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Tilastojen tulkintatehtäviä 
lukion 1. vuosikurssille

Oppilaan nimi:  ________________________________________

Vastaa suoraan tähän koepaperiin. Hyödynnä koepaperille jätettyjä vastausviivoja ja 
apuruudukoita. Voit käyttää laskinta tehtävien ratkaisun apuna.

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

Pizzapohjaksi voit valita tavallisen, ohuen tai pannupohjan. Haluat pizzaasi ainoastaan yhden täytteen, joko 
jauhelihan tai kinkun. Kuinka monta erilaista pizzaa voit valmistaa? Ympyröi vastauksesi.

a) 5 

b) 3   

c) 6 

d) 2

Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa.

Yhteystiedot:
Tilastokeskus
tilastokoulu@tilastokeskus.fi 
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2. Yhdeksältä oppilaalta kysyttiin kuinka monta lemmikkiä heillä on. Vastaukset olivat 
 seuraavat:

1, 3, 4, 4, 4, 5, 7, 8, 9

Laske:

a) keskiarvo  

b) moodi

c) mediaani

3. Sanomalehti The Boston Sunday Globe osoitti artikkelissaan marraskuussa 2001, 
 että todennäköisyys sille, että ihminen kuolee hämähäkin tai koiran puremaan on seuraava:

Hämähäkki: yksi 54 miljoonasta ihmisestä kuolee
Koira: yksi 18 miljoonasta ihmisestä kuolee

a) Kuinka monta prosenttia suurempi on todennäköisyys, että henkilö kuolee koiran 
 puremaan kuin että hän kuolee hämähäkin puremaan? ____________

b) Todennäköisyys, että ihminen kuolee mehiläisen pistoon, on 200 % suurempi kuin 
 todennäköisyys, että hän kuolee koiran puremaan. Kuinka moni ihminen Euroopassa kuolee 
 mehiläisen pistoon? Euroopan väkiluku on noin 730 miljoonaa. ___________

c) Kuinka monta prosenttia suurempi on todennäköisyys, että ihminen kuolee mehiläisen 
 pistoon kuin että hän kuolee hämähäkin puremaan?  ____________

 Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa.

Lähde:Pixhill.comLähde: Google
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4. Opiskelija päätti suorittaa kyselyn ravintoloissa selvittääkseen suomalaisten asennetta 
 Suomen maahanmuuttolakeja kohtaan. Hän valitsi 1000 ihmistä 100:sta sattumanvaraisesti 
 valitusta ravintolasta Suomessa. Hänen johtopäätöksensä oli, että suurin osa suomalaisista 
 on maahanmuuttolakien kannalla. Mikä seuraavista lauseista kuvaa johtopäätöstä parhaiten?

a) Koska ravintolat oli valittu sattumanvaraisesti, johtopäätös kuvaa koko Suomen väestöä. 

b) Koska 1 000 ihmistä oli valittu sattumanvaraisesti valituista ravintoloista, johtopäätös kuvaa 
 koko Suomen väestöä.

c) Johtopäätös on yksipuolinen, sillä haastateltavia ei valittu sattumanvaraisesti.

d) Johtopäätös kuvaa Suomen väestöä, sillä suomalaiset pitävät ravintolassa syömisestä.

5. Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2011, 
 todellinen

Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi /til/vaenn/2012/vaenn_2012_2012-09-28_kuv_002_fi .html

a) Miten kuvailisit Suomen väestörakennetta vuoden 2011 kuvion perusteella?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

b) Miten väestörakenne tulee muuttumaan vuoteen 2050 mennessä, mikäli ennuste pitää paikkansa?

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Väestö iän ja sukupuolen mukaan 2050, 
ennuste 2012
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6. Tutki alla olevaa kuviota ja vastaa seuraaviin kysymyksiin.

 Kuvio. Peruskoulun 9. luokkalaisten välitön sijoittuminen jatko-opintoihin, 1995–2006

 

Lähde: SVT: Tilastokeskus, Koulutukseen hakeutuminen

a) Kuinka monta prosenttia 9. luokkalaisista jatkoi suoraan ammatilliseen koulutukseen 
 vuonna 2006?______

b) Mitä voit kuvion perusteella sanoa niiden henkilöiden määrästä, jotka eivät välittömästi 
 jatkaneet opiskelua tutkintoon johtavassa koulutuksessa vuosina 1995–2006?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

c) Poimi kuviosta tarpeelliset tiedot ja piirrä niiden pohjalta viivadiagrammi lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa 
 koulussa aloittaneiden määrästä.

 Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa.

d) Mitä johtopäätöksiä voit tehdä piirtämäsi viivadiagrammin pohjalta?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________
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7. 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. Täytä näiden tietojen pohjalta alla oleva taulukko ja 
 vastaa kysymyksiin.

Pojat Tytöt Yhteensä

Auttaa tiskaamisessa

Ei auta tiskaamisessa

Yhteensä

a) Kuinka monta oppilasta vastasi kyselyyn? ___________

b) Jos valitaan sattumanvaraisesti joku kyselyyn vastanneista oppilaista, mikä on 
 todennäköisyys, että hän auttaa astioiden tiskaamisessa? ___________

c) Laske todennäköisyys sille, että tyttö auttaa tiskaamisessa. Laske sama todennäköisyys 
 pojalle. Tyttö  ________ Poika _________

d) Mikä on todennäköisyys, että tiskaava oppilas on tyttö? _________

e) Ovatko pojat auttavaisempia tiskaamisessa kuin tytöt? Perustele vastauksesi.

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
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8. Vertaile seuraavia kuvioita ja pohdi, mitä hyvää ja huonoa kummassakin kuviossa on.

Onko jompikumpi kuvioista parempi? Miksi?

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

Asunnot huoneluvun mukaan 31.12.2007
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Lähde: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta 
 
Kuvio 2. 

Lähde: SVT: Tilastokeskus, Asuntokanta 

Kuvio 2. Asunnot huoneluvun mukaan 

Kuvio 1. Asunnot huoneluvun mukaan 
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9. Seuraava taulukko ja kuvio esittävät kahden luokan välillä tehtyä vertailua lempimusiikista. 
 Vaihtelevatko lempimusiikkityylit luokkien välillä? Ympyröi oikea vaihtoehto.

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

b) Ei, koska suosituimmasta musiikista pitävien osuus luokalla 1 on lähes yhtä suuri kuin 
 suosituimmasta musiikista pitävien osuus luokalla 2.

c) Ei, koska luokan 1 pylväät ovat päinvastaiset luokan 2 pylväisiin verrattuna.

d) On mahdotonta määrittää vastausta esitetystä aineistosta.

Taulukko. Kahden luokan välillä tehty vertailu lempimusiikista

Luokka 1

Lempimusiikki Oppilaiden luku-
määrä

Oppilaiden määrä 
prosentteina

Kantri 8 33 %

Rap 12 50 %

Rock 4 17 %

Yhteensä 24 100 
%

Luokka 2

Lempimusiikki Oppilaiden

lukumäärä Oppilaiden määrä

prosentteina

Kantri 5 17 %

Rap 11 37 %

Rock 14 47 %

Yhteensä 30 101 %

Kuvio. Kahden luokan välillä tehty vertailu lempimusiikista
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10. Jos tarkastelisimme luokkaa 3, jossa on 20 oppilasta, voisivatko sivun 7 taulukko ja 
 kuvio olla täysin samanlaisia kuin jompikumpi kahdesta edellä esitetystä taulukosta ja 
 kuviosta?

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

 

11. Tarkastele alla olevaa kuviota 6 700 koululaisen pulssista eli sydämen sykkeestä. Pulssi on 
 ilmoitettu sydämen lyöntien määränä minuutissa. 7–16 -vuotiaille normaali lepopulssi on 
 75–100. Se vaihtelee iän, kunnon ja mittaushetken  aktiivisuustason  mukaan.

Kirjoita muutamalla lauseella kuvion pohjalta tekemistäsi havainnoista koululaisten 
pulssista. Onko tulos sellainen kuin odotit? Yritä selittää havaintojasi.

 Kuvio. 7–16 vuotiaan lapsen pulssitiheys

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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12. Seuraava taulukko kuvaa naisten keskipalkan osuutta miesten keskipalkasta Ranskassa 
 vuosina 1951–2000 (lukuun ottamatta vuosia 1987–1988). Mikä seuraavista väittämistä on 
 oikein? Ympyröi vastauksesi.

a) Naisten ja miesten palkkojen ero on kasvanut.

b) Naisten ja miesten palkkojen ero on pienentynyt.

c) Naisten ja miesten palkkojen ero on pysynyt samana.

d) Taulukon perusteella ei voida tehdä päätelmiä naisten ja miesten palkkojen eron muuttumisesta.

 Taulukko. Naisten keskipalkan osuus miesten keskipalkasta Ranskassa 1951–2000

Vuosi % Vuosi % Vuosi % Vuosi %

1951 64,9 1963 64,7 1975 68,4 1989 74,9
1952 64,6 1964 64,1 1976 69,1 1990 75,1
1953 64,6 1965 64,1 1977 70,0 1991 75,4
1954 66,5 1966 64,1 1978 70,6 1992 76,0
1955 65,4 1967 64,6 1979 72,0 1993 78,4
1956 64,3 1968 66,3 1980 72,3 1994 80,5
1957 63,3 1969 66,6 1981 72,7 1995 81,3
1958 63,6 1970 66,7 1982 73,1 1996 81,0
1959 63,4 1971 66,3 1983 73,8 1997 81,4
1960 64,3 1972 66,6 1984 74,2 1998 81,6
1961 63,9 1973 66,4 1985 74,3 1999 81,7
1962 64,4 1974 67,1 1986 74,3 2000 81,6

 Saantitapa: http://www.ac-nice.fr/ses/terminales.htm
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13. Sinulle annetaan viisi minuuttia aikaa  löytää keskihalkaisija ympyröille, jotka näet alla 
 olevassa kuvassa. Sinulla ei ole aikaa mitata niitä kaikkia. Mitä tekisit saadaksesi hyvän 
 mittauksen keskiarvolle? Esitä vaiheet ja selitä ne.

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________
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14. Tarkastele alla olevaa kuviota yksityisistä kulutusmenoista. Mikä seuraavista asioista on 
 havaittavissa aikasarjasta? Ympyröi vastauksesi.

a) Suomalaisten kulutus kaksinkertaistui 1900-luvun alusta 1950-luvulle. 

b) Suomalaisten kulutus nousi tasaisesti 
 vuodesta 1910 vuoteen 2000.
c) Nykypäivän suomalaiset kuluttavat yksitoistakertaisesti sadan vuoden takaiseen verrattuna.

d) Maahanmuuttajien kasvanut määrä on nostanut kulutusta 2000-luvulla. 

Kuvio. Yksityiset kulutusmenot

 Saantitapa: http://www.tilastokeskus.fi /org/historia/kulutusmenot.html

15. Tee raportti seuraavista tuloksista mahdollisimman monipuolisesti: laske vähintään kaksi 
 tunnuslukua, laadi vähintään kaksi kuviota ja arvioi tuloksia omin sanoin.

Kuntosalin valinta

1.  Valitsen salin

a)  läheltä työpaikkaa/koulua/kotia   3 kpl 

b) sopii lähtötasoon, olen aloittelija tms.   2 kpl 

c) hinnan mukaan     7 kpl

2. Minulle salilla on tärkeintä

a) hyvät laitteet     8 kpl

b) että on erikseen miesten ja naisten vuorot  1 kpl

c) kuntoilijat ja kokeneet treenaajat ovat eri vuoroissa 3 kpl
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3. Henkilökunnan tärkeimmät ominaisuudet salilla ovat

a) koulutettuja    2 kpl 

b) motivoituneita    4 kpl 

c) valppaita     0 kpl 

d) palvelualttiita    6 kpl

4. Haluan, että salille

a) voi liittyä jäseneksi    1 kpl 

b) on pakko liittyä jäseneksi   0 kpl 

c) on mahdollisuus tutustua ilmaiseksi yhden kerran 11 kpl

5. Salietiketti tarkoittaa mielestäni sitä, että

a) en jätä levypainoja tankoon penkkipunnerruksen jälkeen, jotta seuraava ei joudu 
 sitä tekemään eli ottamaan entisiä pois ja laittamaan uusia tilalle  4 kpl

b) laitan käsipainot aina paikalleen     3 kpl

c)  en jää laitteeseen lepäämään tekemättömänä, sillä joku voi tehdä sarjan sillä 
 aikaa, kun lepään       9 kpl

 Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa.
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 Laskentaruudukko, käytä tarvittaessa.

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________


