
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2011

Harjoitus 10 Koodaus: p = pajassa työstettävä, o = omin neuvoin pohdittava

Tehtävä 1: BigMac, regressiomallin rakentaminen vaiheittain (ks. Teema10, s.6–10).o
Tulkitse malli sanallisesti a) ensimmäisessä (s.6) ja b) viimeisessä (s.10) tilanteessa.
Tarkempia tietoja tutkimuksesta (muuttujien kuvaukset ym.) on kerrottu Prices and Earnings 2006 -
raportissa (mm. sivuilla 11, 15 ja 30). Raportti löytyy nettisivulta http://www.ubs.com/research/.

Tehtävä 2: BigMac, regressiomallin diagnostiikkakuvat (ks. Teema10, s.11–14).p
a) Vertaa kuvia 1 ja 2. Miten kuvien pisteet vastaavat toisiaan?
b) Vertaa kuvia 2 ja 3. Miten kuvien pisteet vastaavat toisiaan?
c) Muodosta kuvaan 4 liittyvät tilastollisen testin hypoteesit H0 ja H1.
d) Tutki vielä regressiomallin jäännösvaihtelua ja päättele sen perusteella:

1. Malliin parhaiten sopivia kaupunkeja ovat mm. , ja .

2. Malliin huonoiten sopivia kaupunkeja ovat mm. , ja .

3. BigMac-indeksi on Kuala Lumpurissa mallin mukaan min, aineiston mukaan min.

Tehtävä 3: ESS (European Social Survey) ja mediaseuranta (ks. Teema10, s.16–19).o
Kysymysten (television katselu, radion kuuntelu ja lehtien lukeminen tavallisina arkipäi-
vinä) vastausvaihtoehdot olivat kaikissa samat:

0 En ollenkaan 4 Yli 1 1/2 tuntia, mutta korkeintaan 2 tuntia
1 Alle 1/2 tuntia 5 Yli 2 tuntia, mutta korkeintaan 2 1/2 tuntia
2 1/2 - 1 tuntia 6 Yli 2 1/2 tuntia, mutta korkeintaan 3 tuntia
3 Yli tunnin, mutta korkeintaan 1 1/2 tuntia 7 Yli 3 tuntia

a) Aluksi on muodostettu summamuuttuja. Mitä etua tästä on? Entä haittaa?
b) Tulkitse regressiomalli (s.19) sanallisesti.
c) Mitä johtopäätöksiä tekisit diagnostisista kuvista?

Tehtävä 4: ESS (European Social Survey) ja mediaseuranta (ks. Teema10, s.20–22).p
Tutki yksisuuntaisen varianssianalyysin tulostuksia.
a) Mitä voit päätellä s.20 taulukosta (mm. luottamusväleistä)?
b) Mitä johtopäätöksiä tekisit monivertailutesteistä? Vertaa a)-kohtaan.
c) Miten tulkitsisit keskiarvoprofiilin? Vertaa b)-kohtaan.

Tehtävä 5: Kurssin osallistujat syksyllä ja keväällä 2008 (ks. Teema10, s.23–29).p
a) Vertaile taulukoita. Tulkitse p-arvot χ2-kontribuutioiden avulla.
b) Tutki oheisia taulukoita A ja B:

A nainen mies yhteensä B nainen mies yhteensä
valtiotieteellinen 148 80 228 valtiotieteellinen 180 90 270
muut tiedekunnat 101 74 175 muut tiedekunnat 120 60 180
yhteensä 249 154 403 yhteensä 300 150 450

Muodosta odotetut frekvenssit ja χ2-kontribuutiot. Mitä johtopäätöksiä tekisit?
Voit käyttää päättelyn apuna alla olevia χ2-jakauman (df=1) kriittisiä arvoja:

arvo 0.10 0.45 2.70 3.84 6.63
p 0.75 0.50 0.10 0.05 0.01

Tehtävä 6: Palauta mieleen osan 1 harjoituksen 5 tehtävä 7 (graduarvosanat). Tarkasteleo
nyt ko. materiaalin sivulla 4 esitettyjä, χ2-testiin liittyviä taulukoita. Millaisia tulkintoja
tekisit? Mitä yhteyksiä näet sivun 1 kuvaan?

Tehtävä 7: Selitä omin sanoin käsitteet ennuste, selitettävä, selittäjä, regressiokerroin,o
sovite, residuaali ja selitysaste.


