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Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2011

Harjoitus 8 Koodaus: p = pajassa työstettävä, o = omin neuvoin pohdittava

Tehtävä 1: Heitetään (yhä vain) rahaa kahdesti ja tarkastellaan satunnaismuuttujaa Xp
= ”kruunujen lukumäärä”. Määrää X:n odotusarvo ja hajonta, kun raha on a) harhaton
(p = 1/2), b) harhainen (p = 3/4). Miten tilanne muuttuu, jos heitetäänkin 12 kertaa?

Tehtävä 2: Ainejärjestö painattaa ja myy t-paitoja hintaan 10 e/ kpl. Kokoja on neljä:o
S, M, L ja XL, ja niistä jää voittoa vastaavasti 5, 4.5, 4 ja 3.5 e. Arvion mukaan ostajista
30 % valitsee kokoa S, 40 % kokoa M, 20 % kokoa L ja 10 % kokoa XL olevan paidan.
Muodosta voiton todennäköisyysjakauma ja laske odotettu voitto t-paitaa kohti.

Tehtävä 3: Satunnaismuuttuja X ∼ Bin(n, p), jossa n = 100 ja p = 0.2. Luentomonis-o
teen (Teema8) viimeisellä sivulla on taulukko tämän jakauman pistetodennäköisyysfunk-
tion ja kertymäfunktion arvoista.

a) Määrää todennäköisyydet 1) P (X ≤ 22), 2) P (X > 25), 3) P (18 < X ≤ 24).
b) Kuten a)-kohta, mutta käytä normaalijakaumaa (vihje: Teema8, sivu 6).

Kohtien a) ja b) vastaukset siis eroavat toisistaan (jälkimmäiset ovat edellisen approksimaatioita). Voit
halutessasi kokeilla, mikä vaikutus olisi jatkuvuuskorjauksella, jota on selostettu neuvontapaperin lopussa.

Tehtävä 4: Yritys mittaa säännöllisesti tärkeimpien asiakkaidensa tyytyväisyyttä yrityk-p
sen myyntipalveluihin 25 väitteen mittarilla. Mittarin viisiportaisista osioista muodoste-
taan kokonaistyytyväisyyttä kuvaava summamuuttuja (mitä suurempi arvo, sitä tyytyväi-
sempi) olettaen, että kokonaistyytyväisyys noudattaa perusjoukossa normaalijakaumaa.

Viimeksi tehdyssä mittauksessa summamuuttujan keskiarvo oli 4.3 ja hajonta 0.35,
vastaajina kymmenen hankintapäällikköä. Vaikuttaa siltä, että tyytyväisyys olisi kohon-
nut, sillä mittausten pitkän aikavälin keskiarvo on 4.1. Yritystä kiinnostaisi nyt tietää,
antaako aineisto tälle vaikutelmalle tilastollista tukea. Toimi konsulttina.

a) Määritä kokonaistyytyväisyydelle 95 %:n luottamusväli.
b) Vaikuttaako normaalisuusoletus järkevältä tässä tilanteessa?
c) Onko mielestäsi perusteltua väittää tyytyväisyyden kohonneen? Miksi?

Tehtävä 5: Taloustutkimuksen mukaan puolueiden kannatusarviot (%) ovat:p
SDP 17.1 KESK 13.1 VIHR 7.7 tutkimuksen ajankohta: marraskuu 2011
VAS 7.4 RKP 4.1 PERUSS 21.4 keruutapa: puhelinhaastattelu
KOK 24.4 KD 3.7 MUU 1.1 lähde: www.taloustutkimus.fi

Puolueiden saamat osuudet (%) viime vaaleissa annetuista äänistä olivat vastaavasti:
SDP 19.1 KESK 15.8 VIHR 7.3 eduskuntavaalit 17.4.2011
VAS 8.1 RKP 4.3 PERUSS 19.1 äänestysprosentti 67.4 %
KOK 20.4 KD 4.0 MUU 2.0 lähde: www.vaalit.fi

a) Muodosta kannatusarvioiden perusteella 95 % luottamusvälit Perussuomalaisten ja
SDP:n kannatuksille olettaen, että otoskoko olisi n = 500. Tulkitse luottamusvälit.

b) Taloustutkimuksen sivuilla todetaan:

”Tulokset perustuvat noin 2 900–3 900 tehtyyn (puhelin)haastatteluun. Kannatusarvioiden
tilastollinen virhemarginaali on suurten puolueiden osalta noin ±1.8 %-yksikköä”.

Muodosta a)-kohdan luottamusvälit uudelleen otoskoolla n = 2900. Tulkitse luottamus-
välit ja vertaa niitä Taloustutkimuksen virhemarginaaliin sekä vaalituloksiin.

Tehtävä 6: Selitä lyhyesti, miten liittyvät toisiinsa käsitteet todennäköisyys, estimaattori,o
keskivirhe, suhteellinen frekvenssi ja luottamusväli.


