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Tilastojen tulkintatehtäviä lukion 1. 
vuosikurssille, vastaukset
1. Kuinka monta erilaista pizzaa voit valmistaa?

 c) 6

2. Yhdeksältä oppilaalta kysyttiin kuinka monta lemmikkiä heillä on. Vastaukset olivat 
 seuraavat

 a) keskiarvo
  5 

 b) moodi
  4 

 c) mediaani
  4

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

 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?
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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?

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

5. Miten kuvailisit Suomen väestörakennetta vuoden 2011 kuvion perusteella?

a) Yli 70-vuotiaita on selkeästi vähemmän kuin muun ikäistä väestöä. Miehiä ja naisia on suunnilleen 
 yhtä paljon, naisia hieman enemmän noin 65-vuotiaiden keskuudessa (II. maailman sota.) 
 45-65-vuotiaita on paljon; suuret ikäluokat. 

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

b) Nuoria, alle 20-vuotiaita, tulee olemaan suhteessa paljon vähemmän kuin vanhempia ikäluokkia. 
 Yli 70-vuotiaiden määrä on paljon suurempi kuin vuonna 2011(tällä on suuri vaikutus huoltosuhteeseen.) 
 Yli 80-vuotiaiden ikäluokassa naisia enemmän kuin miehiä. Tuleva väestönmäärän lisääntyminen näyttää 
 hyvin tasaiselta. koska ei voida ennustaa mahdollisia tulevia taloudellisia lamoja, sotia tai ihmisten 
 lastenhankintatapojen muutosta. 

6. Kuinka monta prosenttia 9. luokkalaisista jatkoi suoraan ammatilliseen koulutukseen 
 vuonna 2006?

a) Noin 40 %

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

 Henkilöiden määrä vaihtelee.

c)  Esimerkkikuvio: viivadiagrammista 

d) Mitä johtopäätöksiä voit tehdä piirtämäsi viivadiagrammin pohjalta?
 Lukiokoulutuksen osuus on hieman pienentynyt ja ammatillisen kasvanut.

Lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa aloittaneiden 
määrä kaikista peruskoulun 9. luokkalaisista, %
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7. Tyttöjen ja poikien astioiden tiskaaminen

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) 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.

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

 Ovatko pojat auttavaisempia tiskaamisessa kuin tytöt?
 e) Pojat eivät ole auttavaisempia tiskien parissa kuin tytöt, sillä vastanneista pojista tiskaa vain
  43 %, kun vastanneista tytöistä tiskaa 49 %.

8. 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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9. Seuraava 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.

10. Jos tarkastelisimme luokkaa 3, jossa on 20 oppilasta, voisivatko sivun 8 taulukko ja 
 kuvio olla täysin samanlaisia kuin jompikumpi kahdesta edellä esitetystä taulukosta ja 
 kuviosta?

 Taulukko ja kuvio eivät voisi olla täysin samanlaisia kuin esitetyt taulukko ja kuvio.

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.

 Vastaus voi sisältää esimerkiksi seuraavia havaintoja:
 – Jakauman ääripäissä olevat pulssitiheydet voivat johtua mittausvirheistä

 – Suurimmalla osalla koululaisista pulssi on välillä 61–80

 – Mittaustilanne voi jännittää ja siten aiheuttaa vääristymää tuloksiin

 – Myös sairaudet ja esimerkiksi kofeiinipitoiset juomat voivat vaikuttaa pulssiin

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

 b) Naisten ja miesten palkkojen ero on pienentynyt.

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

Esimerkkivastaus: Valitsisin osan koko kuviosta ja laskisin valitun osan sisältämien eri kokoisten ympyröiden 
halkaisijat. Sen jälkeen laskisin kuinka monta kunkin kokoista ympyrää sisältyy valittuun osaan. Näiden tietojen 
avulla voisin laskea tästä otoksesta keskihalkaisijan kaikille kuvion ympyröille.

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

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

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

Raportti voi esimerkiksi sisältää moodit kahden kysymyksen vastauksista. Kuviot puolestaan voivat kuvata 
vastausten jakautuneisuutta. Näiden tunnuslukujen ja kuvioiden perusteella voidaan arvioida tuloksia niin, mitä 
vastaajat arvostavat kuntosalissa ja mikä puolestaan on vastaajien mielestä vähemmän tärkeää.


