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1 Johdanto

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston Avoin oppikirja -projektia, jos-
sa tuotetaan kaikille avointa oppimateriaalia lukion matematiikan opetukseen. Tämän
tutkielman aiheena on lukion pitkän matematiikan MAA8 tilastot ja todennäköisyys -
kurssin oppimateriaalin tuottaminen tieteellisiin artikkeleihin ja opetushallituksen laa-
timaan Lukion opetussuunnitelman perusteisiin (LOPS2019) pohjautuen.

Opetushallituksen laatimassa Lukion opetussuunnitelman perusteet LOPS2019 esite-
tään lukion pitkän matematiikan MAA8 tilastot ja todennäköisyys -kurssin tavoitteet
ja sisällöt. Tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään tilastotieteen johdantokappalei-
siin ja kuinka tilastotieteen peruskäsitteitä voidaan opettaa oppilaslähtöisesti tukien
oppilaan tilastotieteen peruskäsitteistön ja tilastotieteen luonteen ymmärryksen kehit-
tymistä.

Tämä pro gradu -tutkielma koostuu kahdesta osasta, jotka ovat tieteellisten artikke-
leiden pohjalta laadittu oppikirja opettajan oppaineen ja tehtävien vastauksineen sekä
näissä tehtyjä valintoja lähteineen selittävä perusteluosa. Tilastot ja todennäköisyys -
oppikirjan materiaalit pohjautuu yhtenäisesti Cuoco, A., Goldenberg, E. P. ja Mark, J.
Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricula sekä Malcom Swa-
nin Collaborative Learning in Mathematics artikkeleissa esitettyihin keinoihin parantaa
matematiikan opetusta. Lisäksi tämän pro gradu -tutkielman oppikirjan osuus peilaa
tilastotieteen peruskäsitteiden oppimista sekä tilastoymmärryksen kehittymistä pa-
rantavien tieteellisten artikkelien tutkimustuloksiin. Johdatus tilastotieteeseen kattaa
tilastotieteen peruskäsitteistön, havaintoaineiston käsittelyyn frekvenssien ja aineiston
luokittelun osalta, tilastojen havainnollistamisen erilaisin kuvaajin ja diagrammein,
tilastolliset tunnusluvut eli keski- ja hajontaluvut sekä erilaiset mitta-asteikot.

LOPS2019 tavoitteissa tilastotieteessä on keskeisenä osana erilaisten digitaalisten oh-
jelmistojen hyödyntäminen tilastokäsitteitä ja aineistoa havainnollistettaessa, käsitel-
täessä ja tulkittaessa, joten tämä tutkielma perehtyy ja ohjaa myös ohjelmistojen hyö-
dyntämiseen tilastotieteen opetuksessa.
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2 Perusteluosa

2.1 Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019

Tilastotieteen käsitteet ja menetelmät ovat osana lukion pitkän matematiikan opetusta.
Opetushallituksen laatimassa Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019 (LOPS2019)
listataan kurssin MAA8 Tilastot ja todennäköisyys tavoitteet ja keskeiset sisällöt. Näi-
hin kuuluu myös johdanto tilastotieteen maailmaan, kuten diskreetin tilastollisen ja-
kauman havainnollistaminen, jakauman tunnuslukujen määrittäminen ja tulkinta. Si-
sältöihin kuuluu myös ohjelmistojen hyödyntäminen edellämainittujen lisäksi digitaa-
lisen datan hakemisessa, käsittelyssä, tutkimisessa ja tilastollisen tiedon esittämisessä.
Keskeisiä sisältöjä ovat keskiluvut ja keskihajonta [11].

Matematiikan opetuksen yleiset tavoitteet (LOPS2019) koskettavat erityisesti myös ti-
lastotieteen opiskelua, sillä tilastotieteen menetelmillä mallinnetaan ja ennustetaan yh-
teiskunnan, talouden ja luonnon ilmiöitä, erityisesti ohjelmistoja hyödyntäen, ja teh-
dään niistä perusteltuja otaksumia. Kokeilevan ja tutkivan toiminnan sekä keskustele-
misen kautta voidaan lähestyä tilastotieteen maailmaa ja kehittää vuorovaikutusosaa-
mista [11].

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (LOPS2019) mukaisen oppimiskäsityksen
mukaan oppiminen seuraa opiskelijan aktiivisesta ja tavoitteellisesta toiminnasta vuo-
rovaikutuksessa muiden opiskelijoiden ja ohjaavan opettajan kanssa. Oppiminen ta-
pahtuu konstruktivistisesti tulkitsemalla, analysoimalla ja arvioimalla aikaisempien
kokemusten ja tietojen pohjalta eri muodoissa esitettyä informaatiota sekä kokeilemal-
la (tutkiva oppiminen) ja kehittämällä ratkaisuja ongelmiin (problem-based learning).
Opiskelijalähtöisten ja yhteistoiminnallisten opetusmenetelmien tavoitteena on edistää
opiskelijan aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä sekä liittää opiskel-
tavat tiedot ja taidot opiskelijoille merkitykselliseen kokemusmaailmaan. [11]

2.2 Oppikirjan tavoitteet

Oppikirjan tavoitteet pohjautuvat lukion opetussuunnitelman 2019 perusteiden lisäksi
matematiikan opetuksesta tehtyihin tutkimustuloksiin. Oulun yliopiston Avoin oppi-
kirja -projektin MAA8 Tilastot ja todennäköisyys -kurssin oppikirjan yleiset tavoitteet
valittiin Cuoco, A., Goldenberg, E. P. ja Mark, J. Habits of Mind: An Organizing Principle
for Mathematics Curricula sekä Malcom Swanin Collaborative Learning in Mathematics
artikkeleiden pohjalta.

Habits of Mind - Ajattelun taidot

Cuoco et. al artikkelissa Habits of Mind: An Organizing Principle for Mathematics Curricu-
la esitellään, millaisten ajattelutapojen avulla opiskelijoiden matemaattista ajattelua ja
ongelmanratkaisukykyä voidaan kehittää. Sen mukaan opetussuunnitelman tulisi poh-
jautua ajattelun taitojen kehittämiseen tutkimisen, yhteistyön ja kokeilemisen kautta
eikä niinkään yksittäisten matematiikan menetelmien tai laskukaavojen ulkoaoppimi-
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seen - eihän kaikkea nykyopiskelijoiden tulevaisuudessa tarvitsemaa matematiikkaa
välttämättä ole vielä edes olemassa! Matemaattisen ajattelun taitojen kehittäminen
Habits of mind -keinoilla lisää opiskelijan kykyä selvittää kaikenlaisia vastaantulevia
matemaattisia ongelmia eikä ainoastaan anna työkaluja yhdentyyppisen tehtävän rat-
kaisemiseksi. Aivan kuten tutkijatkaan eivät tiedä etukäteen tuloksia tai tarvittavaa
menetelmää, ainoastaan keinoja löytää ja keksiä ratkaisuja. [4]

Habits of mind - ajattelun taitoihin kuuluvat säännönmukaisuuksien etsiminen, tut-
kiminen, kuvaileminen, nikkarointi, keksiminen, havainnollistaminen, otaksuminen ja
arveleminen. [4] Näistä oppikirjan kantaviksi teemoiksi valittiin kuvaileminen (descri-
bers), visualisointi (vizualizers) ja säännönmukaisuuksien etsiminen (pattern sniffers).

Kuvaileminen on keino ymmärtää syvällisemmin käsitteitä ja matemaattisia menetel-
miä ongelman ratkaisemiseksi pelkän ulkoaopettelun sijaan. Kuvailemisen taitoja ovat
ratkaisujen sanallinen selittäminen, notaatioiden keksiminen, perusteleminen ja kirjoit-
taminen, joissa kehittyy erityisesti keskustelemalla ja toimimalla yhteistyössä muiden
opiskelijoiden kanssa. [4] Kuvailemisen taitojen kehittäminen sopii erityisesti tilastotie-
teen kurssille, sillä tilastotieteen menetelmät itsessään ovat keinoja käsitellä, tulkita ja
selittää erilaisia luonnon, yhteiskunnan ja talouden ilmiöitä niistä kerättyjen aineistojen
perusteella. Aineistojen, kuvaajien ja tunnuslukujen sisältämän informaation ymmär-
täminen ja kielellistäminen ovat avainasemassa, kun tehdään tulkintoja ja vedetään
johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. [1]

Kirjan pohdintatehtävissä (A.2, A.6, B.1, B.4, C.1, C.7, D.1 ja D.13) esitetään johdattele-
via kysymyksiä, jotka tukevat opiskelijan kykyä kuvailla, selittää ja perustella erilaisita
aineistoista tekemiään havaintoja ja päätelmiä. Lisäksi pohdintatehtävissä lähestytään
uusia käsitteitä siten, että opiskelijat kuvailevat aiempien tietojen ja havaintojensa poh-
jalta käsitettä ennen sen varsinaista määrittelemistä ja mahdollisesti keksivät notaatioi-
ta asioiden esittämiseksi. Pohdintatehtävissä myös pyydetään tekemään tunnusluku-
jen perusteella päätelmiä aineistoista ja perustelemaan niitä. Pohdintatehtävässä A.6
vertaillaan otoksia toisiinsa ja perustellen kuvaillaan tehtyjä päätelmiä. Pohdintateh-
tävässä D.6 kuvaillaan poimintoja sanallisesti ennen varsinaisten hajonnan käsitteiden
oppimista. Lisäksi tehtävässä 1 pyydetään kuvailemaan, mikä tutkimustapa sopii par-
haiten tutkimusaiheelle ja perustelemaan valintaa. Tehtävässä 12 tulkitaan aineistoa ja
perustellaan omat päätelmät kuvailemalla.

Visualisointi on eräs keino havainnollistaa aineistoa esittämällä aineistoa taulukoiden
ja kuvaajien avulla helpommin ymmärrettävässä muuodossa sekä tehdä näkyväksi il-
miöön liittyvät muutokset ja demonstraation avulla päätellä, minkä seurauksena muu-
tokset tapahtuvat [4]. Myös LOPS2019 MAA8-kurssin tavoitteissa mainitaan suoraan
diskreetin tilastollisen jakauman havainnollistaminen sekä ohjelmistojen hyödyntämi-
nen havainnollistamisessa [11].

Oppikirjan pohdintatehtävät ja niiden sisältämät taulukot, kuvat ja kuvaajat havainnol-
listavat tilastotieteen peruskäsitteitä: perusjoukoa ja otosta (A.6), frekvenssiä, frekvens-
sitaulukoita ja palkkikuvaajia (B.1, 3, B.5, mitta-asteikoita ja moodia (C.7), keskiluku-
ja (moodi, mediaani ja keskiarvo) (D.1), aineiston tilastomuutujan arvojen vaikutusta
keskilukuihin (D.7), havaintoarvojen jakautumista ja hajontaa sekä niiden vaikutusta
keskilukuihin (D.13), tekemällä abstraktista käsitteestä konkreettisemman tai helpom-
min lähestyttävän. Lisäksi osassa pohdintatehtävissä myös aineistoa on visualisoitu
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käsitteen oppimista helpottamaan ja esimerkissä A.4 kuvan avulla konkretisoidaan
diskreettiä ja jatkuvaa muuttujaa. Tehtävissä D.7, D.8, 8 myös ohjataan käyttämään
taulukkolaskentaohjelmia aineiston havainnollistamiseksi. Tehtävissä D.8 ja D.7 myös
tutkitaan simulaation avulla keskilukuja, hajontaa sekä havaintoarvojen jakaumaa ja
niihin vaikuttavia tekijöitä.

Yhdenmukaisuuksien etsiminen on taito, jota tarvitaan matematiikan lisäksi monilla
aloilla. Siinä kannustetaan opiskelijoita etsimään aineistosta ja annetuista matemaatti-
sista ongelmista piiloutuneita yhdenmukaisuuksia, malleja tai kaavoja. [4]

Oppikirjan pohdintatehtävissä johdatellaan tilastotieteen käsitteisiin, kuvaajiin ja tun-
nuslukujen laskemiseen esittämällä esimerkiksi vertailtavia aineistoja ja niistä tehtyjä
kuvaajia ja tunnuslukuja. Pohdintatehtävässä A.6 pyritään löytämään yhtäläisyyksiä
otosten ja perusjoukon välillä. Samoin pohdintatehtävässä B.1 tarkoituksena huomata
aineiston arvojen esiintymismäärien ja frekvenssitaulukon arvojen välinen yhteys. Poh-
dintatehtävässä C.1 kannustetaan huomaamaan säännönmukaisuutta erilaisia mitta-
asteikkoja noudattavien tilastomuuttujien välillä. Keskilukuihin johdatellaan pohdin-
tatehtävän D.1 ja syvennytään hajontaan johdattelevan pohdintatehtävän D.13 avulla,
joista molemmista täytyy huomata tilastomuuttujan havaintoarvojen jakautumisen ja
esiintymismäärien vaikutusta keski- ja hajontalukuihin.

Yhteistoiminnallinen oppiminen matematiikassa

Malcom Swanin artikkelissa Collaborative Learning in Mathematics [13] esitellään erilai-
sia matematiikan oppimista tehostavia yhteistoiminnallisia ja oppilaskeskeisiä mene-
telmiä perinteisen opettajajohtoisen ”tiedonsiirron” eli valmiiden mallien ja esimerkki-
ratkaisujen kautta oppimisen tilalle. Kuten Lukion opetussuunnitelman perusteet 2019
tavoitteissakin, myös artikkelin mukaan opetusta tehostaa konstruktivistinen lähesty-
minen eli uuden tiedon liittäminen aiemmin opittuun, yhteistoiminnallinen ryhmä-
työskentely, monipuoliset opetusmenetelmät, laaja-alainen oppiminen ja oppiainerajat
ylittävä tiedon yhdistäminen sekä tieto- ja viestintäteknologian tehokas hyödyntämi-
nen [13], [11]. Lisäksi opetuksessa tulisi selvittää opiskelijoiden ennakkokäsitykset ja
pyrkiä korjaamaan mahdolliset harhaluulot, esittää johdattelevia kysymyksiä tuke-
maan opiskelijan omaa ajattelua ja perustelutaitoja sekä kannusta opiskelijoita järkei-
lyyn ja ymmärrykseen pelkän tehtävien suorittamisen sijaan. [13]

Yhteistoiminnallisia ja keskustelua herätteleviä opetusmenetelmiä ovat asioiden luokit-
telu niiden matemaattisten ominaisuuksien perusteella (”mikä ei kuulu joukkoon”), eri-
laisten vaihtoehtoisten esitysmuotojen vertailu ja tulkitseminen, matemaattisten väit-
teiden tai yleistysten arviointi, matemaattisten ongelmien luominen itse sekä valmii-
den perustelujen ja ratkaisujen analysoiminen. [13] Näistä oppikirjaan valittiin erilaiset
esitystavat, matemaattisten väitteiden arviointi ja erilaisten ratkaisutapojen vertailemi-
nen.

Erilaisten esitystapojen tulkinta syventää opiskelijoiden ymmärrystä erilaisista ma-
temaattisista esitystavoista ja niiden merkityksestä. Matemaattisia aiheita ja käsitteitä
voidaan nimittäin esittää esimerkiksi sanallisesti, symbolisesti, graafisesti tai taulukoin
ja diagramein. Opetuksessa tulisi korostaa käsitteiden ymmärryksen kehittämistä ja eri-
laisten esitysmuotojen tulkitsemista sen sijaan, että keskitytään pelkästään teknisesti
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tuottamaan niitä vailla syvempää ymmärrystä. Erilaisten esitystapojen tulkintatehtä-
viin voidaan liittää myös tyhjiä palasia, jotka opiskelijoiden on itse täydennettävä, ettei
tehtävien ratkaisu tapahtu pelkästään poissulkutaktiikalla. Näin voidaan myös lisätä
keskustelua väärinkäsityksistä. [13]

Pohdintatehtävässä B.1 yhdistellään aineisto ja sen frekvenssitaulukko ja vastaavasti
tehtävässä 3 yhdistetään aineisto, frekvenssitaulukko ja pylväsdiagrammi, jotka esit-
tävät samaa aineistoa eri tavoin. Myös pohdintatehtävässä D.1 etsitään toisiaan vas-
taavat aineisto, erilaiset kuvaajat sekä niistä lasketut keskiluvut. Pohdintatehtävässä
D.13 yhdistellään aineiston pylväskuvaajaa ja siitä laskettuja tilastollisia tunnusluku-
ja, mutta esitetään lisäksi yksi ylimääräinen tunnuslukujen joukko, jolle opiskelijan on
itse muodostettava sopiva kuvaaja.

Matemaattisten väitteiden arviointi kehittää opiskelijoiden kykyä selittää, vakuuttaa
ja perustella väitteitä sekä mahdollistaa yleisesti hankalien käsitteiden ja harhakäsitys-
ten kohtaamisen sekä korjaamisen. Opiskelijoita pyydetään perustellen ja esimerkein
vastaamaan, pitääkö esitetty väite paikkaansa aina, joskus vai ei koskaan. Lisäksi opis-
kelijoita voidaan pyytää muuttamaan väite muotoon, jossa se olisi aina totta. Opettajan
tehtävänä on rohkaista opiskelijoita syvälliseen ajatteluun johdattelevilla kysymyksillä
ja haastaa uskottavampien perustelujen tuottamiseen.

Pohdintatehtävässä A.10 pyydetään arvioimaan perustellen otanta- ja kokonaistutki-
mukseen liittyvien väitteiden paikkaansapitävyyttä ja tehtävässä 8 pyritään tuomaan
esille keskilukuihin liittyviä yleisiä väärinkäsityksiä ja korjaamaan ne jo ennen niiden
muodostumista.

Erilaisten ratkaisutapojen vertaileminen tutustuttaa opiskelijat huomaamaan, kuin-
ka matematiikassa on usein monia erilaisia tapoja päästä ongelmanratkaisussa samaan
lopputulokseen, eivätkä ne välttämättä ole toinen toistaan parempia, ainoastaan erilai-
sia. Vertaillessa ratkaisutapoja opiskelijat keskustelevat ja vertailevat ratkaisuja laajen-
taen samalla omaa matemaattista ajatteluaan. Kun opiskelijat eivät rajoitu pelkästään
yhden ja tietyn ”oikean” ratkaisutavan malliin, he osaavat ja uskaltavat lähteä ratkaise-
maan tehtäviä luovasti ja kokeillen, vaikka jäisivätkin jumiin tehtävää ratkaistessaan.
[13]

Pohdintatehtävät B.5 ja C.11 sekä tehtävät 6 ja 9 esittävät erilaisia ratkaisutapoja, joihin
on yhdistettynä tyypillisiä virheellisiä ratkaisumalleja. Näiden avulla päästään tarkas-
telemaan huonon tai virheellisen ratkaisutavan epäkohtia ja osaltaan myös korjaamaan
tyypillisiä väärinkäsityksiä.

2.3 Johdanto tilastotieteen maailmaan

Peruskäsitteitä ja haasteita tilastotieteen oppimisessa

Lukion pitkässä matematiikassa tilastotieteen käsitteet ja menetelmät ovat osa mate-
matiikan opetusta [11]. Tutkimusten mukaan tilastotiede ja tilastotieteellinen ajattelu
eroavat kuitenkin totutuista matematiikan menetelmistä ja ajattelutavasta, koska eri-
tyisesti tilastotieteeseen liittyy aina vahvasti jokin konteksti eli tutkittavaa ilmiötä tar-
kastellaan kerättyä havaintoaineistoa käsittelemällä ja mallintamalla [7]. Tilastotieteen
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avulla tehdään päätelmiä itse ilmiöstä eli pelkkien tilastollisten menetelmien mekaa-
ninen hallitseminen ei riitä tilastotieteessä menestymiseen. Matematiikan opinnoisssa
opiskelijat ovat tottuneet siihen, että tehtävien vastaukset ovat useimmiten tarkkoja
ja yksiselitteisiä. Tästä poiketen tilastolliseen aineistoon ja näinollen tuloksiin liittyy
aina jonkinasteista epätarkkuutta. [5] Nämä totutusta matemaattisesta ajattelusta poik-
keavat ominaisuudet vaativat siis ainulaatuisen tilastotieteellisen ajattelun (statistical
thinking) ja ymmärryksen (statistical reasoning) kehittymistä. [7] Tilastotieteellisen ajat-
telutavan hallitseva opiskelija tietää, miten ja missä tilastollisiä menetelmiä ja käsit-
teitä käytetään, kun taas tilastotieteellisen ymmärryksen kehityttyä opiskelija kykenee
tekemään päätelmiä aineistosta ja perustelemaan niitä [7] jakauman, keskilukujen ja
hajonnan perusteella [2].

Tilastotieteessä opiskelijan on ymmärrettävä, millainen itse havaintoaineisto ja sen ti-
lastolliset muuttujat ovat (reasoning about data) sekä kuinka otoksen avulla voidaan
kuvata koko perusjoukkoa (reasoning about samples) [5]. Kurssilla johdatellaan pohdin-
tatehtävien A.2 ja A.5 avulla tilastollisen muuttujan ja sen saamien arvojen sekä niistä
muodostuvan havaintoaineiston käsitteisiin ja opitaan, millaiset muuttujat ovat dis-
kreettejä ja millaiset jatkuvia. Lisäksi pohdinnassa A.6 tutustutaan perusjoukkoon ja
siitä tehtyyn otokseen sekä pohdintatehtävän D.6 myötä nähdään konkreettisesti otos-
koon vaikutus tilastollisiin tunnuslukuihin. Tehtävässä 2 ja pohdintatehtävän A.10 d)-
ja e)-kohtien avulla selviää, kuinka hyvin opiskelija ymmärtää otoskoon merkityksen
tilastollisessa tutkimuksessa.

Tilastotieteeseen kuuluu vahvasti erilaiset visuaaliset esitykset. Ei riitä pelkästään ym-
märtää, kuinka lukea kuvaajia sekä tulkita aineistoa ja siitä tehtyjä kuvaajia, vaan on
myös kyettävä itse tuottamaan aineistoa havainnollistavia kuvaajia ja hyödyntää ti-
lastollisia tunnuslukuja päätelmiä tehtäessä (reasoning about representations of data). [5]
Näitä ominaisuuksia kehitetään erityisesti pohdintatehtävän D.7 sekä tehtävien 10, 11
ja 12 avulla.

Tilastotieteellisiä menetelmiä hyödynnettäessä luvuilla on aina yhteys ilmiöön tai omi-
naisuuteen, josta havaintoaineisto on kerätty. Tilastotieteen hallitseminen ja erityisesti
perusteltujen päätelmien tekeminen aineistosta vaatiikin tilastollisten käsitteiden, ku-
ten keski- ja hajontalukujen ymmärtämistä ja hallintaa (reasoning about statistical mea-
sures ja reasoning about uncertainity). [7] Päätelmien tekeminen perustuukin havaintoar-
vojen keskittymisen, hajonnan sekä jakauman muodon ymmärtämiseen ja tilastollisten
tunnuslukujen eli keski- ja hajontalukujen sekä tilastollisen jakauman avulla voidaaan
perustellusti kuvailla aineistoa [1], [2].

Kurssilla opitaan kuvailemaan aineistoa ja selvittämään aineistoille tilastollisia tun-
nuslukuja havaintoaineistoa, frekvenssitaulukoita sekä kuvaajia tutkimalla. Tilasto-
ymmärryksen tasoa voidaan tarkastella sen mukaan, kuinka opiskelija osaa hyödyntää
tilastomuuttujan saamien arvojen keskittymistä, hajontaa ja jakauman muotoa havain-
toaineistoa ja sitä kuvaavaa ilmiötä tarkasteltaessa [2]. Aineiston havaintoarvojen kes-
kittymistä (reasoning about center) tarkastellaan ja perustellaan järjestelemällä ja analy-
soimalla dataa sekä selvittämällä sen keskiluvut eli moodi, mediaani ja keskiarvo.

Havaintoarvojen levinneisyyttä ja arvojen eroavaisuuksia (reasoning about spread) tar-
kastellaan ja perustellaan hajontalukujen eli vaihtelu- ja kvartiilivälien, varianssin ja
keskihajonnan avulla. Hajontalukuihin johdatellaan jo pohdintatehtävässä D.6 vertaa-
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malla samankokoisten poimintojen keskilukujen eroavaisuuksia ja tutustutaan poh-
dintatehtävien D.8 ja D.13 kautta opittaessa kuvaamaan hajontaa suurimman ja pie-
nimmän arvon, vaihteluvälin ja sen pituuden, ala- ja yläkvartiilien sekä keski- ja otos-
keskihajonnan avulla.

Lisäksi havaintoaineiston arvojen jakauman muodon avulla (reasoning about distribu-
tion) voidaan tulkita ja perustella aineiston jakautumista kuvailemalla jakauman keski-
kohtaa ja hajontaa, vinoutta ja tiheysfunktiota. Jakauman hyödyntämisen liittyy myös
selvästi poikkeavien havaintojen tunnistaminen ja mahdollinen huomioimattomuus
keskiarvoa ja keskihajontaa laskettaessa. ”Otostamiseen” eli otoksen tekemiseen ja
otokseen valikoitumiseen vaikuttavien tekijöiden huomioiminen kuin myös todennä-
köisyyksien ja syy-seuraussuhteiden (kausaliteetti) huomioiminen on myös osa ha-
vaintoaineistosta tehtävien päätelmien perustelemista. [2] Tehtävässä 6 johdatellaan
tekemään tulkintoja kuvaajan avulla, pohdintatehtävän D.7 g) - i) -kohdissa pyydetään
vertailemaan aineistoja myös kuvaajien avulla. Erityisesti pohdintatehtävässä D.13 ku-
vaillaan aineistojen jakauman muotoa ja pohdintatehtävässä D.8 pohditaan jakauman
muotoon vaikuttavia tekijöitä. Tehtävissä 10 ja 12 pyydetään tarkastelemaan, tulkitse-
maan ja kuvailemaan aineiston jakaumaa.

Opiskelijoiden on myös ymmärrettävä, millaisille muuttujille voidaan laskea mitäkin
tunnuslukuja tai millaisilla kuvaajilla havaintoaineistoja on järkevää havainnollistaa.
[1] Pohdintatehtävissä C.1 ja C.7 tutustutaan mitta-asteikoihin ja pohdinnassa D.6 sel-
vitellään, millaisia tunnuslukuja voi laskea erilaisia mitta-asteikoita noudattavien ti-
lastollisten muuttujien saamien arvojen muodostamille havaintoaineistoille. Pohdinta-
tehtävien B.5, B.7 ja C.11 sekä tehtävän 6 avulla tutustutaan luokitteluun. Lisäksi erilai-
siin taulukkolaskentaohjelmilla muodostettuihin aineistoa havainnollistaviin kuvaa-
jiin, kuten ympyrädiagrammi, pylväs- ja palkkikuvaaja sekä histogrammi tutustutaan
pohdintatehtävän C.11 avulla.

Väärinkäsityksiä

Opiskelijoita otteessaan pitävät vääristyneet ennakkokäsitykset ja harhaanjohtavat in-
tuitiiviset päätelmät voivat vaikeuttaa tilastotieteen käsitteiden oppimista, sillä monilla
tilastollisilla käsitteillä on hyvin epämääräinen tai jopa hieman eri asiaa tarkoittava vas-
tine puhekielessä [7]. Erityisesti ”satunnaisuuteen”, ”keskimääräisyyteen” ja ”aineis-
ton levinneisyyteen” liittyy puhekielen aiheuttamia sekaannuksia tilastollisia tunnus-
lukuja määritettäessä ja aineistosta tehtäviä päätelmiä perusteltaessa [7]. Keskilukuihin
liittyviä yleisiä väärikäsityksiä ovat esimerkiksi keskiarvon tarkoittavan aineiston ylei-
sintä arvoa eli luullaan sen olevan sama asia kuin moodi, keskiarvon laskeminen kaik-
kien havaintoarvojen avulla jättämättä selvästi poikkeavaa havaintoarvoa ulkopuolelle
”outlierin” tai vertaamalla kahta aineistoa pelkästään niiden keskiarvojen perusteel-
la [5]. Näitä väärinkäsityksiä pyritäänkin huomaamaan ja korjaamaan tehtävän 8 ja 9
avulla.

Otoksiin liittyy yleinen väärinkäsitys, jonka mukaan hyvän otoksen on oltava mahdol-
lisimman suuri prosentuaalinen osuus perusjoukosta huolimatta otoskoon suuruudes-
ta tai siitä, kuinka edustavasti se on valittu. Toinen otoksiin liittyvä väärinkäsitys on
pienten lukujen laki, jonka mukaan ihminen pyrkii tekemään yleistyksiä liian pienestä
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tietomäärästä ja liioittelevat pienessä otoksessa esiintyvien koko populaation ominai-
suuksien esiintymisen todennäköisyyttä. Muita tilastotieteen oppimista hankaloittavia
asioita ovat opiskelijan vaikeudet tehdä päätelmiä koko aineistoon pohjautuen yksit-
täisten tulosten tarkastelun sijaan. [5] Näitä väärinkäsityksiä pyritään kohtaamaan ja
korjaamaan tehtävän 2 sekä pohdintatehtävän D.6 avulla.

Käsitteisiin liittyvien väärinkäsitysten korjaaminen on hyvin haastavaa, mutta tek-
nologiaa hyödyntäen ennusta-ja-testaa -tyyppisillä lähestymisellä opiskelijat tulevat
tietoiseksi harhakäsityksistään ja pystyvät korjaamaan ymmärrystään saadessaan oh-
jelmiston avulla välittömästi omin silmin nähtävän havainnollistuksen, joka poikkeaa
omasta intuitiivisesta ratkaisusta [5], [3]. Pohdintatehtävässä A.1 opiskelijaa pyydetään
tekemään perusteltu arvaus hajonnalle ja keskiluvuille, joita selvitetään taulukkolas-
kentaohjelman avulla pohdintatehtävässä D.6 ja tarkastellaan pohdinnan D.6 avulla.

Lisäksi pohdintatehtävässä D.6 ennustetaan otoskoon vaikutusta keski- ja hajontalu-
kuihin sekä testataan pitääkö ennakkokäsitys paikkaansa. Pohdintatehtävässä D.8, mi-
tä keskiluvut kertovat jakauman muodosta vertaamalla tehtyjä hypoteeseja ohjelmis-
ton antamiin tunnuslukuihin tai jakauman muotoon saadaan havaittua ja kumottua
vallitsevat ennakkoluulot.

Eräs tilastotieteen kompastuskivi on histogrammit. Vaikka niitä usein käytetäänkin ti-
lastojen havainnollistamiseen mediassa ja muissa asiayhteyksissä, ei niiden lukutaito
olekaan aivan yksiselitteistä edes yliopisto-opiskelijoilla. Histogrammeista myös teh-
dään joskus oikeita päätelmiä väärillä perusteilla [9]. Erityisesti keskilukujen vaiku-
tus jakauman muotoon pitää sisällään virheellisiä ennakkokäsityksiä, joiden mukaan
keskiarvon ollessa mediaania pienempi on jakauman oltava vino ja oikealle vinon ja-
kauman keskiarvo on mediaania pienempi. Myös histogrammien muodostaminen on
opiskelijoille usein haasteellista, sillä tilastomuuttujien sijoittaminen vaaka- ja pysty-
akseleille tuottaa ongelmia, erityisesti koska opiskelijat kuvittelevat kaksiulotteisen
histogrammin vaativan aina tarkasteltavaksi kaksi tilastomuuttujaa tai vaaka-akselin
esittävän aina ajan kulumista. [8]

Hajonnan tarkastelu histogrammien avulla ei myöskään ole aina aivan yksiselitteistä.
Opiskelijat pohjaavat hajontaan liittyvät päätelmänsä pystyakselin palkkien korkeuk-
siin ja niiden eroavaisuuksiin eli kuinka paljon pystyakselin arvoissa on keskinäisiä
eroavaisuuksia ja epäjärjestystä, vaikka keskihajonta voi olla aivan hyvin pienempikin
verrattaessa normaalijakaumaa noudattavaa aineistoa ”kuoppaisempaan” aineistoon
[8]. Pohdintatehtävän D.8 e)-kohdassa pyritäänkin tuomaan tämä virheellinen ajatusta-
pa opiskelijoiden tietoisuuteen ja tuoda keskihajonta tilalle järkevämmäksi työkaluksi
hajonnan tarkastelemiseen. Lisäksi normaalijakauman oppimisen jälkeen opiskelijat
usein ylitulkitsevat aineistoja ja histogrammia siten, että ne sopivat normaalijakau-
maan. [8]

Histogrammeja tulkittaessa usein myös virheellisesti ajatellaan vaaka-akselilla esiinty-
vien palkkien kuvaavan yksittäisiä havaintoarvoja sen sijaan, että ne kuvastavat luo-
kitellun aineiston luokkia [8]. Tätä virhekäsitystä pyritään korjaamaan pohdintatehtä-
vän C.11 ja tehtävän 6 avulla, joissa tarkastellaan luokittelun vaikutusta histogrammin
muotoon ja siitä tehtäviin päätelmiin aineistosta.

Tietokoneavusteisten tehtävien avulla voidaan kuitenkin hyvin opetella niin histo-

10



grammien lukemista kuin havaintoaineistojen välisen hajonnan tunnistamista ja pe-
rustelemista. Ensiksi paperilta voidaan tutkia kahden aineiston kuvaajien ja hajonnan
eroa sekä yhteneväisyyksiä. Tämän jälkeen ohjelmistolla selvitettyjen keski- ja hajonta-
lukujen avulla voidaan tehdä perusteltuja päätelmiä aineistoista ja kumota omia mah-
dollisia virhekäsityksiä. [9] Tehtävässä 12 tehdään tulkintoja aineistosta ja sen hajonnas-
ta histogrammien avulla ja tutkimalla aineistojen tilastollisia tunnuslukuja GeoGebran
taulukkolaskentaohjelmiston avulla.

2.4 Oppimista edistäviä tekijöitä

Lukion opetussuunnitelman perusteiden 2019 [11] mukainen konstruktivistinen ja
opiskelijalähtöinen yhteistoiminnallinen opetus edistää tilastotieteen ja erityisesti sen
ymmärryksen kehittymistä yhdistelemällä vuorovaikutukseen kannustavia luokka-
huoneaktiviteettejä, keskusteluita, kirjallista materiaalia, opetusmenetelmiä ja teknolo-
gian hyödyntämistä [6]. Menetelmää kutsutaan nimellä SRLE eli "Statistical reasoning
learning environment" ja siihen kuuluu toiminnallisia ja yhteistyötä vaativia aktiviteette-
jä sisältävän oppimisympäristön luominen, jossa edistetään käsitteiden syvällisempää
ymmärtämistä

• keskittymällä keskeisiin tilastotieteen käsitteisiin erilaisten laskukaavojen ulkoao-
pettelun sijaan,

• tutkimalla oikeita ilmiöitä ja opiskelijoille mielekkäitä aineistoja,

• teettämällä opiskelijoiden ajattelua aktivoivia tehtäviä,

• käyttämällä mielekkäitä teknologisia välineitä ilmiöiden tutkimiseen ja aineiston
analysointiin,

• herättämällä perustelevaa keskustelua sekä

• käyttämällä sopivia menetelmiä ymmärryksen tason selvittämiseen. [6]

Kaavamaisesta laskemisesta ajattelua aktivoiviin tehtäviin ja niitä perustelevaan
keskusteluun

Tilastotieteessä oleellista on pelkän laskemisen sijaan osata tulkita ja tehdä perusteltuja
päätelmiä aineistosta ja laajemmin ilmiöstä aineiston taustalla [1]. Oppikirjan pohdin-
tatehtävissä lähestytään tilastotiedettä ja sen peruskäsitteitä nimenomaan tutkimalla
esitettyä aineistoa ja ohjaamalla kysymysten avulla opiskelijaa tekemään päätelmiä
aineiston ja kuvaajien perusteella sen sijaan, että matematiikalle tyypilliseen tapaan
käytetään aineistoa vain tarjoamaan lukuja, joiden avulla lasketaan kaavamaisesti eri-
laisia tunnuslukuja tutkimatta ilmiötä taustalla. Erityisesti pohdintatehtävään A.1 liit-
tyvissä pohdintatehtävässä D.6 tehdään oikeaa tilastotutkimusta luokan opiskelijoiden
ominaisuuksista ja johdatellaan tekemään päätelmiä ominaisuuksien yleisyydestä, kes-
kittymisestä tai vaihtelevuudesta. Pohdintatehtävässä B.1 tutkitaan aineistoja ja niistä
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muodostettuja frekvenssitaulukoita, joiden avulla paitsi tutkitaan ja päätellään, kuin-
ka frekvenssitaulukoita muodostetaan ja mitä eri sarakkeet kertovat aineistosta myös
tehdään päätelmiä sen avulla. Pohdintatehtävässä C.7 vastaavasti tutkitaan aineistoja
ja johdatellaan niiden avulla erilaisten mitta-asteikoiden määritelmiin ja siihen, millai-
sia keskilukuja niistä voidaan löytää. Myös pohdintatehtävässä D.1 aineistojen ja niistä
muodostettujen kuvaajien avulla tehdään päätelmiä keskiluvuista ja kuljetaan kohti
keskilukujen määritelmää sen sijaan, että annetaan valmiiksi kaavamainen laskutapa,
jolla laskea keskiluvut eri aineistoista.

Perustelua vaativien tehtävien avulla saadaan selville, millä tasolla opiskelijan tilas-
tollisen ymmärryksen taso on [6] ja tehdään näkyväksi opiskelijan oppimisprosessia
[1]. Arvioiminen on myös tärkeä osa itse oppimisprosessia ja tällaisten tehtävien avul-
la kehitetään paitsi opiskelijan käsitteiden ja merkityksen ymmärtämistä, myös kan-
nustamalla oppilaita keskittymään koko oppimisprosessiin pelkkään loppuarviointiin
tähtäämisen sijaan sekä näin ollen parantamaan oppimistuloksiaan [2]. Pohdintateh-
tävän A.10 d)-kohdassa sekä tehtävien 2 ja 9 avulla nähdään opiskelijan päättelyä,
mutta siihen kannustetaan myös kaikissa kuvailemiseen ja perustelemiseen kannus-
tavissa tehtävissä, jotka mainittiin aiemmin Habits of Mind-artikkelin yhteydessä 2.2.
Yleisesti oppikirjan tämän osan kaikissa tehtävissä kannustetaan opiskelijaa sanallista-
maan ajatteluaan ja perustelemaan ratkaisujaan sanallisesti hyödyntäen tilastotieteen
käsitteitä sitä mukaa kun niitä opitaan.

Perusteleva keskustelu on oivallisinta tehdä itsenäisten kirjallisten perusteluiden sijaan
opiskelijoiden kesken eli ratkaisemalla tehtäviä yhteistyössä opiskelukavereiden kans-
sa ja vertaamalla omia ratkaisuja muihin. Lisäksi oikean tutkimuksen tekeminen yh-
teistyössä muiden kanssa kehittää yhteistyötaitoja ja edistää perustelutaitoja. [12] Oiva
tapa tehdä yhdessä tutkimusta on verrata pohdintatehtävässä A.1 kerätystä aineistos-
ta tehtyjä tulkintoja ja tuloksia muiden tekemiin päätelmiin. Lisäksi kirjan muitakin
pohdintatehtäviä voi hyvin lähestyä tutkimalla tehtävää ensin itse ja vertaamalla omaa
päätelmää vieruskaverin tai ryhmän saamiin tuloksiin ja päätelmiin.

Tilastotiedettä aidoilla aineistoilla ja tilastotutkimusta tehden

Käyttämällä aitoja, oppilaan kokemusmaailmaan liittyviä aineistoja tehdään tilastotie-
teestä merkityksellisempää, kiinnostavampaa ja helpommin lähestyttävää. Tilastotie-
teen opetuksessa tulee käyttää oikeaa ja motivoivaa dataa, joka ohjaa opiskelijoita te-
kemään johtopäätöksiä ja testaamaan niitä. [6] Esimerkkitehtävät tulee valita oppilaan
kokemusmaailmasta ja elämänpiiristä sekä suosia itse valittujen ilmiöiden tutkimista
valmiiden esimerkkien sijaan. [10] Jotta opiskelijat voivat harjoitella tutkijuutta tosielä-
män ilmiöillä, on pystyttävä hyödyntämään teknologisia apuvälineitä, joita tarvitaan
erityisesti suurten aineistojen käsittelyyn ja havainnollistamiseen [3].

Yhteistyössä tehtävien tutkimustehtävien avulla voidaan vertailla tuloksia ja perustelu-
tapoja [12]. Kappaleiden läpi kulkee pohdintatehtäviä, jotka perustuvat pohdintatehtä-
vässä A.1 kerättyyn havaintoaineistoon kurssin opiskelijoista, jonka avulla tehdään itse
tilastollista tutkimusta sekä päätelmiä aineistosta. Sen avulla pohdintatehtävissä A.2 ja
A.5 vahvistetaan tilastotieteen peruskäsitteistön, kuten havaintoaineiston, diskreetin ja
jatkuvan tilastollisen muuttujan käsitteitä, pohdinnoissa B.7 ja D.6 frekvenssitaulukoi-
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den, mitta-asteikoiden, keskilukujen sekä hajonnan käsitteitä.

Ohjelmistojen hyödyntäminen käsitteiden havainnollistamisessa ja opiskelijan ym-
märryksen tason arvioinnissa

Teknologisten välineiden käyttäminen edistää osaltaan tilastotieteen peruskäsitteiden
ja menetelmien oppimista, sillä niiden avulla voidaan paitsi tutkia isoakin aineistoa
myös tutustua tilastollisiin käsitteisiin etsimällä ratkaisuja ongelmiin ja murtaa väärin-
käsityksiä testaamalla omia arvauksia [6]. Ohjelmistoja käyttämällä saadaan vapautet-
tua aikaa käsitteiden ja ilmiöiden todelliseen ja syvällisempään ymmärtämiseen, sillä
perinteiseen käsin laskemiseen verrattuna ohjelmistojen avulla voidaan hyvin helpos-
ti, nopeasti ja tarkasti suorittaa paljon laskuja ja muodostaa erilaisia graafisia kuvaajia.
Ohjelmistojen avulla voidaan havainnollistaa abstrakteja käsitteitä niin simulaatioiden
kuin itse tehtävien tutkimusten avulla, sillä ohjelmistoja käyttämällä pystyy helposti
tutkimaan yksittäisten havaintoarvojen muutosten vaikutuksia ilmiöihin. Teknologian
avulla voidaan tutkia oikean elämän ilmiöitä ja ongelmia sekä painottaa tutkivaa op-
pimista, sillä omin silmin tehdyt havainnot aineistossa tapahtuvista muutoksista tai
sen muuttumattomuudesta tukevat asian ymmärtämistä. Ohjelmistot tarjoavat myös
keinoja yhteistoiminnallisten oppimisaktiviteettien järjestämiseen ja tehostavat opiske-
lijalähtöisyyttä opetuksessa. [3]

Taulukkolaskentaohjelmat, kuten Microsoftin Excel, sopivat erinomaisesti tilastotiedon
käsittelyyn ja myös oivasti tilastotieteen kurssin teknologiseksi työvälineeksi. Usein täl-
laiset ohjelmistot ovat helposti saatavilla käyttäjien tietokoneilla ja niitä hyödynnetään
laajasti työelämässä eri aloilla. Esimerkiksi Excelin varjopuolena kuitenkin on puu-
tokset tiettyjen kaavioiden muodostamisessa ja ohjelmiston maksullisuus. [3] Ylioppi-
lastutkintolautakunnan matematiikan ylioppilaskokeissa sallimat ja tarjoamat tauluk-
kolaskentaohjelmat LibreOffice Calc ja GeoGebra Classic taulukkolaskenta toimivat
kuitenkin vastaavasti kuin Excel ja ovat ilmaiseksi käytettävissä ja ladattavissa omalle
tietokoneelle myös ylioppilaskirjoitusten ulkopuolella. [14]

GeoGebra on internetissä ilmaiseksi saatavilla oleva dynaaminen matematiikan ohjel-
misto, joka yhdistää taulukkolaskentaohjelman, dynaamisen geometrisen ohjelmiston
sekä CAS-laskennan. GeoGebra mahdollistaa tilastotieteen opiskelussa aineiston eri-
laisten esitysmuotojen tutkimisen, aineiston ja käsitteiden havainnollistamisen ja in-
teraktiivisten tehtävien luomisen, joiden avulla tuetaan opiskelijoiden käsitteellisen
ymmärryksen kehittymistä. [1] GeoGebran avulla voidaan tutkia erilaisia visuaalisia
esitystapoja ja aineiston visuaalista havainnollistamista [10].

GeoGebraa voidaan hyödyntää hyvin käsitteiden syvällisemmän ymmärryksen kehit-
tymisessä [10], kuten pohdintatehtävässä D.7, jossa tutkitaan moodiin, mediaaniin ja
keskiarvoon vaikuttavia tekijöitä sekä verrataan kahden aineiston hajontaa. Ohjelmisto
mahdollistaa aineiston tutkimusta ennusta-ja-testaa -tyylisesti, jolloin opiskelija pys-
tyy silminnähden havaitsemaan erilaisiin ominaisuuksiin, kuten jakauman muotoon,
keskilukuihin tai hajontaan vaikuttavia tekijöitä [3].

GeoGebralla on lisäksi mahdollista tehdä appletteja, joiden avulla ilmiöiden ja käsit-
teiden tutkiminen helpottuu. Pohdintatehtävässä D.8 muodostetaan frekvenssitaulu-
koiden avulla histogrammit, joiden keskilukuja, keskihajontaa, kvartiileja ja jakauman

13



muotoa vertailemalla tutustutaan havaintoarvojen hajontaan ja aineistojen vertailemi-
seen. Appletteja voidaan hyödyntää myös havainnollistamiskeinona tehtävissä, kuten
tehtävissä 8 ja 12.

Taulukkolaskentaohjelmia käytetään paitsi suurten aineistojen työstämiseen ja analy-
sointiin, myös tilastomuuttujan saamien arvojen eli havaintoaineiston havainnollista-
miseen ja visualisointiin. Niinpä pohdintatehtävässä B.5 ja tehtävässä 6 tutustutaan eri-
laisiin kuvaajiin myös pohditaan, miten muodostettu kuvaaja havainnollistaa aineistoa
parhaiten .

Taulukkolaskentaohjelmien avulla saadaan siis hyvin tehtyä sellaisia tehtäviä, joiden
avulla paitsi saadaan kehitettyä opiskelijan tilastollista ymmärrystä myös pystytään
tavallisiin tehtäviin yhdistettynä paremmin näkemään opiskelijan perusteluja ratkai-
suilleen. Voidaan esimerkiksi verrata aineistojen välistä hajontaa erilaisten kuvaajien
avulla ja saada selville keski- ja hajontaluvut helposti. [2] Tehtävissä 11 ja 12 hyödynne-
tään GeoGebran kuvaajia ja tilastollisten tunnuslukujen laskuominaisuutta perusteltu-
jen päätelmien tekemisessä. Taulukkolaskentaohjelman monipuolista hallitsemista ke-
hitetään tehtävän 5 avulla, joissa tutkitaan suurta aineistoa taulukkolaskentaohjelman
avulla ja muodostetaan frekvenssitaulukoita.
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A Johdatus tilastotieteeseen

A.1 Mikä on tilasto?

Tilastotieteen avulla voidaan analysoida erilaisia tutkimustuloksia ja tehdä niistä pää-
telmiä. Tilastotieteen menetelmien osaaminen, käsitteiden ymmärtäminen sekä tutki-
musaineiston ja siitä tehtyjen tunnuslukujen ja kuvaajien tulkitseminen ovat erityisen
tärkeitä mitä moninaisimmissa ammateissa. Keksitkö, mihin biologi, lääkäri, psykologi,
toimittaja, politiikan tutkija tai vaikkapa sanomalehden lukija tarvitsee tilastotietoa?

Pohdinta A.1 Tehdään kurssin aikana tutkimusta luokan opiskelijoista erilaisten
ominaisuuksien pohjalta ja kerätään yhteiseen tutkimusaineistoon tietoja, joita myö-
hemmin tutkitaan, käsitellään ja tulkitaan. Mittaa ja selvitä sekä kerää luokan yh-
teiseen tutkimustiedostoon seuraavat tiedot itsestäsi

A. Päänympärys (cm)

B. Urheilen viikossa (h)

C. Sisarusten lukumäärä

D. Koulumatkan pituus (km)

E. Sukupuoli

F. Äidin korkein koulutusaste (Perusaste,

Toinen aste, Alempi korkeakoulu, Ylempi korkeakou-

lu)

Opiskelija A. B. C. D. E. F.
1
2
3

Tee sitten omien tulostesi kirjaamisen jälkeen hypoteesit eli perustellut arvaukset
koko luokan aineistolle ominaisuuksista A. Päänympärys (cm), B. Urheilen viikossa
(h) ja C. Sisarusten lukumäärä (kpl)

a) Millaisella välillä näiden ominaisuuksien arvot luultavasti vaihtelevat eli mit-
kä ovat pienimmät ja suurimmat arvot kullekin ominaisuudelle? Miksi arvaat
näin?

b) Minkä arvojen läheisyyteen suurin osa havainnoista luultavasti keskittyy?
Mitkä voisivat olla tyypillisimmät arvot? Miksi arvaat näin tai voiko tätä
ennustaa?
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Tilastolla tarkoitetaan jostakin ilmiöstä kerättyjen havaintojen kokoelmaa eli havain-
toaineistoa, jonka sisältämä informaatio kootaan taulukoihin ja kuvioihin.

Tilastotieteessä kerätään havaintoja tutkittavasta ilmiöstä eli tarkastellaan yhtä tai
useampaa tutkimuskohdetta kuvaavaa ominaisuutta ja niiden saamia arvoja. Näitä
ominaisuuksia kutsutaan tilastollisiksi muuttujiksi. Kerätystä havaintoaineistosta tutki-
taan, millaisia arvoja tilastollinen muuttuja saa kyseisessä aineistossa.

Esimerkiksi tilastotieteen kurssin opiskelijoista voidaan tutkia opiskelijoiden pituuk-
sia, sukupuolia, kengänkokoja, silmienväriä, kurssiarvosanoja, lempivärejä ja vaikka-
pa lemmikkieläimiä. Tutkittaessa kuinka opiskelijat suoriutuivat tilastotieteen kurs-
sista kerätään havaintoaineisto opiskelijoiden kurssiarvosanoista, jossa arvosana on
tilastollisena muuttujana.

A.2 Diskreetti ja jatkuva tilastollinen muuttuja

Pohdinta A.2 Vastaa tehtävässä A.1 kerätyn tutkimusaineiston perusteella kysy-
myksiin

a) Miten kuvailisit sarakkeeseen B. Urheilen viikossa kaikista opiskelijoista ke-
rättyä dataa? Mistä se koostuu?

b) Mitä yhteistä on ominaisuuksien A. Päänympärys, B. Urheilen viikossa ja D.
Koulumatkan pituus saamilla arvoilla?

c) Mitä yhteistä on puolestaan ominaisuuksilla C. Sisarusten lukumäärä, E. Su-
kupuoli ja F. Äidin korkein koulutusaste?

d) Mitkä ominaisuuksista voidaan mitata vieläkin tarkemmin? Mitä ei?

e) Mitkä ominaisuuksista voidaan asettaa paremmuusjärjestykseen ja mitä ei?

Tilastollinen muuttuja voi olla diskreetti eli saada vain tiettyjä ennaltamäärättyjä arvoja
tai jatkuva eli saada aina vain tarkempia arvoja mittaustarkkuutta lisättäessä.

Diskreetti muuttuja on tilastollinen muuttuja, joka voi saada vain erillisiä arvoja eli sen
mahdolliset arvot voidaan luetella.

Esimerkki A.3 Tarkasteltaessa perheenjäsenten lukumääriä, vaatekokoja (XS-XL)
tai heitettäessä noppaa, voivat arvot olla vain kokonaislukuja tai muutoin ennalta-
määrättyjä arvoja. Ne ovat siis diskreettejä tilastomuuttujia.
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Jatkuva muuttuja on tilastollinen muuttuja, joka voi saada mitä tahansa arvoja eli se saa
sitä tarkempia arvoja, mitä tarkemmin ominaisuutta mitataan. Kahden arvon välissä
on siis ääretön määrä arvoja, sillä mittaustarkkuutta lisäämällä saadaan aina edellistä
tarkempi ja enemmän desimaaleja sisältävä arvo.

Esimerkki A.4 Erilaiset mitattavat asiat ovat usein jatkuvia muuttujia, sillä aina
voidaan suorittaa mittaus ottaen ylös tarkempia arvoja, vaikkapa pituuksia tai
lämpötiloja tilastoitaessa.

Neljän nopan sivunpituutta mitattaessa saadaan työntömittaa käyttäen tarkem-
pia arvoja pituudelle kuin mittanauhalla mitaten. Pituus on siis jatkuva muuttuja.

1.0 cm 1.1 cm 0.9 cm 1.0 cm

1.03 cm 1.08 cm 0.94 cm 0.99 cm

Pohdinta A.5 Tarkastele tehtävässä A.1 luokan keräämää tutkimusaineistoa ja vas-
taa sen perusteella kysymyksiin

a) Mitä ovat tutkimusaineistossa esiintyvät erilaiset tilastomuuttujat? Anna ai-
neistosta opiskelijoiden 1, 7 ja 19 havaintoarvot kullekin muuttujalle.

b) Mitkä muuttujista ovat diskreettejä ja mitkä jatkuvia? Miksi?

Tutkimuksia voidaan tehdä erilaisissa mittakaavoissa, jolloin aineisto koostuu pie-
nemmästä tai suuremmasta määrästä tutkimukseen otettuja havaintoyksiköitä, mutta
joskus pienemmänkin määrän perusteella voidaan tehdä päätelmiä koko havaintoyk-
sikköjen joukosta.
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Pohdinta A.6 Alla olevasta astiasta otettiin kappaleita laatikoihin 1-6.

1) 2) 3)

4) 5) 6)

a) Mikä edellisistä laatikollisista ei voi olla otettu astiasta? Miksi?

b) Mitkä astioista otetuista laatikollisista edustavat huonoiten astiassa olevia
kappaleita, miksi?

c) Entä mitkä parhaiten ja miksi?

d) Mitä yhteistä on laatikoihin 5 ja 6 otetuilla sisällöillä? Entä eroa?

Tilastolla kuvataan usein jonkin perusjoukon ominaisuuksia, kuten edellisessä tehtä-
vässä astiassa olevien kappaleiden muotoja ja määriä. Mikäli tutkittava perusjoukko
on kovin suuri, voidaan havaintoaineistoksi ottaa osajoukko perusjoukosta.
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Määritelmä A.7 Otos on osajoukko tutkittavasta perusjoukosta. Perusjoukko koostuu
kaikista tutkittavista yksiköistä.

Esimerkki A.8 Tutkitaan sääpäiväkirjasta säähavaintoja vuoden ajalta. Perusjouk-
ko on jokaisen päivän säähavainnot koko vuodelta. Otoksia ovat kesäkuukausien
säähavainnot, kunkin kuukauden ensimmäisen päivän säähavainnot tai vaikkapa
satunnaisen kahdenkymmenen päivän säähavainnot.

Määritelmä A.9 Havaintoja tehdään tiedonkeruuvaiheessa joko perusjoukosta tai
sen osasta eli otoksesta. Havainnoista muodostuu havaintoaineisto, jota analysoidaan
ja tulkitaan.

Aina koko perusjoukon tutkiminen ja havainnoiminen ei ole mahdollista. Mikäli pe-
rusjoukkoon kuuluu suuri määrä alkioita, vaikkapa kaikki päivittäiset säähavainnot
edellisen sadan vuoden ajalta tai vuoden lämpötilat viiden minuutin välein taikka
päivän korkein lämpötila jokaisesta maailman maasta on perusjoukon tutkiminen kal-
lista, hankalaa ja aikaavievää. Valittaessa perusjoukkoa hyvin edustava otos, voidaan
päätelmiä tehdä pienemmästä havaintoaineistosta. Kokonaistutkimuksessa tutkitaan ko-
ko perusjoukkoa, kun taas otantatutkimuksessa tarkastelun kohteena mahdollisimman
hyvin perusjoukkoa edustava otos perusjoukosta.

Pohdinta A.10 Valitse seuraavista väitteistä perustellen esimerkeillä ovatko ne totta
aina, joskus vai ei koskaan.

a) Väite: Otantatutkimuksen tulokset voidaan yleistää koko perusjoukkoon.

b) Väite: Lukio-opiskelijoiden keskipituuden määrittäminen voidaan tehdä
otantatutkimuksena yhden luokan opiskelijoiden pituuksista kerättävästä ai-
neistosta.

c) Suomalaisissa perhetilastossa perheet muodostetaan väestötietojärjestelmän
tietojen mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä ja lapsiperheeseen
kuuluu vähintään yksi alle 18-vuotias lapsi. Erilaisia perhetyyppejä ovat esi-
merkiksi eri sukupuolta oleva aviopari ja samaa sukupuolta oleva aviopari,
eri sukupuolta oleva avopari lapsineen tai äiti lapsi -perhe.

Väite: Suomalaisten lapsiperheiden lukumäärän tutkimus on tehtävä koko
perusjoukkoa tutkimalla.
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d) Vastasyntyneistä puolet on tyttövauvoja ja puolet poikavauvoja. Helsingin
naistenklinikalla syntyy keskimäärin 24 vauvaa vuorokaudessa, kun vastaa-
vasti Oulun yliopistollisessa sairaalassa 9.

Väite: On todennäköisempää, että eräänä päivänä Naisteklinikalla syntyneistä
vauvoista 80 % on tyttöjä kuin että sama tapahtuisi OYSissa.

Tehtävät

1. Valitse annetuille tutkimusaiheille sopiva tutkimustapa pohtimalla suoritetaanko
tutkimus havainnoimalla koko perusjoukkoa vai täytyykö tutkimusta jotenkin rajata,
jos niin miten? Mikä on tilastomuuttujana tutkimuksissa? Pohdi myös, onko kukin
tilastollinen muuttuja diskreetti vai jatkuva ja anna esimerkkejä, millaisista arvoista
havaintoaineisto voisi koostua.

a) Montako lemmikkiä luokan 2A opiskelijoilla on?

b) Miten puolueet tulevat saamaan ääniä eduskuntavaaleissa?

c) Vaikuttaako ylipaino tyypin 2 diabeteksen ilmenemiseen?

d) Kuinka kauan 5-vuotiaat viettävät ruutujen ääressä eri maanosissa?

2. Lääketutkimuksessa selvitettiin uudenlaisen migreeninestolääkkeen toimivuut-
ta migreenipotilailla. Mukaan tutkimukseen valittiin kolmekymmentä migreeni-
diagnoosin omaavaa henkilöä, jotka jaettiin satunnaisesti kahteen testiryhmään. Näis-
tä kaksikymmentä osallistuivat lääkekokeeseen ja kymmenen kuuluivat kontrolliryh-
mään, jotka saivat tavallista migreeninestolääkettä.

Kumpikin ryhmä sai ensimmäisen neljän viikon ajan tavallista estolääkettä ja seuraa-
van neljän viikon ajan lääkekokeeseen osallistuvat saivat uutta lääkettä ja kontrolli-
ryhmä jatkoi tavallisella estolääkkeellä. Tutkimuksessa verrattiin ensimmäisen neljän
viikon aikana esiintyneiden migreenikohtausten määrää seuraavan neljän viikon aika-
na esiintyvien kohtausten määrään ja tulokset kirjattiin alla olevaan taulukkoon "Uusi
lääke vähensi kohtauksia"ja "Uusi lääke ei vähentänyt kohtauksia".

TUTKIMUSRYHMÄ KONTROLLIRYHMÄ
Vähensi 8 Vähensi 2
Ei vähentänyt 12 Ei vähentänyt 8

a) Mikä on tämän tutkimuksen perusjoukko, havaintoaineisto ja tilastollinen muut-
tuja? Onko tilastollinen muuttuja diskreetti vai jatkuva?

b) Onko kyseessä kokonaistutkimus vai otantatutkimus? Pohdi, miksi lääketutki-
mukseen valittiin vain kolmekymmentä migreenipotilasta ja onko se riittävän
suuri määrä lääketutkimuksen tekemiseen.
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c) Pohdi, millaiset tekijät lisäävät tai lisäisivät kyseisen lääketutkimuksen luotetta-
vuutta.

d) Tee päätelmä tutkimustulosten perusteella, oliko uudenlainen migreeninestolää-
ke

1. jokseenkin toimiva vai

2. enimmäkseen toimimaton.

e) Valitse edellisen kohdan päätelmääsi parhaiten tukeva perustelu:

i) Koska lääke tehosi vain 40 %:lla potilaista (8/20)

ii) Koska lääke toimi lääketutkimusryhmässä kahdeksalla, mutta kontrolliryh-
mässä vain kahdella.

iii) Koska lääketutkimusryhmässä 40 %:lla potilailla lääke toimi (8/20), kun taas
kontrolliryhmässä vain 20 %:lla potilaista lääke toimi (2/10).

iv) Koska kontrolliryhmässä kohtaukset vähenivät, vaikka uusi lääke ei ollut
käytössä.

v) Koska lääketutkimusryhmässä lääke vähensi kohtauksia vain kahdeksalla
potilaalla, mikä on vähemmän kuin 12, joilla lääkkeestä huolimatta koh-
taukset eivät vähentyneet.
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B Havaintoaineiston käsittely

B.1 Frekvenssit

Pohdinta B.1 Kaupan valikoimista löytyy kahden vaatemerkin (Kuuro ja Tihku)
valmistamia sadetakkeja, josta kumpaakin löytyy kokoja väliltä XS-XL. Myyjä in-
ventoi hyllystä löytyneet Kuuro- ja Tihku-sadetakit

Kuuro
S L M M L XS S M L XL
M S XS S M XL L M S XL

Tihku
S L M M L XS S M L XL
M S XS S M XL L M S XL
S S XS L M L S M S XS

ja kirjasi tietokoneelle määrät.

Kuuro Tihku
A. B. C. D. E.
XS 2 0,10 2 0,10
S 5 0,25 7 0,35
M 6 0,30 13 0,65
L 4 0,20 17 0,85

XL 3 0,15 20 1,00

A. B. C. D. E.
XS 4 0,13 4 0,13
S 9 0,30 13 0,43
M 8 0,27 21 0,70
L 6 0,20 27 0,90

XL 3 0,10 30 1,00

a) Mitä sarakkeisiin A. ja B. on kirjattuna?

b) Tikku tutki sarakkeen C. arvoja ja teki virheellisesti päätelmän, jonka mukaan
molemmissa oleva 0,20 osoittaa, että kummankin merkin sadetakeissa on yhtä
monta L-kokoista sadetakkia. Mitä luku oikeasti kertoo ja kummassa merkissä
L-kokoisia takkeja on määrällisesti enemmän?

c) Vertaa taulukoiden sarakkeen C. arvoja 0,10 toisiinsa, mitä ne kertovat ha-
vaintoaineistoistaan? Kuinka ne on muodostettu?

d) Miten yleistäisit edellisen kohdan kuvauksen ja kuinka ohjeistaisit laskemaan
muut arvot sarakkeeseen C?

e) Mitä yhteistä on Kuuro- ja Tihku-takkien sarakkeen D. alimmalla arvolla, mitä
ne kuvaavat?

f) Vertaa sarakkeiden D. arvoja 13. Minkä kokoisia Tihku-sadetakkeja on 13, entä
Kuuro-merkkisiä? Yleistä tämän perusteella ohje, kuinka sarakkeen D. arvot
saadaan selville aineistosta.
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g) Miten sarakkeen E. arvot saadaan selville? Mitä ne kertovat havaintoaineis-
tosta?

Mallistoon otetaan vielä kolmas takkimalli Sade. Sitä saapuu kauppaan laatikollinen

Sade
XXS XXL M M L XS S M L XL S S XS
M S XS S M XL L M S XL L M L

XXL XS XS S M XL L M S XL M S L

h) Kokoa Sade-takeista vastaava taulukko ja täytä sarakkeiden A.-E. tiedot.

i) Kuinka monta prosenttia Sade-takeista oli M-kokoisia?

j) Kuinka moni saapuneista Sade-takeista oli pienempiä kuin M-koko?

k) Kuinka moni Sade-takeista oli vähintään L-kokoisia?

l) Minkä valmistajan takeista löytyy parhaiten pieniä kokoja (alle M-koko)? Millä
valmistajalla löytyy eniten pieniä takkeja (korkeintaan S-kokoisia)?

Havaintoarvoista yksinään on vaikea tehdä minkäänlaisia päätelmiä tutkimuksen koh-
teena olevasta ilmiöstä. Tätä varten havaintoainestoa on käsiteltävä sellaiseen muotoon,
että siitä voidaan tehdä päätelmiä ja tulkintoja. Frekvenssitaulukoiden avulla tilasto jär-
jestellään taulukkoon, josta näkee kuinka monta kertaa tutkittava tilastomuuttuja saa
kunkin erilaisen arvon eli mitkä ovat niiden frekvenssit ja paljonko tiettyä arvoa esiintyy
suhteessa koko havaintoaineistoon eli suhteelliset frekvenssit. Lisäksi frekvenssitaulukon
avulla voidaan tehdä päätelmiä kuinka monta prosenttia arvoista on alle tai yli jon-
kin tarkasteltavan arvon (suhteellinen summafrekvenssi) tai tulkita millainen määrä näitä
arvoja on eli summafrekvessi. Lisäksi sen pohjalta voidaan piirtää aineistoa havainnol-
listavia kuvia ja kuvaajia.

Määritelmä B.2 Absoluuttinen frekvenssi eli frekvenssi ( f ) on luku, joka kertoo, kuinka
monta kertaa tutkittavan ilmiön muuttujan arvo esiintyy havaintoaineistossa.

Suhteellinen frekvenssi on prosenttiluku, joka kertoo frekvenssin osuuden tilastoyk-
siköiden kokonaismäärästä. Suhteellinen frekvenssi saadaan jakamalla frekvenssin
arvo kaikkien havaintojen määrällä

f % =
f
n
,

missä n = tilastoyksiköiden lukumäärä (kaikki havainnot)
f = muuttujan frekvenssin arvo.
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Summafrekvenssi kertoo, kuinka monen tilastoyksikön arvo on enintään yhtä suuri
kuin tarkasteltavan muuttujan arvo eli lukumääräisesti montako tilastoyksikön arvoa
kertyy tarkasteltavaan muuttujaan mennessä.

Määritelmä B.3 Summafrekvenssi (s f ) on luku, joka saadaan laskemalla yhteen tar-
kasteltavan muuttujaan saakka kertyneiden muuttujan arvojen frekvenssit eli las-
kemalla yhteen kaikkien tarkasteltavaa muuttujaa edeltävien arvojen frekvenssit
ja tarkasteltavan muuttujan frekvenssi. Summafrekvenssin laskemiseksi muuttujan
on oltava sellainen, että sen saamat arvot voidaan järjestää yksiselitteisesti suuruus-
tai paremmuusjärjestykseen.

Suhteellinen summafrekvenssi on prosenttiluku, joka kuvaa summafrekvenssiä ilmais-
tuna koko aineistosta. Se saadaan jakamalla summafrekvenssin arvo kaikkien ha-
vaintojen lukumäärällä.

s f % =
s f
n
,

missä n = tilastoyksiköiden lukumäärä (kaikki havainnot)
s f = muuttujan summafrekvenssin arvo.

Isosta aineistosta frekvenssitaulukko on kätevintä muodostaa taulukkolaskentaohjel-
man avulla, kuten Microsoft Excel, LibreOfficen Calc tai GeoGebra Classic Taulukkolaskenta.

Pohdinta B.4 Meriveden korkeuden vaihtelua mitattiin 1.1.2021 Oulun Toppilassa
vuorokauden ajan tunnin välein. Meriveden korkeuden muutosta sen nollatasoon
verrattuna mitattiin millimetreissä ja saatiin seuraavat mittaustulokset:

-4, -17, -5, -3, 2, 19, 26, 20, 9, 18, 31, 41,
68, 80, 80, 80, 75, 73, 77, 98, 107, 99, 82, 56

Kopioi aineisto linkin takaa (https://www.geogebra.org/m/tjxv4abu) Libre Office
Calc -taulukkolaskentaohjelmaan ja liitä ensimmäiseen sarakkeseen (A). Sen jälkeen
muodosta frekvenssitaulukko seuraavasti

1. Jaottele meriveden korkeuden vaihtelut tasavälisiin luokkiin, esimerkiksi 30
mm välein. Kirjaa sarakkeeseen B kaikki erilaiset luokat pienimmästä suurim-
paan. Lisäksi kirjaa sarakkeeseen C luokkien ylärajat.

A B C D E F G
1 Aineisto Luokat Yläraja f f % sf sf %
2 -30 - 0 0
3 0 - 30 30
4 30 - 60 60
5 60 - 90 90
6 90 - 120 120
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2. Kirjaa sarakkeeseen D montako mittaustulosta kuuluu kuhunkin luokkaan eli
kunkin luokan frekvenssit seuraavasti

2.1. Maalaa sarakkeesta D solut D2:D6 eli solut, joihin frekvenssit kirjataan

2.2. Valitse Lisää ja Funktio tai paina

2.3. Valitse TAAJUUS-funktio (tai FREQUENCY)

• Kohtaan Tiedot (tai Data) valitse koko aineisto eli solut A2:A25.
• Kohtaan Luokat (tai Bins) valitse luokat eli solut C2:C6
• Paina ok.

Solujen D2:D6 kaava on muotoa ”=TAAJUUS(A2:A25;C2:C6)”

3. Laske kaikkien havaintojen lukumäärä eli havaintojen kokonaismäärä

kirjoittamalla soluun D7 kaava ”SUMMA(D2:D6)”

4. Laske sarakkeeseen E, kuinka monta prosenttia havaintoarvoista kuuluu ku-
hunkin luokkaan

4.1. Kirjoita soluun E2 kaava ”= D2/$D$7”
Huom! $ -merkillä lukitaan kaavaan arvo jostakin tietystä solusta.

4.2. Vedä kaava oikeasta alakulmasta myös loppuihin soluihin E3:E6

4.3. Maalaa solut E2:E6 ja valitse Muotoilu, Luvunmuoto ja Prosenttia tai paina

5. Laske sarakkeeseen F, paljonko havaintoarvoja on kertynyt tarkastelukohtaan
mennessä

5.1. Kirjoita soluun F2 kaava ”= D2”

5.2. Kirjoita soluun F3 kaava ”= E2 + C3”

5.3. Vedä kaava oikeasta alakulmasta myös loppuihin soluihin F4:F7

6. Kirjaa sarakkeeseen G, kuinka monta prosenttia havaintoarvoista on kertynyt
tarkastelukohtaan mennessä

6.1. Kirjoita soluun G2 kaava ”= F2/$C$7”

6.2. Vedä kaava oikeasta alakulmasta myös loppuihin soluihin G3:G6

6.3. Maalaa solut G2:G6 ja valitse Muotoilu, Luvunmuoto ja Prosenttia tai paina
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Pohdi sitten perustellut vastaukset seuraaviin kysymyksiin

a) Vertaa arvoja soluissa D7 ja F6. Mitä nämä luvut kertoo?

b) Vertaa arvoja soluissa E7 ja G5. Mitä niiden pitäsi olla ja miksi?

c) Mitä voit päätellä aineistosta sarakkeiden D3 ja E3 perusteella?

d) Mitä voit päätellä aineistosta sarakkeiden F5 ja G5 perusteella?

e) Kuinka suuren osan vuorokaudesta Toppilassa oli ns. plusvedet eli vedenkor-
keus oli nollatasoa suurempi?

f) Miksi ei listatayksittäisiä meriveden korkeuden mittausarvoja vaan tehdään
arvojen jaottelua tietyille väleille?
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B.2 Aineiston luokittelu

Pohdinta B.5 Kaverukset Ari ja Bea keräsivät puutarhasta syksyn omenasatoa, jota
eri omenapuulajikkeet tuottivat runsain mitoin. Kaksikko halusi tietää, minkä la-
jikkeen omenoista saatiin suurin sato sekä mikä puolestaan tuotti huonoiten satoa.

Ari ja Bea kumpikin käsittelivät aineistoa taulukkolaskentaohjelmalla saaden seu-
raavat tulokset

https://www.geogebra.org/m/gs6hqcbw

Ari.

Bea.

f
80-89 9
90-99 9

100-109 10
110-119 4
120-129 12
130-139 17
140-149 8
150-159 7
160-169 11
170-179 13
180-189 0

a) Kumman menetelmää itse suosisit Arin vai Bean? Miksi?

b) Kumman menetelmää hyödyntäisit, jos omenien massojen sijaan muuttujana
on naapuruston ihmisten ikä?

c) Entä jos muuttujana on nopan silmäluku, kumman menetelmää hyödyntäisit?

d) Miksi aineistosta ei aina kannata muodostaa frekvenssitaulukkoa suoraan
tilastomuuttujan saamien arvojen perusteella vaan jaotella mittaustuloksia?

e) Miten Bean EI kannattaisi jaotella punnitustuloksia? Miksi?
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Tilastollinen aineisto voi sisältää hyvin paljon havaintoja eli tilastollisen muuttujan
arvoja, joten selkeyden vuoksi on syytä jaotella lukuarvoja muutamaan luokkaan eli
jakaa aineisto väleihin. Erityisesti jatkuvan muuttujan saamat arvot usein luokitellaan.
Kun aineiston jokainen luokka eli väli on yhtä pitkä, on kyseessä tasavälinen luokittelu.
Kukin tilastomuuttujan arvo saa kuulua vain yhteen luokkaan, joten välit eivät saa mennä
päällekkäin.

Määritelmä B.6 Luokan todellinen alaraja on luokan pienin arvo, joka pyöristetään
luokkaan tai suurin mahdollinen alaraja luokan arvoille. Luokan todellinen yläraja
on suurin arvo, joka pyöristetään luokkaan tai pienin mahdollinen yläraja luokan
arvoille.

Luokkakeskus on luokan todellisen alarajan ja luokan todellisen ylärajan keskiarvo.

Pohdinta B.7 Tutkitaan tehtävässä A.1 kerättyä tutkimusaineistoa ominaisuuksien
C. Sisarusten lukumäärä ja D. Koulumatkan pituus osalta.

a) Kummalle muuttujista kannattaa tehdä luokittelu? Luokittele tämä muuttuja
ja muodosta siitä frekvenssitaulukko taulukkolaskentaohjelman avulla.

b) Mitä voit kertoa aineistosta frekvenssitaulukon perusteella?

c) Mikä on taulukon perusteella yleisin arvo muuttujalle?

d) Mitkä ovat luokittelusi mukaiset luokakeskukset?

e) Kuinka monta sisarusta tilastokurssinne opiskelijoilla useimmiten on?

f) Mikä on tilastokurssinne opiskelijoiden tyypillisin koulumatka?
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Tehtävät

3. Tilastolan lukion rinnakkaisissa tilastotieteen kurssin ryhmissä saatiin kurssiarvosa-
noiksi seuraavaa

A. 9 4 7 8 8 10 5 8 10 6
8 7 5 8 9 6 8 7 7 9

B. 5 6 8 7 7 4 8 8 5 9
9 9 6 7 8 10 10 10 8 9

C. 4 7 8 5 7 9 5 6 6 7 8 8 9
8 9 10 7 10 10 9 9 6 8 10 8 7

D. 8 7 10 6 9 4 5 5 10 9 10 8 8
9 9 7 6 7 6 8 8 7 9 8 8 8

Taulukkolaskentaohjelmalla arvosana-aineistoista laadittiin taulukoita

T1. T2.

f f % s f s f %
4 1 0,05 1 0,05
5 2 0,10 3 0,15
6 2 0,10 5 0,25
7 3 0,15 8 0,40
8 5 0,25 13 0,65
9 4 0,20 17 0,85

10 3 0,15 20 1,00

f f % s f s f %
4 1 0,05 1 0,05
5 2 0,10 3 0,15
6 2 0,10 5 0,25
7 4 0,20 9 0,45
8 6 0,30 15 0,75
9 3 0,15 18 0,90

10 2 0,10 20 1,00

T3. T4.

f f % s f s f %
4 1 0,04 1 0,04
5 2 0,08 3 0,12
6 3 0,12 6 0,23
7 5 0,19 11 0,42
8 6 0,23 17 0,65
9 5 0,19 22 0,85

10 4 0,15 26 1,00

f f % s f s f %
4 1 0,08 1 0,04
5 2 0,08 3 0,12
6 3 0,12 6 0,23
7 5 0,19 11 0,42
8 7 0,27 18 0,69
9 5 0,19 23 0,88

10 3 0,12 26 1,00
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ja niiden avulla piirrettiin kuvaajat

K1. K2.

K3. K4.

a) Yhdistä ryhmä A.-D. ja sitä vastaava kurssiarvosanoista muodostettu taulukko
T1.-T4. sekä ryhmän arvosanoja havainnollistava kuvaaja K1.-K4.

b) Minkä ryhmän/ryhmien A.-D. kurssiarvosanoja voisi kuvata seuraavasti

i) Oppilaista alle puolet sai arvosanan 7

ii) 25 % oppilaista arvosana oli yli 8

iii) 20 % oppilaista sai arvosanan 9

iv) Parhaan arvosanan sai 15 % oppilaista.

v) Oppilaista 11 sai enintään arvosanan 7.

vi) Neljännes oppilaista sai arvosanakseen alle 7.

vii) Alle puolet oppilaista saivat arvosanakseen korkeintaan 7.
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4. Heitettiin 45 kertaa noppaa ja saatiin seuraava tulos

a) Muodosta aineistosta frekvenssitaulukko.

b) Kuinka monella heitolla saatiin silmäluku 3?

c) Kuinka monella heitolla saatiin korkeintaan silmäluku 3?

d) Kuinka monella heitolla saatiin vähintään silmäluku 3?

e) Kuinka suuri osuus 45 nopan heitoista antoi silmäluvuksi 3?

f) Mikä on tyypillisin silmäluku aineistossa? Kuinka monta kertaa heitettiin tyypil-
lisin silmäluku?

g) Kuinka suuri osuus saaduista silmäluvuista oli suurin mahdollinen silmäluku?

h) Kuinka suuri osuus silmäluvuista oli jotain muuta kuin pienin mahdollinen sil-
mäluku? Montako kertaa nämä heitettiin?

i) Vastaa perustellen, oliko vähintään puolet saaduista silmäluvuista yli kolmosen?
Miksi tai miksi ei?

(YO lyhyt Kevät 2019 muokattu)

5. Kauppias päätti tilata ylioppilaslakkeja varastoon kevättä varten. Tilastolan lukion
oppilaiden päänympärykset mitattiin millimetrin tarkkuudella ja saatiin seuraavat
mittaustulokset https://www.geogebra.org/m/mvbjcvee, joita voit analysoida Geo-

Gebrassa tai kopioida muuhun taulukkolaskentaohjelmaan.

Yo-lakin koko vastaa päänympärystä senttimetreissä ja kokoja on saatavissa väliltä
51-64.

a) Minkä kokoisia yo-lakkeja kauppaan täytyy tilata?

b) Paljonko kutakin kokoa on tilattava, jotta jokaiselle oppilaalle löytyy sopiva lakki?

c) Kuinka moni yo-lakeista on vähintään kokoa 60? Entä enintään kokoa 56?

d) Kuinka suuri osa yo-lakeista on kooltaan alle 56? Entä kokoa 56?
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e) Kaupasta ostetaan yo-lakkeja myös kaupungin muihin kouluihin. Tukusta voi
tilata tuotteita kokoryhmittäin pieniä (koot 51-55), keskikokoisia (koot 56-60) ja
suuria (koot 61-65) yo-lakkeja. Kannattaako kaikkia kokoluokkia tilata yhtä pal-
jon?

f) Onko Tilastolan lukiolaisista kerätty aineisto edustava yo-lakkifirman maanlaa-
juisten tuotantomäärien päättämiseen?
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C Tilastojen havainnollistaminen

C.1 Mitta-asteikot

Pohdinta C.1 Mikä listoista I.-III. ei kuulu joukkoon ja miksi? Mitä yhteistä kahdella
muulla on? Keksi vielä kolmas lista, joka sopii joukkoon.

a) I. II. III.
sininen polkupyörä kylmä
punainen lentokone viileä
keltainen juna lämmin
vihreä linja-auto kuuma

b) I. II. III.
aikuinen suomalainen ylioppilas
lapsi ruotsalainen kandidaatti
nuori norjalainen maisteri
vanhus tanskalainen tohtori

c) I. II. III.
3 kg -3 °C 2006
6 kg 0 °C 1834
9 kg 9 °C 1992 eaa
0.9 kg 0.9 °C 1500

d) I. II. III.
123,1 cm 2-vuotias 1 = eri mieltä
161,5 cm 13-vuotias 2 = jokseenkin eri mieltä
183,4 cm 36-vuotias 3 = jokseenkin samaa mieltä
179,8 cm 87-vuotias 4 = samaa mieltä

Tilastoaineisto on numeroina koottua tietoa, jonka selvittämiseksi on mitattu ominai-
suuksia ja niiden esiintymismääriä. Tilastolliset muuttujat noudattavat erilaisia mitta-
asteikoita riippuen siitä, miten havaintoarvoja voidaan järjestellä ja vertailla keske-
nään. Mitta-asteikoiden päätyypit ovat luokittelu-, järjestys-, välimatka- ja suhdeas-
teikko. Riippuen mitta-asteikosta tilastomuuttujalle voidaan myös määrittää erilaisia
keski- ja hajontalukuja sekä aineistoa havainnollistaa erilaisten kuvaajien avulla. Li-
säksi mitta-asteikoista riippuu, millaisia asioita frekvessitaulukkoon voidaan selvittää,
sillä summafrekvenssin ja suhteellinen summafrekvenssiä ei voida laskea luokitteluas-
teikolliselle muuttujalle.

Luokitteluasteikko

Luokitteluasteikkoa noudattavat tilastomuuttujan havaintoarvot voidaan ainoastaan luo-
kitella eli jakaa eri ryhmiin, mutta niitä ei voida asettaa yksikäsitteiseen järjestykseen,
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esimerkiksi suuruus- tai paremmuusjärjestykseen.

Esimerkki C.2 Esimerkiksi sukupuoli, silmien väri tai ajoneuvon tyyppi ovat tilas-
tomuuttujia, joista koostuva havaintoaineisto voidaan ryhmitellä laadultaan erilai-
siin luokkiin.

Huomautus C.3 Vaikka luokiteltavia arvoja voidaan esittää numeroiden avulla,
kuten 0 =mies, 1 = nainen ja 2 =muu, ei niille voi laskea keskiarvoa.

Järjestysasteikko

Järjestysasteikkoa noudattavat arvot voidaan sekä luokitella eri ryhmiin, että laittaa ryh-
mät yksikäsitteiseen järjestykseen esimerkiksi suuruusjärjestykseen.

Esimerkki C.4 Esimerkiksi akateemiset oppiarvot (ylioppilas, kandidaatti, maisteri,
tohtori) voidaan järjestellä alimmasta korkeimpaan, samoin sotilasarvot.

Välimatka-asteikko

Välimatka-asteikossa arvot voidaan järjestellä ja luokitella. Luokkien välimatka on aina
yhtä suuri ja arvojen erotukset voidaan laskea sekä tulkita niitä. Arvojen suuruussuh-
teita ei kuitenkaan voida ilmaista.

Esimerkki C.5 Lämpötila celsiusasteina on välimatka-asteikkoa noudattava tilas-
tomuuttuja, jonka havaintoarvo 12 on 9 celsiusastetta (yksikköä) suurempi kuin 3,
mutta lämpötila 12 ei ole nelinkertainen lämpötilaan 3 verrattuna.

Suhdeasteikko

Suhdeasteikossa arvojen suhde on mielekkäästi tulkittavissa ja asteikolla on olemassa
jokin absoluuttinen eli todellinen nollakohta.

Esimerkki C.6 Lämpötila kelvinasteina, karkkipussin massa tai oppilaan pituus
ovat tilastomuuttujia, jotka noudattavat suhdeasteikkoa.
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Pohdinta C.7 Takku piti vuoden ajan sääpäiväkirjaa alla olevaan taulukkoon, jossa
havainnoitiin säätiloja, mitattiin lämpötiloja ja selvitettiin päivän pituutta minuu-
teissa kunkin kuun 15. päivänä. Takku valitsi päivän säätilan (havaintoaineisto 1)
havainnointihetkeä parhaiten kuvaavan sanan perusteella ja suoritti havaintoai-
neiston 2 keräämisen käymällä ulkona. Havaintoaineiston 3 keräämiseen käytettiin
celsiuslämpömittaria. Havaintoaineistoa 4 varten Takku kirjasi auringon nousu- ja
laskuajan päivän pituuden kestoa selvittääkseen.

Kuuukausi 1 2 3 4
Tammikuu Sateinen Kylmä -14,5 °C 303 min
Helmikuu Pilvinen Kylmä -4 °C 506 min
Maaliskuu Aurinkoinen Viileä 1 °C 697 min
Huhtikuu Sateinen Viileä 6,5 °C 888 min
Toukokuu Sateinen Lämmin 18 °C 1120 min
Kesäkuu Tuulinen Lämmin 14,5 °C 1284 min

Heinäkuu Aurinkoinen Kuuma 23 °C 1217 min
Elokuu Aurinkoinen Lämmin 18 °C 1003 min

Syyskuu Pilvinen Viileä 6,5 °C 791 min
Lokakuu Sateinen Viileä 6,5 °C 589 min

Marraskuu Tuulinen Viileä 3,5 °C 378 min
Joulukuu Pilvinen Viileä 1 °C 219 min

Takku järjesteli kutakin havaintoaineistoa uudelleen ja selvitti lisäksi taulukkolas-
kentaohjelmalla arvot B1-B4 Takun uudelleenjärjestelemät aineistot

A1. A2. A3. A4.
Aurinkoinen Kylmä -14,5 °C 219 min
Aurinkoinen Kylmä -4 °C 303 min
Aurinkoinen Viileä 1 °C 378 min

Pilvinen Viileä 1 °C 506 min
Pilvinen Viileä 3,5 °C 589 min
Pilvinen Viileä 6,5 °C 697 min
Tuulinen Viileä 6,5 °C 791 min
Tuulinen Lämmin 6,5 °C 888 min
Sateinen Lämmin 6,5 °C 1003 min
Sateinen Lämmin 18 °C 1120 min
Sateinen Lämmin 18 °C 1217 min
Sateinen Kuuma 23 °C 1284 min

ja taulukkolasken-
taohjelman antamat
arvot olivat

B1 Sateinen

B2 Viileä

B3 6,5 °C

B4 500 - 800 min

a) Voidaanko kaikki aineistoista asettaa yksikäsitteisesti suuruus- tai paremmuus-
järjestykseen? Perustele vastauksesi.

b) Minkä aineistojen arvoille voidaan laskea erotus? Mitä erotukset kertovat ha-
vaintoarvoista?

c) Minkä aineistojen arvojen suhdetta voidaan mielekkäästi tulkita? Miten nämä
havaintoaineistot eroaa muista havaintoaineistoista?
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d) Mikä yhdistää arvoja B1-B4? Mitä ne kertovat aineistostaan?

e) Mitä mitta-asteikkoa muuttujat A1-A4 noudattavat?

C.2 Tilastolliset kuvaajat ja diagrammit

Diskreetti tilastollinen jakauma kuvaa, miten yleisiä diskreetin muuttujan eri arvot ovat
eli sen avulla järjestellään diskreetin muuttujan saamien havaintoarvojen aineistoa
havainnollisempaan muotoon. Yksinkertaisimmillaan diskreettiä tilastollista jakaumaa
havainnollistetaan taulukoimalla muuttujan arvot. Taulukon avulla jakaumaa voidaan
visualisoida muodostamalla taulukoitujen arvojen avulla erilaisia kuvaajia.

Tilastollista havaintoaineistoa voidaan havainnollistaa erilaisten kuvaajien ja diagram-
mien avulla. Näistä voidaan lukea ja vertailla eri luokkien yleisyyttä aineistossa, sillä
pelkkien taulukoitujen numeroarvojen avulla aineiston tulkitseminen on usein hanka-
laa. Tilastomuuttujasta ja havaintoaineistosta riippuen voidaan käyttää erilaisia kuvaa-
jia.

Ympyrädiagrammin eli piirakkakuvion avulla esitetään luokitteluasteikollisen muut-
tujan eri arvojen osuuksia. Ympyrä jaetaan osiin eli sektoreihin muuttujan luokkien
perusteella ja niiden alat kuvaavat eri luokkien suhteellisia osuuksia aineistosta.

Esimerkki C.8 Tilastolan lukion luokan opiskelijoilta kerätyssä kyselytutkimukses-
sa kysytään, millä kulkuneuvolla opiskelija saapui aamulla lukiolle. Kulkuneuvot
noudattavat luokitteluaineistoa ja niitä on muutama, joten niistä voidaan muodos-
taa informatiivinen ympyrädiagrammi.
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Diskreettiä tilastollista jakaumaa havainnollistetaan erityisesti pylväskuvaajalla, jos-
sa jokaista arvoa vastaa oma pylväs ja pylvään korkeus kuvaa arvon yleisyyttä tai
suhteellista yleisyyttä.

Pylväs- ja palkkikuvaajien avulla vertaillaan muuttujan eri luokkien yleisyyttä aineis-
tossa. Pylvään korkeus kuvaa havaintojen lukumäärää luokassa tai vastaavan luokan
suhteellista osuutta.

Esimerkki C.9 Vuonna 2020 Suomessa viljeltiin erilaisia viljelykasveja seuraavasti.

Tätä voidaan havainnollistaa pylväskuvaajien
avulla siten, että pylvään korkeus kuvaa havain-
tojen lukumäärää eli niiden frekvenssiä.

Pylvään korkeus voi myös kuvastaa luokan suhteellista osuutta eli suhteellista
frekvenssiä.

Lähde: Luke Luonnonvarakeskus
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Esimerkki C.10 Pylväskaavion avulla voidaan hyvin esittää jonkin lukumäärän
muutosta eri vuosina, kuten rekisterissä olevien ajoneuvojen lukumäärä eri vuosi-
kymmeninä.

Lähde: Tilastokeskus

Summafrekvenssikuvaajat eli kertymäkuvaajat esitetään useimmiten viivakaavion eli
viivadiagrammin avulla, jossa muuttujan kertynyttä määrää tai kertynyttä suhteellista
määrää kuvataan koordinaatistoon merkittyjen pisteiden kautta piirretyillä viivoilla.

Histogrammi on pylväskuvio, jossa kutakin jatkuvan tilastomuuttujan luokitellun ai-
neiston luokkaa vastaavat pylväät, jotka ovat vierekkäin ilman välejä ja niiden korkeu-
det ja pinta-alat vastaavat arvon tai luokan frekvenssiä tai suhteellista frekvenssiä. Se
on tarkoitettu välimatka- ja suhdeasteikon jatkuvien muuttujien arvojen suhteellisten
osuuksien kuvaamiseen. Havaintoarvot ja niiden frekvenssit taulukoidaan ja esitetään
suuruusjärjestyksessä ennen piirtämistä. Histogrammin vaaka-akselille sijoitetaan luo-
kat ja pystyakselille niiden frekvenssit tai suhteelliset frekvenssit. Kun histogrammia
käytetään jatkuvan tilastollisen muuttujan jakauman visualisoimiseen on arvot luo-
kiteltava, joten pylvään keskikohta on luokkakeskuksen kohdalla. Histogrammi sopii
monenlaisille aineistoille, mutta sen muodostamisen kanssa saa olla tarkkana.

Pohdinta C.11 Polkujuoksija treenasi polkujuoksukisoihin kuudentoista viikon ajan
neljä kertaa viikossa. Treenipäiväkirjaan polkujuoksija kirjasi harjoituslenkkiensä
pituudet: https://www.geogebra.org/m/vap9vcsh.

Ari ja Bea saivat tehtäväkseen piirtää aineiston avulla histogrammi ja tehdä sen
avulla päätelmiä polkujuoksijan treeneistä.

i) Millaisia lenkkejä polkujuoksija teki yleisimmin?

ii) Miten kuvailisit treenien vaihtelevuutta?
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Arin ratkaisu:

i) Koska viimeinen pylväs 50km-55km on kokeampi kuin muut, voidaan päätellä,
että polkujuoksija teki eniten pitkiä eli yli 50 km mittaisia lenkkejä.

ii) Treenilenkit olivat hyvin vaihtelevan mittaisia, sillä pylväiden korkeus vaihte-
lee ja jokaisessa luokassa 15km-20km aina 50km-55km on useampi lenkki.

Bean ratkaisu:

i) Koska neljää eri luokkaa kuvaavat pylväät ovat kaikki yhtä korkeita, voidaan
päätellä, että polkujuoksija teki eri matkojen (17,5-22,5 km, 27,5.-32,5 km, 37,5-
42,5 km ja 47,5-52,5 km) lenkkejä kutakin yhtä monta.

ii) Eri mittaisia lenkkejä oli ohjelmistossa kutakin 16 kpl. Treeneissä oli siis vaihte-
lua, mutta kunkin juoksumatkan (20km, 30km, 40km ja 50km) lenkit olivat aina
suurinpiirtein samanmittaisia muiden saman juoksumatkan lenkkien kanssa,
esimerkiksi 20km lenkit suurinpiirtein 20km mittaisia.

a) Tutki aineistoa ja valitse perustellen, kumman ratkaisutavan itse valitsisit.
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b) Mikä toisen ratkaisutavassa ei mielestäsi toimi?

c) Pohdi, mitkä asiat voivat vaikuttaa histogrammiin aineistoa vääristävästi?

Tehtävät

6. Ari, Bea ja Cia tekivät kukin histogrammin suomalaisten pituuksista kerätystä ai-
neistosta.

Ari.

Bea.
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Cia.

a) Kenen histogrammin avulla on parasta havainnollistaa aineistoa ja tehdä siitä
päätelmiä? Perustele valintasi!

b) Mitä voit päätellä pituuksien jakautumisesta kuvaajan perusteella?

c) Kuinka pitkä suomalainen on tyypillisesti?
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D Tilastolliset tunnusluvut

D.1 Keskiluvut

Keskiluvut kuvaavat jakauman keskikohtaa eli tilastoaineiston keskimääräistä, yleisin-
tä tai keskimmäistä arvoa, jotka saadaan selville keskiarvon, tyyppiarvon eli moodin
tai järjestellyn aineiston keskimmäisimmän arvon eli mediaanin avulla. Näistä tutuin
lienee keskiarvo, joka osataan laskea vaikkapa peruskoulun päättötodistuksen arvosa-
noista.

Pohdinta D.1 Luokan kolme oppilasta Ari, Bea ja Cia heittivät kukin vuorollaan
noppaa saaden seuraavia silmälukuja.

A. B. C.

Havainnoista saatiin taulukkolaskentaohjelman avulla piirrettyä kuvaajia ja selvi-
tettyä taulukossa esitettyjä tietoja.

K1. K2. K3.

A. B. C.
Keskiluku 1 2 ja 4 1 3
Keskiluku 2 3 2,5 3
Keskiluku 3 3,25 2,9 3,588

a) Yhdistä aineistot A.-C. niitä havainnollistaviin kuvaajiin K1.-K3. ja perustele
valintasi.

b) Mikä yhdistää aineistojen A.-C. ensimmäisiä keskilukuja ja miten kuvailisit
niitä? Mitä ne kertovat nopanheitoista?
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c) Tutki kuvaajia K1-K3. Mikä silmäluku on nopalla on saatu kussakin, kun tar-
kastellaan saatujen silmälukujen puoliväliä pienimmästä suurimpaan? Vertaa
näitä lukuja keskilukuihin 2. Miten kuvailisit toisia keskilukuja, mikä niitä
yhdistää eri aineistoissa? Mitä aineistolle täytyy tehdä tämän keskiluvun löy-
tämiseksi?

d) Pohdi ja esitä perusteltu päätelmä, voisiko toisen keskiluvun selvittää myös
aineistosta, joka koostuu kolikonheitoista? Entäpä shakkipelin kestoista?

e) Pohdi ja perustele, miten kolmannet luvut on laskettu?

Määritelmä D.2 Tilastollisen muuttujan keskiarvo (x̄) tietyssä havaintoaineistossa on
kaikkien havaintojen summa jaettuna havaintojen lukumäärällä.

x̄ =
x1 + x2 + . . . + xn

n
=

∑n
i=1 xi

n
,

missä n = havaintojen lukumäärä (kaikki havainnot)
xi = yksittäisen tilastomuuttujan arvo.

Määritelmä D.3 Moodi (Mo) eli tyyppiarvo on havaintoaineistossa useimmin esiin-
tyvä havaintoarvo. Niitä voi olla myös useampi, mikäli aineistossa on yhtä suuret
määrät eniten esiintyviä havaintoarvoja.

Määritelmä D.4 Mediaani (Md) on suuruusjärjestykseen asetettujen havaintoarvojen
keskimmäinen arvo, kun havaintoarvoja on pariton määrä tai kahden keskimmäisen
arvon keskiarvo, kun havaintoarvoja on parillinen määrä tai kaksi keskimmäisintä
havaintoarvoa, kun havaintoarvoja on parillinen määrä, mutta niille ei voida laskea
keskiarvoa. Mikäli arvoja on parillinen määrä, mediaani jakaa suuruusjärjestyksessä
olevan aineiston kahteen yhtäsuureen osaan.

Huomautus D.5 Kun luokitellulle aineistolle lasketaan keskilukuja, ilmaisee moodi
tyypillisimmän luokan ja mediaani sen luokan, jossa järjestetyn aineiston keskim-
mäinen arvo sijaitsee. Keskiarvoa laskettaessa kuhunkin luokkaan sijoittuneiden
havaintojen arvoksi tulee luokkakeskus (eli luokan ylä- ja alarajan keskiarvo), jotka
kerrotaan luokkafrekvenssillä.

Mitta-asteikosta riippuen aineistolle voidaan määrittää erilaisia keskilukuja, sillä tilas-
tomuuttujalla on oltava tietynlaisia ominaisuuksia esimerkiksi keskiarvon laskemista
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varten.

Pohdinta D.6 Kokoa taulukkoon, mitä mitta-asteikkoa luokan tutkimusaineiston
tilastomuuttujat A.-F. noudattavat ja määritä keskiluvut, jotka ovat määritettävissä
kyseiselle aineistolle.

Tilastomuuttuja Mitta-asteikko Keskiluvut
A. Päänympärys (cm)

B. Urheilen viikossa (h)
C. Sisarusten lukumäärä

Ylläolevaa taulukkoa hyödyntäen vastaa perustellen seuraaviin kysymyksiin.

a. Mitä keskilukuja voidaan määrittää

i) luokitteluasteikkoa
ii) järjestysasteikkoa

iii) välimatka-asteikkoa
iv) suhdeasteikkoa

noudattavista tilastomuuttujista koostuvalle havaintoaineistolle?

b. Voiko diskreetti muuttuja noudattaa kaikkia mitta-asteikoita? Jos voi, keksi
esimerkit diskreeteistä muuttujista, jotka noudattavat kutakin mitta-asteikkoa
ja jos ei, perustele miksi.

c. Voidaanko jatkuvalle muuttujalle käyttää aina mitä tahansa mitta-asteikoista,
miksi tai miksi ei?

Tutkitaan sitten pelkästään ominaisuutta B. Urheilen viikossa (h). Luokittele aineisto
kokonaisina tunteina.

d. Esitä perusteltu arvaus, kummassa poiminnassa on kolmen otoksen välillä
enemmän vaihtelua poimituissa havaintoarvoissa

i. poimittaessa 4 kpl havaintoarvoista vai
ii. poimittaessa 14 kpl havaintoarvoista?

e. Poimi sitten satunnaisesti 4 kpl havaintoarvoista kolme kertaa. Vertaa näiden
kolmen otoksen kuvaajia ja keskilukuja, mitä huomaat?

f. Poimi vastaavasti 14 kpl havaintoarvoista kolme kertaa. Vertaa nyt näiden
otosten kuvaajia ja keskilukuja, mitä huomaat?

g. Kumpi edellisistä antaa todenmukaisemman kuvan luokan opiskelijoiden vii-
kon urheilumäärien keskiluvuista ja jakaumasta?

h. Voisiko arviota luokan opiskelijoiden urheilumääristä jotenkin vielä parantaa,
miten?
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Kullakin keskiluvulla on omat vahvuutensa ja heikkoutensa havaintoaineiston arvojen
analysoinnisssa. Vaikka keskiarvo on useimmiten tuttu ja helposti lähestyttävä keskilu-
ku, se ei aina anna kaikkein todenmukaisinta kuvaa aineiston ja arvojen jakautumisesta.

Pohdinta D.7 Tikku, Takku ja Tukki suunnittelivat osallistumista geokätkökisaan.

Kaverusten tulevan geokätkökisan kokonaiskesto on 12 tuntia ja joukkueella on
käytössä ainoastaan yksi puhelin, mutta varavirtalähteellä akun lataaminen on sal-
littua. Valmistautuessaan he mittasivat kukin samanmerkkisten puhelintensa akku-
jen kestoa kymmenen päivän ajan selvittääkseen riittääkö puhelimen akku kisaan
vai täytyykö heidän hankkia varavirtalähde mukaan kisaan.

Puhelinten akunkestoja mitattiin (tunneissa, puolen tunnin tarkkuudella) kymme-
nen päivän ajalta ja saattiin kerättyä aineisto:

18,5 21 10 19 7 35 8,5 9,5 7,5 6
7,5 19 12 10,5 9 9 24 14 12 9,5

21,5 11 9,5 12 15,5 12 7 15,5 6,5 11

a) Mikä on T-puhelimen tyypillisin akunkesto?

b) Tee sopiva kuvaaja ja valitse "Näytä tilastot". Mitkä ovat T-puhelimen akun-
keston keskiarvo ja mediaani? Käytä tämän ja edellisen kohdan keskilukuja
apuna ja tee perusteltu päätelmä, riittääkö T-puhelimen akku koko 12 h kisaan
vai tarvitaanko mukaan varavirtalähde?

c) Tukki epäilee, että hän on vahingossa kirjannut väärin yhden akunkeston ja
tämä on laskenut mediaanin alle 12 h. Tee perusteltu arvaus, voiko mediaani
muuttua ainoastaan yhtä arvoa muuttamalla. Kokeile sitten, saatko muutettua
mediaaniksi 12 h muuttamalla ainoastaan yhtä havaintoarvoa? Entä kahta
muuttamalla?

d) Pohdi, voiko yksi ainoa väärinkirjattu arvo nostaa keskiarvon 14 tuntiin? Mi-
käli tämä on mahdollista, muuta havaintoarvoa sopivasti.

e) Kaverukset pohtivat, pitäisikö heidän tehdä vielä lisää akunkestonmittauksia
varmistuakseen varavirtalähteen ostotarpeesta. Tikun mielestä enempää mit-
tauksia ei tarvita, sillä uudet havaintoarvot eivät välttämättä muuta aineistoa.
Voiko Tikku olla oikeassa? Voiko aineistoon lisätä kaksi uutta havaintoarvoa
ilman mediaanin muuttumista. Jos voi, näytä esimerkki ja jos ei, niin selitä
miksei.

f) Edellisten tutkimusten varjossa, oletko edelleen samaa mieltä b)-kohdassa te-
kemäsi päätelmän kanssa, miksi tai miksi et? Mikä on mielestäsi paras keski-
luvuista tähän tarkoitukseen?
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D.2 Hajonta

Pohdinta D.8 Kolmen luokan opiskelijat punnitsivat omat koulureppunsa ja luo-
kittelivat punnitustulokset oheiseen taulukkoon.

Massa (kg) A-luokka B-luokka C-luokka
3 1 0 2
4 6 8 4
5 4 6 5
6 8 11 6
7 3 5 5
8 5 0 4
9 1 0 2

Muodosta oheisen frekvenssitaulukon avulla GeoGebra-applettiin histogrammit

https://www.geogebra.org/m/xugszb34

a) Paljonko painaa A-luokan opiskelijoiden kevein reppu, entä painavin? Miten
B-luokan opiskelijoilla? Entä C-luokalla?

b) Mitä sanoisit, millä välillä A- luokan opiskelijoiden reppujen painot vaihtelee,
entä B- ja C-luokan?

c) Paljonko on tyypillisin repun massa kullakin luokalla?

d) Paljonko opiskelijan reppu painoi keskimäärin A-luokan opiskelijalla, entä B-
ja C-luokan? Mitkä ovat A-, B-, ja C-luokkien reppujen mediaanimassat?

e) Tee perusteltu arvaus, kumman luokan reppujen massoissa on suurempi vaih-
telu.

i. A- vai B-luokan?
ii. A- vai C-luokan?

Tutki sitten GeoGebra-appletin avulla

f) Mitä ”Keskihajonta”-nappi näyttää kullekin aineistolle? Kirjaa tulos ylös. Millä
se on suurin, entä pienin? Miten keskihajontojen suuruudet käyvät yhteen
edelliskohdassa tekemäsi arvauksen suhteen vai käyvätkö?

Keskilukujen avulla saadaan kuvaavaa tietoa tilastoaineiston arvoista erityisesti ha-
vaintojen ollessa lähekkäin toisiaan. Kun havainnot jakaantuvat laajalle alueelle eli
vaihteluvälille, eivät keskiluvut kerro tarvittavaa informaatiota tilastoaineiston muut-
tujan arvojen hajaantumisesta eli millaiselle alueelle havainnot ovat todellisuudessa
jakautuneet.
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Määritelmä D.9 Vaihteluväli on yksinkertaisin hajontaluku, joka kertoo millaiselle
alueelle eli minkä pienimmän (min) ja suurimman (max) havaintoarvon välille
havainnot ovat ylipäänsä jakaantuneet. Vaihteluvälin pituus saadaan suurimman ja
pienimmän havaintoarvon erotuksena.

Piirrettäessä kuvaajalle kertymäkuvaaja eli summafrekvenssikuvaaja voidaan sen avulla
tehdä päätelmiä, kuinka suuri osa jakaumasta jää tietyn tietyn tilastomuuttujan arvon
ala- tai yläpuolelle. Kohtia, jotka jakavat jakauman neljään osaan kutsutaan kvartiileik-
si.

Määritelmä D.10 Kvartiilit ovat arvoja, jotka jakavat suuruusjärjestykseen lajitellun
aineiston tilastomuuttujan jakauman neljään yhtäsuureen osaan

• 0. kvartiili on aineiston pienin arvo.

• 1. kvartiilia eli alakvartiilia pienempiä tai yhtä suuria arvoja on havaintojen
alustä lähtien 25 % havainnoista.

• 2. kvartiilia eli mediaania pienempiä tai yhtä suuria arvoja on 50 % havainnoista
eli noin puolet jakauman arvoista on mediaania pienempiä tai yhtä suuria ja
puolet sitä suurempia tai yhtä suuria.

• 3. kvartiilia eli yläkvartiilia pienempiä tai yhtä suuria havaintoarvoja on 75 %
havainnoista eli yläkvartiilia suurempia tai yhtä suuria arvoja aineistossa on
25 %.

• 4. kvartiili on havaintoaineiston suurin arvo.

Määritelmä D.11 Keskihajontaσkertoo, kuinka kaukana havainnot ovat keskimäärin
perusjoukon keskiarvosta. Keskihajonta on keskiarvosta laskettujen poikkeamien
neliöiden keskiarvon eli varianssin neliöjuuri

σ =

√
(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + . . . + (xn − x̄)2

n

missä n = perusjoukon havaintojen lukumäärä (kaikki havainnot)
xi = yksittäisen tilastomuuttujan arvo
x̄ = arvojen keskiarvo.
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Määritelmä D.12 Otoskeskihajonta s estimoi eli esittää arvion perusjoukon hajonnas-
ta

s =

√
(x1 − x̄)2 + (x2 − x̄)2 + . . . + (xn − x̄)2

n − 1

missä n = havaintojen lukumäärä (kaikki havainnot)
xi = yksittäisen tilastomuuttujan arvo
x̄ = arvojen keskiarvo.

Tilastollista tutkimusta tehtäessä saatavaa aineistoa täytyy analysoida eli havaintoarvo-
jen avulla lasketaan keski- ja hajontaluvut sekä tehdään sopiva kuvaaja, jonka muotoa
tutkitaan. Aineistosta voidaan siten tehdä päätelmiä kuvaajan muotoa, arvojen keskit-
tyneisyyttä ja niiden hajalla oloa tutkimalla ja tulkitsemalla.

Pohdinta D.13 Heitettiin 50 kertaa noppaa ja tilastoitiin silmälukujen esiintymis-
määrät taulukkolaskentaohjelmaan, jonka avulla muodostettiin aineistojen jakau-
mista pylväskuvaajat.

A. B. C.

D. E. F.

G. H. I.

Taulukkolaskentaohjelman avulla analysoitiin aineistoja ja saatiin seuraavia keski-
ja hajontalukuja.
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T1. T2. T3. T4. T5.
Mo 1 3 ja 4 4 1 3
Md 3,5 3,5 4 2 3

x̄ 3,42 3,5 4,02 2,2 3
Min 1 1 2 1 1
Max 6 6 6 5 5
σ 2,1826 1,063 1,0486 1,1832 1,3565

Q1 1 2
Q3 3 4

T6. T7. T8. T9. T10.
Mo 4 6 1 4 3
Md 3,5 5 2 4 3

x̄ 3,44 4,78 2,22 4,04 3,04
Min 1 1 1 3 2
Max 6 6 6 5 4
σ 1,1517 1,2536 1,2536 0,799 0,799

Q1 1 3 2
Q3 3 5 4

a) Yhdistä aineiston kuvaaja ja tilastolaskentaohjelmiston avulla saadut tunnus-
luvut. Lisää puuttuvat tiedot kuvaajien avulla.

b) Millä aineistolla (A.-F.) saadut arvot vaihtelevat vähiten? Mikä on tämän ai-
neiston pienin ja suurin arvo ja niiden erotus? Entä eniten?

c) Minkä aineiston arvot ovat vähiten keskittyneitä yhteen paikkaan? Millainen
sen keskihajonta verrattuna muihin?

d) Vertaa aineistoja B., C. ja H. Miten kuvailisit aineistoja? Miten ala- ja yläkvar-
tiilien arvot eroavat toisistaan? Entä keskihajonnat?

e) Vertaa aineistoja H. ja I. Miltä näyttää niiden keskiarvot? Miten keskiluvut
kuvaavat aineistoja?

f) Kuvaile, miltä näyttää kuvaaja, jonka tunnusluvut eivät sovi mihinkään yllä
olevista kuvaajista. Piirrä sitten GeoGebralla esimerkkikuvaaja.

g) Pohdi edellisten kuvaajien ja tunnuslukujen avulla, millaiselle aineistolle me-
diaani, moodi tai keskiarvo eivät ole sopivimpia tunnuslukuja? Miksi?
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Muuttujan viisilukuinen yhteenveto ilmaisee järjestyksessä pienimmän arvon (min),
alakvartiilin (Q1), mediaanin (Md), yläkvartiilin (Q3) ja suurimman arvon (max). Tä-
tä havainnollistetaan visuaalisesti laatikkokuvion avulla, jonka avulla voidaan lukea
edellämainitut viisi lukua.

Laatikkokuvioita hyödynnetään erityisesti vertailtaessa tilastomuuttujien saamia ar-
vojoukkoja ja niiden hajontaa.

Pohdinta D.14 Tehtävässä D.7 Tikku, Takku ja Tukki tekivät tutkimuksen T-
puhelintensa akunkestoista.

Nuppi, Nappi ja Nuppu tekivät samanlaisen tutkimuksen N-puhelintensa akuilla.

17,5 17 15 12 13 16,5 17,5 7,5 5 13
16,5 12 18,5 16,5 10,5 9 14,5 15 12 9,5

9 11 19 12 16 13 11 14 7,5 9,5

Tikun, Takun ja Tukin mielestä heidän T-puhelimen akunkesto on parempi kuin
N-puhelimen, kun taas Nuppi, Nappi ja Nuppu olivat vastakkaista mieltä asiasta.

a) Piirrä GeoGebran avulla myös N-puhelinten akunkeston aineistosta sopiva
kuvaaja ja valitse "Näytä tilastot".

b) Lisäksi muodosta T-puhelinten ja N-puhelinten aineistosta laatikkokuviot va-
litsemalla usean muuttujan analyysi. Laita myös GeoGebran tilastot näkyviin.

c) Kumman merkkinen puhelin olisi järjevämpi valinta kisoihin mukaan, jotta
akku kestäisi varmemmin koko kisan ajan eli 12 h? Perustele keskilukujen ja
kuvaajien avulla.
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Tehtävät

7. Heitettiin 45 noppaa ja saatiin seuraava tulos

a) Selvitä taulukkolaskentaohjelman avulla aineiston keskiluvut moodi, mediaani ja
keskiarvo.

b) Selvitä taulukkolaskentaohjelman avulla aineiston hajontaluvut vaihteluväli ja sen
pituus sekä ala- ja yläkvartiilit.

8. Onko väite totta aina, joskus vai ei koskaan? Perustele! Osassa väitteistä voit
hyödyntää tutkimuksessa apuna GeoGebra-applettia https://www.geogebra.org/m/
xugszb34

a) Väite: 60 °C on kolminkertainen 20 °C verrattuna.

b) Väite: Keskiarvo on aineiston keskimmäisin arvo.

c) Tilastokeskuksen mukaan suomalaisen kokoaikaisen työntekijän mediaaniansio
vuonna 2020 oli 3228 € ja keskimääräinen ansio 3653 €.
Väite: Keskiverto suomalaisen tilille tuli palkkapäivänä 3653 €, koska kaikkien
suomalaisten palkat laskettuna yhteen ja jaettuna palkansaajien määrällä antaa
parhaan kuvan keskivertosuomalaisen palkasta.

d) Väite: Mediaani pysyy muuttumattomana, kun aineistoon lisätään neljä havain-
toarvoa.

e) Väite: Kun moodi, mediaani ja keskiarvo ovat yhtäsuuria, jakauma on muodoltaan
symmetrinen ja keskellä on yksi huippu.

f) Väite: Kun keskiarvo on pienempi kuin mediaani, on jakauma muodoltaan vino.

9. Opiskelijat punnitsivat vaa’alla kukin vuorollaan samaa paperipäällysteistä karkkia
saaden seuraavat mittaustulokset

7,2 7,0 7,0 17,0 7,1 7,3 7,2 7,15 7,2

Ari, Bea, Cia ja Dai esittivät kukin ehdotuksensa, kuinka karkin massa saataisiin selville
mahdollisimman tarkasti.

A. Käytetään yleisintä numeroa 7,2.

B. Käytetään suurimmalla tarkkuudella saatua mittaustulosta 7,15.

C. Lasketaan kaikki yhdeksän mittaustulosta yhteen ja jaetaan yhdeksällä.
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D. Hylätään mittaustulos 17,0. Lasketaan loput kahdeksan yhteen ja jaetaan kahdek-
salla.

a) Kenen ehdotuksen itse valitsisit ja miksi?

b) Mitä arvioisit punnitun karkin massaksi edellämainitun perusteella?

10. Arkikielessä keskimääräisyyteen liittyvät käsitteet keskiarvo ja mediaani menevät
usein sekaisin, joten tässä tehtävässä ”keskimääräisellä” tarkoitetaan keskiarvoa.

a) Tikku teki tilastokurssin projektityönä tutkimusta lukiolaisten yöunien kestosta.
Tikku pyysi tuhatta lukiolaista kertomaan, montako tuntia he nukkuivat edellisenä
arkiyönä. Hän kokosi tutkimustulokset taulukkolaskentaohjelmaan ja muodosti
niiden avulla kuvaajan, josta otetun kuvankaappauksen Tikku liitti osaksi raport-
tiaan. Arvioi Tikun kuvaajan perusteella neljännestunnin tarkkuudella, montako
tuntia keskimääräinen lukiolainen nukkui.

b) Tikku pohti, että ennen koeviikkoa lukiolaisten yöunet jäävät luultavasti vähem-
mälle. Anna perusteltu esimerkki sellaisesta jakaumasta, jossa vähintään 65 %
arvioi nukkuvansa keskimääräistä vähemmän.

Lähde: YO pitkä Kevät 2017 muokattu

11. Tulkitse aineistoa sekä sen avulla tekemääsi kuvaajaa ja vastaa niiden avulla esitet-
tyihin kysymyksiin.

Kahvin maahantuonti tuhatta 60 kg kahvisäkkiä kohti.

Lähde: International coffee organization.

Maa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Suomi 1274 1287 1238 1275 1213 1321 1389 1360 1285 1515
Ruotsi 1727 1647 1680 1709 2198 2121 2350 2306 2262 2348
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a) Kumman maan kahvin maahantuonnissa on enemmän vuosittaista vaihtelua vä-
lillä 2010-2019? Entä välillä 2016-2019? Perustele.

b) Syötä aineistot GeoGebraan ja tee kummallekin yhden muuttujan analyysi. Tee
pylväskaavio ja laatikkokuvio.

c) Analysoi tilastojen keski- ja hajontaluvut. Mitkä ovat keskiarvo, keskihajonta,
pienin arvo, ensimmäinen kvartiili, kolmas kvartiili ja suurin arvo kummallekin
havaintoaineistolle.

12. Kyselytutkimuksessa selvitettiin, kuinka paljon ihmiset viettävät aikaa älypuhelinta
selaillen.

Ryhmä 1 Ryhmä 2

a) Kumman ryhmän vaihteluvälin pituus on suurempi ja miksi?

b) Kumman ryhmän alakvartiili on pienempi? Entä yläkvartiili?

c) Perustele kuvaajan avulla, kumman ryhmän älypuhelimen käyttöajoissa on suu-
rempi keskihajonta.

d) Muodosta sitten samat histogrammit GeoGebralla https://www.geogebra.org/
m/xugszb34 ja tarkista keskihajontojen suuruudet valitsemalla "Keskihajonta".
Saatko saman tuloksen, miksi tai miksi et?

e) Muodosta sitten itse GeoGebran taulukkolaskentaohjelmalla ryhmien 3 ja 4 tulos-
ten perusteella histogrammit.

Aika (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ryhmä 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
Ryhmä 4 0 1 1 2 5 6 4 2 2 1 0 0

f) Perustele, kumman ryhmän älypuhelimen käyttöajoissa on suurempi keskihajon-
ta. Vertaa saamaasi tulosta GeoGebran antamiin keskihajonnan lukuarvoihin.
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E Opettajan opas

Tässä osiossa esitetään ajankäyttöehdotus sekä avataan pohdintatehtävien käsittele-
mistä. Lisäksi osiossa annetaan vinkkejä oppituntien sisältöjen eriyttämiseen.

Ajankäyttö

Ohessa aikatauluehdotus oppituntien aikataulurakenteeseen.

• Johdatus tilastotieteeseen (2x45min tai 1x75min)
• Havaintoaineiston käsittely (2x45min tai 1x75min)
• Tilastojen havainnollistaminen (2x45min tai 1x75min)
• Tilastolliset tunnusluvut (3x45min tai 1x75min)

Johdatus tilastotieteeseen

Tässä kappaleessa tutustutaan tilastotieteen peruskäsitteistöön, kuten havaintoaineis-
toon, diskreettiin ja jatkuvaan tilastolliseen muuttujaan sekä perusjoukkoon ja otok-
seen.

Pohdintatehtävät

A.1 Tehtävässä opitaan tilastotiedettä tekemällä tilastotiedettä. Alkuun voi laittaa opis-
kelijat pohtimaan myös tutkimuksen tekotapaa ja tutkimusjärjestelyitä. Kerätään ai-
neisto yhteiseen tiedostoon, jonka avulla tutustutaan ja havainnoidaan tilastotieteen
peruskäsitteitä ja menetelmiä. Huomaa, ettei opiskelijoiden aineistot ole tunnistetta-
vissa eli nimet/järjestys piiloon.

a) Esimerkiksi
A. 50 cm - 60 cm, lakkien koko?
B. 0 h - 14 h, Osa ei urheile lainkaan, toiset treenaa jopa 2h päivässä.
C. 0 - 10 kpl, Usein suomalaisissa perheissä 0-3 lasta, mutta voi olla suurperhei-

täkin.
b) Esimerkiksi

A. 55 cm
B. 5 h, ehkä keskimäärin tunti päivässä arkisin?
C. 2, perheissä useimmiten 2 lasta.

A.2 Tehtävässä johdatellaan opiskelijoita huomaamaan, millaisia ominaisuuksia on
diskreetillä ja millaisia jatkuvalla tilastollisella muuttujalla tarkastelemalla erilaisia dis-
kreettejä tilastomuuttujia ja niiden saamia arvoja ja sitten jatkuvia tilastomuuttujia ja
niiden saamia arvoja. Johdatellaan myös alustavasti mitta-asteikoihin pohtimalla, mi-
ten muuttujia voidaaan järjestellä ja mitata.
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a) Opiskelijoiden viikon urheilumäärät tunneissa.

b) Kaikkia ominaisuuksia voidaan mitata hyvin tarkastikin, myös tarkemmin kuin
tutkimuksessa on tehty.

c) Kaikki ominaisuudet ovat sellaisia, että ne voivat saada vain tietyt yksittäiset ja
valmiiksi etukäteen määritellyt arvot.

d) Useamman desimaalin tarkkuudella voidaan mitata A. päänympärys, B. Urheilen
viikossa ja D. Koulumatkan pituus.

e) Pienimmästä suurimpaan, jos suurin ”paras”: A, B,C ja D.

A.5 Tehtävässä viedään edellisen pohdinnan johdattelu loppuun käsitteiden oppimi-
sen jälkeen ja saadaan oppilaille konkreettisia esimerkkejä diskreeteistä ja jatkuvista
tilastomuuttujista. Lisäksi opitaan alkeita aineiston analysoinnille ja tutkimiselle sekä
vahvistetaan tilastomuuttuja ja havaintoarvojen käsitteitä oikean aineiston kautta.

a) Tilastomuuttujat lueteltuna A.1.

b)
Diskreetti Jatkuva
C. Sisarusten lukumäärä A. Päänympärys
E. Sukupuoli B. Urheilen viikossa
F. Äidin korkein koulutusaste D. Koulumatkan pituus

Saa erillisiä, Voidaan mitata tarkemmin.
lueteltavissa olevia arvoja.

A.6 Tehtävän tavoitteena saada oppilaat huomaamaan ja ymmärtämään perusjoukon
ja otoksen käsitteet esimerkin kautta.

a) 3: Sisältää perusjoukkoon kuulumattoman kappaleen (musta kolmio)

• Millaisia erilaisia kappaleita otoksessa voi olla? (Valkoiset pallo, neliö tai kol-
mio sekä mustat pallo ja neliö)

• Millaisia muotoja otoksessa ei ainakaan voi olla? (Jotain, mitä ei löydy perus-
joukosta)

b) 1: Kaikilla muodoilla ei ole ollut mahdollisuutta tulla poimituiksi, poimittu vain
palloja.
4: Pieni otos

• Mitä jos kaikkia mahdollisia muotoja ei esiiinny? Entä jos vain tietyt muodot
on poimittu?

• Jos kaikkia muotoja poimittu saman verran, pystytäänkö sanomaan mitään
niiden määristä perusjoukossa?

c) 2: Yksinkertainen satunnaisotanta eli kaikilla yhtä suuri mahdollisuus tulla vali-
tuksi sekä riittävän suuri otoskoko.
5: Otanta koon mukaan/ ositettu otanta suhteellisin kiintiöin eli jokainen muoto
edustettuna samassa suhteessa kuin perusjoukossa.
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• Minkä perusteella olisi helpoin tehdä päätelmiä, jotka yleistyy perusjouk-
koon?

d) Yhteistä otoskoko sekä se, että perusjoukosta poimittu samassa suhteessa erilaisia
muotoja.
Erona eri kappaleet poimiutuneet.

A.10 Tehtävässä opitaan tunnistamaan, millainen on kokonaistutkimus ja millainen
otantatutkimus sekä niiden ominaisuuksia väitteiden avulla.

a) JOSKUS, kunhan valitaan edustava, satunnainen ja riittävän suuri otos.

b) EI KOSKAAN, sillä yksi luokka on liian pieni otos yleistämiseen kaikkien lukio-
opiskelijoiden pituuksia.

c) AINA, mikäli halutaan tietää täsmalleen kaikkien yksilöiden määrä.

d) EI KOSKAAN, sillä pienemmässä otoksessa saadaan todennäköisemmin odotet-
tavasta (50:50) poikkeavia tuloksia kuin isossa otoksessa.

Lisätehtävä: Arin edellisen T-kone-merkkisen tietokoneen rikkoonnuttua oli hänellä
uuden koneen ostaminen edessä. Edellistä T-konetta Ari oli joutunut korjauttamaan jo
lukuisia kertoja ja viimein koneen rikkoonnuttua hän vannoi, ettei ikinä ostaisi saman
merkkistä konetta uudelleen. Samoilla linjoilla olivat hänen kaksi ystäväänsä, jotka oli-
vat vannoutuneita N-koneen käyttäjiä. Heillä ei ollut ikinä ollut minkäänlaisia ongel-
mia omien N-koneidensa kanssa, eikä niitä ollut koskaan tarvinnut käyttää huollossa.
Ari luki myös netistä Suuri tekniikka lehdestä arvostelun tietokoneista, joiden mukaan
tuhatta myytyä tietokonetta kohden tKoneessa oli vähemmän korjausta vaativia vikoja
kuin N-koneissa. Arin tärkein kriteeri oli saada mahdollisimman kestävä kone, jotta
uutta ei olisi ostettava heti muutaman vuoden päästä.

Väite: Arin kannattaa nyt ostaa N-kone, sillä edellisen T-koneen reistailun ja kavereil-
ta saatujen hyvien käyttökokemusten perusteella N-kone kestää todennäköisemmin
rikkoontumatta.

Lisätehtävän vastaus: EI KOSKAAN, sillä pienemmän otoksen (3 hlö kokemukset)
perusteella ei kannata tehdä valintaa N-koneen puolesta, koska isompi otos (1000)
esittää toista merkkiä kestävämmäksi.

Havaintoaineiston käsittely

Tässä kappaleessa opitaan muodostamaan frekvenssitaulukko ja selvittämään aineis-
ton avulla absoluuttiset frekvenssit, suhteelliset frekvenssit, summafrekvenssit ja suh-
teelliset summafrekenssit myös taulukkolaskentaohjelmia hyödyntäen. Lisäksi opitaan
luokittelemaan aineistoa.

Pohdintatehtävät

B.1 Tehtävän tavoitteena frekvenssiin liittyviin käsitteisiin johdattelu ja ymmärtää,
mitä frekvenssillä, suhteellisella frekvenssillä, summefrekvenssillä sekä suhteellisella
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summafrekvenssillä tarkoitetaan ja miten ne selvitetään aineistosta.

a) A. Erilaiset luokat/mitä erilaisia kokoja, B. Montako kappaletta kutakin kokoa
aineistossa: esiintymistaajuus ei frekvenssi.

b) Molemmissa oleva luku 0,20 kertoo, että kummallakin valmistajalla 20% sade-
takeista on L-kokoisia. Määrällisesti Tihkussa enemmän (6kpl) kuin Kuurossa (4
kpl)

c) Kuurossa 10 % takeista XS-kokoisia ja Tihkussa 10 % takeista XL-kokoisia. Jaettu
kyseisen kokoisten takkien määrä kaikkien takkien määrällä.

d) Sarakkeessa C kerrotaan, kuinka monta prosenttia koko havaintoaineiston takeista
on kutakin kokoa. Lasketaan jakamalla kutakin kokoa vastaava esiintymismäärä
kaikkien havaintojen määrällä.

e) Kertoo kuinka monta takkia on yhteensä havaintoaineistossa.

f) Tihku-sadetakeista 13 on vähintääs S-kokoisia/alle M-kokoisia eli XS- ja S-kokoisia
on yhteensä 13 kpl, Kuuro-sadetakeissa on 13 kpl XS-, S- tai M-kokoisia. Lasketaan
kuinka moni takeista on kysytyn kokoisia tai pienempiä.

g) Sarakkeen E. arvot kertovat, kuinka monta prosenttia takeista on alle tai yli jonkun
kokoisia, jaetaan D-sarakkeen arvo kaikkien takkien määrällä.

h)

A. B. C. D. E.
XXS 1 0,03 1 0,03
XS 5 0,13 6 0,15
S 9 0,23 15 0,38
M 10 0,26 25 0,64
L 7 0,18 32 0,82

XL 5 0,13 37 0,95
XXL 2 0,05 39 1,00

i) 26 %

j) 38 %

k) 82 %

l) Tihku (43 %), Sade (15 kpl)

B.4 Tehtävässä opitaan taulukkolaskentaohjelmistojen hyödyntäminen aineiston luo-
kittelussa, frekvenssitaulukon muodostamisessa sekä havainnollistavien kuvaajien
muodostamisessa Libre Office Calcia käyttäen. Johdatellaan myös aineiston luokitte-
luun, sillä taulukkolaskentaohjelmissa myös diskreetit ja luokitteluasteikolliset muut-
tujat on ”luokiteltava” frekvenssitaulukon tekemiseksi.
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a) Kertoo havaintoyksiköiden lukumäärän kokonaisuudessaan

b) Molemmissa 100% tai 1, koska lopussa kaikki kertynyt.

c) Kuutena mittaushetkenä vedenkorkeus oli nollatasoon nähden 0 mm - 30 mm
korkeammalla eli 25% mittaushetkistä vedenkorkeus oli 0 mm - 30 koholla.

d) Esimerkiksi 21 tuntia eli 87.5% vuorokaudesta vedenkorkeus oli korkeintaan 90
mm koholla.

e) 100%-16,67%=83,33%

f) Luokittelu on järkevämpää, kun ei ole vain muutamaa selkeää yksittäistä arvoa
eli kun muuttuja on diskreetin sijaan jatkuva.

B.5 Tehtävässä johdatellaan opiskelija kuvaajan avulla luokitteluun ja selkiytetään,
miksi tietynlainen aineisto kannattaa luokitella ja miksi joskus voi tehdä frekvenssi-
taulukot ja kuvaajat suoraan aineistosta luokittelematta sitä. Johdatellaan opiskelijaa
myös hyvän ja huonon luokittelun pariin.

a) Bean, koska luokittelemalla saadaan selkeämpi kuvaaja, josta voidaan tehdä ha-
vaintoja ja päätelmiä aineistosta. Samoin frekvenssitaulukosta jo voidaan tehdä
päätelmiä.

b) Edelleen voisi tehdä jonkinlaisen luokittelun vaikka vuosittain tai vaikkapa viiden
vuoden välein.

c) Voisi tehdä suoraan aineistoa analysoimalla kuten Ari, sillä näin saadaan saman-
lainen kuvaaja kuin tekemällä frekvenssitaulukko ottaen luokiksi yksittäiset sil-
mäluvut.

d) Paljon erilaisia mittaustuloksia antaa jättimäisen taulukon, josta ei mielekkäästi voi
tehdä päätelmiä aineistosta. Luokittelemalla voidaan havainnoida jonkin tietyn
luokan yleisyyttä.

e) Ei liian isoja tai liian pieniä luokkia.

B.7 Tehtävässä tehdään jälleen tutkimuksia ja tulkintoja luokan omasta aineistosta ja
johdatellaan jo keskilukuihin.

a) D. Koulumatkan pituudet on luokiteltava, sille voidaan laskea kunkin luokan
sisältämien koulumatkojen esiintymismäärät eli frekvenssit.
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C. Sisarusten lukumäärät voidaan sen sijaan suoraan sijoittaa frekvenssitauluk-
koon ja laskea kullekin esiintymismäärät eli frekvenssit aineistosta

b) Kummankin tilastomuuttujan frekvenssitaulukkoon voidaan laskea frekvenssit
lukumäärinä ja suhteelliset frekvenssit prosentteina sekä summafrekvenssit (ker-
tymät) ja suhteelliset summafrekvenssit (prosentuaaliset kertymät). Sisarusten lu-
kumäärille voidaan suoraan nähdä, mikä arvo on yleisin, kun taas koulumatkan
pituuksille nähdään vain yleisin luokka.

c) Se jossa on suurin frekvenssi (myöhemmin opitaan moodiluokan ja moodin käsit-
teet)

d) Luokkien todellisten ylä- ja alarajojen keskiarvot

e) Aineiston tyypillisin arvo (myöhemmin opitaan moodi)

f) Aineiston tyypillisin luokka (myöhemmin opitaan moodiluokka)

Tilastojen havainnollistaminen

Tässä kappaleessa opitaan millaisia mitta-asteikoita erilaiset tilastolliset muuttujat nou-
dattavat sekä millaisia keskilukuja niille voidaan selvittää ja millaisilla kuvaajilla nii-
tä havaoinnollistaa. Opiskelija oppii erottamaan, milloin tilastomuuttuja noudattaa
luokittelu-, järejestys-, välimatka- tai suhdeasteikkoa, milloin tilastomuuttujan saamil-
le arvoille voidaan selvittää aineiston moodi, mediaani tai keskiarvo. Tässä kappalees-
sa opitaan havainnollistamaan ja tulkitsemaan aineistoa erilaisten tilastollisten kuvaa-
jien ja diagrammien avulla. Tutustutaan ympyrödiagrammiin, pylväs- ja palkkikuvaa-
jaan sekä histogrammiin sekä opitaan muodostamaan niitä taulukkolaskentaohjelmien
avulla. Lisäksi tutustutaan edellisten lisksi pistekaavion ja laatikkokuvioon taulukko-
laskentaohjelmalla.

Pohdintatehtävät

C.1 Tehtävässä tutustutaan mitta-asteikoihin ja opitaan löytämään erilaisia mitta-
asteikoita (luokittelu-, järjestys-, välimatka- tai suhdeasteikkoa) noudattavia tilasto-
muuttujia yhdistävät ominaisuudet.

a) III. muita ei voi yksikäsitteisesti järjestellä.
Esim. SDP, Keskusta, Vihreät, Vasemmistoliitto tai A, AB, B ja O-veriryhmät.

b) II. muut voidaan yksiselitteisesti järjestää: I. nuorimmasta vanhimpaan ja III. alim-
masta korkeimpaan tutkintoon.
Esim. sotamies, alikersantti, kapteeni, kenraali tai matalatuloinen, keskituloinen,
suurituloinen tai eri mieltä, jokseenkin eri mieltä, joksseenkin samaa mieltä, samaa
mieltä.

c) I. muilla ei ole todellista nollakohtaa. Vaikka II. ja III. pystytään laskemaan arvojen
erotukset eli niiden todellinen välimatka, ei niiden suhteita voida ilmaista.
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Esim. kuukausipalkkaluokat 0 - 999 , 1000 - 1999 €, 2000 - 2999 ja 3000 - 3999
tai pH tai 1. luokkalainen, 2. luokkalainen, 3. luokkalainen ja 4. luokkalainen tai 2
kk, 4 kk, 6 kk ja 8 kk.

d) III. Muissa todelliset nollakohdat tai kiinnitetty aloituspiste.
Esim. 56 kg, 78 kg, 83 kg ja 91 kg tai 1 lasta, 2 lasta, 3 lasta tai 7 lasta.

C.7 Tehtävässä vahvistetaan opiskelijan ymmärrystä mitta-asteikoista saman aihepii-
rin, sään, erilaisten tilastomuuttujien säätila, millaiselta lämpötila tuntuu, lämpötila
Celsius-asteina ja lämpötila Kelvin-asteina avulla. Tehtävän avulla johdatellaan huo-
maamaan, millaisia ominaisuuksia muuttujilla on, kun ne noudattavat luokittelu-,
järjestys-, välimatka- tai suhdeasteikkoa ja millaisia keskilukuja niille voidaan mah-
dollisesti laskea.

a) Ei: Aineistoa A1 lukuunottamatta muut voidaan järjestää suuruus- tai parem-
muusjärjestykseen. Aineistoa 1 voidaan ainoastaan jaotella erilaisiin luokkiin,
mutta varsinaista yksiselitteistä paremmuusjärjestystä ei ole olemassa. A1. nou-
dattaa luokitteluasteikkoa, säätiloja ei voida yksikäsitteisesti järjestää vaan ainoas-
taan ryhmitellä erilaisiin säätiloihin. Tuulinen ei ole yksikäsitteisesti parempi tai
huonompi kuin aurinkoinen.

b) A3 lämpötila celsiusasteina: erotus kertoo, kuinka monta celsiusyksikköä lämpö-
tiloilla on eroa tai kuinka monta yksikköä toinen on suurempi tai pienempi. Esi-
merkiksi 6.5 on 3 celsiusastetta eli yksikköä suurempi kuin 3.5. A4 päivän pituus
eli aika minuutteina: erotus kertoo, kuinka monta minuuttia päivän pituuksilla on
ero eli kuinka monta minuuttia toinen päivä on lyhyempi tai pidempi.

c) A4. Päivän pituus eli aika, voidaan mitata vieläkin tarkemmin (sekunteina) ja
on olemassa todellinen nollakohta, jolloin päivän pituus on 0 min. Mikäli päi-
vän pituuden eli ajan yksikköä muutetaan, suhde pysyy samana. Lämpötiloissa
Celsius-asteina 3.5 ei ole 3.5-kertainen lämpötila 1 verrattuna, ainoastaan 3.5 yk-
sikköä suurempi. Päivä, jonka kesto on 1003 min, on kestoltaan likimain kaksi
kertaa pidempi kuin kestoltaan 506 min oleva päivä.

d) Lämpötilan suhde Celsius-asteina ( 18
23 = 0.7826...) on eri kuin lämpötilan suhde

Kelvin-asteina (291.15
296.15

K
K = 0.9831...). Päivän pituuden suhde minuutteina (1217

1284
min
min =

0.9478...) on sama kuin sekunteina. (73020
77040

s
s = 0.9478...)

e) Kunkin aineiston typpillisin arvo eli se, jota on aineistossa eniten tai tyypillisin
luokka eli se, missä luokassa on eniten havaintoarvoja. Tätä kutsutaan moodiksi
tai moodiluokaksi.

f) A3 ja A4, ne ovat lukuja ja keskiarvon laskeminen mielekästä.
g) Mitta-asteikot

A1. Luokitteluasteikko
A2. Järjestysasteikko
A3. Välimatka-asteikko
A4. Suhdeasteikko

C.11 Tehtävän tavoitteena on saada opiskelija huomaamaan histogrammeissa piilevät
ongelmat.
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a) Bean ratkaisun, koska luokittelu on järkevämpi suhteessa aineistoon. Lenkit ovat
likimain kymmenen kilometrin tarkkuudella 20 km, 30 km, 40 km ja 50 km mit-
taisia ja niitä kutakin on ollut 16 kpl.

b) Arin ratkaisun perusteella saisi sellaisen käsityksen, että lenkkien pituudet ovat
vaihdelleet huomattavasti enemmän, vaikka kuvaajan vaihtelu johtuu ainoastaan
eri tavoin valituista histogrammin ominaisuuksista.

c) Luokittelun aloituskohta ja luokan leveys

Tilastolliset tunnusluvut

Tässä kappaleessa opitaan millaisia keski- ja hajontalukuja erilaisille tilastomuuttujille
voidaan selvittää ja kuinka niitä lasketaan ja selvitetään tilastolaskentaohjelmia hyö-
dyntäen. Opitaan selvittämään moodi, mediaani ja keskiarvo ja pohdintaan, milloin
kukin keskiluvuista kuvaa parhaiten aineiston jakaumaa. Lisäksi opiskelija oppii ver-
taamaan kahden aineiston välistä hajontaa vaihteluvälin, kvartiilien ja keski- tai otos-
keskihajonnan avulla sekä lisäksi aineistosta tehdyn kuvaajan jakauman perusteella.

Pohdintatehtävät

D.1 Tehtävässä johdatellaan opiskelijaa keskilukujen käsitteisiin tutkimalla diskreetin
muuttujan erilaisia aineistoja ja niiden keskilukuja. Lähdetään muodostamaan moodin,
mediaanin ja keskiarvon käsitteitä arkikielen ”tyypillisin”, ”keskimmäisin” ja ”keski-
määräisin” kautta.

a) A. K3., B. K1., C. K2.

b) Kunkin aineiston tyypillisin arvo eli aineistossa useimmiten/yleisimmin esiintyvä
muuttujan arvo. Kertoo, mitä silmälukua on saatu eniten. → Johdattelee kohti
moodin käsitettä.

c) K1. 10. heitolla 3 ja 11. heitolla 3. ja vastaava keskiluku 3, K2. 9. heitolla 3 ja
vastaava keskiluku 3, K3. 10. heitolla 2 ja 11. heitolla 3 ja vastaava keskiluku 2.5.
Kun nopanheiton silmäluvut järjestellään pienimmästä suurimpaan ja katsotaan
mikä on kaikkein keskimmäisin arvo tai parillisen havaintoaineiston tapauksessa
kahden keskimmäisen keskiarvo, saadaan tämä keskiluku. → Johdattelee kohti
mediaanin käsitettä.

• Johdattelu: Järjestele aineisto pienimmästä suurimpaan, huomaatko nyt, mi-
ten keskiluku 2 on saatu?

d) Kolikonheitoista ei, koska ei voida järjestää kruuna/klaava paremmuusjärjestyk-
seen. Shakkipelin kestot voidaan järjestää aikajärjestykseen lyhyimmästä pisim-
pään, joten keskimmäisin arvo voidaan löytää.

e) Kaikki arvot laskettuna yhteen ja jaettuna havaintojen lukumäärällä.→ Johdatte-
lee kohti keskiarvon käsitettä.
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D.6 Tehtävässä vahvistetaan oman aineiston avulla käsitystä siitä, millaiset muuttujat
noudattavat kutakin mitta-asteikkoa sekä tehdään aineiston avulla päätelmä, millaisia
keskilukuja kunkin mitta-asteikon muuttujille voidaan ylipäätään selvittää. Lisäksi
yhdistetään aiemmin opittuja kokonais- ja otantatutkimusta opittuihin keskilukuihin
tutkimalla otoskoon vaikutusta keskilukuihin ja hajontaan.

a) i) Moodi
ii) Mediaani, moodi

iii) Keskiarvo, mediaani, moodi
iv) Keskiarvo, mediaani, moodi

b) Voi esimerkiksi lasten määrä on diskreetti ja noudattaa suhdeasteikkoa
c) Ei, sillä kaikki jatkuvat muuttujat eivät noudata suhdeasteikkoa, esimerkiksi läm-

pötilat Celsius-asteina.
d) Isommassa vähemmän vaihtelua
e) Pitäisi huomata aika paljon hajontaa otosten välillä ja eroavaisuuksia keskiluvuis-

sa.
f) Pitäisi olla edelliseen verrattuna vähemmän hajontaa otosten välillä ja eroavai-

suuksia keskiluvissa.
g) Jälkimmäisempi, koska suurempi otoskoko.
h) Tekemällä kokonaistutkimuksen eli analysoimalla kaikkien tutkimustulokset. Mi-

käli jollakin on erittäin paljon muista arvoista poikkeava tulos, voidaan se jättää
pois ”poikkeavana havaintona” vääristämästä keskiarvoa ja hajontalukuja.

D.7 Tehtävässä vahvistetaan opiskelijan käsitystä keskiluvuista ja tutkimusten avulla
johdatellaan opiskelija ymmärtämään eri keskilukujen heikkouksia ja vahvuuksia. Li-
säksi opitaan hyödyntämään keskilukuja kahta aineistoa vertaillessa ja johdatetaan jo
hieman vertailemaan kahden aineiston hajontaa.

a) Mo = 12 h
b)
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Md = 11 h ja x̄ = 13 h. Ei voida tyypillisimmän akunkeston ja keskiarvon pe-
rusteella luotettavasti olettaa, että akku kestäisi koko kisan ajan, sillä puolet mit-
tausarvoista sijoittuu siten, että ovat korkeintaan 11 h. Histogrammin perusteella
kolmestakymmenestä havaintoarvosta neljätoista eli lähes puolet on alle 11 tuntia.
Näillä päätelmillä varavirtalähde tarvitaan mukaan.

c) Yhden arvon muuttaminen ei vielä muuta mediaania kuin korkeintaan 11.5 h. Jos
muutetaan vaikkapa 2 kpl 11 h arvot 12 h:ksi, saadaan mediaani kasvamaan.

d) Esimerkiksi muuttamalla 6 h arvoksi 36 h keskiarvo nousee.

e) Kun lisätään kaksi arvoa mediaanin molemmin puolin, ei mediaani muutu. Tukki
voi siis olla oikeassa, ettei lisädata välttämättä anna lisähyötyä päätöksentekoon.

f) Mediaani

D.8 Tehtävässä tutustutaan aineiston hajontaan etsimällä aineistoista suurin ja pienin
arvo sekä tekemällä kuvaajien avulla päätelmiä aineiston hajonnasta. Lisäksi pohdi-
taan, millaiselta oikealle tai vasemmalle vino jakauma näyttää ja miltä näyttää jakauma,
jonka keskiluvut ovat yhtä suuret. Tehtävässä voi havainnollistaa hajontaa laatikkoku-
vion avulla ja käydä läpi lisätiedon ??, mutta laittaa laatikkokuvion myös pois näkyvistä
ja olla käyttämättä sitä.

a) A- ja C-luokat: Pienin arvo 3 kg, suurin arvo 9 kg. B-luokka: Pienin arvo 4 kg,
suurin arvo 7 kg.

b) A. ja C. vaihteluväli [3, 9] ja B. vaihteluväli [4, 7]

c) Kaikissa Mo = 6 kg

d) A-luokan x̄ = 5.9 kg ja Md = 6 kg, B-luokan x̄ = 5.43 kg ja Md = 6 kg ja C-luokan
x̄ = 6 kg ja Md = 6 kg.
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e) i. A-luokalla reppujen massat laajemmalla alueella, joten A-luokalla on oletet-
tavasti suurempi hajonta.

ii. Yleinen väärinkäsitys voisi olla A-luokalla reppujen massoissa enemmän vaih-
telua, joten A-luokalla oletettavasti suurempi hajonta.

f) A-luokalla σ=1.54 B-luokalla σ=1.05 ja C-luokalla σ=1.79

D.13 Tehtävässä syvennytään hajontalukujen käsitteisiin ja pohditaan, mitä eri hajon-
taluvut, kuten vaihteluväli ja sen pituus, kvartiilit ja keskihajonta oikein kertovatkaan
aineistosta.

a) A. T2.
B. T6.

C. T1.
D. T3.

E. T5.
F. T9.

G. T4.
H. T8.

I. T7.

T1. Q1 = 1 ja Q3 = 6, T2. Q1 = 3 ja Q3 = 4, T3. Q1 = 2 ja Q3 = 5, T6. Q1 = 3 ja Q3 = 4,
T7. Q1 = 4 ja Q3 = 6

b) Pienin vaihteluväli (5 − 3 = 2) F; min 3 ja max 5, suurin (6 − 1 = 5) A, B, C, H ja I;
min 1 ja max 6.

c) Vähiten keskittyneitä eli eniten hajontaa keskiarvon perusteella arvioidusta odo-
tusarvosta C, suurin σ = 2, 1826

d) B. kaikkein symmetrisin ja arvot keskittyneet keskelle silmälukujen 3 ja 4 paik-
keille, C. arvot keskittyneet ääripäihin silmälukujen 1 ja 6 paikkeille ja H. arvot
keskittyneet vasemmalle pienimpiin silmälukuihin 1, 2 ja 3.
Normaalijakautuneen (yksi huippu keskellä) aineiston ala- ja yläkvartiilit lähek-
käin, bimodaalisen (kaksihuippuinen) ala- ja yläkvartiilit ääripäissä ja oikealle
vinon jakauman (huippu vasemmalla, häntä oikealla) ala-ja yläkvartiilit pienten
ääripäässä.
Pienin keskihajonta normaalijakautuneella (B) ja suurin kaksihuippuisella (C)

e) Molemmissa arvot keskittyneet toiseen ääripäähän, toisessa vasemmalle ja toisessa
oikealle. σ = 1, 2536 yhtäsuuret.

f) Kuvaajassa kolme pylvästä, arvot välillä 2-4,keskimmäinen pylväs korkein.

g) Ei hyviä, kun arvot hajaantuneet ääripäihin eikä keskelle. Eivät huomioi ääripäitä
hyvin.

h) Arvot keskittyneet lähekkäin eikä ole ääriarvoja.

i) H

j) I

D.14
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1.

2.

3. N-puhelin, vaikka samat keskiarvot ja moodit, mediaani on korkeampi. Lisäksi
vähemmän hajontaa arvoissa.
Edellisessä kohdassa muodostetusta laatikkokuviosta voi hyvin nähdä, että vaikka
T-puhelimen yksi poikkeuksellisen korkea mittaustulos jätetään huomiotta kes-
kiarvoja selvitettäessä on sen akunkesto oletettavasti pienempi kuin N-puhelimen,
jolla akunkestojen arvot on pienemmällä alueella, mutta yli 75 % arvoista on yli
10,5 h ja puolet arvoista on yli 13 h.
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F Tehtävien vastaukset

1.

a) Kokonaistutkimus, lemmikkien määrä, diskreetti, esim. 0 kpl, 1 kpl, 2 kpl...

b) Otantatutkimus, puolue, diskreetti, esim. Kokoomus, Keskusta, Kristillisdemo-
kraatit...

c) Otantatutkimus, diabeteksen ilmeneminen (diskreetti) ja potilaan massa (jatkuva),
esim. on diabetes ja ei diabetestä sekä 96 kg, 105 kg, 123 kg...

d) Otantatutkimus, ruutuaika, jatkuva, esim. 34 min, 2 h, 184 min...

2.

a) Migreenipotilaat, 30 migreenipotilaan migreenikohtausten esiintyvyys lääkkeen-
otonyhteydessä, diskreetti.

b) Otantatutkimus. Otoksen avulla helpompi ja halvempi tehdä tutkimusta. Aika
pieni otos tutkimustulosten yleistämistä ajatellen eli pitäisi olla huomattavasti
paljon suurempi.

c) Satunnaisesti valitut potilaat, potilaiden satunnainen jakautuminen tutkimusryh-
män ja kontrolliryhmän välillä, kontrolliryhmän käyttäminen, ryhmien tutkimi-
nen aluksi samalla lääkkeellä, potilaat kutsutaan tutkimukseen vs hakeutuvatko
he tutkimukseen...

d) 1.

e) iii)

3.

a) A. T2.- K4., B. T1.- K2., C. T3.- K1, D. T4.- K3.

b) i) Kaikki

ii) A

iii) B

iv) B ja C

v) C ja D

vi) A ja B

vii) Kaikki

4.

a)
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b) 4

c) 23

d) 26

e) 9%

f) 1, 11

g) 16 %, 7

h) 76 %, 34

i) Ei.

5.

a) Kaikkia kokoja vaihteluväliltä 51-65

b)

c) 72, 79

d) 30.4 %, 6.0 %

e) Pieniä 30.4 %, keskikokoisia 36.4 % ja isoja 33.18 %.

f) Pieni otos.

6.

a) Cialla on useimmiten riittävän tarkka päätelmien tekemiseksi eikä liian ”sotkui-
nen”. Joskus kuitenkin tarvitaan Bean kuvaajan tavoin tarkempaa esitystä.

b) Kaksi yleisintä luokkaa 160 cm -170 cm ja 170 cm - 180 cm.

c) Tyypillimmin 170 cm - 180 cm pitkä.

69



7.

8.

a) EI KOSKAAN: Välimatka-asteikon muuttuja.
b) JOSKUS: Kun arvoissa hyvin vähän hajontaa ja ne ovat keskittyneet lähekkäin

jakauman keskelle, voi keskiarvo olla sama kuin aineiston keskimmäisin arvo eli
mediaani.

c) EI KOSKAAN: Mediaanipalkka kuvaa paremmin, mitä keskiverto suomalaisen
tilille tulee, sillä yksittäiset korkeammat palkat eivät vaikuta siihen niin paljoa.

d) JOSKUS: Kun ne lisätään tasaisesti kummallekin puolelle mediaania.
e) JOSKUS: Voi olla usempi huippu ja silti keskiluvut yhtäsuuria.
f) JOSKUS: Voi olla selkeästi vino ja usein indikoi sitä, voi myös olla muunkin muo-

toinen.

9.

a) D.
b) 7,14

10.

a) 7,5 h
b)

Yöunen kesto (h) Lukumäärä
0 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 650
7 350
8 0
9 0
10 0
11 0
12 0
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11.

a) Ruotsi. Suomi.

b)

12.

a) Yhtäsuuret 10

b) 1

c) 2

d) 2

e)

f) 3
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