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Yhteystiedot:
Tilastokeskus
tilastokoulu@tilastokeskus.fi 

Tilastojen tulkintatehtäviä 
8. ja 9. luokkalaisille, vastaukset
1. Kuvassa näet omenoita. Millä todennäköisyydellä poimit keltaisen omenan? 
 Ympyröi oikea vastaus. 

b)  0 %

2. Yhdeksältä oppilaalta kysyttiin, kuinka monta lemmikkiä heillä on

b)  5

3.  3 679 tyttöä vastasi kysymykseen ”Autatko astioiden tiskaamisessa?”. Heistä 1 795 vastasi 
 auttavansa. Myös 3 457 poikaa vastasi kyselyyn. Kaikista vastanneista tiskaamisessa 
 sanoi auttavansa 3 282 oppilasta.

Pojat Tytöt Yhteensä

Tiskaa 1 487 1 795 3 282

Ei tiskaa 1 970 1 884 3 854

Yhteensä 3 457 3 679 7 136

 a) Kuinka monta oppilasta vastasi kyselyyn?

 b) Kuinka monta prosenttia tytöistä auttaa tiskaamisessa? 

 c) Kuinka monta prosenttia pojista auttaa tiskaamisessa? 

 d) Ovatko pojat auttavaisempia tiskien parissa kuin tytöt? Selitä vastauksesi.

 Pojat eivät ole auttavaisempia tiskien parissa kuin tytöt, sillä vastanneista pojista tiskaa vain 43 %, 
 kun vastanneista tytöistä tiskaa 49 %.

4. Alla oleva taulukko kuvaa puhelinliittymien määrää vuosina 1990–2007. Mikä seuraavista 
 väittämistä on taulukon mukaan oikein?

c)  Vuonna 1998 kiinteiden ja matkapuhelinliittymien määrä oli lähes  sama, minkä jälkeen 
 matkapuhelinliittymien suosio ohitti kiinteät puhelinliittymät.
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5.  Tarkastele alla olevaa taulukkoa yhdysvaltalaisten opiskelijoiden poliittisesta 
 suuntautumisesta ja lempijäätelömauista.

 a) Kuinka monta prosenttia vastaajista pitää suklaajäätelöstä? 

 b) Kuinka monta prosenttia sitoutumattomista pitää suklaajäätelöstä?

 c) Kuinka monta prosenttia suklaajäätelöstä pitävistä on sitoutumattomia?

6) Alla oleva kuvio esittää erään luokan oppilaiden vastauksia kysymykseen ”Kuinka monena 
 päivänä syöt lihaa viikon aikana?”

 a) Kuinka monta lasta on luokalla? 

 b) Kuinka monena päivänä oppilaat keskimäärin syövät lihaa viikossa?

 c) Kuinka monta prosenttia oppilaista syö lihaa harvemmin kuin kolmena päivänä viikossa? 

7. Vastaus voi sisältää esimerkiksi seuraavia havaintoja:

Kuvio 1

Hyvät puolet
– yksinkertainen
– selkeä
– havainnollinen

Huonot puolet
– ei prosenttiosuuksia
– vertailu vaikeaa

Kuvio 2

Hyvät puolet
– visuaalinen
– värikäs
– prosenttiosuudet

Huonot puolet
– vaikea tulkita
– kolmiulotteinen kuva vääristää
– otsikko puuttuu

Onko jompikumpi kuvioista parempi? Miksi?

Kuvio 1 on paremmin toteutettu, mutta myös Kuviossa 2 on hyviä puolia.
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8. Alla oleva kuvio kuvaa kuukauden keskilämpötilaa Fahrenheit-asteikolla (F) ja sähkölaskun 
 määrää dollareina ($). Mikä seuraavista väittämistä on kuvion perusteella oikein?

 a) Sähkölasku kasvaa, kun lämpötila laskee.

9. Mikä esitetyistä kuvioista kuvaa miesten ja naisten keskimääräistä rahankäyttöä 
 kampaajalla/parturissa?

 a) Kuvio 2 

Mitä kaksi muuta kuviota kuvaavat aineistosta?

b) Kuvio 1 kuvaa, kuinka monta prosenttia naiset ja miehet ovat käyttäneet rahaa kampaajalla/parturissa 
 käytetyistä rahoista.

Kuvio 3 kuvaa kuinka monta kertaa miehet ja naiset ovat käyneet kampaajalla/parturissa.

10. Alla oleva taulukko ja kuvio esittävät kahden luokan välillä tehtyä vertailua lempimusiikista. 
 Vaihtelevatko lempimusiikkityylit luokkien välillä?

a)  Kyllä, koska suosituin musiikki luokalla 1 on rap-musiikki ja luokalla 2 rock-musiikki.

Miksi luokan 2 oppilaiden yhteismäärä prosentteina on 101 eikä 100?

Prosenttimäärä 101 johtuu pyöristyksistä.

11. Tarkastele kahta seuraavaa taulukkoa marraskuun 2013 katsotuimmista televisio-
 ohjelmista 10–24 -vuotiaiden ja 25–44 -vuotiaiden keskuudessa. Mikä seuraavista 
 väittämistä on oikein

d)  Idols LIVE -ohjelmaa katsoi suurempi osa 25–44 -vuotiaista kuin 10–24 -vuotiaista.

 Katsotuimmat tv-ohjelmat, 10–24-vuotiaat   Katsotuimmat tv-ohjelmat, 25–44-vuotiaat

Esimerkkivastaus:

25–44 –vuotiaat katsoivat kolmea katsotuinta ohjelmaa enemmän kuin 10–24 –vuotiaat.

112 000

152 000

169 000

0 50 000 100 000 150 000 200 000

Simpsonit

Vain elämää

Salatut elämät

katsojaa

289 000

292 000

478 000

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

Vares 4

Salatut elämät

Vain elämää

katsojaa



4

12. Tarkastele alla olevaa kuvaa työttömyysasteesta. Mikä seuraavista väittämistä on oikein?

d) Työttömyys laski vuodesta 1958 vuoteen 1961 noin kaksi prosenttiyksikköä.

13. Tarkastele yllä olevaa taulukkoa työttömyysasteesta ja työttömyysasteen trendistä 
 kymmenen vuoden ajalta vuosina 2004–2014. Mikä seuraavista väittämistä on oikein?

d)  Työttömyysaste oli korkeimmillaan huhtikuussa 2004.

14. Olet valmistamassa pizzaa, mutta et osaa päättää, minkälaisen pizzan haluaisit.

c) 6

15. Suuri osa erään yrityksen työntekijöistä irtisanoutuu vuoden sisällä työsuhteen 
 aloittamisesta. Yritys yrittää ennustaa, suunnitteleeko uusi työntekijä jäävänsä vai lähtevänsä 
 yrityksestä. Yritys kehittää testin ja testaa sitä 100 uudella työntekijällä. Vuoden kuluttua 
 testaamisesta yritys tarkastelee testin tuloksia.

 a) Kuinka monta prosenttia lähti heistä, joiden ennustettiin jäävän?

 b)  Kuinka monta prosenttia jäi heistä, joiden ennustettiin lähtevän?
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