
Johdatus tilastolliseen päättelyyn – kurssikoe 10. 5. 2010

Huom. Omia taulukoita ja kaavakirjoja ei saa käyttää!

1. Tarkastellaan n-kertaista riippumatonta toistokoetta, jossa kunkin toiston onnistumistoden-
näköisyys on 0 < θ < 1. Olkoon T onnistumisten lukumäärä.
a) Mitä jakaumaa T noudattaa (jakauman nimi), ja mikä on kyseisen jakauman pistetoden-
näköisyysfunktio?
b) Oletetaan, että n = 10 ja havaittiin T = 4 onnistumista. Muodosta tätä havaintoa
vastaava uskottavuusfunktio parametrille θ ja etsi suurimman uskottavuuden estimaatti θ̂.

2. Dialyysipotilaalta mitataan veren fosfaattipitoisuus kullakin klinikkakäynnillä. Oletetaan,
että pitoisuudet vaihtelevat likimäärin normaalijakauman mukaan ja että eri käynneillä teh-
tyjä mittauksia voidaan pitää toisistaan riippumattomina. Kuudella klinikkakäynnillä teh-
tyjen mittausten keskiarvo oli 5.2 ja keskihajonta 1.1 (milligrammaa desilitrassa).
a) Määritä 90 %:n luottamusväli tämän potilaan keskimääräiselle fosfaattitasolle.
b) Onko seuraava väite oikein vai väärin: 90 %:n luottamusväli tarkoittaa sitä, että mikäli
tehdään suuri määrä fosfaattipitoisuuden mittauksia tarkasteltavasta potilaasta, noin 90 %
mittaustuloksista sijaitsee kyseisellä välillä. Perustele lyhyesti.
Ohessa on t-jakauman oikeanpuoleisten häntätodennäköisyyksien taulukko (f = vapaus-
asteiden lukumäärä).

3. A:lla on kaksi noppaa, joista noppa numero yksi on nelitahoinen (jonka silmäluvut ovat 1,
2, 3 ja 4) ja noppa numero kaksi on tavallinen noppa (silmäluvut 1–6). Kumpikin nopista on
harhaton, eli heiton tuloksena saadaan aina yksi silmäluvuista, ja todennäköisyys saada mikä
tahansa kyseisen nopan silmäluku on sama. A valitsee nopista satunnaisesti yhden siten, että
kummankin todennäköisyys on yhtä suuri. A heittää valitsemaansa noppaa ja paljastaa, että
tulokseksi saatiin silmäluku kolme. Sinun tehtäväsi on päätellä, kumman nopan A valitsi.

a) Muotoile tehtävän tilanne siten, että kerrot, mikä on tuntematon parametri, mikä on
sen priorijakauma ja mikä on havaintoa vastaavan satunnaismuuttujan ehdollinen jakauma
ehdolla parametri (eli otantajakauma).
b) Ratkaise vielä posteriorijakauma, eli laske todennäköisyys, että A valitsi nelitahoisen
nopan (ehdolla havaittu silmäluku kolme).

4. Erään englantilaisen ydinjätteen jälleenkäsittelylaitoksen läheisyydessä ilmaantui (tiettynä
ajanjaksona) neljä lapsuusiän leukemiatapausta. Tämä herätti huolta, sillä havainto on 16-
kertainen verrattuna koko väestöstä kerättyjen rekisteritietojen perusteella odotettavaan lu-
kuun 0.25. Eräs epidemiologian asiantuntija mallintaa tilanteen pitämällä lukua neljä sellai-
sen satunnaismuuttujan havaittuna arvona, jolla on Poisson-jakauma odotusarvolla 0.25 θ,
jossa θ on tuntematon parametri. Asiantuntijan ennakkokäsitystä θ:n arvosta kuvaa gam-
majakauma Gamma(α0, λ0), jossa α0 = λ0 = 3.4. Mikä on asiantuntijan posteriorijakauma
ja posteriorijakauman odotusarvo?
Muistin tueksi: Jos Poisson-jakauman odotusarvo on µ > 0, niin sen pistetodennäköisyys-
funktio on

f(k) = e−µ µ
k

k! , k = 0, 1, 2, . . .

Gammajakauma parametreilla α > 0 ja λ > 0 on positiivisella reaaliakselilla määritelty
jatkuva jakauma, jonka tiheysfunktio on, vakiokerrointa vaille, muotoa xα−1 e−λx, kun x > 0.
Gammajakauman odotusarvo on α/λ.




