtenä tyyppinä on testausstandardit. Testaus-

standardien sisältönä on määritelmiä raaka-aineiden ja 

tuotteiden testausmenetelmiin. Kun kokeet suoritetaan 

4. Määritetään  

raja-arvot 

5. Valitaan 

koemenetelmä 
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standardien mukaisesti, on mahdollista verrata saatuja 

tuloksia myös muiden julkaisemiin tuloksiin. (SFSedu 

2018) 

Ennen kuin pystytään suorittamaan varsinaiset kokeet, 

täytyy suorittaa esivalmistelut. Esivalmisteluilla pyritään 

minimoimaan kokeeseen vaikuttavat häiriötekijät. Hyvin 

monenlaiset tekijät voivat häiritä kokeiden suorittamista 

ja alentaa mittaustulosten luotettavuutta. Jälleen kerran 

voidaan karkeasti jakaa mittauksen luotettavuutta 

alentaviksi tekijöiksi mittalaitteet, ympäristö sekä 

mittaajat. Itse kokeen suorittajasta riippumattomia 

häiriöitä voisivat olla esimerkiksi laiterikot tai raaka-

aineissa tapahtuva vaihtelu. Kokeiden vertailu-

kelpoisuutta laskee myös vaihtelut näytteenotossa ja 

kokeiden tekijöissä. Mittarin asento saattaa olla erilainen 

eri mittaajilla ja joku toinen mittaaja lukee 

viisariasteikkoa eri tarkkuudella kuin toinen mittaaja. 

(Hiltunen 2011, s. 41) 

Koesuunnittelijan pitää pyrkiä siihen, ettei virheistä tule 

systemaattisia. Esimerkkinä systemaattisesta virheestä, 

joka johtuu mittaajasta, voisi olla mittarin lukeminen 

vinosta suunnasta. Yksi keino vähentää systemaattisia 

virheitä on määrätä koesuunnitelman kokeiden 

suoritusjärjestys satunnaisesti. (Leiviskä 1994, s. 43) 

Koesuunnittelussa täytyy myös miettiä, millaisessa 

ympäristössä koe tehdään. Suoritetaanko kokeet 

laboratoriossa, jossa voidaan poistaa häiriösuureet ja 

keskittyä vain tiettyihin hallintasuureisiin? Ovatko näin 

saadut tulokset vertailukelpoisia todellisiin 

prosesseihin? Täytyy myös tehdä arvio siitä, onko sillä 

merkitystä, mikäli koeajoja ei suoriteta oikeilla 

6. Suoritetaan 

kokeet ja kerätään 

mittausdata 
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prosessilaitteilla vaan koelaitteistolla. (Karjalainen 1992, 

s. 64) 

Riittävä lukumäärä kokeita tulee tehdä, vaikka kokeiden 

suorittaminen olisikin aikaa ja rahaa vievää. Kokeiden 

tulisi olla niin kattavia, että ne antavat todellisen kuvan 

perusjoukosta. Luonnollisesti mitä tarkempaa tulosta 

halutaan saada, sitä enemmän täytyy kokeita suorittaa. 

Kokeiden määrään vaikuttaa haluttu luottamustaso. 

Mikäli halutaan 99 % luottamus sille, että lopuksi tulkinta 

on oikein, se vaatii enemmän kokeita kuin 95 % 

luottamus.  

Kokeet tulee suunnitella myös siten, että koe on 

uusittavissa, mikäli tarvetta ilmenee. Tällaiseen 

tilanteeseen voidaan päätyä esimerkiksi, jos 

mittausdata häviää tai mittauslaite tuhoaakin 

koekappaleen eikä dataa saada. Missään nimessä 

kokeita ei saisi lopettaa kesken koesuunnitelmassa 

määritettyjen kokeiden, vaikka haluttu koetulos olisikin 

jo saavutettu. (Hiltunen 2011, s. 63) 

Luonnollisesti kokeet voidaan myös suorittaa itse 

tuotantolaitoksessa tuotantolaitteilla. Haittana 

tällaisessa toiminnassa on kuitenkin se, että prosessi 

häiriintyy ja tämä voi aiheuttaa tuotteen laadun 

alenemista. Haasteena on, että ennen kokeiden 

aloittamista, tulisi prosessin olla stationääritilassa eikä 

siinä saa olla virheellistä toimintaa. Prosesseissa on 

lähes aina huojuntaa, eli prosessimuuttujat muuttuvat 

itsestään jonkin verran ajan funktiona. Lisäksi koeajojen 

aikana prosessin tulisi olla vapaa muista 

säätötoimenpiteistä. Teollisuuden kokeissa kuitenkin on 

usein tärkeämpää kokeiden suorittamisen helppous kuin 

luottamusvälin parantaminen. Tuotantolaitoksessa 
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voidaan mittausdataa kerätä joko aktiivisesti tai 

passiivisesti. Aktiivisessa datan mittauksessa 

muutetaan koesuunnitelman mukaisesti prosessin 

parametreja ja mitataan mitä saatiin aikaiseksi. 

Passiivisessa mittauksessa mitataan prosessia ilman 

suunniteltuja muutoksia ja mitataan mitä prosessi saa 

aikaiseksi. (Nyström 1975, s.14) 

Kokeiden suorittamisen ja datan keräämisen jälkeen on 

aika kääntää katse koottuun aineistoon. Nyt numeroiden 

täyttämistä taulukoista täytyisi kyetä löytämään vastaus 

alkuperäiseen ongelmaan. Harvoin suoraan 

monimutkaisista koetuloksista voidaan sanoa suoraa 

vastausta ongelmaan, vaan vastauksen löytäminen 

vaati datan analysoinnin. Varottava on, ettei hyvin 

suoritettuja kokeita pilata huonosti tehdyllä analyysilla ja 

tutkimusraportilla. (Heikkilä 2014, s. 71) 

Riippuen siitä, minkälaiseen tarpeeseen tutkimus 

tehdään, voidaan analysoinnissa käyttää useita erilaisia 

tilastollisia menetelmiä. Näitä esimerkiksi ovat 

havaintomenetelmät, ranking-menetelmä, varianssi-

analyysi, keskiarvokäyrät ja vastetaulukot. (Tötterström 

2011, s. 17) 

Nykyään ei ole enää mielekästä tehdä analyyseja käsin 

paperille laskemalla käyttäen tilastollisia menetelmiä, 

vaan käytössä on laaja kirjo erilaisia aiheeseen 

erikoistuneita ohjelmistopaketteja. Tänä päivänä 

prosessien ilmiöitä pyritään oppimaan datapohjaisesti. 

Tästä seurauksena on se, että malleista tulee niin 

mutkikkaita, että niiden käsittely vaatii tehokkaita 

algoritmeja ja tietokoneita. (Turunen 2012) 

Tärkeää on saada mittaustulokset sellaiseen muotoon, 

että analyysin lopputuloksen lukija pystyy ymmärtämään 

7. Datan 

analysointi 
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sen. Analyysiraportti ei ole hyödyllinen, mikäli 

ainoastaan itse raportin kirjoittaja pystyy ymmärtämään 

raportin sisällön. 

Usein graafisesti esitettynä tulokset ovat helpoiten 

havainnollistettavissa ja nopein tapa välittää tietoa. 

Mikäli tarkkuus on tärkeämpää, tulisi tulokset esittää 

taulukoissa. Valittiin esitysmuodoksi kumpi vain, tärkeää 

on esityksen selkeys ja yksiselitteisyys. (Heikkilä 2014, 

119) 

Tulosten tulkinta on harvoin yksiselitteistä. Riippuu 

henkilöstä, joka arvioi saatuja koetuloksia, onko tulos 

hyvä vai huono. Aina on siis riski siihen, että tulosta 

tulkitaan väärin. Täältä ilmeisesti kumpuaa myös vanha 

suomalainen sananlasku: ” vale, emävale, tilasto”. 

Tulkinta saaduista tuloksista on ollut virheellinen taikka 

tulosten tulkintaan on otettu vain se osa tuloksista, jotka 

ovat tulkitsijan kannalta mielekkäitä. Tulosten 

tulkinnassa täytyy myös huomioida käytännön merkitys 

eikä pelkästään tilastollista merkitystä. Syy-

seuraussuhteesta on myös vaarallista tehdä 

johtopäätöksiä suoraan korrelaatiosta. (Heikkilä 2014, s. 

73) 

Saadut tulokset siis tulkitaan ja niiden perusteella 

määritellään optimaaliset toimintaparametrit prosessille 

eli uudet ohjaukset. Lopuksi tulisi vielä suorittaa 

tarkistuskoe, että saadaan varmuus siitä, ettei virheitä 

ole tapahtunut. (Karjalainen 1992, s. 53) 

  

8. Tulosten 

tulkinta 
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3 KOESUUNNITTELUN TARVITTAVIA MÄÄRITYKSIÄ JA PERUSTEITA 

3.1 Tilastollinen koesuunnittelu 

Prosessista kerätty aineisto täytyy analysoida, ja tätä varten on maailmassa 

kehitetty lukuinen joukko erilaisia tilastollisia testejä ja yhtä lukuinen joukko 

taulukoita ja kuvaajia. Sopivan testin valitseminen ja käyttäminen vaatii 

asiantuntemusta. Mikäli käytetään summanmutikassa valmiita tietokoneohjelmia 

ilman syvällisempää ymmärrystä siitä, mitä tehdään, voidaan saada radikaalisti 

virheellinen analyysi aikaiseksi. Seuraavaksi äärimmäisen suppea ja nopea 

katsaus muutamaan yleisimpään todennäköisyysjakaumaan ja tilastolliseen 

testiin. 

Tilastollinen koesuunnittelu jaetaan tyypillisesti kolmeen tyyppiin, joilla kaikilla on 

omat erityispiirteensä ja sovellusalansa. 

1. Täydellinen faktorisuunnitelma, englanniksi full factorial design 

Tässä tapauksessa koko koealue tutkitaan, kaikkia nurkkia myöten. Nurkkien ja 

reunojen lisäksi kokeita tehdään myös koealueen keskellä. 

Kokeiden määrä määräytyy tutkittavien muuttujien lukumäärästä. Tutkittavilla 

muuttujilla on X tasoa, muuttujia on k verran, joten kokeita tarvitaan Xk kappaletta.  

Ajatus on mallinnettu kuvaan 1, kun muuttujilla on 2 tasoa. Tällaista 

koesuunnittelua käytetään haravointiin yhdessä lineaaristen ja tai interaktiivisten 

mallien kanssa.    

Kuva 1. Täydellinen faktorisuunnitelma 

2. Osittainen faktorisuunnitelma, englanniksi fractional factorial design 
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Tässä tapauksessa ei kanneta huolta kaikista mahdollisista nurkista ja valitaan 

vain osa täydellisen faktorisuunnitelman kokeista. Kuten kuvasta 2 havaitaan, 

voidaan valita vaikka vain 5 koetta kaikista 2k kappaleesta. Tämän mallin käyttö 

on yleistä haravoinnissa ja mallin paikkansa pitävyyden testaamisessa 

 Kuva 2. Osittainen faktori suunnitelma 

3. Yhdistelmäsuunnittelu, englanniksi composite design  

Viimeinen perinteinen suunnittelutyyppi, yhdistelmäsuunnittelu, koostuu 

osittaisesta faktorisuunnitelmasta, koealueen nurkista ja keskipisteestä. Lisäksi 

käytetään ortogonaalisesti toisiaan vasten olevia aksiaalisia kokeista. 

Suunnitelman käyttö tulee kyseeseen kohteissa, joissa muuttujilla on kolme tai 

viisi tasoa tutkittavana. Kuvasta 3 huomataan, ettei tällainen malli varsinaisesti 

tuo lisäarvoa kaksitasoisessa kokeessa verraten täydellisen faktorin ja osittaisen 

faktorin suunnitelmiin. (Triefenbach 2008, 25) 

 Kuva 3. Yhdistelmä suunnitelma 

3.2 Hypoteesin asettaminen 

Empiiristen kokeiden suorittamiselle teollisuudessa voi olla monta eri syytä; 

esimerkiksi halutaan tuntea prosessin dynaaminen malli paremmin tai halutaan 

verrata kahden otoksen keskinäisiä eroja. Esimerkiksi, onko uudella 

säätöjärjestelmällä energiankulutus pienempi kuin vanhalla? Tämä voisi olla 
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kiinnostava kysymys, kun harkitaan uuteen säätöjärjestelmään investoimisen 

kannattavuutta.  

Aina ennen testien aloittamista tulisi laatia hypoteesi. Hypoteesin tarkoitus on 

muotoilla ennen testausta ennakko-olettamus testituloksista. Testissä sitten 

tutkitaan hypoteesin paikkansa pitävyys. Hyvä hypoteesi on lyhyt, selkeä ja 

yksiselitteinen.  

Tilastollisessa testauksessa asetetaan kaksi hypoteesia, nollahypoteesi ja 

vaihtoehtoinen hypoteesi. Nollahypoteesi, eli H0 väittää aina, ettei kahden 

otoksen välillä ole merkittävää eroa tutkittavan ominaisuuden suhteen. Pienet, 

merkityksettömät erot eivät vielä johda nollahypoteesin hylkäämiseen, koska näin 

poistetaan sattumasta johtuvat erot. Vaihtoehtoinen hypoteesi H1, käytetään 

myös termiä vastahypoteesi, väittää, että kahden otoksen välillä on merkittävä 

ero tutkittavan ominaisuuden suhteen. (Heikkilä 2014, s. 73) 

Lähtökohtaisesti nollahypoteesi kannattaa asetella siten, että se on vastakkainen 

sen oletuksen kanssa, mikä arvellaan olevan kokeiden osoittama lopputulos. 

Tämä sen vuoksi, että on huomattavasti helpompaa osoittaa nollahypoteesi 

epätodeksi kuin vaihtoehtoinen hypoteesi todeksi.  

Havainnollistetaan hypoteesin asettamista alla pienellä esimerkillä. 

Asetetaan hypoteesi siten, että 

H0= uudella säätöjärjestelmällä energiankulutus on sama kuin nykyisellä 

säätöjärjestelmällä. 

Usein vertaillaan vain keskiarvoja (µ) ja/tai keskihajontoja (σ). Tällöin hypoteesit 

voidaan kirjoittaa muotoon: (Leiviskä 1994, s. 3)H0: µ1= µ2  

 H1: µ1≠ µ2 

H0: σ12= σ22   H1: σ12≠ σ22, 

missä σ2 (keskihajonnan neliö eli varianssi) kuvaa muuttujan vaihtelua. 
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Nyt hypoteesia testaamalla saadaan selville, onko uuden ja vanhan 

säätöjärjestelmän energiankulutuksessa merkittävää eroa. Mikäli pystytään 

nollahypoteesi osoittamaan vääräksi, tullaan lopputulokseen, että energian 

kulutuksessa on merkittävä ero järjestelmien välillä. Koe ei kuitenkaan ota millään 

tavalla kantaa, onko ero negatiivinen vai positiivinen. 

Tällaista hypoteesin asettelua kutsutaan kaksisuuntaiseksi hypoteesiksi. 

Tällainen hypoteesi on käytännöllinen, jos eron suunnalla ei ole merkitystä, taikka 

hypoteesin laatijalla ei ole valistunutta arvausta, mihin suuntaan eroa 

mahdollisesti tulee. 

Aina ei vertailukohtana tarvitse olla otosta, vaan voidaan käyttää myös kiinteää 

lukua (µ0). Tämän esimerkin tapauksessa nollahypoteesi voitaisiin esittää sanoin, 

että uuden säätöjärjestelmän energiankulutus on tarkalleen µ0 = 800 kWh ja 

merkinnöin: 

H0: µ1= µ0. 

Yksisuuntainen hypoteesi kelpuuttaa vain joko positiivisen tai negatiivisen eron 

ja voi siis olla joko 

 H1: µ1< µ2 tai 

H1: µ1> µ2. 

Vaihtoehtoisen hypoteesin muoto vaikuttaa siihen, millä tavalla testi suoritetaan. 

(Leiviskä 1994, s. 4) 

3.3 Virheen todennäköisyys  

Aina on olemassa riski sille, että saatu johtopäätös onkin väärä. Jo ennen 

kokeiden suoritusta näin ollen täytyy määrittää luottamustaso kokeille. 

Luottamustasolla ilmaistaan se, kuinka todennäköistä on, että saatu tulkinta on 

oikea.  
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Tulkinnassa voidaan tehdä kaksi virhettä, hylkäysvirhe (α) tai hyväksymisvirhe 

(β). Hylkäysvirheellä tarkoitetaan sitä, kun nollahypoteesi hylätään silloin, kun se 

on tosi. Nollahypoteesin hylkäämiselle täytyy olla vahvat perusteet ja 

hylkäysvirheen todennäköisyys tulee pitää alhaisena. Varsinkin jos 

nollahypoteesin hylkääminen johtaisi esimerkiksi suuriin investointeihin. 

Esimerkiksi, H0: uudella säätöjärjestelmällä energiankulutus on sama kuin 

nykyisellä säätöjärjestelmällä. Mikäli tässä tapauksessa nollahypoteesi 

hylättäisiin, päädyttäisiin tulokseen, että uusi säätöjärjestelmä on kannattava 

investoida. Hylkäysvirhettä kutsutaan usein ensimmäisen lajin virheeksi tai -

virheeksi. 

Hyväksymisvirheestä puhutaan, kun H0 jätetään voimaan silloin kun, se ei ole 

tosi. Hyväksymisvirheestä käytetään yleisesti myös termiä toisen lajin virhe tai -

virhe. Hylkäämis- ja hyväksymisvirheen ero on havainnollistettu kuvassa 4. 

 MAAILMAN TILA 

H0 TOSI H0 EPÄTOSI 

TESTIN TULOS 

H0 JÄÄ VOIMAAN OIKEA 
JOHTOPÄÄTÖS 

HYVÄKSYMISVIRHE 

H0 HYLÄTÄÄN HYLKÄYSVIRHE OIKEA JOHTOPÄÄTÖS 

Kuva 4. Virheen vaikutus johtopäätökseen 

Pyrkimys on siihen, ettei hylkäysvirhettä testissä tehtäisi, mutta aina on olemassa 

kuitenkin riski virheen tapahtumiselle. Tämän vuoksi täytyy testille määrittää 

merkitsevyystaso, joka siis kertoo pätevän nollahypoteesin hylkäämisen 

todennäköisyyden. 

Tavanomaiset merkitsevyystasot ovat: 

•α = 0.05, jolloin sanotaan, että testin tulos on melkein merkitsevä, 

•α = 0.01, jolloin sanotaan, että testin tulos on merkitsevä ja 

•α = 0.001, jolloin sanotaan, että testin tulos on erittäin merkitsevä. 

Merkitsevyystason valintaan vaikuttaa väärästä päätöksestä johtuvat seuraukset. 
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Nollahypoteesi voidaan perustella myös testin p-arvolla. P-arvo on laskennallinen 

ja kertoo virheen riskin silloin, kun nollahypoteesi päätetään hylätä. Siis jos p-

arvoksi saadaan laskettaessa vaikka 0,0028, tehdään 0,28% todennäköisyydellä 

virhe nollahypoteesi hylätessä. Toisin sanoen, tuolloin nollahypoteesi on syytä 

hylätä. Perusajatus on siis, että mitä pienempi p-arvo on, sen parempi. Silloin kun 

p-arvo ylittää -riskin rajan, todetaan p-arvon olevan huono. (Mellin 2006, s. 133) 

3.4 Todennäköisyysjakauma 

Tilastolliset testit perustuvat perinteisesti todennäköisyysjakaumiin, jotka 

ilmaisevat satunnaisten havaintojen todennäköisyyttä. Tilastollisia 

merkitsevyyksiä ja luottamusvälejä lasketaan todennäköisyysjakaumien avulla. 

Tunnetuin todennäköisyysjakauma on normaalijakauma, joka on johdettu jo 

1700-luvulla. Normaalijakaumassa hyvin pienten ja suurten arvojen 

todennäköisyys on pieni, kun taas keskimääräisten havaintojen määrä on suuri, 

ja näin ne ovat myös hyvin todennäköisiä. Normaalijakaumaa kutsutaan myös 

Gaussin kellokäyräksi. 

Tilastollisissa testeissä muita yleisesti käytettyjä todennäköisyysjakaumia ovat 

χ2-jakauma, F-jakauma ja t-jakauma. Nämä on muodostettu normaalijakauman 

pohjalta. Normaalijakauma ja t-jakauma ovat symmetriset, toisin kuin χ2 -jakauma 

ja F-jakauma. Valittaessa käytettävää tilastollista testiä, on tiedettävä, mitä 

todennäköisyysjakaumaa muuttujat mukailevat. (Metsämuuronen 2011, s. 433) 

3.5 Studentin t-testi 

Studentin t-testiä käytetään silloin, kun verrataan kahden otoksen keskiarvoa 

vakioarvoon tai kahden otoksen keskiarvoja keskenään. T-testi on tarkoitettu 

käytettäväksi silloin, kun ei kyetä mittaamaan koko otosavaruutta, vaan sitä 

edustaa vain tarvittava määrä otoksia. Tästä seuraa se, että keskihajonnan 

estimaattina käytetään otosten keskihajontaa populaation hajonnan sijaan. T-

testin käyttö perustuu odotusarvoa koskevaan nollahypoteesiin. Eli aineistosta 

saatua keskiarvoa verrataan jo ennalta tunnettuun, otosavaruutta koskevaan 

keskiarvoon tai vaihtoehtoisesti voidaan verrata kahden otoksen keskiarvoja 
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keskenään. Edellytyksenä t-testin käytölle on muuttujan normaalijakautuneisuus. 

Mikäli otoskoko on suhteellisen pieni, alle 30, normaalijakauman sijaan käytetään 

t-jakaumaa.  Mikäli edellä mainitut vaatimukset eivät toteudu, voidaan käyttää 

esimerkiksi Mann-Whitneyn U-testiä. Tämä on t-testin epäparametrinen vastine, 

jolla ei ole tiukkoja jakauman oletuskriteereitä niin kuin keskiarvotesteillä. 

(Tähtinen 2011, s. 92) 

3.6 F-testi  

F-testi kertoo, onko kahden ryhmän (kahden eri otoksen) keskiarvojen ero 

tilastollisesti merkittävä. Pelkästään f-testiä ei voi suorittaa, vaan f-testi voidaan 

tehdä osana varianssianalyysia. Varianssianalyysia laskettaessa käytetään 

koontitaulukkoa. Taulukkoon kootaan varianssianalyysissa käytettävät 

varianssin komponentit. F-testiä varten varianssi hajotetaan kahteen ryhmään; 

otosten sisäiseen vaihteluun ja otosten väliseen vaihteluun. Sisäinen vaihtelu 

käsitellään kohinana eli virheenä. Otosten välistä vaihtelua pidetään 

eräänlaisena systemaattisena vaihteluna. Testisuureena F-testissä on 

systemaattisen vaihtelun ja kohinan keskineliöiden (varianssien) suhde. 

Lisäksi f-testiä käytetään regressioanalyysissä ja kaksisuuntaisessa 

varianssianalyysissa kertomaan, pystytäänkö käytetyillä muuttujilla selittämään 

selvitettävän muuttujan vaihtelua. 

F-testissä testisuure saa sitä suuremman arvon, mitä suurempi omavaikutuksen 

osuus on kokonaisvaihtelusta verrattuna selittymättä jääneen vaikutuksen 

suuruuteen. Mitä suurempi testisuureen arvo, sitä todennäköisemmin 

nollahypoteesi kumoutuu. (Metsämuuronen 2011, s. 790) 

3.7 Khiin-neliötesti 

Khiin neliö -testillä pystytään testaamaan ristiintaulukoinnin perusteella, onko 

kaksi muuttujaa toisistaan riippumattomia. Khiin-neliötesti ei oleta jakauman 

tasaista jakautumista eri osien kesken. Testissä lasketaan χ2-testimuuttujalle 

arvo. Tämän jälkeen selvitetään, kuinka todennäköistä on saada havaitun 

suuruinen tai vielä suurempi arvo ilman riippuvuutta tai eroa perusjoukosta? Tätä 
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varten χ2-todennäköisyysjakaumasta määritetään p-arvo. Mitä pienempi p-arvo 

on, sitä todennäköisemmin erot johtuvat otantavirheestä. (Metsämuuronen 2011, 

s. 448) 

3.8 Varianssianalyysi 

Varianssianalyysilla kyetään selvittämään se, eroavatko useamman kuin kahden 

otoksen keskiarvot tilastollisesti merkittävästi toisistaan. Edellytyksenä 

varianssianalyysille on, että mitattavat populaatiot ovat normaalijakautuneita. 

Varianssianalyysilla voidaan selvittää joko yhden tai useamman muuttujan 

vaikutus tutkittavaan suureeseen. Varianssianalyysilla kyetään selvittämään, 

onko selittävillä muuttujilla yhteisvaikutusta eli interaktiovaikutusta, mikäli kokeita 

on toistettu kahdesti tai useammin. Mitä useamman muuttujan vaikutusta 

halutaan selvittää, sitä monimutkaisemmaksi varianssianalyysin käyttäminen 

menee. Mikäli tutkittavia muuttujia on yksi kappale, käytetään yksisuuntaista 

varianssianalyysia, One-Way ANOVA. 

Mikäli selittäviä muuttujia on kaksi kappaletta, käytetään kaksisuuntaista 

varianssianalyysia, Two-Way ANOVA. Mikäli selittäviä muuttujia on useampi kuin 

kaksi kappaletta, käytetään monen muuttujan varianssianalyysia, MANOVA.  

Kovarianssianalyysissa yhdistyy ANOVA ja regressioanalyysi. Sillä voidaan 

tutkia, muuttuuko regressiomallin selitettävän muuttujan tasot ylimääräisten 

(häiriö)muuttujien tasojen vaikutuksesta. (Heikkilä 2014, s. 236) 

MANOVAn ymmärrys voi onnistua helpoiten pienen esimerkin avulla. Esimerkiksi 

tutkitaan parkkipaikalla olevan auton sisälämpötilaa, kun tutkittavana muuttujana 

on ympäristön lämpötila. Apumuuttujana selvitetään auringonsäteilyn vaikutusta 

auton sisälämpötilaan. Auton sisälämpötila pyrkii tasaantumaan ympäristön 

lämpötilan kanssa, mutta suorassa auringon paisteessa auton sisälämpötila voi 

nousta huomattavastikin korkeammaksi kuin ympäristön lämpötila. Nyt 

apumuuttujana on auringonsäteilyn määrä, joka vaihtelee vuorokauden hetken 

mukaan. 
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3.9 Regressioanalyysi 

Regressioanalyysilla pyritään löytämään vastaus siihen, mitkä muuttujat 

vaikuttavat systeemin kriittisen muuttujan vaihteluun ja miten. 

Regressioanalyysilla voidaan suurestakin tekijäjoukosta seuloa ne tekijät, jotka 

yhdessä selittävät jatkuvaa muuttujaa. Analyysiin valittavat selittävät muuttujat 

eivät saisi voimakkaasti korreloida keskenään, mutta selvä korrelaatio 

vaikuttavaan muuttujaan tulee olla. Selittävien muuttujien ja selitettävien 

muuttujien välillä pitää olla lineaarinen riippuvuus 

Regressioanalyysia käytetään yleisesti laadittaessa staattisia malleja 

prosesseista, ja se sopii hyvin käytettäväksi lineaaristen mallien luomisessa. 

Menetelmää on mahdollista käyttää myös dynaamisten mallien luomisessa, 

mutta käytölle on rajoittavia tekijöitä. Tämän vuoksi regressioanalyysia ei yleensä 

käytetä dynaamisten mallien luomiseen. (Leiviskä 2000, s. 14) 
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4 KLASSISIA KOESUUNNITTELUMATRIISEJA JA ORTOGONAALISUUS 

Jo kappaleessa 1 mainittiin, ettei ole millään tasolla tehokasta suorittaa 

yksimuuttujakokeita silloin, kun halutaan tutkia useamman tulomuuttujan 

vaikutusta yhteen lähtömuuttujaan. Mikäli päädyttäisiin yksimuuttujakokeilla 

testaamaan kaikki mahdolliset kombinaatiot läpi, päädyttäisiin alla olevan 

taulukon 1 osoittamiin koemääriin. 

 Taulukko 1. full factorial -tyyppisesti suunnitellun koesarjan koemääristä 

(Karjalainen E. 1992, s. 21) 

VAIKUTTAVIA TEKIJÖITÄ 
(MONEN MUUTTUJAN KOE) 

MUUTTUJAN 
MAHDOLLISTEN ARVOJEN 
MÄÄRÄ (TASO) 

KAIKKI MAHDOLLISET 
KOKEET 

3 2 8 

7 2 128 

11 2 2048 

4 3 81 

7 3 4374 

12 3 > 1000 miljoonaa 

  

Kuten huomataan, kokeiden määrä karkaa hyvinkin nopeasti käsistä. Tämän 

vuoksi koesuunnittelussa apuna käytetään matriisitekniikoita. Yleisesti käytetään 

ortogonaalisia matriiseja. Otetaan pieni katsaus ortogonaalisiin matriiseihin, jotta 

ymmärrettäisiin, minkä vuoksi ne ovat erinomaisia koesuunnittelussa.  

4.1 Perusteet ortogonaalimatriisien käytöstä 

Ortogonaaliset vektorit ovat toisiaan vastaan kohtisuorassa. Kohtisuoruus 

merkitsee sitä, että tuolloin vektorit ovat toisistaan riippumattomia. Vektoreiden 

riippumattomuus tarkoittaa sitä, ettei vektoreita kyetä ilmaisemaan muilla 

vektoreilla kertomalla vektoria vakiolla. Tämä ominaisuus tuotuna 

koesuunnitteluun käytännössä tarkoittaa sitä, että ortogonaalimatriiseilla 

eliminoidaan tekijöiden väliset keskinäisvaikutukset. Eli mahdollisimman pienellä 

määrällä kerätään maksimaalinen informaatiomäärä testattavasta systeemistä. 
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Tämä kerätty informaatio ei ole sekoittunut keskenään vaan on mahdollisimman 

hyvin eriytetyttä. (Koppinen, s. 42) 

4.2 Tunnettuja ortogonaalisia matriiseja 

Matemaatikko Jacques Hadamard (8. joulukuuta 1865 – 17. lokakuuta 1963) 

kehitteli kuuluisat Hadamard-matriisit. Näitä vektoreita käytetään usein 

koesuunnittelussa niiden kahden ominaisuuden vuoksi; matriisi muodostetaan 

vektoreista permutaation avulla ja matriisin rivit ovat pareittain ortogonaalisia. 

Eli, Hadamard-matriisissa jokainen rivi kuvaa yhtä koeajoa. Jokainen rivi on myös 

lineaariyhtälö. Permutaation ansiosta Hadamard-matriiseja käytettäessä ei synny 

kahta samanlaista riviä (koeajoa). Luonnollisesti mitä isompi matriisi 

muodostetaan, sitä laajempi koe tehdään. 

Ortogonaalimatriisin mukaisesti tehty koesarja ei suoraan anna vastausta, 

minkälainen arvojen asettelu tuottaa parhaan mahdollisen tuoton. Mutta se, mitä 

ortogonaalimatriiseilla saavutetaan, on se, että niiden mittausten informatiivinen 

arvo on suuri. Ortogonaalimatriiseihin pohjautuvien koesarjojen käyttäminen on 

sitä tuottoisampaa, mitä lineaarisempaa systeemiä tutkitaan. Mikäli systeemi on 

voimakkaasti epälineaarinen, jää niin sanotusti ortogonaalisilta koeajoilta jotain 

helposti huomaamatta. Yleisesti ajatellaan ortogonaalimatriiseja käytettäessä 

niiden tuottavan 90-prosenttisesti saman tuloksen kuin, jos suoritettaisiin kaikki 

mahdolliset koeajot. 

 On suositeltavaa, mikäli vain aikaa ja rahaa on, tehdä joitain testiajoja vielä 

ortogonaalisen koesuunnitelman ulkopuolelta. Näillä kokeilla tavoitellaan 

lisäinformaatiota ortogonaalistesta koesarjasta pimentoon jäävään 10 prosentin 

osuuteen. Tämän vuoksi, satunnaiset kokeet voivat ajan ja rahan hukan sijasta 

ollakin hyvinkin hyödyllisiä, mikäli sattuisivat paljastaan juuri tällaisen 

poikkeaman. Tällaisiin koesarjoihin parametrien arvot voivat olla vaikka 

valistuneita arvauksia. Tässä korostuu prosessin tuntemuksen tärkeys. 

(Karjalainen E. 1992, 22) 
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Esimerkki. Hadamard matriisin käyttö 

Halutaan suorittaa koesarja, jossa tutkitaan kolmea muuttujaa: paine (X), 

lämpötila (Y) ja reaktionopeus (Z). Kullekin voidaan asettaa kaksi eri arvoa, suuri 

(+) tai pieni (-). Kyseessä siis kolmen muuttujan kaksitasoinen koe.  

Taulukko 2. Hadamard-matriisin käyttöesimerkissä käytettävät suureet ja arvot 
 X = paine [atm]  Y = lämpötila [⁰C] Z = reaktioaika [min] 

pieni arvo (-) 1 100 5 

suuri arvo (+) 1,2 150 10 

Tällöin voitaisiin käyttää koesuunnittelussa Hadamardin 4x4 matriisia: kaksi 
tasoinen, neljän kokeen sarja, kolmelle muuttujalle 

                 X   Y     Z 

H4=

+
+
+
+

+
−
+
−

  +
  +
  −
  −

+
−
−
+

< − 𝐾𝑜𝑒 1
< − 𝐾𝑜𝑒 2
< − 𝐾𝑜𝑒 3
< − 𝐾𝑜𝑒 4

 

Kuvassa 5 visualisoituu, kuinka kyseisen matriisin mukaisesti suoritetut kokeet 

olisivat kukin kolmiulotteisen avaruuden (x, y, z = paine, lämpötila, reaktioaika) 

kanta. 

Kuva 5. Hadamard-matriisin virittämät ortogonaaliset kannat 

(Leiviskä 1994, s. 22) 
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Toinen tunnettu ortogonaalisuuteen perustuva koesuunnittelu on Taguchi-

menetelmä, jossa valmiita matriiseja löytyy 4 koeajon sarjasta aina 36 koeajon 

sarjaan. Taulukosta 3 havaitaan, kuinka suuresti ortogonaalisuus vaikuttaa 

vaadittavien kokeiden määrään. Huomioitavaa on, ettei taulukossa ole esitettynä 

kaikkia Taguchin matriiseja.  

Taulukko 3. Havainnekuva kuinka paljon ortogonaalisuudella voidaan vähentää 

tarvittavia koesarjojen määriä. 

L-matriisi (numero kertoo 
tarvittavan kokeiden määrän) 

VAIKUTTAVIA 
TEKIJÖITÄ 
(MONEN 
MUUTTUJAN 
KOE) 

MUUTTUJAN 
MAHDOLLISTEN 
ARVOJEN MÄÄRÄ 
(TASO) 

KAIKKI 
MAHDOLLISET 
KOKEET 

L4 3 2 8 
L8 7 2 128 

L12 11 2 2048 
L9 4 3 81 

L18 7 3 4374 
L36 12 3 > 1000 miljoonaa 
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5 OPTIMOIDUT KOESUUNNITELMAT 

5.1 Yleistä optimoiduista koesuunnitelmista 

Optimoiduista koesuunnitelmista käytetään myös termiä kustomoidut 

koesuunnitelmat. Koesuunnitelmia usein optimoidaan ja useimmiten syynä tähän 

on kustannukset ja määräaikojen tiukkuus. Usein on intresseissä tietää, kuinka 

monta koeajoa on ehdoton minimi, että saavutetaan haluttu informaation määrä. 

Lisäksi aina ei standardit koesuunnitelmat ole soveltuvia suorittaa yrityksen 

tavoitteiden ja resurssien puitteissa, tai tutkittavaan systeemiin ei ole olemassa 

sovellettavaa standardia koesuunnittelumallia. 

Optimoiduilla koesuunnitelmilla pyritään saamaan mahdollisimman oikea arvio 

vaikuttavista tekijöistä. Haasteena on kokeiden suunnittelijalla päättää, mikä 

metodi antaa tulokseksi todenmukaisimman estimaatin systeemistä.  

Usein kun tutkittava systeemi sisältää seoksia ja lisäksi vakioisia 

prosessimuuttujia, on optimoidut koesuunnitelmat käytetyimpiä. Myös 

koesuunnitelmaa tehdessä, voi systeemi asettaa erilaisia rajoituksia. Tällaisia 

rajoituksia voivat olla koealue, joka on epäsäännöllisen muotoinen tai kaikkia 

muuttujien yhdistelmiä ei ole mahdollista toteuttaa. Lisänä tähän voi olla, ettei 

koesuunnitelman ns. pinta-ala saa missään nimessä ylittää tutkittavan systeemin 

pinta-alaa, kuten kuvassa 6 havainnollistetaan. Kuvaan on hahmoteltu kahden 

muuttujan (X ja Y) systeemin rajaama pinta-ala violetilla värillä. Oranssi laatikko 

puolestaan kuvaa klassisen koesuunnitelman, esimerkiksi Hadamard-matriisi, 

kattamaa aluetta. Huomataan, että klassinen koesuunnitelma käyttää muuttujien 

virittämästä avaruudesta myös sellaisia alueita, joissa itse systeemi ei ole. Tällöin 
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tuolta alueelta tehty koe ei ole pätevä. Kuvaan merkitys mustan raksin kohdalta 

valitut muuttujien arvot eivät siis olisi tässä tapauksessa sallittuja.  

Kuva 6. Systeemin rajaama pinta-ala muuttujiensa virittämässä avaruudessa  

 

On tilanteita, jolloin koesuunnitelmassa täytyy huomioida tulosten luokittelu. 

Esimerkiksi, mikäli lääkkeen testauksessa miehille ja naisille lääkkeellä on 

erilainen vaste. Tässä tapauksessa tulokset täytyy luokitella koehenkilön 

sukupuolen mukaan. On olemassa standardien mukaisia luokittelevia 

koesuunnitelmia. Mikäli tutkittavaan systeemiin ei käy standardoidut 

koesuunnitelmat, täytyy koesuunnitelma optimoida systeemin ehtoja 

noudattamaan. 

Optimoidulla koesuunnitelmalla pystytään täydentämään jo aikaisemmin 

suoritettuja kokeita. Tähän voi olla tarvetta, jos aikaisempi koesuunnittelu ei ole 

onnistunutkaan aivan täydellisesti ja systeemistä tarvitaankin tarkempaa tietoa. 

Tuolloin on turha kuitenkaan tehdä kaikkea aivan alusta, vaan täydennetään 

optimaalisesti aikaisempaa koesarjaa. 

Optimoitujen koesuunnitelmien laskentaan käytetään lähes ainoastaan 

tietokoneohjelmia. Tämä sen vuoksi, että kyseisissä koesuunnitelmissa 

joudutaan tekemään sellaista matriisilaskentaa, joka on työlästä ja hidasta 

kynällä ja paperilla. Kuten esimerkiksi käänteismatriisien laskemista. (Goupy 

2007, s. 308) 
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Ei pidä hämmästyä, kun eri tietokoneohjelmat antavat samoilla lähtöarvoilla 

erilaisia koesuunnitelmia. Ohjelmat laskevat annetuilla lähtöarvoilla läpi 

algoritmia, joka on jokaisella ohjelmavalmistajalla omansa. Algoritmien eroista 

johtuen saadaan erilaisia tuloksia.  

Kun ohjelma löytää ensimmäisen ”koesarjayhdistelmän”, joka täyttää algoritmin 

asettamat vaatimukset, ilmoittaa ohjelma tämän optimaalisena tuloksena. 

Samakin ohjelma voi antaa eri ajokerroilla samoille lähtöarvoille erilaisia tuloksia. 

Tämän takana on se, että ohjelma ei aina lähde käymään lukuja samassa 

järjestyksessä läpi. Tällöin vältytään siltä, että koesarjat voisivat painottua 

virheellisesti. Aivan kuten reitin valitseminen kartalla voi hyvinkin voimallisesti 

vaikuttaa matkan onnistumiseen ja jopa lopputulokseen. (Engineering statistics 

handbook, 2013) 

Optimoitujen koesuunnitelmien laatiminen ja ymmärtäminen vaatii laajaa 

perehtymistä aiheeseen. Friedrich Pukelsheimin Optimal design of experiments 

-kirjan alussa on kuvattu kaaviolla, kuinka optimaalisten koesuunnitelmien 

keskinäinen riippuvuus etenee. Alla kirjan kaaviota mukaillen piirretystä kaaviosta 

(kuva 7) huomataan, että täytyisi käydä läpi kohdat: 

 kokeellinen suunnittelu lineaarisille malleille, 

 informaatiomatriisit, 

 reaaliset optimointikriteerit, 

 yleinen ekvivalentti teoreema ja 

 optimaalinen momenttimatriisi ja sen käyttö koesuunnittelussa 

ennen kuin päästäisiin käsiksi edes klassisiin optimointityyppeihin, D-, A-, E- ja 

T-optimointiin. Siispä tässä opinnäytetyössä raapaistaan vain vähän pintaa D-

optimoinnista. (Pukelsheim 1996, s. 135)  
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Kuva 7. Vaiheet optimaalisen koesuunnittelun opiskelussa 

5.2 Lineaarinen regressioyhtälö tutkittavasta systeemistä 

Moni käytännön ja teoreettinen ongelma voidaan useimmiten kuvata muodossa 

𝑦 = 𝑔(𝑡, 𝛳), (1) 

missä y on vaste, kun vastefunktioon g vaikuttavat muuttujat t ja ϴ. 

Koesuunnittelussa t sisältää kokeeseen valittavat olosuhdemuuttujat, jotka 
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voidaan vapaasti valita. Olosuhdemuuttujista määräytyy systeemin tutkittava 

pinta-ala eli hakuavaruus τ. ϴ puolestaan sisältää systeemin parametrit, joihin ei 

voida vaikuttaa. Voidaankin siis muotoilla, että koesuunnittelija kontrolloi 

systeemin osaa t, kun ”luonto” määrittää ϴ:n. 

Havainnollistetaan ajatusta vielä kuvalla 8, jossa on kaaviomuotoisesti esitetty. 

 

 

Kuva 8. Lineaarisen regressioyhtälön periaatteellinen muodostuminen 
( Pukelsheim 1996, s. 3). Kuvassa Y on vaste, x’ ϴ on deterministinen 

päävaikutus ja ε on satunnainen virhe. 

 

Tästä voimme kirjoittaa mallin matriisimuotoon 

y = Xβ + ε (2) 

missä  y on vasteen matriisi  y →

y
y
⋮

y

 

X on tilamatriisi kun   X →

x ⋯ x

⋮ ⋱ ⋮
x ⋯ x

 

β on regressiokertoimet  β →

β
β
⋮

β

 

ε on virhe    ε →

ε
ε
⋮

ε
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Lineaarisen mallin eli regressioyhtälön luominen jo pelkästään kahden muuttujan 

kokeesta ei ole yksiselitteistä. Mikäli kokeessa halutaan tutkia päävaikutuksia, 

saadaan mallin lineaarinen muoto: 

𝑦 = 𝑏 + 𝑏 𝑥 +  𝑏 𝑥 . (3) 

Jos kokeessa on tarkoitus tutkia muuttujien katalyyttisia ominaisuuksia, saadaan 

malli muotoon: 

𝑦 = 𝐵 + 𝐵 𝑋 +  𝐵 𝑋 + 𝐵 𝑋 𝑋 , (4) 

missä X1 = x1 + x2 ja X2 = x1 - x2. Tässä mallirakenteessa voidaan tutkia myös 

muuttujien X1 ja X2 vuorovaikutuksen merkittävyyttä. Yhtälö (4) voidaan kirjoittaa 

myös muotoon: 

𝑦 = 𝑏 + (𝑏 +  𝑏 )𝑥 + (𝑏 −  𝑏 )𝑥 + 𝑏 (𝑥 − 𝑥 ). (5) 

Joissain tapauksissa on todennäköisesti tarpeellista käyttää täyttä kahden 

muuttujan mallia. Tällöin regressiomallin neliöllinen muoto on: 

𝑦 =  𝑏 + 𝑏 𝑥 +  𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 𝑥 . (6) 

Tässä koesuunnitelman tekijän täytyy käyttää harkintaa, mitkä vuorovaikutukset 

ovat merkityksettömiä. Mitä yksinkertaisempaa lineaarista mallia haetaan, sitä 

kevyempi koesuunnitelmasta tulee. (Geroge 2005, s. 305) 

5.3 Mallimatriisi, informaatiomatriisi ja ehdokasjoukkomatriisi koesuun-
nittelussa 

Koesuunnittelussa täytyy erottaa toisistaan systeemistä muodostettava mallin 

matriisi ja suunnittelussa käytettävä informaatiomatriisi. Mallimatriisi 

muodostetaan siten, että se vastaa mahdollisimman hyvin tutkittavaa systeemiä. 

Suunnittelumatriisi puolestaan on mikä tahansa matriisi, joka määrittää 

tarvittavan näytekoon systeemin tutkittavalle hakuavaruudelle τ. 

Informaatiomatriisi koostuu mallimatriisista X ja sen transpoosista XT. 

Optimoinnissa käytetään myös dispersiomatriisia, joka on (XTX)-1, eli 

informaatiomatriisin käänteismatriisi.  

Perustelut tämän tyyppisen informaatiomatriisin käyttöön löytyy pienimmän 

neliösumman menetelmästä. Aikaisemmin jo todettiin, että kaikki mallinnus 
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lähtee kaavan (2) mukaisesta regressioyhtälöstä. Kun tälle yhtälölle halutaan 

laskea parhaat mahdolliset kertoimet, käytetään pienimmän neliösumman 

menetelmää, jolloin saadaan (Pukelsheim 1996, s. 28) 

𝛽 = (𝑋 𝑋) 𝑋 𝑦. (7) 

Havainnollistaminen käy parhaiten malli- ja suunnittelumatriiseista alla olevan 

esimerkin avulla, sekä kuva 9 selventää asiaa. 

Mallinnetaan kokeiden suunnittelun työarkkia, josta käytetään englanniksi termiä 

worksheet. Esimerkissä on mallinnettu kahden muuttujan t1 ja t2 kolmitasoista 

koetta, tasot (-1,0,1). Ylemmässä työarkissa muodostuu mallimatriisi X, jota 

käytetään regressiokerrointen määrityksessä. Alemmasta työarkista muodostuu 

ainoastaan suunnittelumatriisi, joka voi olla käytännössä mikä matriisi tahansa, 

joka määrittää koesuunnitelman halutulle koemäärälle.  

Ylemmässä työarkissa regressiovektorit muodostetaan mallimatriisin 

sarakkeista. Kun valittu malli on muotoa 

𝑌 = ϴ + 𝑡 ϴ + 𝑡 ϴ + 𝑡 ϴ + 𝐸 ,  (8) 

 regressiomallin kertoimet saadaan sijoittamalla yhtälöön (7) mallimatriisi X ja 

tulosvektori y. 
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Kuva 9. Mallimatriisin ja suunnittelumatriisin havainnollistaminen suunnitteluarkin 
avulla (Pukelsheim 1996, s. 28) 

Malli- ja suunnittelumatriisin lisäksi tarvitaan vielä ehdokasjoukkomatriisi ȿ. Tämä 

matriisi sisältää kaikki teoriassa ja käytännössä mahdolliset kokeet, jotka 

tutkittavasta systeemistä voidaan suorittaa määrätyillä muuttujilla. Mikäli joitain 

kombinaatioita ei haluta testata, ne voidaan tässä ehdokasjoukkomatriisin 

luomisvaiheessa jättää pois. Matriisi muodostetaan siten, että jokainen rivi vastaa 

koeajoa ja jokainen sarake vastaa muuttujaa. Kahden muuttujan kaksi tasoisen 

kokeen ehdokasjoukkomatriisi olisi 

ȿ =

−1
−1

−1
1

1
1

−1
1

. 

Ehdokasjoukkomatriisi on vastaava täydellisen faktorisuunnitelman matriisin 

kanssa, mikäli koesuunnitelman laatija ei ole poistanut mitään kombinaatioita. 



34 

Täytyy varmistua siitä, ettei termit sekaannu keskenään. (Triefenbach 2008, s. 

36) 

5.4 Klassiset optimoinnissa käytetyt kriteerit 

Klassisia optimoinnin kriteerejä ajatellaan yleisesti olevan neljä: 

determinanttikriteeri, keskiarvo-varianssikriteeri, pienimmän ominaisarvon 

kriteeri ja matriisin jäljen kriteeri. Kaikille näille on yhteistä se, että ne pyrkivät 

maksimoimaan informaatiomatriisin XTX ominaisuuksia. 

D-kriteerillä tarkoitetaan informaatiomatriisin determinantin (det (XTX)) 

maksimointia. Tämä on sama asia kuin determinantin käänteisluvun  (det (XTX))-

1 minimointi.  Tähän D-optimointikriteeriin tutustutaan myöhemmin tarkemmin. 

A-kriteerillä tarkoitetaan informaatiomatriisin käänteismatriisin jäljen minimointia, 

min tr(XTX)-1. Kun matriisin jälki minimoidaan, samalla minimoidaan varianssin 

keskiarvo estimoiduilta kertoimilta. Tämä optimointikriteeri on vähemmän 

käytetty, koska tämä vaatii aktiivista tietojen päivitystä koesuoritusten aikana. 

T-kriteerillä tarkoitetaan matriisin keskiarvon maksimointia, tr(X’X). Tämä 

optimointi itsessään ei anna suoraan suunnittelumatriisia. Tämän vuoksi kriteerin 

käyttö on yleisesti vähäistä ja sitä lähinnä käytetään tutkimustyössä tuomaan 

lisäinformaatiota. 

E-kriteerillä tarkoitetaan matriisin pienimmän ominaisarvon kriteeriä,  min(XTX). 

(Pukelsheim 1996, s. 135) 

5.5 Kovarianssimatriisin käyttö suunnittelumatriisina 

Kovarianssimatriisia voidaan käyttää informaatiomatriisina, kun aloitetaan 

optimoidun koesuunnitelman tekeminen. Kun tutkitaan kovarianssimatriisin 

ominaisuuksia, saadaan estimaatti vaikuttavista tekijöistä. (Goupy 2007, s. 312) 

Kovarianssimatriisi muodostuu variansseista ja kovariansseista. Jotta 

ymmärrettäisiin, miten kovarianssimatriisi toimii, alla on esitetty kovarianssi-

matriisin muodostaminen.  
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Jakauman varianssi kertoo, kuinka tulokset jakautuvat keskiarvon ympäristöön. 

Kovarianssi kuvaa puolestaan kahden muuttujan välistä suoraviivaista 

riippuvuutta. 

Varianssin kaava on: 

𝜎 = ∑ (𝑥 − �̅�) , (9) 

missä  σ2 on varianssi,  

xi on otoksen i:s arvo, 

 �̅� on otoksen keskiarvo ja  

N on otosten lukumäärä. 

 (Box 2005, s. 24) 

Kovarianssin kaava on: 

𝑆 = ∑ (𝑥 − �̅�)(𝑦 − 𝑦), (10) 

missä  Sxy on kovarianssi,  

N on otoskoko, 

 xi on muuttujan x otoksen i:s arvo,  

�̅� on muuttujan x otoksen keskiarvo, 

yi on muuttujan y otoksen i:s arvo ja 

𝑦 on muuttujan y otoksen keskiarvo  

(Sorsa 2017). 

Varianssi-kovarianssimatriisi muodostuu nimensä mukaan tutkittavien muuttujien 

variansseista ja kovariansseista. Ensin muodostetaan V muuttujasta matriisi X: 

𝑋 =

𝑥 ⋯ 𝑥
⋮ ⋱ ⋮

𝑥 ⋯ 𝑥
. 

(11) 

Tämän jälkeen kovarianssimatriisi lasketaan kaavalla: 
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𝐷 = 𝑋′ 𝑋 𝑁  (12) 

=

𝑥 ⋯ 𝑥
⋮ ⋱ ⋮

𝑥 ⋯ 𝑥

𝑥 ⋯ 𝑥
⋮ ⋱ ⋮

𝑥 ⋯ 𝑥
𝑁  

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝑥 ⋯ 𝑥 𝑥

⋮ ⋱ ⋮

𝑥 𝑥 ⋯ 𝑥
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 

Nyt kun verrataan kovarianssimatriisin kaavaa varianssin ja kovarianssin 

kaavoihin. Voidaan kovarianssimatriisi kirjoittaa myös (Box 2005, s. 417) 

=
𝑣𝑎𝑟(𝑥 ) ⋯ 𝑐𝑜𝑣(𝑥 𝑥 )

⋮ ⋱ ⋮
𝑐𝑜𝑣(𝑥 𝑥 ) ⋯ 𝑣𝑎𝑟(𝑥 )

. 
(13) 

  

Havainnollisempaa on esittää kovarianssimatriisi joko taulukkomuodossa kuten 

taulukossa 4 tai kuvana kuten kuvassa 10. 

Taulukko 4. Kovarianssimatriisin muodostuminen taulukkomuodossa 

 x1 x2 x3 x4 

x1 var(x1) cov(x1, x2) cov(x1, x3) cov(x1, x4) 

x2 cov(x2, x1) var(x2) cov(x2, x3) cov(x2, x4) 

x3 cov(x3, x1) cov(x3, x2) var(x3) cov(x3, x4) 

x4 cov(x4, x1) cov(x4, x2) cov(x4, x3) var(x4) 
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Kuva 10. Kovarianssimatriisi visuaalinen esitysmuoto 

Kuvassa 10 diagonaalilla olevista kuvista voi nähdä, kuinka hyvin muuttuja 

mukailee oletettua jakaumaa, esimerkiksi normaalijakaumaa. Kuvan 10 muista 

kuvista voi visuaalisesti päätellä, onko muuttujien välillä riippuvuuksia. Ja mikäli 

on, ovatko ne lineaarisia, eksponentiaalisia vai jonkin muunlaisia. 

Jotta kovarianssin käyttö hieman konkretisoituisi, esitetään siitä alla vielä 

esimerkki, jossa havainnollistetaan tilanne, kun muodostetaan 

kovarianssimatriisi suunniteltaessa kahden muuttujan kaksitasoista testiä 

Optimoituja koesuunnitelmia tehdessä kovarianssimatriisin tekeminen alkaa siitä, 

että koesuunnittelija päättää, minkälaista regressioyhtälöä käyttää 

alkuoletuksena. Mikäli regressioyhtälö ei ole lähelläkään totuutta, ei kokeilla 

saadut arvotkaan ole lähellä totuutta. 

Optimoitujen koesuunnitelmien joustavuus tulee muun muassa tästä, että 

yhtälöitä voidaan muokata tarvittavaan suuntaan. Niihin esimerkiksi voidaan 

lisätä tutkimuksen kannalta mielekkäitä termejä, taikka poistaa tutkimuksen 

kannalta epäollennaiset tekijät, ja vasta näistä muokatuista yhtälöistä 

muodostetaan matriisit.  

Nyt käytetään regressioyhtälöä, jolla tutkitaan päävaikutuksia ja muuttujien 

vuorovaikutusta: 



38 

Y = b0 + b1X1+ b2X2+b3X1X2 (14) 

missä b0 on vakiotermi, b1X1 on ensimmäinen muuttuja ja sen regressiokerroin, 

b2X2 =on toinen muuttuja ja sen regressiokerroin ja b3X1X2 on molempien 

muuttujien yhteisvaikutus ja sen regressiokerroin. 

Taulukoidaan mahdolliset koesarjat taulukkoon 5. Taulukko tehdään kahdelle 

muuttujalle (X1 ja X2) kahdessa tasossa (+-). 

Taulukko 5. Kovarianssimatriisiesimerkin koesarjat 

 vakio b0 X1 X2 X1*X2 

koe 1 + - - + 

koe 2 + + - - 

koe 3 + - + - 

koe 4 + + + + 

Näin saatiin aikaan neliömatriisi, josta lasketaan kovarianssimatriisia XTX ja 

samalla informaatiomatriisi: 

XTX=

⎣
⎢
⎢
⎡ 1

1
−1
1

−1
−1

1
−1

1
1

−1
1

1
1

−1
1

∗

1
−1

1
1

1
−1

1
1

−1
1

−1
−1

1
−1

1
1 ⎦

⎥
⎥
⎤

=

4
0

0
4

0
0

0
0

0
0

0
0

4
0

0
4

. 

 

Informaatiomatriisin käänteismatriisi on nyt: 

(𝑋 𝑋) =

0,25
0

0
0,25

0
0

0
0

0
0

0
0

0,25
0

0
0,25

. 

Näin laskettua informaatiomatriisin käänteismatriisia voidaan käyttää 

suunnittelun optimoinnissa. 
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6 D-OPTIMOINTI 

6.1 Käyttökohteet 

D-optimointikriteerin tavoitteena on minimoida valittujen parametrien estimaattien 

varianssi valitulle mallille. Kun käytetään D-optimoinnin kriteeriä, ei käytettävät 

suunnittelumatriisit ole yleensä ortogonaalisia, vaan koesuunnitelman 

sarakkeiden välillä on vuorovaikutuksia. 

Etuna D-optimoinnilla on se, että se voidaan suorittaa, oli mallin tyyppi mikä 

tahansa, esimerkiksi kuudetta kertalukua. D-optimointi mahdollistaa myös 

erikoisempien regressiomallien sovittamisen. Voidaan muun muassa muokata 

perinteisiä regressiomalleja poistamalla niistä termejä, ilman että poistolla olisi 

vaikutusta tutkimukseen: 

𝑦 =  𝑏 + 𝑏 𝑥 +  𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 + 𝑏 𝑥 𝑥 . (15) 

Lisäksi D-optimoinnissa malliin voidaan lisätä yksittäisiä korkeamman asteen 

termejä. Tämä toiminto vaatisi perinteisissä suunnittelumenetelmissä koko mallin 

vaihtamisen. 

Mikäli pinta-alan muoto on haastava, D-optimoinnilla voidaan koesuunnitelma 

saada vastaamaan mahdollisimman tarkasta sitä. Tämä on toinen niistä 

pääsyistä, minkä vuoksi D-optimoinnin käyttöön yleensä päädytään. (Triefenbach 

2008, s. 29) 

6.2 Matriisin determinantin käyttö pinta-alan laskemisessa 

Matriisin determinantin yksi ominaisuus on se, että se rajaa matriisin vektoreiden 

virittämän suunnikkaan pinta-alan taikka suuntaissärmiön tilavuuden. Matriisin 

täytyy olla neliömatriisi, jotta sille voidaan laskea determinantin arvo. Tätä pinta-

alan / tilavuuden ilmaisun ominaisuutta käytetään hyödyksi, kun D-optimoidaan 

koesuunnitelmia. (Mehtälä 2012, s. 18) 

Havainnollistetaan determinantin laskentaa kaavalla 16, sekä pinta-ala- ja 

tilavuusominaisuuksia kuvilla 11, 12 ja 13. 
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 det
𝐴 𝐵
𝐶 𝐷

= (𝐴 + 𝐵)(𝐶 + 𝐷) − 𝐴𝐶 − 𝐵𝐷 − 2𝐵𝐶 = 𝐴𝐷 − 𝐵𝐶 (16) 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Determinantin ilmaisema pinta-ala vektoreiden virittämästä 

avaruudesta. 

 

 det
6 0
0 4

= 6 ∗ 4 − 0 ∗ 0 = 24 

 

Kuva 12. Determinantin ilmaisema pinta-ala numeerisena esityksenä 
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det
4 0 0
0 3 0
0 0 2

= 4 ∗
3 0
0 2

= 4 ∗ (3 ∗ 2 − 0 ∗ 0) = 4 ∗ 6 = 24 

Kuva 13. Determinantin ilmaisema tilavuus numeerisena esityksenä 

Mikäli tutkittavilla muuttujilla on useampi kuin kaksi tasoa, on D-optimointi 

soveltuva vaihtoehto käytettäväksi. D-optimoinnin suorittaminen myöskin antaa 

itsessään jo suoraan suunnittelumatriisin. D-optimoinnilla voidaan täydentää jo 

aikaisemmin suoritettua koesarjaa, ja koe ei kärsi siitä, mikäli halutaan lisätä tai 

ottaa pois suunnitelman ulkopuolisiakin koeajoja.  

Merkittävä etu on myös tarvittavien kokeiden määrän suoranainen romahtaminen 

kuten taulukosta 6 huomataan. Tämä, eli raha, on toinen pääsyy D-

optimointikriteerin käyttöön.  

Taulukko 6. Pienin mahdollinen kokeiden määrä suoritettaessa haravointia. 
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Muutettavia 
tekijöitä 

(kaksi tasoiset) 
Full Factorial 

Fractional 
Factorial 

D-optimointi 

5 32 16 16 
6 64 32 28 
7 128 64 35 
8 256 64 43 
9 512 128 52 

Eri tietokonesovellukset antavat erilaisia koesuunnitelman hyvyyttä kuvaavia 

arvoja, tehokkuuslukuja. Eräs koesuunnitelman hyvyyttä kuvaava tunnusluku on 

vastaavuusluku, josta käytetään englannin kielessä termiä condition number. 

Tämä on laskemalla saatava arvo, joka kuvastaa sitä, kuinka hyvin D-

optimoinnilla aikaansaatu koesuunnitelma vastaa todellisuutta. Vastaavuusluku 

vastaa koesuunnitelman niin sanottua pallomaisuutta, eli kuinka symmetrinen 

koesuunnitelma on. Vastaavuusluvussa lasketaan suunnittelumatriisin 

pienimmän ja suurimman ominaisarvon välistä suhdetta. Täysin ortogonaalisella 

koesuunnitelmalla vastaavuusluku olisi 1. Mitä suuremmaksi vastaavuusluku 

kasvaa, sitä kauemmaksi ortogonaalisuudesta ajaudutaan. (Triefenbach 2008, s. 

29) 

6.3 D-optimoinnin laskuesimerkki 

Lopuksi aivan minimaalinen laskuesimerkki D-optimoinnista; yhtään suurempaa 

mallia ei olisi millään tasolla mielekäs laskea muuten kuin tietokoneen avulla. Alla 

olevassa esimerkissä mallinnetaan D-optimointia geometrisella tavalla. 

Tutkitaan kahta muuttujaa x1 ja x2, joilla kummallakin on kolme tasoa -1, 0 ja 1. 

Päätetään, että halutaan koesuunnitelma, joka sisältää kolme eri koetta. Pyritään 

muodostamaan mahdollisimman tarkka estimaatti regressiosuoralle, joka on 

muotoa: 

𝑦 = 𝑏 + 𝑏 𝑥 +  𝑏 𝑥 +  𝜀. (17) 

Ehdokasjoukon jakaantuminen on havainnollistettu kuvassa 14. 
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Kuva 14. Ehdokasjoukon jakaantuminen, punaiset pallot ovat koepisteitä 

Muodostetaan ehdokasjoukkomatriisi, joka on esitetty kuvassa 15. 

Kuva 15. Kaikki 
tutkittavat kombinaatiot sisältävän ehdokasjoukkomatriisin muodostus 

Binomikertoimella saadaan laskettua kombinaatioiden lukumäärä. 

Binomikertoimen yhtälö on kaksiparametrinen funktio, jossa muodostettavan 

joukon alkioiden määrä on k ja alkuperäisen joukon koko on n.. Tässä 

tapauksessa voitaisiin siis muodostaa yhteensä  

𝑛
𝑘

=
𝑛!

𝑘! ∗ (𝑛 − 𝑘)!
=

9!

3! ∗ (9 − 3)!
= 84 

(18) 

 erilaista koekombinaatiota. 

Koe numero x1 x2 

1 -1 -1 
2 -1 0 

3 -1 1 
4 0 -1 

5 0 0 
6 0 1 
7 1 -1 
8 1 0 

9 1 1 
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Muodostetaan tutkittavaksi neljä (A, B, C, D) suunnittelumatriisia, jotka on 

muodostettu ehdokasjoukkomatriisista. Suunnittelumatriisi A on esitetty kuvassa 

16. 

 

ȿ =
−1 −1
0 0
1 1

   

  

 

Kuva 16. Suunnittelumatriisi ȿ  rajaama pinta-ala  

Suunnittelumatriisi XA ja havainnollistamisen helpottamiseksi myös kuva 

koepisteistä on esitetty kuvassa 16. Seuraavaksi tulee muodostaa 

informaatiomatriisi (𝑋 𝑋), joka vastaa yhtälössä (17) esitettyä haluttua 

mallirakennetta. Mallin vakiotermiä mallimatriisissa X vastaa aina vektori [1 1 1]T 

Muut sarakkeet saadaan tässä tapauksessa suoraan suunnittelumatriisista ȿ . 

𝑋 𝑋 =
1 1 1

−1 0 1
−1 0 1

∗
1 −1 −1
1 0 0
1 1 1

=
3 0 0
0 2 2
0 2 2

 

 

Seuraavaksi lasketaan informaatiomatriisin determinantti: 

det 𝑋 𝑋 = 3 ∗ 
2 2
2 2

− 0 ∗
0 2
0 2

+ 0 ∗
0 2
0 2

= 3 ∗ (2 ∗ 2 − 2 ∗ 2) − 0 + 0

= 0  

Tämä sama voidaan havaita kuvasta 16. Pisteet ovat janalla, joten muodostuvan 

kuvion pinta-ala on 0. 

Suunnittelumatriisi B on esitetty kuvassa 17.  
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ȿ =
0 −1

−1 0
0 1

         

 

 

 

Kuva 17. Suunnittelumatriisi ȿ  ja matriisin rajaama pinta-ala  

Muodostetaan taas mallimatriisi XB ja siitä informaatiomatriisi XBTXB: 

𝑋 𝑋 =
1 1 1
0 −1 0

−1 0 1
∗

1 0 −1
1 −1 0
1 0 1

=
3 −1 0

−1 1 0
0 0 2

. 

Lasketaan informaatiomatriisin determinantti: 

det 𝑋 𝑋 = 3 ∗ 
1 0
0 2

− (−1) ∗
−1 0
0 2

+ 0 ∗
−1 1
0 0

= 3 ∗ (1 ∗ 2 − 0 ∗ 0) + 1 ∗ (−1 ∗ 2 − 0 ∗ 0) + 0 =  4  

Suunnittelumatriiseille ȿ  ja ȿ  toistetaan samat laskutoimitukset. 

Laskutoimituksia ei ole esitetty, mutta kuvat 18 ja 19 havainnollistavat 

suunnittelumatriisien toiminnan. 

 

ȿ =
−1 −1
1 0
0 1

   

 

 

 Kuva 18. Suunnittelumatriisi ȿ  ja matriisin rajaama pinta-ala, det 𝑋 𝑋 = 9  
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ȿ =
−1 −1
1 −1

−1 1
  

 

 

 

Kuva 19. Suunnittelumatriisi ȿ  ja matriisin rajaama pinta-ala, det 𝑋 𝑋 = 16  

Neljällä koesarjalla saatiin nyt tulokset, jotka esitetty taulukossa 7 

Taulukko 7. Esimerkkilaskun D-optimoinnin tulokset 

Koesarja Determinantti 

ȿ  0 

ȿ  4 

ȿ  9 

ȿ  16 

 

Näin saatiin laskettua tulos, jonka mukaan koesarja ȿ  antaisi kaikkein 

tarkimman estimaatin regressiokertoimille b0, b1 ja b2. Kuten kuvasta 19 

havaitaan, ovat koepisteet vastepinnan nurkissa. Näin ollen mikä tahansa kolmen 

kokeen sarja, joka koostuisi nurkkapisteistä antaisi yhtä hyvän estimaatin 

kertoimille. Riippuen siis tietokoneen algoritmista, missä järjestyksessä kone 

laskee kulmista koostuvat koesarjat, jokin kombinaatio näistä nurkkapisteistä olisi 

ollut oikea vastaus. (Eriksson 2000, s. 218) 
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7 YHTEENVETO 

Tässä työssä selvitettiin kirjallisuuskatsauksena koesuunnitteluun käytettäviä 

työkaluja ja tärkeimpiä koesuunnittelun elementtejä. 

Koesuunnittelussa korostui hyvä kohteen eli prosessin tuntemus. 

Koesuunnittelumalleja on monenlaisia, joten suunnittelijalta vaaditaan hyvää 

perehtymistä niin malleihin kuin myös itse prosessiin, jotta hän kykenee 

valitsemaan sopivan koesuunnitelman kohteeseen. 

Koesuunnittelumallien tunteminen vaatii matemaattispainotteiseen kirjallisuuteen 

perehtymistä. On olemassa myös huomattavasti kirjallisuutta, missä perehdytään 

suoraan valmiisiin malleihin ja niiden käyttöön. Aina kirjasta ja kirjoittajasta 

riippuen, mielipide eri koesuunnittelumallien hyvyydestä tai huonoudesta 

vaihtelee. Esimerkiksi yhdessä kirjassa D-optimointia kehuttiin vuolaasti, kun 

taas toisessa teoksessa todetaan, ettei tällaisella optimoinnilla voida saada 

laadukkaita koesuunnitelmia aikaiseksi. Näin ollen jää koesuunnittelijan oman 

arvion varaan, mitä mallia aikoo käyttää. 

Ei ole olemassa täydellistä koesuunnittelun suorittamiseen käytettävää kaaviota, 

jossa yksiselitteisesti määrättäisiin eri vaihtoehdoille toimintatavat. Malleja ja 

työkaluja suunnitteluun on valtavasti; suunnittelijan täytyy vain kyetä valitsemaan 

ja käyttämään näitä optimaalisesti tutkittavaan kohteeseen. Huomionarvoista on, 

että koesuunnittelulla tavallisesti saavutetaan tilastollisesti perusteltu lopputulos 

ja päädytään huomattavasti todennäköisemmin käyttökelpoiseen lopputulokseen 

kuin ilman systemaattista lähestymistapaa suoritettavassa kokeellisessa 

testauksessa. 
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