
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos
Tilastotieteen johdantokurssi, syksy 2011

Harjoitus 9, neuvontaa

Tehtävä 1: Hypoteesit voi muotoilla monella tavalla. Aina ei ole mahdollista (eikä vält-
tämättä edes suositeltavaa) ajatella vain ”on eroa”/”ei ole eroa” -tyyppistä hypoteesiparia,
mutta jos sellaisia tehdään, on olennaista, että H0 ja H1 yhdessä kattavat kaikki vaih-
toehdot ja että ne ovat riittävän täsmällisiä (ks. Teema9, s.2).

Esimerkiksi, jos väite olisi seuraava:
”Kannastaan varmat vastaavat nopeammin puhelinhaastattelussa.”

niin hypoteesit voisivat olla esimerkiksi:
H0: Vastausnopeuksissa ei ole eroa varmojen ja epävarmojen välillä.
H1: Kannastaan varmat vastaavat nopeammin.

Nollahypoteesi on siis tyyppiä ”ei eroa”, mutta vaihtoehtoinen hypoteesi olisi yksisuuntai-
nen (”nopeammin”). Vastaava kaksisuuntainen hypoteesi voisi olla

H1: Vastausnopeuksissa on eroa varmojen ja epävarmojen välillä.
mutta se ei kertoisi mitään eron luonteesta. Yksisuuntainen hypoteesi on informatiivisem-
pi, mutta edellyttää vastaavasti enemmän etukäteistietoa tutkittavasta ilmiöstä.

Todellisuudessa hypoteesit olisivat sanamuodoiltaan yksityiskohtaisempia kuin tässä
esitetyt, mutta tehtävässä tärkeintä on opetella hypoteesien asettamisen periaatetta. Ti-
lastollista testiä voi olla vaikea hahmottaa, ellei tiedä, mitä hypoteeseja testi koskee.

Tehtävä 2: Tämä on helpompi tehtävä, kuin miltä se ehkä päälle päin vaikuttaa. Tar-
koitus on opetella kotisivulla jaetun t-jakauman taulukon käyttöä. Tehtävän sanallinen
selostus sisältää kaikki tarvittavat tiedot vastausten selvittämiseksi taulukosta.

Tehtävä 3: Kohdassa 1 tarvitset suhteellisen osuuden luottamusvälin kaavaa (ks. Teema8,
s.18), jossa zα/2 korvautuu luvulla 1.96, kun on kyse 95 % luottamusvälistä (ks. Teema8,
s.17). Suurta eroa ei tuloksiin tule, vaikka käyttäisit arvoa 2 (voit vaikka kokeilla, miten
paljon tällainen pyöristys vaikuttaa).

Kohdissa 2 ja 3 tarvitset suhteellisen osuuden testisuuretta (ks. Teema9, s.11), jossa
tarvittava keskivirhe (neliöjuurilauseke) on sama kuin kohdassa 1. Testisuure on kohdissa
2 ja 3 sama; päättely riippuu asettamistasi hypoteeseista (ks. Teema9, s.10).

Tehtävä 4: Testisuureista ks. Teema9, s.9. Päättelyssä voit soveltaa 5 % merkitsevyys-
tasoa, joka tällaisessa tilanteessa olisi tyypillistä.

Tehtävä 5: Koska ryhmiä on kaksi, voidaan merkitä i = 1 ja j = 2. Esimerkiksi a)
x̄1 = 35.84 ja x̄2 = 36.88.

Tehtävä 6: Teema9, s.17 sisältää kolme testiä, joissa nollahypoteesit ovat s.9 tyyppisiä,
ja s.18 testi on vastaavanlainen kuin s.15–16.
Yritä kaikissa tulkita myös tulostuksissa esiintyviä luottamusvälejä.

Tehtävä 7: Kyse on siis lomapäivien lukumääristä eri maissa (aineisto on ollut aiemmin
esillä, ks. Teema4, s.13).

Viimeisen sivun tulostuksissa esiintyy parittainen t-testi, joka on tällä kurssilla esillä
vain lisätietona. Yritä silti miettiä, miksi alempi tulostuksista on virheellinen.


