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Harjoitus 10, neuvontaa

Tehtävät 1–4 ovat luonteeltaan vastaavanlaisia kuin osan 1 tehtävät, ja niissä neuvo on
yksinkertaisesti perehtyä luentomateriaaliin (Teema10).

Erona osaan 1 on se, että osassa 2 opittujen sisältöjen perusteella käytettävissä on nyt
enemmän tilastollista käsitteistöä, jolla tehtäviin voidaan pureutua.

Tehtävä 5 (b-kohta) on näistä ainoa, jossa tarvitsee tehdä laskutoimituksia. Luento-
materiaalissa on selostettu χ2-riippumattomuustestin periaate sanallisesti (ks. Teema10,
s.24–26) ja esimerkin avulla. Tarkastellaan asiaa vielä hieman tarkemmin kaavamuodossa,
ensin yleisesti ja sitten tehtävässä annetun ristiintaulukon A kannalta.

Taulukon luokittelijoiden riippumattomuutta testaavassa χ2-testissä tarkastellaan havait-
tujen ja odotettujen frekvenssien eroja. Merkitään havaittuja frekvenssejä symbolilla o
(observed) ja odotettuja (teoreettisia, nollahypoteesin H0 ilmaiseman riippumattomuus-
oletuksen mukaisia) frekvenssejä symbolilla e (expected).

Jotta taulukon soluihin voidaan viitata yksikäsitteisesti, tarvitaan rivi- ja sarakekoh-
taiset indeksit. Olkoot ne i ja j, jolloin yleinen merkintä havaitulle frekvenssille on oij ja
odotetulle frekvenssille eij. Kootaan tähänastinen:

• Havaitut frekvenssit: muodostavat lähtökohtana olevan ristiintaulukon, tarkem-
min sanottuna luokittelijoiden ehdolliset jakaumat (ks. Teema5, s.2). Vastaavasti
rivi- ja sarakesummat muodostavat reunajakaumat, ja niiden (kumman tahansa)
summa on havaintojen kokonaismäärä n.

• Odotetut frekvenssit: eivät ole tiedossa, mutta ne saadaan helposti H0:n perus-
teella reunajakaumien lukujen tuloina. Solun ij odotettu frekvenssi on

eij =
ni· n·j

n
, (1)

jossa ni· on rivin i summa ja n·j sarakkeen j summa.

Kaksi asiaa on otettava huomioon lukujen oij ja eij eroja tutkittaessa:

1. Eroja tarkastellaan neliöllisinä, siis muodossa (oij − eij)
2, jolloin suuremmat erot

nousevat korostetummin esiin.

Suunnalla ei ole tällöin merkitystä; ei siis ole väliä, kumpi frekvensseistä on suurempi
ja kumpi pienempi, koska neliö on joka tapauksessa positiivinen luku (tai nolla,
mikäli oij = eij).

2. Eroja tarkastellaan suhteellisina, siis suhteutettuina odotettuihin frekvensseihin;
kaavana ilmaistuna (oij − eij)

2/eij.

Tässä on vielä huomattava, että odotetut frekvenssit eij eivät saa olla nollia, mutta
jos yksikin niistä olisi, ei taulukossakaan olisi paljoa järkeä (miksi?).
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Kun kootaan kaikki edelläoleva yhteen, saadaan χ2-testisuure

χ2 =
r∑

i=1

c∑
j=1

(oij − eij)
2

eij

, (2)

jossa r viittaa taulukon rivien (row) ja c sarakkeiden (column) lukumäärään. Kaksois-
summan

∑r
i=1

∑c
j=1 avulla kaikki taulukon solut käydään läpi, ts. lasketaan yhteen edellä

selitetyt havaittujen ja odotettujen frekvenssien neliölliset, suhteelliset erot. Näitä lukuja
kutsutaan χ2-kontribuutioiksi, koska ne kertovat, miten paljon yksittäinen taulukon solu
kontribuoi χ2-testisuureeseen.

Tehtävässä annetussa taulukossa A dimensiot ovat r = 2 ja c = 2. Kaavoissa (1) ja (2)
käytetyillä merkinnöillä taulukko näyttää seuraavalta:

A nainen mies yhteensä
valtiotieteellinen o11 o12 n1·
muut tiedekunnat o21 o22 n2·
yhteensä n·1 n·2 n

Reunajakaumat voidaan myös lausua ehdollisten jakaumien avulla:

A nainen mies yhteensä
valtiotieteellinen o11 o12 o11 + o12

muut tiedekunnat o21 o22 o21 + o22

yhteensä o11 + o21 o12 + o22 n

Tehtävänäsi on nyt muodostaa odotetut frekvenssit ja χ2-kontribuutiot. Tee sen jälkeen
sama taulukolle B ja katso, mitä tehtävässä kysyttiin.

Nelikenttä eli 2× 2 -taulukko kohdataan verraten usein mm. yhteiskuntatieteellisissä ja
lääketieteellisissä tutkimusasetelmissa. Siihen liittyvien hypoteesien testauksessa χ2-testi
(erilaisine muunnelmineen) on keskeisessä asemassa.


