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0 JOHDANTO 

Tilastollinen päättely tarkoittaa otoksesta laskettujen tulosten yleistämistä laajempaan pe-

rusjoukkoon, josta otos on poimittu. 

Tässä monisteessa esitän tilastollisen päättelyn perusideat käytännön soveltajan näkökul-

masta. Tilastollisen päättelyn menetelmien taustalla olevaa matematiikkaa (todennä-

köisyysjakaumia jne.) en käsittele. Laskentamenetelmien osalta voimme luottaa, että tilas-

totieteilijät ovat osanneet kehittää kuhunkin käyttötilanteeseen pätevät menetelmät. 

Lähtötietoina oletan sinun tuntevan keskiarvon, keskihajonnan, ristiintaulukoinnin ja korre-

laatiokertoimen. 

Opiskele huolellisesti monisteen ensimmäinen luku, koska se antaa perustan myö-

hempien lukujen ymmärtämiselle. 

Monisteessa käsiteltäviin menetelmiin liittyvät laskutoimitukset voit suorittaa Excelillä 

käyttäen valmiita laskentapohjia tiedostossa  

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx 

Tutustu myös muihin materiaaleihini 

• Akin menetelmäblogi http://tilastoapu.wordpress.com: paljon materiaalia kvantita-

tiivisista menetelmistä ja data-analytiikasta. 

• Olennaiset Excel-taidot http://excelapu.wordpress.com. 

 

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://tilastoapu.wordpress.com/
http://tilastoapu.wordpress.com/
http://excelapu.wordpress.com/
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1 TILASTOLLINEN PÄÄTTELY 

Tilastollinen päättely tarkoittaa perusjoukkoa koskevien päätelmien tekemistä perusjou-

kosta poimitun otoksen perusteella. Otoksesta laskettuja tuloksia en voi suoraan yleistää 

laajempaa perusjoukkoa koskeviksi, vaan huomioin päättelyssä otantavirheestä aiheutuvan 

epävarmuuden. Tilastollinen päättely voi sisältää 

• virhemarginaalien/luottamusvälien laskemista 

• merkitsevyystestausta: onko ryhmien välinen ero merkitsevä, onko asioiden välinen 

riippuvuus merkitsevä? 

Tilastollisen päättelyn käyttöedellytyksenä on, että otos on valittu satunnaisesti asian-

mukaista otantamenetelmää käyttäen. 

Otantavirhe 

Otoksesta lasketut taulukot ja tunnusluvut kuvailevat otosta. Otoksen perusteella voin 

tehdä päätelmiä perusjoukosta, jos otos on satunnaisesti valittu. Jos otosta ei ole valittu sa-

tunnaisesti, niin sitä on syytä kutsua näytteeksi. Jos tilastollisen päättelyn menetelmiä so-

velletaan näytteen tapauksessa, niin tuloksiin täytyy suhtautua varauksella. 

Otoksen perusteella tehtyihin päätelmiin liittyy otantavirheen aiheuttamaa epävarmuutta. 

Otantavirhe seuraa siitä, että otoksen kokoonpano riippuu sattumasta ja näin ollen otok-

sesta lasketut tulokset vaihtelevat satunnaisesti otoksesta toiseen. Otantavirhe on luonnolli-

sesti sitä pienempi mitä suurempaa otosta käytetään. 

Virhemarginaali ja luottamusväli 

Jos haluan tietää perusjoukon keskiarvon tai prosenttiosuuden ja käytössäni on otos perus-

joukosta, niin paras arvaus perusjoukon keskiarvoksi tai prosenttiosuudeksi on otoksesta 

laskettu keskiarvo tai prosenttiosuus. Otantavirheen aiheuttaman epävarmuuden voin il-

maista virhemarginaalina. Yleensä ilmoitetaan 95 % virhemarginaali. Luottamusväliksi 

kutsutaan otoksesta lasketun keskiarvon tai prosenttiosuuden ympärille muodostettua väliä 

keskiarvo + virhemarginaali tai prosenttiosuus + virhemarginaali. 

Esimerkki. Mielipidekyselyn (otoskoko 800) mukaan 40,8 % suomalaisista kannattaa uu-

den ydinvoimalan rakentamista. Virhemarginaali on 3,4 prosenttiyksikköä. 95 % luotta-

musväli on siis 37,4 % - 44,2 %. Tämä tarkoittaa sitä, että 95 % varmuudella kaikkien suo-

malaisten joukossa on ydinvoiman kannattajia 37,4% - 44,2 %. 

Merkitsevyystestaus 

Merkitsevyystestauksessa lähtöoletuksena on, että perusjoukossa ei ole eroa/riippuvuutta 

kunnes toisin osoitetaan. Jos otoksessa havaitaan riittävän suuri ero/riippuvuus niin se kel-

paa todisteeksi perusjoukossa olevan eron/riippuvuuden puolesta. Tällöin eroa/riippuvuutta 

kutsutaan merkitseväksi. 

Koska merkitsevyystestaus perustuu otokseen, niin virhepäätelmän mahdollisuus on läsnä 

otantavirheen takia. Merkitsevyystestauksessa toteutuu yksi seuraavista neljästä vaihtoeh-

dosta: 
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• Eroa/riippuvuutta ei ole perusjoukossa ja testauksen tuloksena todetaan, että otoksen 

ero/riippuvuus ei ole merkitsevä (oikea päätös). 

• Eroa/riippuvuutta on perusjoukossa, mutta testauksen tuloksena todetaan, että otoksen 

ero/riippuvuus ei ole merkitsevä. (hyväksymisvirhe – lähtöoletus hyväksytään). 

• Eroa/riippuvuutta ei ole perusjoukossa ja testauksen tuloksena todetaan otoksen 

ero/riippuvuus merkitseväksi (hylkäämisvirhe – lähtöoletus hylätään). 

• Eroa/riippuvuutta on perusjoukossa ja testauksen tuloksena todetaan otoksen ero/riip-

puvuus merkitseväksi (oikea päätös). 

 Todellinen  tilanne perusjoukossa 

Testauksen tulos Ei eroa/riippuvuutta Eroa/riippuvuutta 

Ei eroa/riippuvuutta Oikea päätös Hyväksymisvirhe 

Eroa/riippuvuutta Hylkäämisvirhe Oikea päätös 

Lähtöoletus (ei eroa/riippuvuutta) on syytä jättää voimaan ellei ole riittäviä todisteita sitä 

vastaan. Tämän vuoksi hylkäämisvirhettä (perusjoukossa ei ole eroa/riippuvuutta, mutta 

testauksen tuloksena todetaan otoksen ero/riippuvuus merkitseväksi) pidetään vakavana 

virheenä, jota ei mielellään tehdä. Hylkäämisvirheen mahdollisuus on seurausta otantavir-

heestä. Hylkäämisvirheen todennäköisyys voidaan laskea.  

Hylkäämisvirheen todennäköisyyttä kutsutaan p-arvoksi tai havaituksi merkitsevyysta-

soksi. 

Toinen tapa tulkita p-arvo on seuraava: p-arvo on todennäköisyys sille, että otoksessa ha-

vaittu ero/riippuvuus on sattuman (otantavirheen) aiheuttama. 

Yleisesti käytetty päättelysääntö on seuraavanlainen: 

Jos p-arvo on alle 0,050 (5,0 %), niin eroa/riippuvuutta pidetään merkitsevänä. 

Hyväksymisvirheen todennäköisyyden laskeminen on vaikeampaa kuin hylkäämisvirheen 

todennäköisyyden. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että mitä pienempää hylkäämisvir-

heen todennäköisyyttä vaaditaan eron/riippuvuuden merkitsevyyteen sitä suuremmaksi 

kasvaa hyväksymisvirheen todennäköisyys. Päättelysäännössä käytetty 5 % raja onkin 

kompromissi hylkäämisvirheen ja hyväksymisvirheen välillä. Käytännön tilanteesta riip-

puen voidaan raja asettaa muunkin suuruiseksi. Jos hylkäämisvirhe koetaan erityisen koh-

talokkaaksi, niin rajaksi voidaan asettaa esimerkiksi 1 % tai 0,1 %. Jos taas halutaan hel-

pommin tunnistaa perusjoukon eroja/riippuvuuksia, niin rajaksi voidaan asettaa esimer-

kiksi 10 %. 

Jos sekä hylkäämisvirheen että hyväksymisvirheen todennäköisyyttä halutaan yhtä aikaa 

pienemmäksi, niin on turvauduttava isompaan otokseen. 

Merkitsevyystestaukseen liittyy tyypillisesti seuraavia vaiheita: 

• Määrittele täsmällisesti, mitä haluat testata ja valitse käyttötilanteeseen sopiva testi. 

• Kerää havainnot (satunnaisesti valittu otos!). 

• Laske p-arvo. 

• Päättelysääntö: Ero/riippuvuus on merkitsevä, jos p-arvo on pienempi kuin 0,05 (5 %). 

Muussa tapauksessa ero/riippuvuus ei ole merkitsevä. Ilmoita kaikissa tapauksissa p-

arvo perusteluna. 

Esimerkki. Työntekijöistä otettiin satunnainen otos ja suoritettiin kyselytutkimus. Kyse-

lyssä selvitettiin mm. vastaajan sukupuoli ja tyytyväisyys johtoon. Tutkija halusi testata 

oliko miesten ja naisten mielipiteissä merkitsevää eroa. Tällaisessa käyttötilanteessa käyte-

tään nk. khiin neliö -testiä. 
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  Mies Nainen Yhteensä 

Tyytymätön 22 1 23 

Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 23 7 30 

Tyytyväinen 18 11 29 

Yhteensä 63 19 82 

 

Khiin neliö -testin p-arvoksi saatiin 0,017, joka on pienempi kuin 0,050. Näin ollen mies-

ten ja naisten mielipiteissä on merkitsevää eroa. 

Testimenetelmä ja p-arvon laskentatapa vaihtelee käyttötilanteen mukaan. Tämän monis-

teen esimerkkien laskemiseen löydät laskentapohjat Excel-tiedostosta http://taanila.fi/otan-

tavirhe.xlsx. 

1.1 Tiekartta 

Seuraavassa taulukossa näet tilastollisen päättelyn menetelmät, joita käsitellään tässä mo-

nisteessa. Mukaan on valittu yleisimmät käyttötilanteet ja menetelmät. 

Tarkoitus 

Muuttujan mitta-asteikko 

Määrällinen Kategorinen 

Yhtä muuttujaa koskeva 
päättely 

Keskiarvon luottamusväli 
 

Prosenttiluvun luottamusväli 
 

Kahden ryhmän vertailu Kaksi riippumatonta otosta: 
-Riippumattomien otosten t-testi 
  
Kaksi riippuvaa otosta: 
-Riippuvien otosten t-testi 
 

Khiin neliö -riippumattomuustesti 
 

Kahden muuttujan väli-
nen riippuvuus 

Korrelaatiokertoimen testaus Khiin neliö -riippumattomuustesti 

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
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2 VIRHEMARGINAALI JA LUOTTAMUSVÄLI 

2.1 Keskiarvon virhemarginaali ja luottamusväli 

Keskiarvon virhemarginaalia ja luottamusväliä laskettaessa edellytetään, että otoskeskiarvo 

noudattaa likimain normaalijakaumaa. Jos otoskoko on yli 30, niin normaalijakautunei-

suutta ei tarvitse erikseen tarkistaa. 

Jos käytössä ei ole muuta tietoa kuin otoksesta laskettu keskiarvo, niin se on paras arvaus 

perusjoukon keskiarvoksi. Kun perusjoukon keskiarvo arvioidaan otoskeskiarvon suu-

ruiseksi, niin arvioon liittyy epävarmuus. Epävarmuus ilmoitetaan virhemarginaalina. 

Yleensä ilmoitetaan 95 % virhemarginaali. 

Esimerkki. Moottorien valmistaja vastaanottaa alihankkijalta ison erän moottorin osia, joi-

den pituuden pitäisi olla 156,0 millimetriä. Moottorien valmistajan laadunvalvontaosasto 

ottaa saapuneesta erästä 50 kappaleen otoksen. Otoksesta laskettu pituuden keskiarvo on 

156,30 millimetriä ja keskihajonta 0,34 millimetriä. 

Laskemalla saadaan 95 % virhemarginaaliksi 0,10 millimetriä. Moottorin osien pituuden 

keskiarvon 95 % luottamusväli on siis 156,2 mm – 156,4 mm. Otoksen perusteella voidaan 

todeta, että moottorin osien pituus ei ole tavoiteltu 156,0 mm. 

Esimerkki. Laakerien valmistaja vastaanottaa alihankkijalta ison erän laakerinkuulia, joi-

den halkaisijan pitäisi olla 5,30 millimetriä. Yksittäisten laakerinkuulien välillä on pientä 

vaihtelua halkaisijassa. Kiinnostuksen kohteena ei olekaan yksittäiset laakerinkuulat vaan 

laakerinkuulien halkaisijoiden keskiarvo. Laakerien valmistaja haluaa tarkistaa, että vas-

taanotetut laakerinkuulat ovat sopivan kokoisia.  

Vastaanotetusta erästä valitaan 100 kappaleen otos. Otoksesta lasketaan halkaisijan kes-

kiarvoksi 5,31 millimetriä ja keskihajonnaksi 0,10 millimetriä. Virhemarginaaliksi laske-

taan 0,02 ja luottamusväliksi 5,29 – 5,33. Koska 5,30 millimetriä on luottamusvälin sisällä, 

niin laakerinkuulaerä voidaan hyväksyä. 

Voit laskea virhemarginaalin helposti laskimella. Käytännön sovelluksissa saat 95 % virhe-

marginaalin riittävällä tarkkuudella laskemalla (σ on perusjoukon keskihajonta, n on otos-

koko): 

n


2

 

Excel-tiedostosta http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx löydät laskentapohjan keskiarvon virhe-

marginaalien laskemiseen. 

Otos on huomattava osa perusjoukosta 

Jos otoskoko on yli 5 % perusjoukon koosta, niin voit kertoa virhemarginaalin äärellisen 

perusjoukon korjauskertoimella (N = perusjoukon koko, n on otoskoko): 

1−

−

N

nN

 

Korjauskertoimen käyttö tuottaa pienemmän virhemarginaalin. 

  

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
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2.2 Prosenttiosuuden virhemarginaali ja luottamusväli 

Prosenttiosuuden virhemarginaalia ja luottamusväliä laskettaessa edellytetään, että np ja 

n(1-p) ovat molemmat suuruudeltaan vähintään 10 (n=otoskoko, p=prosenttiluku). 

Jos käytössä ei ole muuta tietoa kuin otoksesta laskettu prosenttiosuus, niin se on paras ar-

vaus perusjoukon prosenttiosuudeksi. Kun perusjoukon prosenttiosuus arvioidaan otok-

sesta lasketun prosenttiosuuden suuruiseksi, niin arvioon liittyy epävarmuus. Epävarmuus 

ilmoitetaan virhemarginaalina. Yleensä ilmoitetaan 95 % virhemarginaali. 

Esimerkki. Otoksesta (n=1800) laskettu viallisten tuotteiden osuus on 5,0 % ja virhemargi-

naali 1,0 prosenttiyksikköä. 95 % luottamusväli viallisten osuudelle on 4,0 % - 6,0 %. 

Voit laskea virhemarginaalin helposti laskimella. Käytännön sovelluksissa saat 95 % virhe-

marginaalin riittävällä tarkkuudella laskemalla (p on otoksesta laskettu prosenttiluku desi-

maalimuodossa, n on otoskoko): 

n

pp )1(
2

−


 

Esimerkki. Kyselytutkimuksen otoskoko n=800 henkilöä. Otoksesta 40,8 % (p = 0,408) on 

uuden ydinvoimalan kannalla. Laskemalla saadaan virhemarginaaliksi noin 3,4 prosent-

tiyksikköä. Näin ollen 95 % luottamusväli ydinvoiman kannattajien osuudelle on 37,4 % - 

44,2 %. 

Excel-tiedostosta http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx löydät laskentapohjan keskiarvon virhe-

marginaalien laskemiseen. 

Otos on huomattava osa perusjoukosta 

Jos otoskoko on yli 5 % perusjoukon koosta, niin voit kertoa virhemarginaalin äärellisen 

perusjoukon korjauskertoimella (N on perusjoukon koko, n on otoskoko): 

1−

−

N

nN

 

Korjauskertoimen käyttö tuottaa pienemmän virhemarginaalin. 

  

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx
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3 KAHDEN RYHMÄN VERTAILU 
Riippumattomat vai riippuvat otokset? 

Jos otetaan satunnaisotokset kahdesta eri perusjoukosta, niin kyseessä on toisistaan riippu-

mattomat otokset. 

Esimerkki. Jos halutaan verrata kahdella eri menetelmällä A ja B valmistettujen lamppujen 

kestoikää, niin voidaan ottaa otos menetelmällä A valmistettuja lamppuja ja toinen otos 

menetelmällä B valmistettuja lamppuja. 

Myös saman satunnaisotoksen sisällä olevia ryhmiä voidaan pitää riippumattomina. 

Esimerkki. Jos yrityksen työntekijöistä otetaan satunnaisotos, niin voimme pitää otokseen 

sisältyviä naisia ja miehiä toisistaan riippumattomina otoksina (otos naisista ja otos mie-

histä). 

Jos toistetaan mittaus samoille tutkittaville, niin mittauskerrat muodostavat toistaan riippu-

vat otokset. 

Esimerkki. Jos mitataan samojen kuluttajien asennetta tuotteeseen ennen ja jälkeen tuote-

esittelyn, niin kyseessä ovat toisistaan riippuvat otokset. 

Toisistaan riippuvat otokset voidaan muodostaa myös käyttämällä toisiaan vastaavia pa-

reja. 

Esimerkki. Verrataan kahden akkutyypin kestoa matkapuhelimissa. Testiin valitaan useita 

matkapuhelinmalleja, kaksi kutakin. Kustakin matkapuhelinmallista muodostetaan pari, 

jotta päästän testaamaan kumpaakin akkutyyppiä kyseisessä matkapuhelinmallissa. Akku-

tyyppeihin liittyvät otokset ovat toisistaan riippuvat. 

3.1 Riippumattomien otosten t-testi 

Kahden riippumattoman otoksen t-testillä testataan onko kahden toisistaan riippumattoman 

otoksen/ryhmän keskiarvojen välillä merkitsevä ero. 

Riippumattomien otosten t-testiä käytettäessä edellytetään, että molempien ryhmien otos-

keskiarvot noudattavat normaalijakaumaa. Jos ryhmistä otetut otokset ovat molemmat suu-

ruudeltaan yli 30, niin normaalijakautuneisuutta ei tarvitse erikseen tarkistaa. 

Esimerkki. Lamppujen valmistaja valmisti samantyyppisiä lamppuja kahdella eri menetel-

mällä. Tutkimus- ja kehittämisosasto valitsi 40 lampun otoksen kummastakin menetel-

mästä ja mittasi lamppujen kestoiät. Keskiarvot olivat 3196,5 tuntia ja 3367,5 tuntia. Kes-

kihajonnat olivat 292,8 tuntia ja 240,1 tuntia. 

Riippumattomien otosten t-testin p-arvoksi saadaan 0,006, joka on pienempi kuin 0,050. 

Näin ollen kestoiän keskiarvojen ero on merkitsevä. 

3.2 Riippuvien otosten t-testi 

Kahden riippuvan otoksen t-testillä testataan onko kahden toisiaan pareittain vastaavan 

otoksen/ryhmän välinen ero merkitsevä. Eroa tarkastellaan parien välisten erojen keskiar-

vona, joka voidaan laskea myös otosten keskiarvojen erotuksena. 

Riippuvien otosten t-testiä käytettäessä edellytetään, että parien välisten erojen otoskes-

kiarvo noudattaa normaalijakaumaa. Jos ryhmistä ototetut otokset ovat kooltaan yli 30, niin 

normaalijakautuneisuutta ei tarvitse erikseen tarkistaa. 
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Esimerkki. Koehenkilöiden (n=15) reaktioajat mitattiin selvänä ja yhden promillen huma-

lassa. Tällöin käytössä on kaksi otosta: selvät ja promillen humalassa olevat. Reaktioajat 

voidaan olettaa normaalijakautuneiksi. Otokset ovat toisistaan riippuvat, koska molem-

missa otoksissa on mukana samat henkilöt.  

Reaktioaikojen keskiarvoiksi saatiin 0,2260 ja 0,2431 ja keskihajonnoiksi 0,02511 ja 

0,02305. Reaktioaikojen eron merkitsevyyttä voidaan tutkia riippuvien otosten t-testillä. 

Riippuvien otosten t-testin p-arvoksi saatiin alle 0,001, joten ero oli merkitsevä. 

3.3 Khiin neliö -riippumattomuustesti 

Khiin neliö -riippumattomuustestillä testataan, onko kahden ryhmän prosenttiosuuksissa 

merkitsevä ero. 

Huomaa,että asiaa voidaan tarkastella myös riippuvuutena. Esimerkiksi seuraavassa ristiin-

taulukoinnissa voidaan tarkastella miesten ja naisten mielipiteiden eroa tai sukupuolen ja 

mielipiteen välistä riippuvuutta. Kyseessä on kaksi eri näkökulmaa samaan asiaan. 

  Mies Nainen Yhteensä 

Tyytymätön 34,9 % 5,3 % 28,0 % 

Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 36,5 % 36,8 % 36,6 % 

Tyytyväinen 28,6 % 57,9 % 35,4 % 

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 

Merkitsevyystestaus suoritetaan samalla menetelmällä (khiin neliö -testi) riippumatta siitä 

kumpaa näkökulmaa käytetään. Tilanteen mukaan puhutaan eron merkitsevyydestä tai riip-

puvuuden merkitsevyydestä. Testin käyttö esitellään tarkemmin luvussa 4.2. 
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4 KAHDEN MUUTTUJAN VÄLINEN RIIPPUVUUS 

4.1 Korrelaatiokertoimen testaus 

Korrelaatiokerroin mittaa riippuvuuden voimakkuutta. Korrelaatiokertoimen testaamisella 

testataan onko riippuvuus merkitsevää? 

Pearsonin korrelaatiokertoimen kohdalla oletetaan kummankin muuttujan noudattavan liki-

main normaalijakaumaa millä tahansa toisen muuttujan arvolla. Usein oletuksesta käyte-

tään lievempää versiota, jonka mukaan kumpikin muuttuja noudattaa normaalijakaumaa. 

Jos otoskoko on yli 30, niin normaalijakaumaoletusta ei tarvitse erikseen tarkistaa. 

Esimerkki. Tutkittiin asiakkaiden käsityksiä eri osa-alueista mielipideasteikolla 0 - 10. Eri-

tyisenä kiinnostuksen kohteina oli eri osa-alueiden yhteys asiakkaan yleiseen tyytyväisyy-

teen. Esimerkiksi testattiin korrelaatiota muuttujien ”asiakkaan mielikuva toimitusnopeu-

desta” ja ”yleinen tyytyväisyys” välillä. Korrelaatiokertoimeksi saatiin 100 asiakkaan otok-

sesta 0,651. 

Korrelaatiokertoimen ja otoskoon avulla lasketuksi p-arvoksi saatiin alle 0,001. Näin ollen 

kyseessä on merkitevä riippuvuus. 

4.2 Khiin neliö -riippumattomuustesti 

Khiin neliö -testillä testataan onko ristiintaulukoitujen muuttujien välillä merkitsevää riip-

puvuutta. Asiaa voidaan tarkastella myös ryhmien välisen eron merkitsevyytenä (vrt. luku 

3.3). Khiin neliö -riippumattomuustestin käyttöedellytyksinä on: 

• korkeintaan 20 % odotetuista lukumääristä on pienempiä kuin 5 

• odotetut lukumäärät ovat suuruudeltaan vähintään 1. 

Odotetut lukumäärät tarkoittavat ristiintaulukoinnin laskennallisia lukumääriä, jos riippu-

vuutta ei esiintyisi otoksessa lainkaan. 

Esimerkki. Työntekijöistä otettiin satunnainen otos (n = 82) ja suoritettiin kyselytutkimus. 

Kyselyssä selvitettiin mm. vastaajan sukupuoli ja tyytyväisyys johtoon. 

Khiin neliö -testin p-arvo 0,017 on pienempi kuin 0,050, joten otoksessa havaittu riippu-

vuus oli merkitsevä. 

Huomaa,että asiaa voidaan tarkastella myös ryhmien välisenä erona (miesten ja naisten 

tyytyväisyydessä ei ole eroa). Testi lasketaan samalla tavalla riippumatta siitä onko näkö-

kulmana sukupuolen ja mielipiteen riippuvuus vai miesten ja naisten mielipiteiden ero. 

Khiin neliö -testin laskennan perustana on aina otoksen tiedoista muodostettu lukumäärät 

sisältävä ristiintaulukointi. Edellisen esimerkin testi pohjautuu seuraavaan ristiintaulukoin-

tiin: 

  Mies Nainen Yhteensä 

Tyytymätön 22 1 23 

Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 23 7 30 

Tyytyväinen 18 11 29 

Yhteensä 63 19 82 
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Laskennalliset odotetut lukumäärät, jos riippuvuutta ei esiintyisi lainkaan, ovat seuraavat: 

  Mies Nainen Yhteensä 

Tyytymätön 17,7 5,3 23 

Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 23,0 7,0 30 

Tyytyväinen 22,3 6,7 29 

Yhteensä 63 19 82 

Odotetut lukumäärät lasketaan kertomalla rivisumma sarakesummalla ja jakamalla koko-

naissummalla. Esimerkiksi tyytyväisten naisten odotettu lukumäärä lasketaan 29*19/82 ≈ 

6,7 

Odotettujen lukumärien taulukon sarakesummat (63 ja 19) sekä rivisummat (23, 30 ja 29) 

ovat täsmälleen samat kuin otoksesta muodostetussa ristiintaulukoinnissa. Lukumäärät on 

vain jaettu uudella tavalla taulukon sisällä. Testin käyttöedellytykset ovat tässä olemassa, 

koska odotetut lukumäärät ovat suurempia kuin 5. 

Huomaa erityisesti, että khiin neliö -testi lasketaan aina lukumääriä sisältävästä ristiintau-

lukoinnista vaikka raportoitaessa ristiintaulukointi usein esitetään prosentteina: 

  Mies Nainen Yhteensä 

Tyytymätön 34,9 % 5,3 % 28,0 % 

Ei tyytymätön eikä tyytyväinen 36,5 % 36,8 % 36,6 % 

Tyytyväinen 28,6 % 57,9 % 35,4 % 

Yhteensä 100,0 % 100,0 % 100,0 % 
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5 TÄRKEITÄ HUOMIOITA 

5.1 P-arvon tulkinta 

P-arvon raja (esimerkiksi 5 %), jonka alapuolella ero/riippuvuus todetaan merkitseväksi on 

mielivaltainen. Ei ole käytännössä juurikaan eroa jos p-arvo on 4,8 % tai 5,1 %. Kuitenkin 

edellä esitetyn mekaanisen (ja mielivaltaisen) päättelysäännön mukaan p-arvo 4,8 % tar-

koittaa merkitsevää eroa/riippuvuutta ja 5,1 % ei tarkoita merkitsevää eroa/riippuvuutta.  

Asia kannattaakin ymmärtää seuraavasti: 

Mitä pienempi p-arvo sitä enemmän ero/riippuvuus saa tukea.  

Käytännön tilanne, johon testaaminen liittyy, täytyy myös aina huomioida. 

Esimerkki. On tavallista, että valmistettujen tuotteiden laatua seurataan jatkuvasti otosten 

avulla. Tällöin lähtöoletuksena on, että valmistusprosessi toimii kuten pitääkin ja tuotteet 

ovat ominaisuuksiltaan tavoitearvojen mukaisia. Jos otos antaa todisteita eroista tavoitear-

voihin nähden, niin riippuu toimintaympäristöstä miten tähän suhtaudutaan. Kyseessä on 

itse asiassa tärkeä päätöksentekotilanne, jonka vaihtoehtoina ovat: 

 Todellinen tilanne 

Testauksen tulos Prosessi OK Prosessissa jotain vialla 

Jatka tuotantoa Oikea päätös Hyväksymisvirhe 

Pysäytä tuotanto Hylkäämisvirhe Oikea päätös 

Jos tehdään hyväksymisvirhe, niin virheellinen tuotanto saa jatkua, mistä on tietenkin hai-

tallisia seurauksia. 

Jos tehdään hylkäämisvirhe, niin tuotanto pysäytetään turhaan vian etsimistä varten ja tämä 

maksaa rahaa. 

Päätöksentekijän täytyy löytää toimintaympäristöön sopiva p-arvo, jonka alittamien johtaa 

tuotannon pysäyttämiseen. Mitä kalliimpi hylkäämisvirhe on verrattuna hyväksymisvirhee-

seen sitä pienempää p-arvoa edellytetään nollahypoteesin hylkäämiseksi. 

Kannattaa lukea blogiartikkelini p-arvosta: 

 http://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/14/p-arvo/ 

5.2 Tilastollinen merkitsevyys ja käytännön merkitsevyys 

Edellä olen merkitsevyydellä tarkoittanut tilastollista merkitsevyyttä. Tilastollinen merkit-

sevyys ei aina tarkoita käytännön merkitsevyyttä.  

Esimerkki. Oletetaan, että älykkyystestin maksimipistemäärä on 200. Valitaan satunnai-

sesti otos miehiä ja otos naisia suorittamaan kyseinen älykkyystesti. Miesten ja naisten 

keksiarvopistemäärän eroksi saadaan 0,5 pistettä ja p-arvoksi saadaan 3 %. Tällöin miesten 

ja naisten ero on tilastollisesti merkitseväksi. Voidaan kuitenkin oikeutetusti kysyä, onko 

0,5 pisteen ero tässä asiassa käytännössä millään tavalla merkityksellinen? 

Erityisesti isojen otosten kohdalla tilastollinen merkitsevyys saadaan usein osoitettua 

vaikka käytännön merkitsevyys on kyseenalainen. Myös toisin päin voi käydä. Käytännöl-

linen merkitsevyys voi vaikuttaa ilmeiseltä vaikka tilastollista merkitsevyyttä ei saada osoi-

tettua esimerkiksi pienen otoskoon takia. Järki siis täytyy aina säilyttää päässä ja lopullisen 

tilannearvion ja päätöksen tekee ihminen. 

http://tilastoapu.wordpress.com/2012/02/14/p-arvo/
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5.3 Normaalijakautuneisuus ja otoskoko 30 

Monissa testeissä edellytetään otoskeskiarvojen normaalijakautuneisuutta. Pienillä otok-

silla normaalijakautuneisuus on syytä tarkistaa. Otoskeskiarvojen jakaumaa ei päästä suo-

raan tarkastelemaan. Sen sijaan testataan otoksen perusteella muuttujan arvojen normaali-

jakautuneisuutta. Tarkistuksen voi tehdä laatimalla luokitellusta jakaumasta histogrammin. 

Jos muuttujan arvot noudattavat likimain normaalijakaumaa niin myös otoskeskiarvojen 

voidaan olettaa noudattavan normaalijakaumaa. 

Edellä on esitetty, että otoskoosta 30 ylöspäin testin käyttöedellytyksiin kuuluvaa normaa-

lijakautuneisuutta ei tarvitse erikseen tarkistaa. Rajana pidetty otoskoko 30 ei ole mikään 

maaginen raja, vaan tilanteen mukaista harkintaa kannattaa käyttää. 

Keskeisen raja-arvolauseen mukaan eri otoksista saatavien otoskeskiarvojen jakauma lähe-

nee normaalijakaumaa otoskoon kasvaessa, riippumatta siitä minkälainen jakauma muuttu-

jalla on perusjoukossa. Käytännössä on havaittu, että otoskoosta 30 ylöspäin ollaan useim-

missa tapauksissa jo riittävän lähellä normaalijakaumaa. Jos muuttujan jakauma perusjou-

kossa on epätavallinen (erittäin vino, monihuippuinen, jne.), niin tarvitaan isompi otos nor-

maalijakautuneisuuden takaamiseksi. 

5.4 Kaksi- vai yksisuuntainen testaus 

Edellä olen käyttänyt ainoastaan kaksisuuntaista testausta. Kahden ototksen t-testit  ja kor-

relaatiokertoimen testauksen voin toteuttaa myös yksisuuntaisena.  

T-testien kohdalla yksisuuntaisuus tarkoittaa sitä että tiedän etukäteen (ennen otoksen poi-

mimista) kumman ryhmän keskiarvo on suurempi tai olen pelkästään kiinnostunut erosta 

tiettyyn suuntaan.  

Korrelaatiokertoimen testauksessa yksisuuntainen tarkoittaa sitä että tiedän etukäteen (en-

nen otoksen poimimista) korrelaatiokertoimen merkin tai olen pelkästään kiinnostunut tie-

tyn merkkisestä korrelaatiosta. 

Yksisuuntaisen testin p-arvo on puolet kaksisuuntaisen testin p-arvosta. Yksisuuntaisen p-

arvon yhteydessä täytyy aina mainita, että kyse on yksisuuntaisesta p-arvosta. 

5.5 Hypoteesin testaus 

Monissa yhteyksissä merkitsevyystestauksen sijasta puhutaan hypoteesin testauksesta. Hy-

poteesin testauksesta puhuttaessa on tapana kirjata näkyviin nollahypoteesi (lähtöoletus) ja 

vaihtoehtoinen hypoteesi. P-arvon perusteella joko hylätään nollahypoteesi tai jätetään nol-

lahypoteesi voimaan. 

T-testeissä nollahypoteesina on: Ryhmien keskiarvoilla ei ole eroa. 

Korrelaatiokertoimen testauksessa nollahypoteesina on: Korrelaatiokerroin on 0. 

Khiin neliö -testissä nollahypoteesina on: Muuttujien välillä ei ole riippuvuutta. 

P-arvon laskenta sujuu samalla tavalla puhuttiinpa sitten merkitsevyystestauksesta tai hy-

poteesin testauksesta. 
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6 EXCEL JA TILASTOLLINEN PÄÄTTELY 
Excel-tiedosto http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx sisältää laskentapohjat 

• keskiarvon virhemarginaalille ja luottamusvälille (lähtötietoina tarvitset otoskoon, 

keskiarvon ja keskihajonnan) 

• prosenttiosuuden virhemarginaalille ja luottamusvälille (lähtötietoina tarvitset 

otoskoon ja otoksesta lasketun prosenttiosuuden) 

• riippumattoimien otosten t-testin p-arvolle (lähtötietoina tarvitset molempien otos-

ten otoskoot, keskiarvot ja keskihajonnat) 

• riippuvien otosten t-testin p-arvolle (lähtötietoina tarvitset otoskoon, molempien 

otosten keskiarvot ja keskihajonnat, parittaisten erojen keskiarvon ja keskihajon-

nan)   

• korrelaatiokertoimen testaamisen p-arvolle (lähtötietoina tarvitset otoskoon ja otok-

sesta lasketun korrelaatiokertoimen) 

• khiin neliö -testin p-arvolle (lähtötietoina tarvitset ristiintaulukoinnin lukumäärät). 

 

http://taanila.fi/otantavirhe.xlsx

