
Johdatus tilastolliseen päättelyyn
Harjoitus 3 (12. 4.–16. 4. 2010)

1. Olkoot y1, . . . , yn reaalilukuja ja ȳ =
∑n

i=1 yi/n niiden aritmeettinen keskiarvo. Näytä,
että

n∑
i=1

y2
i =

n∑
i=1

(yi − ȳ)2 + nȳ2.

(Luennolla sovelsimme tätä muotoa yi = xi − µ oleviin lukuihin.)

2. Tarkastellaan riippumatonta toistokoetta, jossa ”onnistumistodennäköisyys” on 0 ≤ θ ≤ 1,
toistojen lukumäärä n = 10 ja on havaittu t = 6 onnistumista. Palauta luennoilta mieleen
tätä havaintoa vastaava uskottavuusfunktio ja määritä 50 %:n ja 10 %:n uskottavuusvälit
parametrille θ. (Riittää antaa välien päätepisteet yhden desimaalin tarkkuudella; käytä
muistiinpanojen sivun 11 kuvaa apuna.)

3. Olkoon X1, . . . , Xn riippumaton otos normaalijakaumasta N(µ, 1). Kuinka suuri on otos-
koon n oltava, jos halutaan, että havaintojen x1, . . . , xn perusteella muodostettava 95 %:n
luottamusväli µ:lle on pituudeltaan (noin) 0.1 eli muotoa (µ̂− 0.05, µ̂+ 0.05)? Entä kuin-
ka suureksi n on valittava, jos halutaan kymmenkertainen tarkkuus eli luottamusvälin
pituudeksi vain (noin) 0.01?

[Muista, että jos Z ∼ N(0, 1), niin P (Z > 1.96) ≈ 0.025.]

4. Halutaan selvittää tietynmerkkisen savukkeen keskimääräinen häkäpitoisuus µ. Tätä var-
ten mitattiin 16:sta satunnaisesti valitusta savukeyksilöstä häkäpitoisuudet. Mittaustu-
lokset vaihtelevat savukkeiden luonnollisesta eroista ja mittausvirheistä johtuen, ja ole-
tamme, että vaihtelua voidaan pitää normaalisti jakautuneena. Pitoisuuksien keskiarvoksi
otoksessa saatiin x̄ = 9.7 milligrammaa ja keskihajonnaksi s = 1.4 milligrammaa. Mikä
on µ:n suurimman uskottavuuden estimaatti ja mikä on sen 95 %:n luottamusväli? Miten
luottamusväli muuttuisi, jos otoskoko olisikin ollut 16:n sijasta 61?

5. [Tämä tehtävä käsitellään vasta 4. harjoituksissa.]

Henkilö on saanut puutavaraliikkeeltä tuumanpaksuista tuppeensahattua koivulautaa. Lii-
ke lupaa, että laudan paksuuden toleranssit ovat ± 0.05 tuumaa, minkä tulkitsemme tar-
koittavan sitä, että paksuuden keskihajonta σ on korkeintaan 0.05 tuumaa. Henkilö tekee
saamastaan lautaerästä 10 paksuusmittausta, saaden tulokset 0.89, 0.92, 0.96, 0.96, 0.99,
1.02, 1.03, 1.06, 1.08 ja 1.09 tuumaa. Laske näiden mittausten keskihajonta s ja testaa
χ2-testillä sekä merkitsevyystasolla 0.05 liikkeen esittämän väitteen paikkansapitävyyttä.
Voimme olettaa, että paksuuden vaihtelut noudattavat kyllin tarkasti normaalijakaumaa.

Kääntöpuolella on Studentin t-jakauman ja χ2-jakauman taulukot tehtäviä 4 ja 5 var-
ten. Vasemman asteikon luvut f ja m tarkoittavat vapausasteiden määrää. Itse taulukon
luvut ovat ns. prosenttipisteitä, jotka kertovat sen kohdan ao. jakaumassa, josta lähtien
jakauman oikean hännän todennäköisyysmassa on (vaaka-asteikolla annettu luku) α.




