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Harjoitus 9 Koodaus: p = pajassa työstettävä, o = omin neuvoin pohdittava
Tulosta myös t-jakauman taulukko kurssin kotisivulta!

Tehtävä 1: Ohessa on joukko tutkimushypoteesin tyyppisiä väitteitä. Yritä muotoillao
jokaisesta nollahypoteesi H0 ja vaihtoehtoinen hypoteesi H1.

1. ”Käytöshäiriöt ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä.”
2. ”Ruoan syömisen kuvittelu vaikuttaa ruoan todelliseen kulutukseen.”
3. ”Keskosten äidit tupakoivat raskausaikana muita yleisemmin.”
4. ”Yhdyssanavirheiden määrä ylioppilasaineissa on lisääntynyt.”
5. ”Ilmastonmuutos vaikuttaa malarian esiintyvyyteen Länsi-Afrikassa.”
6. ”Taantumalla on negatiivisia vaikutuksia väestön terveydentilaan.”

Tehtävä 2: Tutkijaa kiinnostaa eräiden odotusarvojen yhtäsuuruus, joita testatakseenp
hän on asettanut H0 : µi = µj -tyyppisiä nollahypoteeseja. Tutkijan käytettävissä on
toisistaan riippumattomia, eri kokoisia otoksia, joista hän on laskenut keskiarvot x̄i ja x̄j

sekä hajonnat si ja sj. Näistä hän on muodostanut t-testisuureita, joiden vapausasteet
(annettu suluissa) määräytyvät otosten havaintojen lukumääristä ni ja nj.

Tehtyään uutterasti laskelmia tähän asti tutkija väsähti pahasti! Auta häntä tekemään
tilastollisia johtopäätöksiä, kun vaihtoehtoiset hypoteesit ovat tyyppiä H1 : µi 6= µj, ja
päättelyssä sovelletaan harjoituksen vuoksi kiinteää, 1 %:n merkitsevyystasoa.

a) t = 2.88 (25), b) t = 3.05 (15), c) t = 5.37 (7), d) t = 5.73 (3). e) t = 2.62 (45),

Tehtävä 3: HS:n (6.4.2010) artikkelin otsikkona oli: ”Nato-vastustus kasvanut vähän”.p
Vastustajien osuus oli 3/2010 tehdyssä kyselyssä (tuhat puhelinhaastattelua) 56 %, kun
se vastaavassa kyselyssä vuotta aiemmin (2/2009) oli ollut 53 %.

Jutun mukaan ”muutos mahtuu juuri ja juuri tutkimuksen virhemarginaaliin”. Tutki
asiaa vähän tarkemmin tilastollisin keinoin:
1) Arvioi tutkimuksen virhemarginaali 95 % luottamusvälin avulla.
2) Aseta hypoteesit ja testaa havaittua eroa kaksisuuntaisella merkitsevyystestillä.
3) Aseta hypoteesit ja testaa havaittua eroa yksisuuntaisella merkitsevyystestillä.

Miten kommentoisit HS:n otsikkoa ja johtopäätöstä?

Tehtävä 4: Tämä tehtävä on jatkoa harjoituksen 8 samannumeroiseen tehtävään.p
a) Testaa tilastollisesti, onko tyytyväisyys noussut. Käytä yksisuuntaista testiä. Aseta
hypoteesit, laske testisuure ja tee tilastollisia johtopäätöksiä.
b) Yritysfuusion myötä asiakaskunta laajeni, ja yritys teetti uuden mittauksen. Siihen
vastasi 16 hankintapäällikköä, joiden vastauksista laskettu keskiarvo oli 4.4, mutta hajon-
ta osoittautui kaksinkertaiseksi aiemmin mainittuun nähden. Suorita testaus uudelleen
(kaikkine vaiheineen) pitäen kuitenkin vertailukohtana samaa pitkän aikavälin tietoa.
c) Suorita b)-kohdan testaus kaikkinensa vielä kerran, mutta ilman normaalisuusoletusta.

Tehtävä 5: Ks. Teema9, sivut 15–16. Käytä vastauksessa tehtävän 2 symboleita.o
a) mitkä ovat odotusarvojen µ1 ja µ2 estimaatit?
b) entä estimoidut hajonnat?
c) mitä päättelet Levenen testistä, jossa testataan vertailtavien ryhmien variansseja?
d) mikä on t-testisuureen arvo varsinaisessa testausasetelmassa?
e) mitkä ovat testisuureen vapausasteet?
f) mikä on testin p-arvo ja mitä voit sen perusteella päätellä?
g) miten tulkitset keskiarvojen eron 95 % luottamusvälin?

Tehtävä 6: Ks. Teema9, sivut 17–18. Aseta hypoteesit ja tee johtopäätöksiä.o

Tehtävä 7: Ks. Teema9, sivut 19–20. Aseta hypoteesit ja tee johtopäätöksiä.o

Tehtävä 8: Selitä omin sanoin käsitteet nollahypoteesi, p-arvo, havaittu merkitsevyysta-o
so, 5 %:n riski ja yksisuuntainen hypoteesi.


