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1 Johdanto

Matematiikan opiskelussa on nykyaikana käytössä useita sähköisiä työkaluja, jotka
kykenevät ratkaisemaan tehtävien laskennalliset osuudet opiskelijan puolesta. Tämä
on aiheuttanut matematiikan opetukseen uudistuksen, jossa perinteisten laskutehtä-
vien rinnalla tulisi käyttää tehtävätyyppejä, joissa keskitytään enemmän matemaatti-
seen ajatteluun sekä matemaattiseen logiikkaan. Tämä pro gradu -tutkielma on osa
Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jonka tarkoituksena on tuottaa lukion
matematiikkaan avointa oppimateriaalia. Tämän tutkielman aiheena on klassinen ja
tilastollinen todennäköisyys, mikä on osa pitkän matematiikan moduulia tilastot ja
todennäköisyys (MAA8).

Oppimateriaali pohjautuu Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2019 [7], minkä lisäksi
oppimateriaalin perustelussa hyödynnetään tieteellisiä artikkeleita, joista merkittävim-
pänä Collaborative learning in mathematics [4] ja Habits of Mind: An Organizing Principle for
Mathematics Curricula [3]. Nämä artikkelit ovat mukana jokaisessa oppikirjan osassa ja
luovat siten johdonmukaisen kokonaisuuden. Tutkielma sisältää johdattelun todennä-
köisyyslaskentaan, klassisen todennäköisyyden käsitteen, komplementtisäännön sekä
tilastollisen todennäköisyyden.

Tutkielma koostuu perusteluosasta, oppimateriaalista, opettajan oppaasta ja harjoitus-
tehtävien vastauksista. Perusteluosan alussa on kerrottu yleiset tavoitteet oppimateri-
aalille, minkä jälkeen opetusmateriaalia perustellaan tehtävä kerrallaan. Oppimateri-
aalissa pääosassa ovat pohdintatehtävät, joiden tavoitteena on haastaa opiskelijaa miet-
timään ja perustelemaan matemaattisia ongelmia syvällisemmin. Kappaleiden lopussa
on harjoitustehtäviä, joiden avulla opiskelija voi harjoitella opittua asiaa. Opettajan
oppaassa on annettu vinkkejä pohdintatehtäviin sekä kerrottu niihin ratkaisut.
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2 Opetusmateriaalin tavoitteet

Tässä luvussa käsitellään oppikirjan tavoitteita, jotka valittiin yhdessä tilastot ja toden-
näköisyys -oppikirjaprojektiin osallistujien kanssa. Oppimistavoitteita valittiin artikke-
lista Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula [3] ja tehtävätyyp-
pejä artikkelista Collaborative learning in mathematics [4]. Lisäksi oppikirjan tavoitteet
pohjautuvat Lukion opetussuunnitelman perusteisiin 2019 [7].

2.1 Opetussuunnitelman tavoitteet

Lukion opetussuunnitelman perusteissa 2019 [7] annetaan valtakunnalliset tavoitteet
ja säädökset lukiokoulutukselle. Opetussuunnitelman perusteet määrittelee opetuksen
tavoitteita sekä yleisesti että oppiainekohtaisesti. Matematiikan opetuksen yleisistä ta-
voitteista tässä oppikirjan osassa tulee esille opiskelijan tavoite ymmärtää matematiik-
ka käyttökelpoisena välineenä, kun ennustetaan yhteiskunnan, luonnon tai talouden
ilmiöitä. Todennäköisyyslaskennan avulla pystytäään ennustamaan erilaisten tilastoi-
tujen tapahtumien tapahtumista. Oppikirjassakin esiintyvät vedonlyönti ja sään en-
nustaminen ovat eräät esimerkit tällaisista tapahtumista. Yleisistä tavoitteista myös
opiskelijan tavoite harjaantua mallintamaan käytännön ongelmia, tulee suoraan esille
tässä oppikirjan osiossa. Esimerkiksi pohdintatehtävässä A.1 opiskelijan tulee ratkaista
käytännön ongelmia todennäköisyyksien avulla.

Lukion opetussuunnitelman perusteissa määrillään myös pitkän matematiikan kurs-
sikohtaiset tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Oppikirjan sisältö on tarkoitettu kurssille
Tilastot ja todennäköisyys (MAA8), jonka kurssikohtaisista tavoitteista tässä oppikirjan
osiossa toteutuu opiskelijan tavoite perehtyä todennäköisyyden käsitteeseen ja las-
kusääntöihin. Tämä osio oppikirjasta on johdantoa klassiseen ja tilastolliseen todennä-
köisyyteen, joten nimenomaan todennäköisyyden käsitteen on tarkoitus tulla osiossa
tutuksi. Laskusäännöistä suuriin osa tulee myöhemmässä vaiheessa, mutta esimerkik-
si komplementtisääntö tuodaan esille jo tässä vaiheessa oppikirjaa. Kurssikohtaisista
keskeisistä sisällöistä klassinen ja tilastollinen todennäköisyys on tärkein tässä oppikir-
jan osiossa. Keskeisistä sisällöistä myös todennäköisyyden laskusäännöistä käsitellään
komplementtisääntöä.

2.2 Habits of mind -tavoitteet

Artikkelissa Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula [3] käsi-
tellään erilaisia ajattelutapoja, joita voidaan käyttää matemaattisten ongelmien ratkai-
semisessa. Artikkelin mukaan tiettyjä matemaattisia tuloksia tärkeämpää on se, mitkä
ovat ajattelutavat niiden takana. Näiden ajattelutapojen avulla opiskelijalle annetaan
työkalut käyttää, ymmärtää ja jopa tehdä matematiikkaa. [3]
Artikkelissa esitellään kahdeksan erilaista ajattelutapaa, joista valitsimme kolme käy-
tettäväksi oppikirjassamme. Nämä ajattelutavat esitellään seuraavaksi.
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Kuvaileminen

Opiskelijoiden tulisi pystyä tarkasti kuvailemaan ja sanallistamaan tekemiensä rat-
kaisujen eri vaiheita niin kirjallisesti kuin suullisestikin. Ratkaisujen sanallistaminen
ja kuvaileminen syventävät ymmärrystä opiskeltavasta asiasta. Se on myös tärkeää,
jotta voi keskustella matematiikasta perustellen ja analysoida muiden matemaattisia
todistuksia. [3]
Oppikirjassa kuvaileminen tulee esille useiden tehtävien yhteydessä, kun pyydetään
perustelemaan saatuja ratkaisuja. Myös esimerkiksi väitteiden arviointitehtävissä
tulee sanallisesti kertoa, milloin jokin väite pitää paikkaansa.

Visualisointi

Matematiikassa opiskelijoiden tulisi pystyä visualisoimaan jo visuaalisia, nähtäviä
asioita, mutta myös ei-visuaalisia asioita. Opiskelija voi visualisoida matemaattista
tietoa esimerkiksi kuvaajien, taulukoiden tai geometristen kuvioiden avulla. [3]
Todennäköisyyslaskennassa visualisointia voi käyttää muun muassa eri alkeistapauk-
sien esittämiseen. Kuvaajat ja taulukot ovat tärkeitä tilastollisen todennäköisyyden
yhteydessä, kun käsitellään suuria aineistoja.

Säännönmukaisuuksien etsiminen

Opiskelijoiden tulisi etsiä malleja tai säännönmukaisuuksia, jotka auttavat matemaat-
tisen ongelman ratkaisemisessa. Tämän ajattelutavan tulisi auttaa opiskelijoita annet-
tujen ongelmien ratkaisemisen lisäksi myös ongelmiin, joita ovat itse luoneet. [3]
Oppikirjassa säännönmukaisuuksien etsiminen tulee esille esimerkiksi pohdintatehtä-
vissä, joiden tarkoituksena on, että opiskelija löytäisi säännön, jota ei ole vielä kirjassa
esitetty.

2.3 Collaborative learning in mathematics -tavoitteet

Artikkelissa Collaborative learning in mathematics [4] esitellään erilaisia tehtävätyyppejä,
joiden tavoitteena on antaa opiskelijoille aktiivisempia lähestymistapoja oppimiseen.
Useat opiskelijat ajattelevat, että matematiikka on vain sarja toisiinsa liittymättömiä
toimintamalleja ja tekniikoita, jotka pitäisi muistaa. Olisi kuitenkin parempi, että
opiskelijat ryhtyisivät keskustelemaan ja selittämään ideoitansa, haastamaan ja opet-
tamaan toisiaan, luomaan ja ratkaisemaan toisten kysymyksiä ja työskentelemään
yhdessä jakaen menetelmiään ja tuloksiaan. [4]
Valitsimme artikkelista kolme erilaista tehtävätyyppiä, jotka esitellään seuraavaksi.

Erilaisten ratkaisutapojen vertailu

Monet opiskelijat ajattelevat, että jos he eivät tiedä "oikeaa"tapaa lähteä ratkaisemaan
matemaattista ongelmaa, niin he eivät voi alkaa ratkaisemaan sitä. Jotkut taas ovat
jumittuneet tapoihin, jotka ovat tehottomia ja joustamattomia matemaattisia ongelmia
ratkaistaessa. Erilaisten ratkaisutapojen vertailu -tehtävien tarkoituksena on saada
opiskelijat vertailemaan ja keskustelemaan eri tavoista ratkaista ongelmia. Tämä lisää
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opiskelijoiden itsevarmuutta ja joustavuutta käyttää matematiikkaa. [4]

Väitteiden arviointi

Väitteiden arviointi -tehtävissä opiskelijoiden on tarkoitus perustellusti miettiä pitää-
kö annettu väite aina, ei koskaan vai joskus paikkaansa. Tämän tyyppiset tehtävät
kehittävät opiskelijoiden kykyä selittää, perustella ja todistaa erilaisia ilmiöitä. Väitteet
voidaan esittää tavalla, jossa opiskelija kohtaa yleisiä väärinkäsityksiä ja vaikeuksia
matematiikkaan liittyen. [4]

Erilaiset esitystavat

Matemaattisia malleja voidaan esittää useilla eritavoilla, muun muassa sanallisesti,
diagrammeilla, taulukoilla ja kuvaajilla. Erilaisten esitystapojen opiskelu auttaa opis-
kelijoita linkittämään eri käsitteitä toisiinsa ja syventämään siten opiskeltujen asioiden
ymmärrystä. [4] Todennäköisyyslaskennassa erilaisia alkeistapauksia voidaan kuvata
erilaisilla visuualisilla keinoilla, kuten ruudukoilla ja koordinaatistolla. Tilastollisessa
todennäköisyydessä taas erilaiset diagrammit ja taulukot ovat jatkuvasti käytössä.
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3 Opetusmateriaalin perustelut

Todennäköisyyslaskenta tuottaa monille opiskelijoille haasteita, koska yksittäisen to-
dennäköisyyslaskennan ongelman ratkaiseminen vaatii useita eri vaiheita. Ensin opis-
kelijan on ymmärrettävä annettu ongelma, sen jälkeen määritettävä käytettävät to-
dennäköisyyslaskennan säännöt ja lopuksi suoritettava tarvittavat laskut ja operaa-
tiot ongelman ratkaisemiseksi. [6] Hadfieldin artikkelissa on esitetty ”kognitiivinen
seinä”, minkä opiskelijat kohtaavat ratkaistessaan todennäköisyyslaskennan ongel-
mia.”Kognitiivinen seinä” sisältää seuraavat eri vaiheet:

1. Mikä on satunnainen ilmiö, koe tai tutkimus?

2. Mitkä ovat sen tapahtumat?

3. Mitkä ovat tapahtuman suotuisat alkeistapaukset ja niiden todennäköisyydet?

4. Kuinka ratkaisen ongelman? Mitkä sääntöjä tarvitsen?

5. Miten käytän näitä sääntöjä? [6]

Tässä oppikirjan osassa keskitytään ”seinän” kolmeen ensimmäiseen osaan. Aluksi
tutustutaan todennäköisyyslaskennan käsitteisiin ja sen kautta opitaan tunnistamaan
erilaisia satunnaisilmiöitä ja määrittämään näiden tapahtumia. Tämän jälkeen määritel-
lään alkeistapauksia ja näiden todennäköisyyksiä. Myös neljänteen kohtaan päästään
hieman tutustumaan, komplementtisäännön yhteydessä.

3.1 Klassinen todennäköisyys

Oppikirjan osuus todennäköisyyslaskennasta alkaa todennäköisyyslaskennan perus-
käsitteistä, kuten satunnaisilmiö, alkeistapaus, perusjoukko ja suotuisa alkeistapaus.
Kuitenkin ennen peruskäsitteitä opiskelijaa johdatellaan todennäköisyyksien pariin
pohdintatehtävän A.1 avulla. Opiskelijan tehtävänä on miettiä ratkaisuja arkisiin tilan-
teisiin, joihin liittyy todennäköisyyksiä. Arkielämään liittyvät esimerkit ovat opiskeli-
joille mieleisiä ja niitä tulisi käyttää opetuksessa sen sijaan että kehottaisi opiskelijoita
muistamaan asioita ulkoa [1]. Pohdinnan ensimmäinen kohta on prosenttilukujen ver-
tailua, mutta toisessa kohdassa täytyy osata jo tehdä peruslaskutoimitus, mikä toimii
johdatteluna klassisen todennäköisyyden laskemiseen. Viimeisen kohdan tarkoituk-
sena on johdatella opiskelijaa satunnaisilmiöön, jossa edellisillä tapahtumilla ei ole
merkitystä tulevaan tapahtumaan. Tehtävässä on tavoitteena Cuocon ym. artikkelissa
esiintyvä kuvaileminen, koska opiskelijan tulee perustella omat ratkaisunsa eri tilan-
teisiin [3].

Todennäköisyyslaskennan käsitteet ovat haastavia opiskelijoille, mikä heijastuu suo-
raan opiskelijoiden kykyyn ratkaista todennäköisyyslaskennan ongelmia [1]. Kun opis-
kelijalla jää jokin käsite ymmärtämättä, voi se aiheuttaa ongelmia uusien käsitteiden
ymmärtämisessä ja käyttämisessä [1]. Esimerkiksi, jos opiskelija ei ymmärrä käsitettä
"suotuisa alkeistapaus", voi olla hankala ymmärtää, mitä tarkoittaa varma tai mahdo-
ton tapahtuma. On siis tärkeää luoda hyvä ymmärtäminen todennäköisyyslaskennan
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peruskäsitteisiin. Opiskelijalle on määritelty peruskäsitteet, mutta nyt hänen täytyisi
soveltaa tietojaan yhdistämällä tapahtumiin sopivat suotuisat alkeistapaukset pohdin-
tatehtävässä A.4. Pohdintatehtävää ennen on oppikirjassa annettu selventävä esimerkki
eri käsitteiden käyttämisestä arpakuution heittämisen yhteydessä.

Seuraavana oppikirjassa määritellään klassinen todennäköisyys. Pohdintatehtävässä
A.6 lasketaan aluksi todennäköisyyksiä nopanheiton eri tapahtumille. Sen jälkeen tar-
koituksena on päätellä tai laskea kolmen tapahtuman todennäköisyys. Lisäksi opis-
kelijan tulee verrata todennäköisyyksiä keskenään. Tehtävän tavoitteena on johdatella
opiskelijaa ymmärtämään, että todennäköisyys voi saada lukuarvoja väliltä [0, 1]. Opis-
kelija pääsee myös käyttämään klassisen todennäköisyyden laskukaavaa tässä tehtä-
vässä ja samalla tehtävä tukee Hadfieldin artikkelin [6] ”kognitiivisen seinän” kolmat-
ta kohtaa, kun opiskelijan tulee laskea tapahtumien todennäköisyyksiä ja myös löytää
tapahtuman suotuisat alkeistapaukset. Habits of mind -artikkelin tavoite säännönmu-
kaisuuksien etsiminen toteutuu tässä pohdintatehtävässä.

Opiskelijoille tuottaa vaikeuksia ymmärtää todennäköisyyslaskennassa käytettäviä, ta-
pahtuman varmuutta kuvaavia sanoja, kuten mahdoton tai varma tapahtuma, koska
puhekielessä näiden sanojen merkitys voi olla hyvinkin erilainen [5]. Pohdintatehtä-
vässä A.8 on tehtävänä yhdistää tapahtuma sen varmuutta kuvaavaan sanaan. Opis-
kelijalle on tätä ennen määritelty käsitteet varma ja mahdoton tapahtuma. Pohdin-
tatehtävään on pyritty valitsemaan selvät esimerkit eri varmuusasteen tapahtumista,
jotta väärinymmärryksiltä vältyttäisiin. Tehtävässä toteutuu tavoite kuvaileminen, kos-
ka oma vastaus on perusteltava sanallisesti [3]. Tehtävään on otettu mallia artikkelin
Dimension of Learning Probability Vocabulary [5] tehtävästä.

Mallitehtävässä A.9 täyttyy tavoite visualisointi [3]. Tehtävän tarkoituksena on opettaa
mallintamaan alkeistapausten joukkoa ruudukolla. Mallitehtävää voi käyttää apuna
harjoitustehtävässä 3. Tehtävä kuuluu tyypiltään erilaiset esitystavat -tehtäviin, mikä on
yksi Swanin artikkelin [4] tehtävätyypeistä. Tehtävä tukee myös taitotasoltaan heikom-
pia oppilaita, jotka Hadfieldin artikkelin [6] mukaan hyötyvät juurikin täysin valmiiksi
tehdyistä esimerkkitehtävistä. Opiskelijat saavat oikein tehdyn esimerkin, jota he voi-
vat käyttää mallina ratkaistessaan itse todennäköisyyslaskennan ongelmia. Tällöin he
saavat myös onnistumisen tunteen, mikä vähentää kognitiivista kuormaa. Väärinteh-
dyistä esimerkeistä heikoimmille oppilaille voi jäädä vääriä tapoja ratkaista ongelmia,
mikä taas lisää epäonnistumisia ja siten kasvattaa kognitiivista kuormaa. [6]

Komplementtisäännön käyttäminen ja erityisesti vastakkaisen tapahtuman tunnistami-
nen on opiskelijoille haastavaa [6]. Vastakkaisen tapahtuman tunnistaminen on kuiten-
kin välttämätön osa komplementtisäännön käyttämistä, joten on tärkeää saada vahva
osaaminen vastakkaisten tapahtumien tunnistamiseen. Komplementtisäännön käsit-
tely lähtee oppikirjassa liikkelle pohdintatehtäväsä A.10. Tehtävässä on tarkoitukse-
na keksiä vastatapahtumat tapahtumille, tapahtumien perusjoukkojen ja suotuisten
alkeistapausten avulla. Tehtävässä tulee samalla esille komplementtitehtävissä usein
käytetyt ”korkeintaan” ja ”ainakin” termit. Artikkelin [6] mukaan opiskelijoilla on haas-
teita tunnistaa, milloin komplementtisääntöä tulisi käyttää. Avuksi tähän hasteeseen
on esitetty, että opiskelijoiden tulisi oppia yhdistämään sanat ”ainakin” ja ”korkein-
taan” komplementtisääntöön. Pohdintatehtävän tavoitteena on, että opiskelija oppisi
nimeämään tapahtuman vastatapahtuman.

8



Seuraavana oppikirjassa johdatellaan opiskelijaa komplementtisääntöön. Artikkelin
Providing ability to probability: Reducing cognitive load through worked-out examples [6] mu-
kaan yhteenlasku- kertolasku ja komplementtisäännöistä, komplementtisääntö aiheut-
taa eniten kognitiivista kuormaa opiskelijoille. Siinä opiskelijan on ensin löydettävä
ratkaisu vastakkaisen tapahtuman todennäköisyydelle ennen kuin se vähennetään lu-
vusta 1 saadakseen halutun todennäköisyyden [6]. Tämän vuoksi on tärkeää johdatella
opiskelijaa vähitellen komplementtisäännön pariin. Pohdintatehtävässä A.12 opiske-
lijan on tarkoitus huomata, että tapahtuman ja sen vastatapahtuman alkeistapausten
määrä kattaa koko perusjoukon. Lisäksi opiskelija laskee tapahtuman ja sen vastata-
pahtuman todennäköisyydet yhteen, mistä olisi tarkoitus huomata että summaksi saa-
daan 1 (komplementtisääntö). Tehtävässä toteutuu Habits of minds -artikkelin tavoite
säännönmukaisuuksien etsiminen.

Pohdintatehtävä A.14 kuuluu Collaborative learning in mathematics artikkelin [4] tehtävä-
tyypeistä erilaisten ratkaisutapojen vertailu -tehtäviin. Oppikirjassa on pohdintatehtävää
ennen kerrottu Andrej Kolmogorovin esittämät kolme aksioomaa, joista voidaan joh-
taa kaikki todennäköisyyslaskennan laskusäännöt [11]. Pohdintatehtävässä on esitetty
kaksi eri todistusta väitteellä ”mahdottoman tapahtuman todennäköisyys on aina nol-
la”. Opiskelijan tulee vertailla näitä kahta todistusta ja erityisesti kiinnittää huomiota
käytettyihin aksioomiin ja näiden merkitykseen. Tehtävän tarkoituksena on syventää
todennäköisyyslaskennan sääntöjen ymmärtämistä.

Harjoitustehtävä 1 kuuluu tyypiltään väitteiden arviointi -tehtäviin, mikä on yksi Swanin
artikkelissa [4] esitetyistä tehtävätyypeistä. Harjoitustehtävässä 2 on tarkoituksena ver-
tailla kahta eri ratkaisua keskenään. Tehtävässä tulee myös esille, miten alkeistapauksia
voi kuvata kuutiolla. Tyypiltään tehtävä kuuluu vertailu - tehtäviin. Harjoitustehtävien
3 ja 4 tavoitteena on auttaa opiskelijaa hahmottamaan erilaisia alkeistapauksia, sekä
harjoittaa laskemaan klassisia todennäköisyyksiä. Harjoitustehtävässä 5 opiskelijan on
tarkoitus tutkia geogebran avulla, millä lukupareilla tehtävässä määritellyn kolmion
pinta-ala on suurempi kuin 4. Tehtävässä toteutuu Habits of minds- artikkelin tavoi-
te visualisointi. Harjoitustehävän 6 tavoite on saada opiskelija huomaamaan, milloin
kannattaa käyttää komplementtisääntöä vastatapahtuman todennäköisyyden laske-
miseen. Seitsemännessä harjoitustehtävässä opiskelija pääsee harjoittelemaan komple-
menttisäännön johtamista aksioomien avulla.

3.2 Tilastollinen todennäköisyys

Heikko osaaminen muun muassa murtoluvuissa ja prosenttilaskennassa aiheuttaa
opiskelijalle haasteita todennäköisyyslaskennassa, koska opiskelija rakentaa uutta tie-
toa vanhan tiedon pohjalta. Tämän vuoksi on tärkeää, että opiskelijalla on riittävä tieto
näistä aiheista, ennen siirtymistä todennäköisyyslaskentaa. [1] Prosenttilaskentaa on
tarvittu jo aiemmissa tehtävissä oppikirjassa, mutta pohdintatehtävän A.15 opiskeljia
pystyy ratkaisemaan pelkän prosenttilaskennan avulla. Tehtävässä opiskelijalle on an-
nettu ympyrädiagrammi, joka kuvaa peruskoulun suorittaneiden koulutusjakaumaa
Suomessa vuonna 2019. Opiskelijan tulee vastata kysymyksiin ympyrädiagrammin
tietojen avulla. Pohdintatehtävä käsittelee arkielämää, mikä Memnun ym. [1] mukaan
lisää opiskelijan motivaatiota tehtävää kohtaan. Tehtävän tarkoituksena on johdatella
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opiskelijaa tilastolliseen todennäköisyyteen.

Pohdintatehtävän A.16 tarkoituksena on saada opiskelija huomaamaan frekvenssien
liittyminen tilastollisen todennäköisyyteen. Oppikirjassa on pohdintatehtävää ennen
kerrottu, miten tilastollinen todennäköisyys pystytään määrittämään frekvenssien
avulla, mutta suhteellisen frekvenssin merkitys opiskelijalla tulisi huomata tehtävän
yhteydessä. Myös tämä pohdintatehtävä liittyy arkielämään ja on siten motivoiva Mem-
nun ym. artikkelin [1] mukaan. Tehtävässä toteutuu artikkelin Habits of Mind: An Or-
ganizing Principle for Mathematics Curricula [3] tavoite säännönmukaisuuksien etsiminen,
kun opiskelijalla tulee huomata miten suhteellinen frekvenssi liittyy tilastolliseen to-
dennäköisyyteen.

Osalla opiskelijoista on haasteita ymmärtää, mitä satunnaisessa tapahtumassa tapah-
tuu pitkällä aikavälillä ja kun toistoja tulee enemmän. Simulaatiot ovat eräs keino
auttaa opiskelijoita ymmärtämään, mikä ero on satunnaisuudella lyhyellä aikavälillä
ja pitkällä aikavälillä. [8] Pohdintatehtävässä A.17 on tarkoituksena noppasimulaation
avulla pohtia satunnaistapahtuman todennäköisyyksiä, kun toistojen määrä vaihtelee.
Opiskelijan tulisi huomata, että toistojen määrän lisääntyessä todennäköisyys saada
esimerkiksi silmäluku 1, lähenee todennäköisyyttä 1

6 . Pohdintatehtävässä tarkkaillaan
kahden eri silmäluvun todennäköisyyksiä, jotta opiskeljan olisi helpompi huomata to-
dennäköisyyksien olevan lähempänä toisiaan, kun toistojen määrä kasvaa. Tehtävässä
toteutuu tavoite visualisointi. Myös tavoite säännönmukaisuuksien etsiminen toteutuu,
koska oppikirjassa ei ole vielä esitetty tilastollista todennäköisyyttä, kun toistojen mää-
rä kasvaa, vaan opiskelijalla tulisi huomata tämä pohdintatehtävää tehdessä.

Todennäköisyyslaskennassakin voidaan käyttää konstruktivisia oppimisteorioita vas-
taavaa strategiaa; ennusta, tarkkaile ja selitä. Kun oppilaita pyytää ennustamaan, mitä
pelissä/kokeessa tapahtuu, heidän motivaationsa tehtävää kohti kasvaa, koska he ha-
luavat tietää vastauksen. Opiskelijoiden väärinkäsityksiä aiheesta, voi myös tulla esiin,
kun he selittävät ennustuksiaan opettajalle. [2] Pohdintatehtävässä A.18 käytetään tä-
tä strategiaa ja tehtävään on otettu mallia Sharman artikkelista Teaching probability: a
socio-constructivist perspective [2] . Myös Memnum ym. artikkeli [1], jossa kehotetaan
käyttämään konkreettisia materiaaleja, kuten noppia, todennäköisyyslaskennan ope-
tuksessa, tukee tätä pohdintatehtävää. Tehtävän tarkoituksena on, että opiskelja aluksi
pohtii perustellen, onko kerrottu noppapeli sääntöjen perusteella reilu. Tämä vastaa
Sharman artikkelissa [2] mainitun strategian kohtaa ennusta. Toisessa kohdassa on an-
nettu heittokierrosten tulokset, jolloin opiskelijan tulee näiden tulosten pohjalta miettiä
oliko peli reilu. Tässä kohdassa myös kysytään, miten tulos muuttuisi, jos peliä pelat-
taisiin useampi kierros. Kysymyksen tarkoituksena on, että opiskelija hyödyntäisia
aiemmin oppimaansa tietoa, että toistojen kasvaessa todennäköisyys tai tässä tapauk-
sessa pelin tulos lähestyy tiettyä lukua. Viimeisessä kohdassa opiskeljan tulee laskea
molemmille henkilöille todennäköisyys voittaa peli ja viimeistään tässä kohtaa huo-
mata, ettei peli ollut reilu. Tehtävässä toteutuu Habits of mind -tavoite kuvaileminen
[3], kun opiskelijoita pyydetään selittämään näkemyksiään muille ja perustelemaan
vastauksiaan. Myös tavoite visualisointi toteutuu, jos opiskelja kuvaa alkeistapauksia
ruudukon avulla laskiessaan todennäköisyyksiä.

Matematiikan pitkän oppimäärän ylioppilaskokeessa keväällä 2021 [9], tehtävässä 8,
opiskelijan tuli arvioida annetun joukon pinta-alaa tekemällä simulaatio valitsemallaan
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ohjelmistolla ja käyttämällä hyväksi tietoa, että todennäköisyys on suoraan verrannolli-
nen pinta-alaan. Pohdintatehtävän A.19 mallina on käytetty kyseistä ylioppilaskokeen
tehtävää. Eräänä yleisenä matematiikan opetuksen tavoitteena on lukion opetussuun-
nitelmassa 2019 [7] mainittu taito käyttää matemaattisia ohjelmistoja. Pohdintatehtävä
A.19 toteuttaa osaltaan tätä tavoitetta, kun opiskelijan on tarkoitus käyttää haluamaan-
sa ohjelmistoa pinta-alan arvioimiseen ja oppia tämän myötä ohjelmistojen käyttöä.
Pohdintatehtävässä opiskelijat käyttävät pinta-alan määrittämiseen menetelmää, joka
pohjautuu todennäköisyyksiin. Tämä lisää artikkelin Developing the role of modelling in
the teaching and learning of probability [10] mukaan opiskelijoiden näkemystä todennäköi-
syyksien roolista eri yhteyksissä. Simulaatiot ja mallintaminen antavat mahdollisuu-
den opiskella ja opettaa todennäköisyyslaskentaa tapahtumilla, joiden perusjoukkoa
ei ole rajoitettu [10]. Esimerkiksi tässä pohdintatehtävässä opiskelijat pystyvät helposti
muuttamaan satunnaisten pisteiden määrää eli perusjoukkoa ja sen avulla tutkimaan
vaikuttaako pisteiden määrä arvioituun pinta-alaan.

Harjoitustehtävän 8 tarkoituksena on, että opiskelja pääsee harjoittelemaan todennä-
köisyyksien laskemista tilastosta, mikä on tässä tehtävässä esitetty pylväsdiagrammil-
la. Harjoitustehtävä 9 kuuluu tyypiltään väitteiden arviointi -tehtäviin, mikä on yksi
Swanin artikkelissa [4] esitetyistä tehtävätyypeistä. Tehtävän tarkoituksena on, että
opiskelija miettii annetun tilaston pohjalta väitteitä, mitkä koskevat todennäköisyyk-
siä. Harjoitustehtävässä 10 on tarkoitus pohtia toistojen määrän vaikutusta todennä-
köisyyteen sekä huomata ettei suoraan tilastosta laskettu todennäköisyys vastaa aina
tapahtuman todellista todennäköisyyttä. Viimeisessä harjoitustehtävässä opiskelijalle
on annettu ladattavaksi aineisto, jonka pohjalta hänen tulee vastata kysymyksiin. Teh-
tävässä on tarkoituksena käsitellä aineistoa jonkin taulukkolaskentaohjelmiston avulla,
jolloin opiskelija säästyy suurelta määrältä käsin laskemista.
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A Klassinen ja tilastollinen todennäköisyys

A.1 Klassinen todennäköisyys

Pohdinta A.1 Mieti ratkaisut seuraaviin tilanteisiin. Perustele päätöksesi.

1. Musta hevonen on voittanut 57%, valkoinen 32% ja ruskea 11% kilpailuista.
Minkä hevosen puolesta löisit vetoa?

2. Laatikossa A on 50 hedelmää, joista 15 pilaantuneita. Laatikossa B on 35 hedel-
mää, joista 10 on pilaantuneita. Jos haluat saada tuoreen hedelmän, kummasta
laatikosta hedelmä kannattaa poimia? Hedelmä poimitaan satunnaisesti.

3. Kolikonheitossa olet saanut 10 peräkkäisellä heitolla kruunan. Kannattaako
lyödä vetoa sen puolesta, että saat seuraavalla heitolla klaavan?

Todennäköisyyslaskenta tutkii satunnaisilmiöitä eli ilmiöitä, joiden lopputuloksen
määrää sattuma. Kolikonheitto on eräs esimerkki satunnaisilmiöstä. Todennäköisyys-
laskennan teoria alkoi kehittyä vuonna 1654, kun Blaise Pascal ja Pierre de Fermat
kävivät kirjeenvaihtoa uhkapeleihin liittyvistä ongelmista. Kuitenkin jo tätä aiemmin,
1500-luvun loppupuolella, matemaatikko ja lääkäri Girolamo Cardano pohti uhka-
pelien matematiikkaa. 1930-luvulla todennäköisyyslaskennan teoria täsmentyi, kun
Andrej Kolmogorov esitti todennäköisyyslaskennan aksioomat eli alkuoletukset, jotka
esitellään oppikirjan myöhemmässä vaiheessa.

Määritellään seuraavaksi todennäköisyyslaskennassa käytettävät peruskäsitteet.

Määritelmä A.2 Satunnaisilmiön mahdollisia tuloksia kutsutaan alkeistapauksiksi.
Tapahtuma on joukko alkeistapauksia. Tapahtumaan kuuluvia alkeistapauksia kut-
sutaan suotuisiksi alkeistapauksiksi. Perusjoukko on kaikkien alkeistapauksien muo-
dostama joukko.

Noppa on arpomistarkoituksessa käytettävä esine, jossa on tietty määrä pintoja, joista
jonkin varaan noppa asettuu heitettäessä. Kuusisivuisesta nopasta käytetään nimitystä
arpakuutio. Arpakuutiossa on luvut 1, 2, 3, 4, 5 ja 6.

Esimerkki A.3 Arpakuution heittäminen on satuinnaisilmiö. Sen perusjoukko on
{1, 2, 3, 4, 5 ja 6}. Arpakuution heittämisessä eräs tapahtuma on ”saadaan parillinen
luku”. Tämän tapahtuman suotuisat alkeistapaukset ovat 2, 4 ja 6.
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Pohdinta A.4 Luvuista 1-10 valitaan satunnaisesti yksi luku. Yhdistä tapahtuma
(1-4) ja sille suotuisat alkeistapaukset (a-d).

Tapahtuma Suotuisat alkeistapaukset
1) Valittu luku on pariton a) 6, 7, 8, 9 ja 10

2) Valittu luku on suurempi kuin 5 b) 7 ja 8
3) Valittu luku on jaollinen kolmella c) 1, 3, 5, 7 ja 9

4) Valittu luku on 7 tai 8 d) 3, 6, ja 9

Mikä on tämän satunnaisilmiön perusjoukko?

Tapahtuman A todennäköisyydestä käytetään merkintää P(A). Se ilmaisee tapahtuman
A epävarmuuden astetta ja se saatetaan ilmoittaa murtolukuna, desimaalilukuna tai
prosentteina. Kirjain P tulee englannin kielen sanasta probability eli todennäköisyys.

Jos kaikki alkeistapaukset ovat yhtä mahdollisia, niitä kutsutaan symmetrisiksi. Klas-
sinen todennäköisyys tarkastelee todennäköisyyksiä symmetristen tapausten avulla.

Määritelmä A.5 Tapahtuman A klassinen todennäköisyys on

P(A) =
Suotuisten alkeistapausten lukumäärä.
Kaikkien alkeistapausten lukumäärä.

Pohdinta A.6 Heitetään tavallista arpakuutiota yhden kerran. Laske seuraavat to-
dennäköisyydet.

a) P(”Saadaan silmäluku 1”)

b) P(”Saadaan silmäluku 7”)

c) P(”Saadaan parillinen luku”)

d) P(”Saadaan silmäluku 1, 2, 3, 4, 5 tai 6”)

Päättele tai laske seuraavat todennäköisyydet ja vertaa niitä kohtiin a-d.

e) P(”Saadaan silmäluku 15”)

f) P(”Saadaan pariton luku”)

g) P(”Saadaan silmäluku 2”)

Mitä lukuarvoja tapahtuman A todennäköisyys P(A) voi saada?
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Määritelmä A.7 Jos tapahtumalla ei ole yhtään suotuisaa alkeistapausta eli toden-
näköisyys on 0, niin tapahtuma on mahdoton.
Jos kaikki perusjoukon alkeistapaukset ovat suotuisia, niin tapahtuma on varma.

Pohdinta A.8 Yhdistä tapahtuma mielestäsi parhaiten sen varmuutta kuvaavaan
sanaan. Perustele valintasi.

Tapahtuma Varmuutta kuvaava sana
Kaikki esineet putoavat ylöspäin Varma
Huoneessa on 400 henkilöä, joista kaksi on syntynyt
täsmälleen samana päivänä ja samana vuonna 50 % todennäköisyys
Kaikki esineet putoavat alaspäin Mahdoton
Asuinkaupungissasi sataa ensi kuussa Todennäköinen
Heittää kolikonheitossa kruuna Ei todennäköinen

Alkeistapausten joukkoa voidaan havainnollistaa esimerkiksi koordinaatiston tai ruu-
dukon avulla. Seuraavassa mallitehtävässä käytetään ruudukkoa.

Mallitehtävä A.9 Heitetään kahta arpakuutiota. Millä todennäköisyydellä saadaan
molemmilla nopilla silmäluvuksi vähintään neljä?

1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6 X

X
X

X
X
X

X
X
X

Havainnollistetaan alkeistapausten joukkoa ruudu-
kolla. Vaaka-akseli esittää ensimmäisellä nopalla saa-
tua tulosta ja pystyakseli toisella nopalla saatua tulos-
ta. Merkitään tapahtuman ”Molemmilla nopilla saa-
daan silmäluvuksi ainakin neljä” suotuisat alkeista-
paukset raksilla ruudukkoon.

Suotuisia alkeistapauksia on 9.
Kaikki alkeistapaukset saadaan laskemalla kaikki ruudukon ruudut. Alkeistapauk-
sia on 36.

P(saadaan molemmilla ainakin neljä) =
9

36
=

1
4

Pohdinta A.10 Kirjoita seuraavia tilanteita vastaavat perusjoukot sekä tapahtumia
vastaavat suotuisat alkeistapaukset.
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a) Nopanheitossa saadaan silmäluku 2.

b) Luvuista 1-8 satunnaisesti valittu luku on korkeintaan neljä.

c) Korissa on 10 tomaattia, joista 4 on pilaantunut. Korista poimitaan umpimäh-
kään 3 tomaattia. Poimituista tomaateista ainakin kaksi on pilaantunut.

Kirjoita lisäksi jokaisen kohdan ”epäsuotuisat” alkeisapaukset ja kuvaile niiden
joukkoa vastaava tapahtuma.

Määritelmä A.11 Vastatapahtuma eli komplementti sisältää kaikki perusjoukon al-
keistapaukset, jotka eivät sisälly annettuun tapahtumaan.

Tapahtuman A vastatapahtumasta käytetään merkintää Ā.

Pohdinta A.12 Tavallinen korttipakka sisältää 52 korttia, joiden pistearvot ovat vä-
lillä 1-13. Jokaista pistearvoa vastaavaa korttia on pakassa neljä kappaletta. Pakasta
vedetään yksi kortti. Vastaa allaoleviin kysymyksiin. Perustele vastauksesi.

a) Montako suotuista alkeistapausta on tapahtumalle A = ”Vedetty kortti on
korkeintaan kymmenen”?

b) Mikä on tapahtuman A vastatapahtuma Ā? Montako suotuista alkeistapausta
on vastatapahtumalle Ā?

c) Vertaa a- ja b-kohdan tuloksia perusjoukkoon. Mitä huomaat?

d) Laske P(A) + P(Ā). Mitä huomaat?

Lause A.13 Komplementtisääntö

P(A) + P(Ā) = 1 eli P(A) = 1 − P(Ā)

Satunnaisilmiön tapahtumat ovat erilliset, jos niillä ei ole yhtään yhteistä alkeistapausta.
Esimerkiksi tapahtuma ja sen vastatapahtuma ovat aina erilliset.

Andrej Kolmogorov esitti kolme aksioomaa, joista voidaan johtaa kaikki todennäköi-
syyslaskennan laskusäännöt:
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1. Todennäköisyys ei voi olla negatiivinen.

2. Koko perusjoukon todennäköisyys on 1.

3. Jos A ja B ovat erilliset tapahtumat, niin P(A tai B) = P(A) + P(B).

Pohdinta A.14 Villelle ja Eerikalle annettin tehtäväksi osoittaa, että mahdottoman
tapahtuman todennäköisyys on aina nolla. Tutki Villen ja Eerikan todistuksia ja
vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Villen todistus:

Merkitään varmaa tapahtumaa kirjaimella V ja sen vastatapahtumaa eli mahdotonta
tapahtumaa kirjaimella M.

Varman tapahtuman todennäköisyys on 1 eli P(A) = 1.

Tapahtuma ”V tai M” on myös varma tapahtuma, joten P(A tai B) = 1.

Tapahtuma ja sen vastatapahtuma ovat erilliset, joten myös V ja M ovat erilliset.

Nyt

P(V tai M) = P(V) + P(M)

1 = 1 + P(M)

P(M) = 0

Väite on todistettu. �

Eerikan todistus:

Mahdottoman tapahtuman M vastatapahtuma on varma tapahtuma V ja varman
tapahtuman todennäköisyydeksi tiedetään 1 eli P(V) = 1.

Mahdottoman tapahtuman todennäköisyys on siis

P(M) = 1 − P(V) = 1 − 1 = 0.

Väite on todistettu. �

Kysymykset:

a) Mitä todennäköisyyslaskennan aksioomia Ville käyttää todistuksessaan? Entä
Eerika?

b) Selitä lyhyesti, miten Eerikan ratkaisu etenee.

c) Kumpi todistus on mielestäsi parempi? Miksi?
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Harjoitustehtävät

1. Korissa on kolme omenaa, kolme banaania ja neljä appelsiinia. Korista nostetaan
umpimähkään hedelmiä yksi kerrallaan. Hedelmiä ei laiteta takaisin koriin. Pitääkö
väite paikkansa aina, joskus vai ei koskaan? Jos vain joskus, niin milloin?

a) Todennäköisyys nostaa korista appelsiini on 2
5 .

b) On varma tapahtuma nostaa ensimmäisellä kerralla omena, banaani tai appelsiini.

c) Todennäköisyys nostaa ensimmäisenä korista omena on 2
5 .

d) Todennäköisyys nostaa toisena korista banaani on 1
3 .

2. Tutki Pujon ja Viiman puutteellisia ratkaisuja ja vastaa alla oleviin kysymyksiin.

Kolikkoa heitetään kolme kertaa. Millä todennäköisyydellä saadaan ainakin yksi klaa-
va?

Pujon ratkaisu:

Merkitään L=Klaava ja K=Kruuna

Kaikki alkeistapaukset: KKK, LLL, KKL, LLK, KLK, LKL, KLL, LKK

P(Saadaan ainakin yksi klaava) =
7
8

= 0, 875

Viiman ratkaisu:

Mahdollisia alkeistapauksia voidaan kuvata 2x2x2 kuutiolla, jossa jokainen lokero vas-
taa yhtä kolmen heiton alkeistapausta.

Siten alkeistapauksia on 2 · 2 · 2 = 8.

P(Saadaan ainakin yksi klaava) = 1 −
1
8

= 0, 875

Kysymykset:

a) Miksi Viima on vähentänyt luvusta 1 luvun 1
8?
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b) Mitä samaa henkilöiden ratkaisuissa on?

c) Selitä, miten Pujon ratkaisu etenee.

3. Heitetään kahta arpakuutiota. Millä todennäköisyydellä silmälukujen summa on
vähintään 8.

4. Karolla on kolminumeroinen ovikoodi. Kotiin tullessa hän muistaa, että keskimmäi-
nen numero on 7, mutta loput hän joutuu arvaamaan.

a) Kuinka monta arvausta Karo joutuu korkeintaan tekemään, jotta hän saa oven
auki?

b) Millä todennäköisyydellä Karo arvaa ensimmäisellä arvauksellaan oikein, jos
hän muistaa, että numerosarjan kaikki numerot ovat parittomia? (Vihje: käytä
ruudukkoa apuna alkeistapausten hahmottamiseen)

5. Suora y = kx + b rajaa koordinaattiakselien kanssa kolmion. Kertoimet k ja b määrä-
tään nopanheitolla siten, että ensimmäinen heitto antaa k:n arvon ja toinen heitto b:n
arvon. Millä todennäköisyydellä kolmion pinta-ala on suurempi kuin 4? Käytä apuna
geogebraa.

6. Pussissa on viisi samanlaista otsalamppua, joista kaksi on rikki. Teemu lähtee retkelle
ja ottaa testaamatta lampuista kaksi mukaan.

Olkoon tapahtumat

A: ”Molemmat lamput toimivat.”
B: ”Kumpikaan lampuista ei toimi.”

a) Laske tapahtuman Ā todennäköisyys.

b) Laske tapahtuman B̄ todennäköisyys.

7. Johda todennäköisyysaksioomien avulla komplementtisääntö P(A) = 1 − P(Ā).
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A.2 Tilastollinen todennäköisyys

Tilastojen avulla voidaan laatia ennusteita eri tilanteista ja tapahtumista. Esimerkiksi
on havaittu, että tuhannen syntyneen lapsen joukossa on keskimäärin 488 tyttöä. Voi-
daan siis sanoa, että tyttölapsen todennäköisyys on 488

1000 = 0, 488. Tällaisista tilanteista
käytetään nimitystä tilastollinen todennäköisyys.

Pohdinta A.15 Ympyrädiagrammissa on esitetty peruskoulun jälkeisen tutkinnon
suorittaineiden koulutusjakauma Suomessa vuonna 2019 (lähde: Tilastokeskus).

a) Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valittu peruskoulun jälkeisen tutkin-
non suorittanut suomalainen on suorittanut korkeakoulututkinnon?

b) Valitaan satunnaisesti henkilö kaikkien korkeakoulun suorittaneiden joukos-
ta. Millä todennäköisyydellä tämä henkilö on saanut tutkijakoulutuksen?

Tilastomateriaalissa satunnaisilmiön osuuksien määrät voidaan ilmoittaa joko fre-
kvensseinä tai suhteellisina frekvensseinä, kuten pohdintatehtävässä A.15. Tapahtu-
man A todennäköisyys voidaan määritellä frekvenssien avulla seuraavalla kaavalla

P(A) =
Tapahtuman A kannalta suotuisa frekvenssi

tapahtuman kokonaisfrekvenssi
.
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Pohdinta A.16 Seuraavassa taulukossa on esitetty tutkimustulokset 200 pariston
kestosta.

Kesto (h) Frekvenssi f
0-100 5
101-200 95
201-300 85
301-400 15

a) Määritä todennäköisyys P(”Paristo kestää 201-300 tuntia”)

b) Määritä todennäköisyys P(”Paristo kestää yli 200 tuntia”).

c) Vertaa a- ja b-kohdan vastauksia suhteellisiin frekvensseihin. Mitä huomaat?

Pohdinta A.17 Arpakuutionheitossa jokainen silmäluku on yhtä todennäköinen
( 1

6 ≈ 16, 7 %).

Avaa tilastollinen aineisto https://www.geogebra.org/m/tdwgjj59 ja vastaa alla
oleviin kysymyksiin. Noppaa heitetään painalla arpakuutio -painiketta. Voit nollata
tilaston painamalla nollaa -painiketta.

1. Heitä noppaa kymmenen kertaa. Mikä on aineistosi perusteella todennäköi-
syys saada silmäluku yksi? Mikä on aineistosi perusteella todennäköisyys
saada silmäluku neljä?

2. Heitä noppaa 100 kertaa. Mikä on aineistosi perusteella todennäköisyys saada
silmäluku yksi? Mikä on aineistosi perusteella todennäköisyys saada silmälu-
ku neljä?

3. Heitä noppaa 300 kertaa. Mikä on aineistosi perusteella todennäköisyys saada
silmäluku yksi? Mikä on aineistosi perusteella todennäköisyys saada silmälu-
ku neljä?

4. Arvioi, mikä olisi todennäköisyys saada silmäluku yksi, jos noppaa heitettäi-
siin 9000 kertaa. Arvioi, mikä olisi todennäköisyys saada silmäluku neljä, jos
noppaa heitettäisiin 9000 kertaa. Perustele arviosi.

Kuten pohdintatehtävästä A.17 huomataan, toistojen kasvaessa tilaston avulla mää-
ritetyt todennäköisyydet lähestyvät tiettyä lukua. Käytännössä tilastollista todennä-
köisyyttä pystytään vain arvioimaan, koska äärettömän pitkiä toistokokeita ei voida
suorittaa.
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Pohdinta A.18 Noppapeli

1. Henkilö D ja Henkilö E päättivät pelata nopanheittopeliä. He heittivät vuoro-
tellen kahta arpakuutiota ja laskivat silmälukujen erotuksen (suurempi luku
- pienempi luku). Jos erotus oli 0, 1 tai 2, niin henkilö D voitti, jos erotus oli
3,4 tai 5, niin henkilö E voitti. Oliko peli reilu? Perustele ja vertaile vastaustasi
parisi kanssa.

2. Seuraavassa taulukossa on esitetty heittokierrosten tulokset. Peliä pelattiin 16
kierrosta.

Kierros Noppa 1 Noppa 2 Erotus
1 6 5 1
2 3 3 0
3 1 3 2
4 4 2 2
5 1 6 5
6 5 1 4
7 6 1 5
8 3 2 1
9 6 3 3
10 3 5 2
11 4 5 1
12 2 6 4
13 3 6 3
14 3 4 1
15 2 3 1
16 2 6 4

Vastaa seuraaviin kysymyksiin parisi kanssa. Perustele vastauksesi.

a) Mieti tulosten pohjalta, oliko peli reilu.

b) Jos peliä olisi pelattu 50 kierrosta enemmän, olisiko tulos eri kuin aiem-
massa pelissä?

c) Mitä reilu peli tarkoittaa todennäköisyyslaskennan näkökulmasta?

3. Laske 1-kohdan perusteella, millä todennäköisyydellä henkilö D voittaa pelin?
Laske myös millä todennäköisyydellä henkilö E voittaa pelin. Onko peli nyt
mielestäsi reilu? Miksi?
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Pohdinta A.19 Ympyrän pinta-alan arviointi simuloinnilla

Tehtävässä on tarkoituksena arvioida ympyrän x2 + y2 = 4 pinta-alaa simulaation
avulla käyttämällä tietoa, että todennäköisyys on suoraan verrannollinen pinta-
alaan. Käytetään kyseisestä ympyrästä nimeä A. Arvotaan pisteitä (x, y) neliöstä B,
jonka määräävät epäyhtälöt −2 ≤ x ≤ 2 ja −2 ≤ y ≤ 2.

Tee valitsemallasi ohjelmistolla koodi, joka arpoo 1000 pistettä neliöstä B ja tulostaa
niiden pisteiden lukumäärän, jotka kuuluvat ympyrään A. Arvioi tämän perusteella
ympyrän A pinta-alaa.
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Harjoitustehtävät

8. Pylväsdiagrammi esittää asuntokuntien kokoja Suomessa vuonna 2020 (lähde: Tilas-
tokeskus).

a) Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valittuun asuntokuntaan kuuluu 1 hen-
kilö?

b) Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valittuun asuntokuntaan kuuluu ainakin
3 henkilöä?

9. Seuraavassa taulukossa on esitetty Cooperin testissä juostut matkat.

Cooperin testissä juostut matkat (m) Juoksijoiden määrä
1500-1999 3
2000-2499 15
2500-2999 8
3000-3499 2
3500-3999 2

Pitääkö väite paikkaansa aina, joskus vai ei koskaan? Jos vaan joskus niin milloin?
Vastaa kysymyksiin yllä olevan tilaston pohjalta.

a) Todennäköisyys, että satunnaisesti valittu Cooperin testin juoksija juoksi yli
3000 m on 1

15 .

b) Jos juoksijoita olisi ollut 30 enemmän, niin todennäköisyys, että satunnaisesti
valittu Cooperin testin juoksija juoksi yli 3000 m on 1

15 .

c) Todennäköisyys, että satunnaisesti valittu Cooperin testissä alle 3000 m juossut
henkilö juoksi yli 2500 m on 4

13 .
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10. Seuraavassa taulukossa on esitetty kolikonheiton tulokset. Kolikkoa heitettiin 150
kertaa.

Kolikon puoli Lukumäärä
Kruuna 65
Klaava 85

a) Mikä on tilaston perusteella todennäköisyys saada kruuna seuraavalla heittokie-
roksella?

b) Arvioi, mikä on todennäköisyys saada kruuna 1000 kierroksen päästä.

c) Vastaako a-kohdassa laskemasi todennäköisyys todellista todennäköisyyttä saa-
da kruuna seuraavalla heittokierroksella? Perustele.

11. Seuraavassa taulukossa on esitetty lapsiperheiden lasten lukumäärä Suomessa vuo-
den 2018 lopussa (lähde: Tilastokeskus).

Taulukko

a) Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valitussa lapsiperheessä on yli 5 lasta?

b) Millä todennäköisyydellä satunnaisesti valitulla lapsella on 3 sisarusta?
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B Opettajan opas

B.1 Ajankäyttösuunnitelma

Oppikirja on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan kurssille Tilastot ja todennäköisyys
(MAA8) ja tämä oppikirjan osio käsittelee klassista ja tilastollista todennäköisyyttä.
Ajankäyttö on suunniteltu siten, että klassiseen todennäköisyyteen käytettäisiin kaksi
75 minuutin oppituntia ja tilastolliseen todennäköisyyteen yksi 75 minuutin oppitunti.

B.2 Klassinen todennäköisyys

Pohdinta A.1

Tehtävän tarkoituksena on johdatella opiskelijaa todennäköisyyden käsitteeseen pohti-
malla arkisia tilanteita, joissa todennäköisyys on läsnä. Ensimmäisessä kohdassa opis-
kelijalla tulisi huomata, että musta hevonen on voittanut prosentuaalisesti eniten kil-
pailuja, joten sen puolesta kannattaisi lyödä vetoa. Toisessa kohdassa opiskelijan tulisi
jo itse hieman laskea, jotta hän saa selville pilaantuneiden hedelmien suhteellisen osuu-
den. Lisäksi on tehtävä samanlainen suhteellisten osuuksien vertailu kuin ensimmäi-
sessä kohdassa. Kolmannen kohdan tarkoituksena on huomata, että kolikonheitossa
todennäköisyys saada klaava on aina 50 %.

Pohdinta A.4

Tehtävässä on tarkoituksena tutustua suotuisat alkeistapaukset -käsitteeseen. Tapah-
tuma yhdistetään sitä vastaavaan suotuisiin alkeistapauksiin. Tehtävää voisi eriyttää
ylöspäin siten, että opiskelijan tulisi itse keksiä tapahtumaa vastaavat suotuisat alkeis-
tapaukset, eikä niitä olisi lueteltuna.

Vastaukset:

1c

2a

3d

4b

Pohdinta A.6

Tässä pohdintatehtävässä opiskelijan tulee ensin laskea neljä klassisen todennäköisyy-
den laskua. Sen jälkeen opiskelijan tulee päätellä tai laskea vastaus kolmeen tapahtu-
maan. Lisäksi opiskeljan tulee verrata kohtien e,f ja g vastauksia kohtiin a-d.Tehtävän
tarkoituksena on saada opiskelija huomaamaan, että todennäköisyys P(A) voi saada
luku arvoja väliltä [0, 1].

Vastaukset:

a) 1
6

b) 0
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c) 1
2

d) 1

e) 0

f) 1
2

g) 1
6

Pohdinta A.8

Tehtävässä tulee yhdistää tapahtumaan sen varmuutta parhaiten kuvaava sana ja pe-
rustella valinta. Tämän tehtävän tarkoituksena on, että opiskelija pohtisi, mitä tar-
koittaa varma, todennäköinen, ei todennäköinen, yhtä todennäköinen ja mahdoton
tapahtuma.

Esimerkkivastaus:

Kaikkiesineet putoavat ylöspäin - Mahdoton

Huoneessa on 400 henkilöä, joista kaksi on syntynyt täsmälleen samana päivänä - ei
todennäköinen

Kaikki esineet putoavat alaspäin - varma

Asuinkaupungissasi sataa ensi kuussa - todennäköinen

Heittää kolikonheitossa kruuna - 50 % todennäköisyys

Pohdinta A.10

Tehtävässä on tarkoituksena harjoitella muodostamaan tapahtuman vastatapahtuma.

Vastaukset:

a) Perusjoukko: {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Suotuisat alkeistapaukset: 2. ”Epäsuotuisat” alkeis-
tapaukset: 1, 3, 4, 5, 6. Vastatapahtuma: Nopanheitossa ei saada silmälukua 2.

b) Perusjoukko: {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}. Suotuisat alkeistapaukset: 1, 2, 3 tai 4. ”Epäsuo-
tuisat” alkeistapaukset: 5, 6, 7 tai 8. Vastatapahtuma: Valittu luku on vähintään
5.

c) Perusjoukko: Kaikki korissa olevat tomaatit. Suotuisat alkeistapaukset: Kaikki
poimitut tomaatit ovat pilaantuneita tai kaksi poimituista tomaateista on pilaan-
tuneita. ”Epäsuotuisat” alkeistapaukset: Yksikään poimituista tomaateista ei ole
pilaantunut tai yksi poimituista tomaateista on pilaantunut. Vastatapahtuma: Poi-
mituista tomaateista korkeintaan yksi on pilaantunut.

Pohdinta A.12

Tehtävän tarkoituksena on johdatella opiskelija komplemementtisääntöön. Opiskeli-
joita kannattaa neuvoa luettelemaan a- ja b-kohdassa suotuisat alkeistapaukset, jolloin
virheen todennäköisyys pienenee. C-kohdassa opiskelijan on tarkoitus huomata, et-
tä tapahtuman ja sen vastatapahtuman alkeistapauksien joukot yhdistämällä saadaan
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perusjoukko. D-kohdassa summaksi tulisi saada yksi. Tehtävää voisi eriyttää alaspäin
laittamalla c- ja d-kohdan väliin tehtäväksi laskea P(A) ja P(Ā), eikä suoraan näiden
summaa.

Pohdinta A.14

Pohdintatehtävässä opiskeljan tulee vertailla kahta eri todistusta ja vastata näihin todis-
tuksiin liittyviin kysymyksiin. Tehtävän tarkoituksena on, että opiskelija näkisi, miten
todennäköisyyslaskennan aksioomia voidaan käyttää todistuksissa. B-kohdassa on tar-
koituksena selittää miten todistus etenee ja erityisesti huomata, että todistuksessa on
käytetty komplementtisääntöä.

a-kohdan vastaus: Ville käyttää todistuksessaan aksioomia 2 ja 3. Eerika käyttää ak-
sioomaa 2.

B.3 Tilastollinen todennäköisyys

Pohdinta A.15

Tehtävän tarkoituksena on tutustua tilastolliseen todennäköisyyteen ympyrädiagram-
min avulla. Tehtävä ei vaadi vielä tietoa tilastollisesta todennäköisyydestä, vaan vas-
tauksen pystyy päättelemään prosenttilaskennan avulla. A-kohdassa tulee laskea yh-
teen alimman korkea-asteen, alemman korkeakouluasteen, ylemmän korkeakouluas-
teen ja tutkijakoulutusasteen suorittaneiden prosenttiosuudet. B-kohtaa voi eriyttää
alaspäin esimerkiksi lisäämällä tehtävänantoon kaikkien peruskoulututkinnon suorit-
taneiden määrän. Myös prosenttilaskennan kertaaminen voi helpottaa tehtävää.

Vastaukset:

a) (2 + 14 + 16 + 12)% = 44%

b) Merkitään kaikkien peruskoulututkinnon suorittaneiden määrää kirjaimella x.
Tällöin korkeakoulun suorittaneita henkilöitä on 0, 44x. Tutkijakoulutuksen saa-
neita henkilöitä on 0, 02x.

0, 02x
0, 44x

= 0, 0454545... ≈ 4, 5%.

Pohdinta A.16

Tehtävässä on tarkoituksena määrittää kysytyt todennäköisyydet frekvenssien avulla
käyttäen edellä annettua tilastollisen todennäköisyyden kaavaa. C-kohdassa opiske-
lijan tulee huomata, että suhteelliset frekvenssit kysytyllä aikavälillä on samat, kuin
laskemalla saadut todennäköisyydet. Tehtävää voisi eriyttää ylöspäin esimerkiksi li-
säämällä tehtävään d-kohdan; Millä todennäköisyydellä yli 200 tuntia kestävä paristo,
kestää 301-400 tuntia.

Vastaukset:

a) 42,5 %
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b) 50 %

Pohdinta A.17

Tässä pohdintatehtävässä opiskelijan tulee laskea geogebra -aineiston avulla eri toden-
näköisyyksiä nopanheitossa, kun toistojen määrä vaihtelee. Tavoitteena on, että opiske-
lija huomaisi, miten toistojen lisääntyessä, todennäköisyys saada esimerkiksi silmäluku
yksi, lähestyy lukua 1

6 . Sama pätee jokaisen silmäluvun kohdalla. Jos opiskelijalla on
ongelmia 4. kohdassa arvioida todennäköisyyksiä, voi opiskelijaa ohjata lisäämään si-
mulaatiossa toistoja esimerkiksi sadalla heitolla. Neljännen kohdan vastaus tulisi olla
1
6 .

Pohdinta A.18

Tehtävässä opiskelijat vastaavat kysymyksiin henkilön E ja D pelin pohjalta. Jos aikaa
riittää, opiskelijat voivat pelata kyseistä peliä pareittain ja sen kautta vastata kysymyk-
siin. B- kohdassa on tarkoituksena, että opiskelja huomaisi henkilön D voittavan vielä
useampia kierroksia, jos kierrosten määrää lisättäisiin. C- kohdan vastauksessa tulisi
käydä ilmi, että peli on reilu kun molemmilla on sama todennäköisyys voittaa. Kol-
mannessa kohdassa opiskelijaa voi ohjata tekemään silmälukujen erotuksista taulukon,
jolloin suotuisat alkeistapaukset on helpompi määrittää. Tässä kohdassa opiskeljan tu-
lisi huomata, ettei peli ole oikeasti reilu, koska henkilöiden todennäköisyydet voittaa
eivät ole samat.

Vastaukset:

3.

P(Henkilö D voittaa pelin) = 2
3

P(Henkilö E voittaa pelin) = 1
3

Pohdinta A.19

Tehtävän tarkoituksena on simulaation avulla arvioida ympyrän pinta-alaa, kun tiede-
tään, että todennäköisyys on suoraan verrannollinen pinta-alaan. Opiskelijan tulee itse
rakentaa simulaatio, joka arpoo 1000 satunnaista pistettä annetusta neliöstä ja tarkis-
taa mitkä pisteistä kuuluvat ympyrään. Tämän jälkeen opiskelijan tulee laskea toden-
näköisyys sille, että arvottu piste kuuluu ympyrään ja verrata tätä todennäköisyyttä
neliön ja ympyrän pinta-alojen suhteeseen. Ohjelmistoina voi käyttää esimerkiksi Pyt-
honia tai Exceliä. Alla on esitetty kaksi esimerkkiratkaisua, jotka on toteutettu näillä
ohjelmistoilla.

Ylöspäin eriyttämisessä opiskelijoita voi pyytää miettimään, miten arvioinnista saisi
tarkemman. Tässä kohdassa opiskelijoita voi esimerkiksi ohjata kokeilemaan arvojen
muuttamista tekemästään koodista. Eräs vaihtoehto arvioinnin parantamiseksi on ajaa
ohjelma useamman kerran läpi, ja ottaa keskiarvo tuloksista eli ympyrään kuuluneista
pisteistä. Nopeimpia opiskelijoita voi ohjata kokeilemaan tehtävän ratkaisua useam-
malla ohjelmistolla tai vaihtoehtoisesti tutustumaan Monte Carlon menetelmään, johon
tämäkin tehtävä perustuu.

Seuraavassa kuvassa on esitetty esimerkki Python-koodista tehtävän ratkaisemiseksi.
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Seuraavassa kuvassa on esitetty eräs Excelillä tehty ratkaisu, jossa näkyy mitkä kaavat
kirjoitetaan mihinkin soluun.

Seuraavassa kuvassa on esitetty Excelillä tehdyn ratkaisun kaavojen tulokset. Taulukko
jatkuu alaspäin 1000 pisteen verran.
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C Tehtävien vastaukset

1. a) Joskus

b) Aina

c) Ei koskaan

d) Joskus

2. a) Komplementtisääntö

3. 5
12

4. a) 100

b) 1
25

5. 5
18

6. a) 7
10

b) 9
10

7. -

8. a) 0,45

b) 0,22

9. a) Ei koskaan

b) Joskus

c) Aina

10. a) 0,43

b) 0,50

c) Ei vastaa

11. a) 0,009

b) 0,070
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