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Statistiikkaohjelmat 

• Excel (tee laskelmat eri välilehdelle kuin missä itse 

data on); kuvaileva stat, lisäosia saatavissa stat 

analyyseihin 

• SPSS 

• SAS/JMP, SAS/EG, SAS 

• R (vaatii koodaamista) 

• jne 



Jakauma 

• Muuttujan havaitut arvot muodostavat jakauman 

• Jakauman tiedot tiivistetään graafisten kuvien ja 

kuvailevien tunnuslukujen (=descriptive statistics) 

avulla 

• Minkään datan jakauma (havaittu jakauma) ei 

noudata mitään teoreettista jakaumaa täydellisesti 

 

 



Jakaumat tilastotieteessä 

• Tilastollisessa päättelyssä käytetään hyödyksi jakaumia 

• Esimerkiksi kun normaalijakautuneen datan keskiarvo 

ja keskihajonta tunnetaan, tunnetaan koko jakauma 

• Jos siis tutkimusaineiston jakauma on likimain 

normaalijakauman muotoinen, voimme tehdä 

tilastollisia malleja, jossa oletetaan normaalijakauma 

• Siksi kannattaa aloittaa aineistoon tutustuminen 

jakauman piirtämisellä  



Normaalijakauma 

Symmetrinen 

Todennäköisyysjakauman pinta-ala on 1 



 

 

 

 

 

 

• Normaalijakaumia eri keskiarvoilla ja 

keskihajonnoilla 

 



t-jakauma 

Vapausaste (v)  riippuu otoskoosta ja estimoitavien 

parametrien määrästä 



Chi-square distribution (Χ2-jakauma) 

 

 

 

 

 

 

 

• K = vapausaste 



• Normaalijakauma on symmetrinen, 

keskiarvo/mediaani on jakauman puolivälissä, arvot 

ovat keskittyneet keskiarvon ympärille. Tarvitaan 

vaan keskiarvo ja keskihajonta kuvaamaan koko 

jakauma  

• t-jakauman ja Χ2-jakauman muoto vaihtelee 

vapausasteiden mukaan (otoskoko, estimoitavien 

parametrien määrä) 

Jakauman muoto 



Jakauman muoto (verrattuna norm jak):  

Huipukkuus ja Vinous 

 

 

 

 

 

Platykurtic distribution 
Low degree of peakedness 

Kurtosis <0 
 

Normal distribution 
Mesokurtic distribution 

Kurtosis = 0 
 

Leptokurtic distribution 
High degree of peakedness 

Kurtosis > 0 

 

 

 

 

 

Negatively skewed distribution 
or Skewed to the left 

Skewness <0 
 

Normal distribution 
Symmetrical 

Skewness = 0 
 

Positively skewed distribution 
or Skewed to the right 

Skewness > 0 

 



Tunnusluvut 

• Tunnusluvuilla kuvaillaan kerättyä dataa, tiivistetään datan informaatiota 
pieneen määrään lukuja 

 

• Tunnusluvut numeerisille: 
– Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

– Hajontaluvut 

– Tarkkuusluvut 

• Tunnusluvut kategorisille 
– Frekvenssit (lukumäärät) 

– Osuus (prosentuaalinen osuus) 

 

• Muista, että tunnusluvuilla pyritään estimoimaan eli arvioimaan 
populaation parametrin oikeaa arvoa tai arvioimaan tunnuslukujen 
tarkkuutta 



Tunnusluvut 

• Tunnuslukujen valinta riippuu  

– muuttujan tyypistä 

– jakauman muodosta 

– mitä halutaan kuvailla (sijaintia, hajontaa=vaihtelua, 

tarkkuutta, osuutta) 

 



Kategorinen data 

• Lasketaan jokaisen luokassa olevat lukumäärät 

(=frekvenssi) 

• Jokaisen luokan osuus eli prosenttiosuus 

• Ohjelmistossa voidaan laskea prosenttiosuus 

kokonaislukumäärästä, tai verrata rivi-tai 

sarakelukumäärään 



• Percent = Total %  esim 33/125 = 26.4% 

• Row PCT = Row % esim 33/77 = 42.9% 

• Col PCT = Col % esim 33/47 = 70.2% 



Prosentit 

• Mitä käytät: Total%, Row %, Col%? 

– Henkilöitä, jotka kuuluvut A-ryhmään ja joilla ei ollut 

murtumaa oli koko tutkimusaineistosta oli 33 kappaletta 

(26.4%) 

– Ryhmässä A murtumia ei ollut 33 henkilöllä (42.9%) 

– Heillä, joilla ei ollut murtumaa, kuului A-ryhmään 33 

kappaletta (70%) 

 



Prosentit 

• Useimmiten kuvataan ensin koko aineisto; miehiä oli 
132 kpl (66%) ja naisia 68 kpl (34%) 

• Sen jälkeen on tärkeää näyttää, että randomisoiduissa 
ryhmissä (esim lääkeryhmät A ja B) prosenttiosuudet 
ovat kutakuinkin vastaavat 

– Ryhmässä A oli miehiä  71 (67.6%) ja naisia 34 kpl (32.4%) 
ja ryhmässä B oli miehiä 61 kpl (64.2%) ja naisia 34 kpl 
(35.8%) 

– Huom, koska ryhmät/keskukset usein eri kokoiset niin ainoa 
asia mitä voi suoraan verrata on prosentit 



Prosenteista kuvia 

• Useimmiten luokittelevasta datasta esitetään 

pylväsdiagrammi 

 

 

 



Esimerkkidatat 

–Data1 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} 

–Data2 = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,1000} 
 

– Laskennat tässä esityksessä tehdään näistä datoista, 

jotka ovat numeerisia muuttujia, suhdeasteikollisia ja 

havainnot oletetaan riippumattomiksi 

 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

Keskiluvut 

• Keskiarvo (aritmeettinen) 

 

 

 

• Trimmattu keskiarvo 
– Poistetaan datasta ääriarvoja z% 

– Esim 10% trimmattu keskiarvo: poistetaan 10% pienimpiä ja 
10% suurimpia arvoja ja sen jälkeen lasketaan aritmeettinen 
keskiarvo 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Aritmeettinen keskiarvo 

–Data1  

–Data2   

• Aritmeettinen keskiarvo hyvin herkkä 

poikkeaville havainnoille 

5.5x

5.104x



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Trimmattu keskiarvo on harvinainen kokeellisissa 

tutkimuksissa, sitä käytetään esim 

laadunvalvonnassa 

 

• Data1 ja Data2 (molemmista poistetaan suurin ja 

pienin):   

5.5
8

98765432



t



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

Keskiluvut 

• Painotettu keskiarvo 

 

 

• Geometrinen keskiarvo 

 

 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Painotettu keskiarvo 

• Data1: Haluamme painottaa alle 5 olevia arvoja 

• Esim (2*1+2*2+2*3+2*4+5+6+7+8+9+10)/14 

• = 65/14 ≈ 4.6 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Geometrinen keskiarvo 

• Data1 :   

 

 

 

• Data2: 

 

5.41098765432110 g

2.7100098765432110 g

n
nxxxg  21



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

Keskiluvut 
• Järjestä data suuruusjärjestykseen! 

 

• Mediaani 
– jakauman keskimmäinen arvo 

– ei ole herkkä poikkeaville havainnoille! 

 

• Mediaani 

– Data1 m = 5.5 

– Data2 m = 5.5 
  



Muita sijaintia kuvaavia tunnuslukuja 
• Kvartiilit jakavat aineiston neljään osaan 

– Keskikvartiili Q2 on mediaani 

– Alakvartiili Q1  

– Yläkvartiili Q3  

 

 

 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Kvartiilit 

–Q1 = 25% havainnoista pienempiä 

• Data1 ja Data2: Q1 = 3.25 [Excel], 3.5 [oppikirjat] 

–Q3 = 25% havainnoista suurempia 

• Data1 ja Data2: Q3 = 7.75 [Excel], 7.5 [oppikirjat] 

 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut 

• Kvartiilien ja pienempien fraktiilien laskukaavoja 

useita, siksi eri ohjelmat saattavat antaa eri 

tuloksen 

–Käytetään eri kaavoja 

– Lasketaanko suoraan datasta  

–Oletetaanko joku jakauma datan taakse 

 



Sijaintia kuvaavat tunnusluvut – mikä paras? 

• Mikä sijaintia kuvaava tunnusluku valitaan, riippuu 

jakauman muodosta! 

• Mikäli data noudattaa normaalijakaumaa/on ainakin 

symmetrinen, on aritmeettinen keskiarvo paras (ja 

on sama arvo kuin mediaani) 

• Mikäli datan jakauma on vino (esim log-normaali), 

niin paras on usein geometrinen keskiarvo tai 

mediaani  



Hajontaluvut 

• Keskihajonta 

 

 
• Kuvaa keskimääräistä vaihtelua keskiarvosta 

• Vaihtelun mitta 

 

 



Hajontalukuja 

• Varianssi  

   var = s2 

 

• Variaatiokerroin, CV%  

    

 

   

 



 

 

Keskihajonta kuvastaa datan vaihtelua 
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Data1:  

Data2: 

7.314s



Variaatiokerroin (CV) 

• Variaatiokerroin määrittää havaintoarvojen suhteellisen hajonnan ja 

se ilmoitetaan tavallisesti prosentteina. Variaatiokerroin (%) osoittaa 

siis kuinka monta prosenttia havaintoarvojen keskihajonta on 

havaintoarvojen keskiarvosta. 

• Data1: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 

Havaintoarvojen keskiarvo on 5.5 ja keskihajonta on 3. 

• CV (%) lasketaan keskihajonnan ja keskiarvon suhteena = 

100*3/5.5= 54.5% 

• Luvut vaihtelevat siis keskimäärin 55% havaintoarvojen 

keskiarvon (= 5.5) ympärillä. 

 



Variaatiokerroin 

• Keskihajonnan yksikkö on sama kuin datan yksikkö 

• Suuruusluokaltaan erilaisten muuttujien 

keskihajontoja ei silloin pysty vertaamaan 

(esimerkiksi erilaiset konsentraatiotasojen 

keskihajonnat) 

• Variaatiokerroin on mittayksiköstä riippumaton 

hajonnan tunnusluku 



Variaatiokerroin 

• Esimerkki. Lasten keskiarvo on 125 ja keskihajonta 

on 30. Aikuisten keskiarvo on 250 ja keskihajonta 

on 60.  

• Suhteutetaan keskiarvoon 

• Lasten CV = 100%*30/125 = 24% 

• Aikuisten CV = 100%*60/250=24% 

• Ero hajonnoissa siis johtui mittaustulosten 

suuruusluokasta 



CV 

• Data 2: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1000 

• Keskihajonta = 315 

• Keskiarvo = 104.5 

 

• CV = 100* 315/104.5 = 301% 

 



Hajontaluvut 

• Eli hajontaluvut ovat todella herkkiä 

poikkeaville havainnoille 

–Voidaan tehdä täysin vääriä päätelmiä 

hajonnasta (tai CV) jos poikkeavia ei 

huomioida 

 



Molempi parempi 

• Keskiarvo ei ole riittävä tunnusluku kuvaamaan 

dataa, tarvitaan myös hajontaluku 

 

 



Eli 

• On syytä tietää, minkälainen jakauma on datan 

takana (symmetrinen, vino…)  

• Tarkistettava, onko datassa poikkeavia arvoja 

• Tarkista edes, onko keskiarvo ja mediaani 

lähekkäin, silloin symmetrisen jakauman oletus 

varmaankin ok ja arit. keskiarvot ja hajontaluvut ok 

 



Muita hajontamittareita 

• Vaihteluväli (range) 

– Min-max 

 

– Hyvä datan raportointi 

– Esim. The age mean was 34 years (SD 2.2; range 18-

55). 



Tarkkuusluvut 

• Keskiarvon keskivirhe 

 

 

• Luottamusväli 

– Tunnusluku  ±  taulukkoluku * tunnusluvun keskivirhe 

– Keskiarvon luottamusväli on 



Keskivirhe 

• Meitä kiinnostaa tunnusluvun 

tarkkuus/keskimääräinen virhe eli mikä arvo/millä 

välillä se on taivaassa, Oikeasti 

• Aritmeettisen keskiarvon keskivirhe, lyhenne SE 

• Keskihajonta jaettuna √otoskoolla = 

  Eli keskiarvon tarkkuus paranee aina kun otoskoko 

suurenee 

n

s



Keskihajonta vs keskivirhe 

• Kumpi keskihajonta vai keskivirhe? 

– Vaihtelun kuvaamiseen keskihajonta 

– Keskiarvon tarkkuuden kuvaamiseen keskivirhe 



Luottamusväli 

• Voidaan arvioida, missä Oikea keskiarvo on 95% 

todennäköisyydellä 

• kun n ≤ 20: 

• kun n > 20: 

    missä käytetään n-1 vapausasteista t-jakauman arvoa 

 

• Huom. Sama kaava ei päde esim keskihajonnan tai 

CV:n luottamusvälin laskuun 

 

 

SEx *96.1

SEtx n *1

2/05.0





Luottamusväli 

• Esim Data 1.  

 Keskiarvo = 5.5, Keskihajonta=3.0 , n=10 

 95% luottamusväli [3.64,7.36] 

 => Oikea arvo on Oikeasti 95% todennäköisyydellä tällä 

välillä 

    - Jos dataa olisi ollut paljon n=1000 

 => 95% luottamusväli [5.31,5.69] 

 



Luottamusväli  

• Data 2. {1,2,3,4,5,6,7,8,9,1000} 

• Keskiarvo=104.5, sd=314.7, n=10 

• Keskiarvon 95% luottamusväli [-90, 299]! 

=> eli meillä ei ole datan perusteella paljoakaan tietoa 

Totuudesta eli Oikeasta arvosta 



Luottamusvälin käsite 

• Ihan tarkkaan ottaen, luottamusvälin käsite 

tarkoittaa sitä, että jos koetta toistetaan ’äärettömän’ 

monta kertaa samanlaisena, kaikissa tutkimuksissa 

laskettaisiin luottamusväli, niin 95% tapauksissa se 

Oikea keskiarvo arvo sisältyisi luottamusväliin 





Numeerisen datan kuvat 

• Jos halutaan kuvailla jakaumaa, niin numeerinen 

data täytyy ensin luokitella luokkiin (esimerkiksi 

pituus 10 cm luokkiin) ja sen jälkeen piirretään 

histogrammi 

 

 

-Pylväät kiinni toisistaan, y-akselilla useimmiten 

frekvenssi eli lukumäärä 

-Muoto riippuu luokittelusta (usein ohjelmat tekevät 

datan luokittelun automaattisesti) 

-Moni ohjelma pystyy lisäämään kuvaan esimerkiksi 

normaalijakauman piirron kuvaan, jolloin voi 

todenmukaisesti arvioida muuttujan jakaumaa 



Numeerisen datan kuvat 

• Numeerinen data tiivistetään kuitenkin useasti tunnuslukuihin, 

keskiarvo/mediaani/hajonta/kvartiilit 

• Erittäin havainnollinen kuvatyyppi on tällöin laatikko-jana kuvio (box-plot), jonka 

avulla saadaan paljon tietoa muuttujan jakaumasta. 

• Laatikon alareuna kertoo muuttujan alakvartiilin ja yläreuna yläkvartiilin, joten 

laatikon sisään jää 50% muuttujan arvoista (kvartiiliväli). Viiva laatikon sisällä on 

mediaani ja keskiarvoa voidaan kuvata jollakin symbolilla (tässä vinoneliö). 

 

 



Box-plot 

• Viikset kertovat (huom eri tapoja/kaavoja eri ohjelmistoissa) 

– minimin ja maksimin tai  

– 75% quartile+(75% quartile-25% quartile)*1.5 ja  

      25% quartile-(75% quartile-25% quartile)*1.5  

• Tärkeintä on, että viiksien ulkopuoliset pisteet kertomat poikkeavista havainnoista, 

outliereista 

 

 

 

 

 

 

 



Box-plot 

• Kertoo jakauman muodosta (katso, onko mediaani ja 
keskiarvo kaukana toisistaan) 

 

 

 

 

 

• Millä välillä on puolet havainnoista? 

• Onko poikkeavia havaintoja? Onko ne arvot oikeita vai 
datavirheitä? 

• Sen lisäksi sen tietenkin kertoo oleellisimmat tunnusluvut 



Keskiarvokäyrät 

• Kuvissa taas valittava keskihajonnan ja keskivirheen välillä, 

kuvailetko dataa vai keskiarvoa 

• Ja varmistettava, että keskiarvo ok vai pitääkö tehdä mediaanikäyrät 

  



Keskiarvojen erotus 

• Data mitattu kahdessa aikapisteessä: 



Miten laskea keskiarvojen erotus? 

Haluat tietää prosentuaalisen muutoksen 

 



Prosentuaalinen muutos 

• Lasketko 100*(39-24.9)/24.9 = 56.7% ? 

 

 

• Toivottavasti ET! Tämä on yleinen virhe. 

• Jos on data individuaaleista olemassa, niin aina 

lasket ensin jokaiselle prosentuaalisen muutoksen 

dataan ja siitä uudesta muuttujasta keskiarvon  



Prosentuaalinen muutos laskettu jokaiselle 

 



• Keskiarvoista laskettu muutos oli 56.7% 

• Oikein laskettu on 75.9%!!!! 

• Sama koskee mediaaneja, jotka nytkin voisivat olla 

parempia tunnuslukuja 


