
Bayes-menetelmiä
biljardipalloista riskinarviointiin

• Historia:
• 1700-1800: Bayes, Laplace
• 1900: de Finetti, Jeffreys, Savage, Lindley
• 1990- laskennallisten menetelmien kehitys

• Esimerkkejä riskinarvioinnista (elintarviketurvallisuus).
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• Opiskeli Edinburghissa teologiaa ja ilmeisesti
matematiikkaakin.
• 1740-l: Bayes alkoi pohtia syiden ja seurauksien

todennäköisyyksiä: voidaanko laskea P(syy | seuraus) ?
- Ns. ”inverse probability”.
- ”Millä todennäköisyydellä noppa on painotettu jos

viidellä heitolla on saatu 5 kuutosta?”
- Ja edelleen: ”millä todennäköisyydellä seuraava

heitto on kuutonen?”
- Miten liittyvät toisiinsa Cause, effect, uncertainty…?
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”I suppose the square table or plane ABCD to be
so made and levelled…”

• Bayesin ratkaisu (ajatuskoe) syntyy 1746-1749:

• Kuvitellaan tasainen suorakulmainen pöytä
• Avustaja heittää pallon ”sattumanvaraisesti” pöydälle ja

merkitsee mihin se pysähtyy. (Ei kerro Bayesille).
• Avustaja heittää uusia palloja pöydälle ja kertoo kummalle

puolelle ensimmäisen pallon paikkaa ne pysähtyvät.
• Jos esim. kaikki pallot jäävät oikealle puolelle,

ensimmäinen pallo on todennäköisesti ollut melko
vasemmalla!
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Kokemuksesta oppimisen laskenta

• Mitä enemmän palloja heitetään, sitä suuremmalla
varmuudella voimme päätellä ensimmäisen pallon sijainnin.
• Tämä on havainnoista oppiva systeemi.
• Ennen havaintoja, mikä tahansa sijainti on yhtä

mahdollinen kuvataan sitä tasajakaumalla Uniform(0,1)
- Ymmärrettävä valinta jos ensimmäinen pallo heitetään

”sattumanvaraisesti” tasaiselle pöydälle aleatorinen
vai episteeminen tulkinta?
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Bayesin kaava?
• Ei käyttänyt nykyisin käytössä olevia merkintöjä, mutta ajatus on tämä:

– Pallojen määrä X viivan vasemmalla puolella: jakauma P(X | p) =
Binomial(N,p)   missä p = tuntematon sijainti välillä [0,1].

– Nyt halutaan laskea P(p | X), eli p:n jakauma ehdolla X.

– Huomataan:  P(X,p) = P(X|p)P(p) = P(p|X)P(X).
– Ratkaistaan: P(p|X) = P(X,p)/P(X) = P(X|p)P(p)/P(X).
– Tämä tunnetaan nykyään Bayesin kaavana.

• P(X|p) voidaan kirjoittaa ja laskea: binomi tf.
• P(p) on (tässä) tasajakauman tf.  (ns priorijakauma).
• P(X) on normalisoiva tekijä  =   P(X|p)P(p) dp = vakio.
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Pierre Simon Laplace
*1749, †1827

• Bayesin (ja Pricen) jälkeen juuri
kukaan ei tehnyt kaavalla mitään.
Kunnes:

• ”The man who did everything” – ja
paljon muuta.

Portrait by Madame Feytaud,
courtesy of the Académie des Sciences,
Paris
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Ad hoc -päättelystä kohti systemaattista
menetelmää

• Astronomit tyypillisesti laskivat mittauksista keskiarvon.
– Kuulostaa järkevältä keinolta eliminoida virheitä.
– Mutta mihin tämä perustuu, sitä ei osattu todistaa. Oli vain

ad hoc –periaate.

– Mutta mehän jo tiedämme, että jos xi ~ N( , 2), ja Sn=
(x1+…+xn) niin Sn/n ~ N( , 2/n)

– Ja vieläpä yleisemmin, kunhan E(xi) = , ja Var(xi)= 2>0,
ja kun n .

(keskeinen raja-arvolause !  Central limit theorem !)
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Laplacen intuitio

• Laplace ei tuolloin vielä kirjoittanut Bayesin kaavaa, mutta
kuvasi sen sanallisesti.
– Oivallus: luetellaan kaikki mahdolliset syyt C, ja arvioidaan

niitä havainnon E saatuamme.
– Kaavana:

P(Ci |E)   =    P(E| Ci)   /    [P(E | C1)+…+P(E | Cn)]
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Osataan laskea seurauksien E
todennäköisyys, jokaiselle syylle C

C1

C2

Cn

…

E1

E2

Ek

…
P(E | C1)
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Kun seuraus E havaittu, halutaan laskea
syyn C todennäköisyys

C1

C2

Cn

… E2

P(C | E2)=?
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Pidä mielessä! Tähän
palataan viimeisellä

sivulla…..



Yleistetty kaava

• 1810-1814 Laplace keksii vihdoin yleisen kaavan:

P(Ci |E) =  P(E| Ci)P(Ci)  /  [P(E | C1)P(C1)+…+P(E | Cn)P(Cn)]

Tässä ei tarvitse olettaa prioritodennäköisyyksistä että ne
olisivat yhtäsuuret P(C1)=P(C2)=…=P(Cn).

Laplacen todennäköisyyslaskut nojasivat silti intuitioon:
”essentially, the theory of probability is nothing but good
common sense reduced to mathematics”.

11



UK: tilastotieteen synty

• Fisher 1925: Statistical Methods for Research Workers.
Ohjekirja kaikelle tutkimukselle!

• Fisher Bayesin kaavasta:
• ”The theory of inverse probability is founded upon an

error, and must be wholly rejected”.
• Huom: Bayesin kaavan voi myös tulkita yksinomaan

frekvenssitodennäköisyytenä: yhteisfrekvenssijakauma f(x,y)
ehdollinen frekvenssijakauma f(x | y) tai f(y | x).

Periaatteellinen kiista: voiko todennäköisyys olla episteeminen
epävarmuus?
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Bayes 1900-

• 1937, Bruno de Finetti: ”Bayes’ subjectivity
on a firm mathematical foundation”
• Esityslause, ’representation theorem’:

• Harold Jeffreys: jos tasajakauma kuvaa
epävarmuutta parametrille , niin tästä ei
seuraa tasajakaumaa esim. parametrille 2

tai log( ) invariantti Jeffreysin priori.
• Savage & Dennis Lindley: tilastotieteelle

aksiomaattinen perusta? Bayesläinen
tilastotiede syntyy.
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Laskennan läpimurto: MCMC

• Hierarchical Models (Lindley and Smith, Journal of the Royal
Statistical Society, Series B, 1972) and Markov chain Monte
Carlo (Gelfand and Smith, Journal of the American Statistical
Society, 1990).

• 1990-luku: MCMC ja WinBUGS
• Käytännön laskenta helpottuu.
• Mahdollista laatia suurempia ja realistisempia malleja.
• Esimerkkejä monilta sovellusalueilta.
• Vihdoin toimivia laskentavälineitä Bayes-menetelmien

soveltamiseen.
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Mihin on tultu?
• Metodien eduista ja puutteista voidaan nyt jo väitellä

pragmaattisin, eikä vain ideologisin perustein.

• Bayesmallin voi tulkita oppivana algoritmina joka kertoo miten
data päivittää lähtötilanteen tietämyksen lopputilanteen
tietämykseksi.

• Maksimointi parametrien piste-estimaatit.
• Integrointi parametrien jakaumat.
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Matematiikka Tilastotiede

Tietojenkäsittely,
ohjelmointi

Sovellus
(riskinarviointi)

2014:



• Tilastotieteen ja (Bayes)-mallinnuksen
rooli RAssa?

Periaatteessa RA alkaa päätöksentekijän kysymyksestä
tai tarpeesta ei itsestään selvää onko dataa
tarpeeksi tai ollenkaan.
Data yleensä kerätty jotain muuta käyttötarkoitusta
varten kuin tilastotieteellistä analyysia.  (esim.
oppikirjoissa yleensä oletetaan otoskoko n, ja tulos x
kpl ’positiivisia’,  josta estimoidaan p, mutta entä jos n
ei ole tunnettu….. )
Usein ”p >> n”  !    Oletukset vs. empiria.
EFSA: experiences & lessons learnt (QMRA):
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2725.html
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• Mallintaja – tilastotieteilijä – tutkija
työssään?

Arjen filosofia: hyvin muotoiltu kysymys on puoli
ratkaisua.
Taustatyö, datan hankinta ja tulkinta, ongelman
tarkentaminen ja rajaaminen mihin menetelmillä
voidaan vastata, mihin ei.
Projekteja, kesto 1v -3v.
Asiantuntijatyö, konsultointi, työryhmät, lausunnot .
Artikkelien kirjoitus, korjailu, referointi, raportointi.
Uusien projektien suunnittelu, hakemusten laadinta.
Monitieteisyyden haasteet,  oman ammattitaidon
ylläpito ja kehitys?
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• Epävarmuuden (ainakin) viisi tasoa:
Satunnaisepävarmuus havainnoista. Malli ja sen
parametrit ’tunnetaan’. X=?, tn-jakauma: X ~ f( ).
Esim. X on nopanheiton tulos, P(x=i)=1/6, tai X on mittaus
~ N( , 2).

Ns. ’aleatorinen’ epävarmuus.
Epävarmuus parametreista. =? Voi perustua
ennakkotietämykseen tai (lisäksi) dataan: f( |data)

Ns. ’episteeminen’ epävarmuus.
Epävarmuus mallista. f=? mallifunktion valinta.
Epävarmuus taustaoletuksista.
Epävarmuus täysin tuntemattomista tekijöistä.
(’unknown unknowns’)
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Riskit ja epävarmuus



Jyväskylä 29.5.2009 20

EU survey of broiler flocks
Bayesian inference requires defining prior distribution p( ). This describes our
initial uncertainty about
before observation Z.
Assume initially ”complete lack of information”, choosing p( ) as a flat
distribution over all real values.

Then:
P( | Z) = N(Z | ,0.5) / constant

= Normal(Z,0.5)  -distribution for .

Hence, posterior mean = E( | Z) = Z
Posterior variance = Var( | Z) = 0.5

Testin sensitiivisyys?
Todellinen esiintyvyys?
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Esiintyvyyden arviointi
• Halutaan arvioida patogeenin esiintyvyys p populaatiossa.

Kerätään otos, N kpl yksilönäytteitä.
Jokainen näyte testataan, jolloin todetaan X kpl
positiivisia.
Mutta testin sensitiivisyys on q<1.
Oletetaan spesifisyys 100%.
Vääriä negatiivisia tuloksia voi siis tulla!

• Lasketaan posteriorijakauma: P(p | X,N)

ottamalla huomioon epävarmuus sensitiivisyydestä q :

• Voidaan myös hyödyntää erillistä dataa sensitiivisyydestä.
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• Aarnisalo K et al: Use of results of microbiological analyses for risk-based control of Listeria
monocytogenes in marinated broiler legs. International Journal of Food Microbiology 121
(2008) 275–284.

•
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Kuluttajakäyttäytyminen

time vs temp
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Kypsennysaika ja –lämpötila?

Yhdistelmä vaikuttaa riskiin.
Jääkö ruokaan listeriaa?

P(Time,Temp| ) ?

Jakauma kuvaa hajontaa
koko populaatiossa,
mutta sen parametrit
ovat itsessään epävarmoja.



•
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Elintarvikebakteerit ja sianliha:
mitä vaikuttaisi jos…?

Esiintyvyys,
perustilanne.

Esiintyvyys,
jos molemmat
interventiot käytössä.

Esiintyvyys,
jos interventio A
käytössä.

Esiintyvyys,
jos interventio B
käytössä.

• Mallin valinta ja muut oletukset?



24

Kokonaismalli data



• BSE-riskitaso 1980-2002 tuoduissa eläimissä riippui eläimen
taustatiedoista

A: syntymävuosi,
B: tuontivuosi,
C: poistovuosi,
D: tuontimaa.

– Noin 2000 tuotua eläintä.
– Puuttuvia tietoja: yksi tai useampi tieto A-D.
– Osasta täydelliset tiedot.
– Puuttuvia tietoja voi päätellä

havaittujen perusteella.
epävarmuusjakauma

P(puuttuvat datat | havaitut datat)
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Tuontiriskit
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Haitta-aineiden elintarvikeperäisen saannin arviointi:  Nitriitti
- Mikä pitoisuus? Mikä määrä?  Saanti = pitoisuus × määrä.
- Kerta-annos? Keskimäärin?
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leikkelemakkara, 3v

määrä

tih
ey

s

0 20 40 60 80 100

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

ruokamakkara, 3v

määrä

tih
ey

s

0 100 200 300 400

0.
00

0
0.

00
4

0.
00

8

kalkkunaleikkele, 3v

määrä

tih
ey

s

0 20 40 60 80

0.
00

0.
02

0.
04

0.
06

kinkkuleikkele, 3v

määrä

tih
ey

s

0 20 40 60 80 100 120

0.
00

0.
01

0.
02

0.
03

0.
04



27

Kampylobakteeri ja tuotantoerät

1 2 n… …

y11 y1j…

Kontaminoituneet erät Kontaminoitumattomat erät

…

Kontaminoituneet yksilöt Kontaminoitumattomat yksilöt
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Päättelyongelma

• Synteesimallin tulos: parametrien todennäköisyysjakauma
(posteriorijakauma).

dPXP
PXPXP

)()|(
)()|()|(Bayes

Data ”X1”:
1. mittaus /erä
’satunnaisotos’

Data ”X2”:
~20 mittausta /erä
positiivisia eriä

= (q, pw, i , b, w )Parametrit:
P( |X1 & X2)

PäättelyMalli

&
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Parametrien jakauman mukaan ennustettu tilanne erälle

• Ennuste erän MC tulokselle   (”n=5,c=1,m=1000”)
Millä todennäköisyydellä MC+/MC- ?

• Oletetaan erän MC-tulos
Kysymys: mitä se kertoo k.o. erästä?

Lasketaan päivitetty parametrien jakauma k.o. erälle,
ehdolla MC-tulos.
Lasketaan riskiennuste päivitetyn tiedon mukaan k.o. erälle.

Eräkohtainen ennuste ja MC tulos?

( Bayes päättely)



Mikrobikriteerien arviointi ja epävarmuus

30

RR = risk ratio =   riski kun kriteeri täyttyy / riski jos kriteeriä ei ole.
P(MC not met)  =  tuotantoerän hylkäämistodennäköisyys.

Ei vähennä riskiä,
hävikki pieni.

Vähentää riskiä,
suuri hävikki.
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• Ihmisten raportoidut salmonellatapaukset
• Kotimaiset ja ulkomaiset tartunnat
• Tapausten salmonellatyypit

• Tuotantoeläimistä todetut salmonellat
• Positiivisten määrä / testien määrä
• Löydösten salmonellatyypit
• Kulutusmäärät, yms.

• P(lähde on X | tautitapaus tyyppiä B)

• Sama kysymys kuin jo muinoin Bayesilla: P(syy | seuraus)=?

Tartuntalähteiden arviointi:
luokitteluongelma

Broiler

Broiler (imp.)

Turkey
Turkey (imp.)

Beef

Beef (imp.)

Pork

Pork (imp.)

Egg Another reason


