
Johdatus tilastolliseen päättelyyn, kurssikoe 5.5.2014, ratkaisut (Jouni Luukkainen)

Teht. 1. Tarkastellaan seuraavanlaista koeasetelmaa: Tiettyä koetta toistetaan riippumattomasti saman-
laisissa olosuhteissa n kertaa. Kukin koe joko onnistuu tai epäonnistuu, ja onnistumisen todennäköisyys on
tuntematon luku θ. Satunnaismuuttuja X kertoo onnistumisten lukumäärän.

a) Minkänimistä jakaumaa X noudattaa, ja mikä on sen pistetodennäköisyysfunktio?

b) Oletetaan, että toistoja tehtiin n = 7 ja niistä X = 4 onnistui. Muodosta tätä havaintoa vastaava
uskottavuusfunktio, ja määritä suurimman uskottavuuden estimaatti θ:lle.

Ratk. a) (3 p) Sm X noudattaa binomijakaumaa, X ∼ Bin(n, θ), kun siis θ ∈ ]0, 1[ (tai θ ∈ [0, 1] ), ja sen
ptnf on

f(x; θ) = Pθ(X = x) =

(
n

x

)
θx(1− θ)n−x kaikilla x = 0, 1, . . . , n.

b) (3 p) Havainto on onnistumisten lukumäärä X = 4 yhteensä n = 7 nostossa, jolloin tätä havaintoa
vastaava uskottavuusfunktio on

L(θ) = f(4; θ) =

(
7

4

)
θ4(1− θ)7−4 = 35θ4(1− θ)3 kaikilla θ ∈ ]0, 1[.

Huomaa, että nyt ei voi olla θ = 0 eikä θ = 1, ja ne onkin jätetty parametrivälistä pois.

SU-estimaatin θ̂ eli funktiolle L suurimman arvon antavan parametrin arvon θ määrittämiseksi muodostetaan
logaritminen uskottavuusfunktio

ℓ(θ) = logL(θ) = log 35 + 4 log θ + 3 log(1− θ), kun 0 < θ < 1.

Derivoimalla saadaan, että

ℓ′(θ) =
4

θ
− 3

1− θ
=

4− 7θ

θ(1− θ)
,

joten ℓ′(θ) = 0 ⇐⇒ θ = 4/7, ja ℓ′(θ) > 0, kun 0 < θ < 4/7, sekä ℓ′(θ) < 0, kun 4/7 < θ < 1. Siis ℓ:n ja

samoin L:n suurin arvo on kohdassa θ̂ = 4/7 ≈ 0.57.

SU-estimaatti θ̂ voidaan määrittää myös alkuperäisestä uskottavuusfunktiosta: Koska

L′(θ) = 35
(
4θ3(1− θ)3 − 3θ4(1− θ)2

)
= 35θ3(1− θ)2

(
4(1− θ)− 3θ

)
= 35θ3(1− θ)2(4− 7θ),

niin L′(θ) = 0 ⇐⇒ θ = 4/7, L′(θ)) > 0, kun 0 < θ < 4/7, ja L′(θ)) < 0, kun 4/7 < θ < 1, joten L:n suurin

arvo on kohdassa θ̂ = 4/7. Tässä voisi ottaa parametriväliksi [0, 1], jolloin ei tarvitsisi määrittää L′(θ):n
merkkiä, kun θ ̸= 4/7, vaan riittäisi sen sijaan huomata, että L(0) = L(1) = 0 < L(4/7) (vastaava korvaava
huomio ℓ:stä olisi, että ℓ(θ) → −∞, kun θ → 0+ tai θ → 1−).

Arvostelusta. a) Jakaumasta piti ilmoittaa myös ne pisteet, joissa ptnf on positiivinen, eli siis pisteet
x = 0, 1, . . . , n (kun 0 < θ < 1); muuten sakkoa 1 p. Muoto 0 ≤ x ≤ n kelpasi. Binomikertoimen
unohtaminen vei 1 p.

b) Uskottavuusfunktion osuus oli 1 p. Binomikertoimen sai jättää pois.

SU-estimaatin osuus oli 2 p. Yleisessä tilanteessa, jossa on n toistoa ja x ∈ {1, . . . , n − 1} onnistumista,

SU-estimaatti on luentomateriaalin luvun 4.3 mukaan θ̂ = x/n, josta vastauksen θ̂ = 4/7 sai heti. Tästä

pelkästä oikeasta vastauksesta tuli 1 p. Saman 1 p sai, jos intuitioon vetoamalla kirjoitti θ̂ = 4/7, sillä

teorian tuottama arvo oli juuri intuition kanssa yhteensopiva. Myös haarukoimalla saatu likiarvo θ̂ = 0.571
tuotti 1 p. Mutta jos aluksi typisti parametriavaruuden käsittämään vain pisteen θ = 4/7, niin ei mitään

tilastollista päättelyä tarvittaisikaan, jolloin oikeasta vastauksesta θ̂ = 4/7 sai 0 p.

Tarkoitus kuitenkin oli ratkaista tehtävä kuten yllä eli luentomateriaalin tuloksen todistuksen tapaan, us-
kottavuusfunktion tai logaritmisen uskottavuusfunktion derivaattaa käyttämällä. On huomattava, että jos
tämä olisi tiukasti tehtävänannossa vaadittu, ei pelkästä oikeasta arvosta θ̂ = 4/7 olisi saanut pistettäkään.
Käytännössä arvostelu derivoimaan ryhtyneelle oli sitten hyvin lievää ja siis palkitsevaa; jo pelkästä ℓ′(θ):n
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tai L′(θ):n oikeasta laskemisesta sai 1 p. Ei siis menettänyt pistettäkään, jos ei osoittanut, että derivaatan
nollakohta θ = 4/7 todellakin antaa ℓ:lle tai yhtäpitävästi L:lle suurimman arvon. Toisaalta se olikin jo
etukäteen — ennen derivaatan laskemista — selvää, kuten moni tuntuikin ajatelleen.

Virheellinen, mutta b)-kohdassa kelpuutettava tulkinta oli, että havainto olisikin kirjanpito y = (y1, . . . , y7)
yksittäisten kokeiden tuloksista niin, että yi = 1, jos i:s koe onnistui, ja yi = 0, jos i:s koe epäonnistui, jolloin
jälleen vain onnistumisten määrä X =

∑7
i=1 yi = 4 vaikuttaa uskottavuusfunktion arvoon:

L(θ) = f(y; θ) = Pθ(X = 4) = θ4(1− θ)7−4 = θ4(1− θ)3 kaikilla θ ∈ ]0, 1[.

Tämä uskottavuusfunktio eroaa aiemmasta vain positiivisella kerrannaisella vakiolla, kuten joka tapauksessa
sallitaan, ja antaa (siis) saman θ̂:n.

Teht. 2. Puutavaraerästä tehtiin 9 riippumatonta kosteusmittausta. Mittausten keskiarvoksi saatiin 17.0
ja keskihajonnaksi 3.6 (prosenttia). Oletetaan, että kosteuspitoisuuden vaihtelut ovat likimain normaalisti
jakautuneita.

a) Muodosta 95 %:n luottamusväli puutavaraerän keskimääräiselle kosteuspitoisuudelle. Tarvittava taulukko
on liitteenä.

b) Onko seuraava luonnehdinta oikein vai väärin: 95 %:n luottamusväli tarkoittaa sitä, että jos kosteusmit-
tauksia tehtäisiin suuri määrä, niin noin 95 % mittauksista sijoittuisi ko. välille? Perustele lyhyesti.

Ratk. a) (4 p) Keskimääräinen kosteuspitoisuus vastaa tilastollisen mallin N(µ, σ2) odotusarvoa µ. Nyt
n = 9, ȳ = 17.0 (%), s = 3.6 (%), α = 0.05 ja kysytyn µ:n luottamusvälin on oltava kaksisuuntainen.
Luottamusvälin päätepisteet ovat

ȳ ± tn−1

(α
2

) s√
n
= ȳ ± t8(0.025)

s√
9
= 17.0± 2.306

3.6

3
= 17.0± 2.8,

joten luottamusväli on [14.2, 19.8].

b) (2 p) Luonnehdinta on väärin, koska luonnehdinta koskee yksittäisiä mittauksia eli siis koko puuta-
varaerän kosteuspitoisuuden jakaumaa, kun taas luottamusväli koskee koko puutavaraerän keskimääräistä
kosteuspitoisuutta. (Oikea luonnehdinta on, että jos 9 kosteusmittauksen sarjoja tehtäisiin suuri määrä,
niin noin 95 % näistä sarjoista lasketuista luottamusväleistä sisältäisi koko puutavaraerän keskimääräisen
kosteuspitoisuuden.)

Arvostelusta. a) Tehtävä piti tietysti ymmärtää oikein niin, että sekä otoskeskiarvolla ȳ että otoskeskiha-
jonnalla s on yksikkönä prosentti siten, että 1 % tarkoittaa, että puun painosta sadasosa on vettä. Tällöin
s:n yhteydessä prosentti tarkoittaa siis varsinaisesti prosenttiyksikköä kosteuspitoisuusprosenttiasteikolla.
Monilla oli kuitenkin ȳ = 17.0 ja silti s = 0.036 tai jopa s = 0.036 · 17.0 = 0.612. Väärä s vei 1 p.

Luottamusvälin päätepisteiden kaavan johtoa ei kysytty, joten sellaisen esittämisestä ei hyvitetty. Toisaalta
kaavan johdon virheistä (kuten satunnaismuuttujien Ȳ ja S ennenaikaisesta korvaamisesta niiden estimaa-
teilla ȳ ja s) ei sakotettu.

Tietysti µ:n ohella myös varianssi σ2 oli tuntematon. Oli siis käytettävä tn−1-jakauman tuottamaa luotta-
musväliä. Virheet yläkvantiilin tn−1(α/2) kaavassa tai huolimaton taulukon luku sakotettiin 1 pisteellä.

Sakkoa meni 2 p, jos käytti standardinormaalijakauman N(0, 1) yläkvantiilia zα/2 = z0.025 = 1.906, sillä se
olisi vaatinut, että σ2 olisi ollut tunnettu.

b) Luonnehdinta oli siis todettava vääräksi. Tämän yksi perustelu, jota kukaan ei näin yksityiskohtaisesti
esittänyt, olisi ollut, että luonnehdinta pätisi välille [µ−z0.025σ, µ+z0.025σ], joka taas ei kuitenkaan ole luotta-
musväli. Toinen perustelu olisi ollut luottamusvälien luonnehdinta. Siinä taas tehtiin paljon virheitä, mutta
silti saattoi saada 1 p. Luottausvälien luonnehdinta, että µ kuuluu luottamusvälille 95 % todennäköisyydellä,
on oikein vain, jos puhutaan tilanteesta ennen sen mittaussarjan tekemistä, josta luottamusväli lasketaan.
Puppua oli luonnehdinta, joka viittasi keskiarvon ȳ kuulumisesta luottamusväliin, sillä niinhän se kuuluu
100 % todennäköisyydellä — sen keskipisteenä! Mutta sellainenkin puhe teki 1 p arvoisesti eron tehtävässä
tutkittuun luonnehdintaan. Kolmas perustelutapa olisi ollut todeta, että luottamusväli riippuu tehdyistä
9 mittauksesta toisin kuin oikea, koko puutavaraerän kosteuspitoisuusjakaumaa koskeva (tuntemattomien
parametrien µ ja σ avulla muodostettu) 95 %:n väli.
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Teht. 3. Olkoon Y1, . . . , Yn satunnaisotos normaalijakaumasta N(µ, σ2), jossa sekä odotusarvo µ että
varianssi σ2 ovat tuntemattomia parametreja. Parametria σ2 on tapana estimoida havainnoista y1, . . . , yn
laskettavalla otosvarianssilla s2.

a) Millä kaavalla s2 lasketaan havainnoista?

b) Vastaavalle satunnaismuuttujalle S2 pätee jakaumatulos
n− 1

σ2
S2 ∼ χ2

n−1 (khii-toiseen-jakauma, n − 1

vapausastetta). Johda tämän avulla testi nollahypoteesille H0:σ = σ0, kun vastahypoteesi on yksisuuntainen
H1:σ > σ0. Miten p-arvo lasketaan? Tässä n ja σ0 > 0 ovat tunnettuja lukuja.

Tarvittavia taulukoita ei ole liitteenä, vaan sinun tulee kertoa, minkä funktion arvojen avulla p-arvo lasket-
taisiin (taulukoita tai tietokonetta käyttämällä).

Ratk. a) (2 p) Kaava on s2 =
1

n− 1

n∑
i=1

(yi − ȳ)2, jossa siis ȳ =
1

n

n∑
i=1

yi.

b) (4 p) Satunnaismuuttuja S2 on varianssin σ2 harhaton estimaattori, ja nollahypoteesin vallitessa satun-

naismuuttujalle t(Y) =
n− 1

σ2
0

S2, jossa Y = (Y1, . . . , Yn), pätee t(Y) ∼ χ2
n−1. Siksi testisuureeksi otetaan

tunnusluku t(y) =
n− 1

σ2
0

s2, jossa y = (y1, . . . , yn) on aineisto ja s2 on otosvarianssi kuten a)-kohdassa.

Testin p-arvo on luku
p = p(y) = PH0(t(Y) ≥ t(y)) = 1− Fn−1(t(y)),

jossa Fn−1 on χ2
n−1-jakauman kertymäfunktio.

Suuret t(y):n arvot ja vastaavasti pienet p:n arvot ovat kriittisiä nollahypoteesille H0 vastahypoteesin H1

hyväksi.

Tätä voidaan täsmentää kiinnittämällä merkitsevyystaso 0 < α < 1 ja ottamalla käyttöön χ2
n−1-jakauman

(ala)kvantiilifunktio qn−1 (= F−1
n−1), jolloin testi hylkää H0:n H1:n hyväksi merkitsevyystasolla α, mikäli

t(y) > qn−1(1− α) eli yhtäpitävästi p < α.

Funktion Fn−1 arvot saadaan tietokoneesta ja funktion qn−1 arvoja taulukosta (kuten 4. harjoitusten tehtä-
välapussa).

Arvostelusta. a) Käytännössä ȳ:n selittämistä ei vaadittu.

b) Testisuureen t(y) kaava oli 2 p arvoinen; samoin p:n ilmaiseminen todennäköisyytenä (ei välttämätön
välivaihe) ja p:n kaava kertymäfunktion avulla olivat yhteensä 2 p arvoista. Jos muodosti p-arvon, niin
merkitsevyystason α kiinnittämistä ja huomioonottoa ei vaadittu. Jos taas ei muodostanut p-arvoa, mer-
kitsevyystason α hylkäämiskriteerillä t(y) > qn−1(1− α) saattoi saada 3 p. Ratkaisussa oli testattava juuri
varianssia σ2 koskevaa hypoteesia ja käytettävä (siksi) juuri χ2

n−1-jakaumaa.

Teht. 4. a) Bayes-päättelyssä tärkeille funktioille on käytetty kurssilla merkintöjä p(θ), p(θ|y) ja f(y|θ).
Mitä nimityksiä niistä käytetään ja mitä ne kuvaavat? Millainen keskeinen kaava sitoo näitä funktioita
toisiinsa?

b)Mikä seikka voidaan nähdä ongelmana Bayes-päättelyssä? Mitä etuja siinä toisaalta on ns. frekventistiseen
päättelyyn verrattuna? Pari kolme virkettä riittää vastaukseksi.

Ratk. a) (4 p) Funktio p(θ) on priorijakauma. Kyseessä on satunnaismuuttujan θ̃ reunajakauman pisteto-
dennäköisyysfunktio (ptnf) tai tiheysfunktio (tf) parametriavaruudessa Θ. Se kuvaa parametria θ koskevaa
ennakkotietoa tai -käsitystä.

Funktio p(θ|y) on posteriorijakauma. Kyseessä on θ̃:n ptnf tai tf Θ:ssa ehdolla Y = y. Se kuvaa parametria
θ koskevaa tietämystä, kun havaintoaineisto y on otettu huomioon.

Funktio f(y|θ) on θ:n funktiona aineistoon y liittyvä uskottavuusfunktio (s. 116). Funktio f(y|θ) on myös
y:n funktiona (parametrin θ saadessa eri arvonsa) tilastollinen malli — vaikka oikeastaan tilastollinen malli
on vasta uskottavuusfunktio yhdessä priorin kanssa (luku 2.5.2). Se on (tällä kurssilla aina diskreetin)
havaintosatunnaisvektorin Y ehdollisen jakauman, ehtona θ̃ = θ, yhteispistetodennäköisyysfunktio (yptnf).
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Funktio f(y|θ) vastaa frekventistisen lähestymistavan funktiota f(y; θ) (luku 2.5.2), ja siitä seuraavat nämä
yhtenevät puhetavat frekventistisen lähestymistavan kanssa.

(Mutta funktio f(y|θ) ei θ:n funktiona ole ptnf eikä tf Θ:ssa. Esim. luvussa 10.5 pätee binomiuskottavuudelle

f(y|θ) = θk(1− θ)n−k, jossa k = t(y), että
∫ 1

0
f(y|θ) dθ < 1 aina, sillä n = 0 ei käy.)

Nämä kolme funktiota sitoo toisiinsa Bayesin kaava

p(θ|y) = p(θ)f(y|θ)
f(y)

kaikilla θ ∈ Θ,

jossa f(y) = P (Y = y) on havainnon y kokonaistodennäköisyys f(y) =
∑

θ∈Θ p(θ)f(y|θ) (diskreetin pa-
rametriavaruuden tapauksessa) tai f(y) =

∫
Θ
p(θ)f(y|θ) dθ (jatkuvan parametriavaruuden tapauksessa).

(Funktio f(y) on satunnaisvektorin Y reunajakauman yptnf.)

b) (2 p) Bayes-päättelyn ongelma on priorijakauman valinnan subjektiivisuus. (Eri tutkijat voivat tehdä
eri valinnat, minkä seuraus posterioriin voi pienellä otoskoolla olla huomattava; jonkin parametrialueen
järkevän osan poissulkeminen priorista taas voi tuhota posteriorin täysin.) (Ongelmana on aiemmin ollut
myös laskennallinen vaativuus, mutta senhän ovat ratkaisseet tietokoneet.)

Bayes-päättelyn etuja on sen elegantti tapa yhdistää ennakkotieto ja aineiston antama tieto. Tämä tehdään
puhtaasti todennäköisyyslaskentaa soveltamalla ja on siksi matemaattisesti selkeää.

Etuna on myös tulkinnallinen helppous: ei ole tarvetta ”toistetun aineistonkeruun” ajattelulle toisin kuin
frekventistisessä päättelyssä, jossa käytettään kuviteltuja havaintoja vastaavaa satunnaisvektoria ja sen ja-
kaumaa.

Arvostelusta. a) Funktioiden p(θ), p(θ|y) ja f(y|θ) nimitysten ja niiden kuvaamien asioiden selittämisen
osuus oli 2 p. Hankalin oli f(y|θ), mutta tällöinkin pisteen menetti vain, jos väitti, että f(y|θ) olisi θ:n
todennäköisyysjakauma (kun on havaittu y).

Bayesin kaava oli 2 p arvoinen. Mutta muoto ”posteriori ∝ priori × uskottavuus”, p(θ|y) ∝ p(θ)f(y|θ),
p(θ|y) = Cp(θ)f(y|θ) tai p(θ|y) = (1/f(y))p(θ)f(y|θ) antoi vain 1 p, sillä oli myös annettava kaava f(y):lle,
vaikkapa pelkästään diskreetin Θ:n tapauksessa.

b) Täsmällisellä kysymyksellä ”Mikä seikka voidaan nähdä ongelmana Bayes-päättelyssä?” tarkoitettiin juu-
ri priorin valinnan subjektiivisuutta; sen maininnan osuus oli 1 p. Toisaalta Bayes-päättelyn etuja koskevan
kysymyksen arvostelu oli hyvin lievä, ja 1 p sai monin eri perustein.

4


