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Tässä työssä tarkastellaan kirjallisuudessa esiintyvää kritiikkiä merkitsevyystestistä.
Työn tavoitteena on arvioida merkitsevyystestin hyödyllisyyttä ja verrata sitä vaih-
toehtoisiin menetelmiin.

Merkitsevyystesti on Ronald Fisherin 1920-luvulla julkaisema epäformaalinen
tilastollinen menetelmä. Sitä käytetään hypoteesien, eli jostain ilmiöstä tehtyjen ole-
tusten tai väittämien, testaamiseen. Sen tarkoituksena on antaa objektiivinen arvo,
𝑝-arvo, todisteen vahvuudelle testattavaa hypoteesia vastaan aineiston avulla. Mer-
kitsevyystestissä pienen 𝑝-arvon perusteella voidaan todeta hypoteesi epätodeksi.
Muulloin todetaan aineisto yhteneväiseksi hypoteesin kanssa.

Menetelmän epäformaalisen ja -intuitiivisen johtopäättelyn logiikan takia, siitä
esiintyy paljon väärinkäsityksiä. Väärinkäsityksistä aiheutuvien ongelmien lisäksi,
merkitsevyystestiä on kritisoitu myös sen objektiivisuuden heikkoudesta. Esimerkik-
si identtiset 𝑝-arvot kahdessa eri tutkimuksessa voivat antaa eri määrän todistetta
hypoteesia vastaan. Kirjallisuudessa esiintyvästä kritiikistä johtuen, useat tutkijat
suosittelevat käyttämään vaihtoehtoisia menetelmiä 𝑝-arvojen tukena tai niiden si-
jasta.

Yleisenä käytäntönä on tulkita 𝑝-arvot siten, että 0.05:n tai alhaisemman 𝑝-
arvon perusteella päätellään hypoteesin olevan epätotta. Tässä työssä kuitenkin käy
ilmi, että parempi tapa tulkita 𝑝-arvoja on jatkuvana todisteen vahvuuden mittana.
Täten hypoteesia ei tulisi hylätä rutiininomaisesti jonkin tietyn merkitsevyystason
perusteella.

Merkitsevyystestin 𝑝-arvo on hyödyllinen, jos se tulkitaan oikein ja tutkimuksen
kaikki vaiheet raportoidaan tarkasti. Lisäksi mielekkäiden johtopäätöksien tekemistä
varten merkitsevyystestissä on huomioitava laskuissa tehdyt oletukset sekä tukea
analyysia muilla menetelmillä. Yksin pelkkä 𝑝-arvo on vain karkea mitta osoittamaan
aineiston mahdollista poikkeavuutta testattavasta hypoteesista.

Avainsanat: testisuure, hypoteesin testaus, luottamusväli, uskottavuusosamäärä, Bayes-
faktori
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1 Johdanto

Merkitsevyystesti on monilla tutkimusaloilla käytössä oleva menetelmä, jolla pyri-
tään saamaan todiste testattavaa oletusta, eli hypoteesia, vastaan aineiston avulla.
Tämän todisteen vahvuutta mitataan suureella nimeltä 𝑝-arvo. Sen käytössä kui-
tenkin on esiintynyt menetelmän julkaisun jälkeen useita väärinkäsityksiä. Vaikka
näistä väärinkäsityksistä on kirjallisuudessa oltu tietoisia jo vuosikymmenien ajan,
niitä näkee yhä varsinkin tilastotieteen ulkopuolella. Tämä osittain johtuu menetel-
män epäformaalista luonteesta. Lisäksi merkitsevyystestiä on kritisoitu muun muas-
sa sen johtopäättelyn logiikasta ja objektiivisuuden heikkoudesta. Näistä puutteista
huolimatta merkitsevyystesti on laajassa käytössä oleva menetelmä esimerkiksi lää-
ketieteen ja psykologian tutkimusaloilla.

Menetelmän epäkohdista on käyty paljon näkyvää keskustelua viimeisen vuo-
sikymmenen ajan. Tästä nousseen huolen takia tieteen oikeellisuudesta, American
Statistical Association (ASA) julkaisi suuren asiantuntijaryhmän tuottaman lausun-
non ASA Statement on Statistical Significance and P-Values, jonka tarkoituksena oli
selventää useita periaatteita 𝑝-arvon oikeasta tulkinnasta ja käytöstä. (Wasserstein ja
Lazar 2016.)

Tämän kirjallisuustutkimuksen tarkoituksena on ASA:n lausunnon tavoin sel-
ventää 𝑝-arvon oikeaa tulkintaa. Lisäksi tässä työssä esitellään 𝑝-arvon kritiikkiä ja
usein ehdotettuja vaihtoehtoisia menetelmiä merkitsevyystestille. Tavoitteena työs-
sä on arvioida 𝑝-arvon hyödyllisyyttä, sen kritiikin merkitystä sekä vertailla sitä
vaihtoehtoisiin menetelmiin. Työn hyötynä on saada tiivis ja yksinkertainen esitys
aiheesta, jota on vähäisesti aiemmin esitetty suomen kielellä.

Ensimmäiseksi luvussa 2 käydään merkitsevyystestin menetelmä läpi ja kuinka
𝑝-arvo tulisi tulkita. Seuraavaksi luvussa 3 esitellään ja havainnollistetaan yleisimpiä
väärinkäsityksiä 𝑝-arvosta. Sen jälkeen luvussa 4 käydään läpi tärkeimmät 𝑝-arvon
heikkoudet, joista siirrytään luvun 5 vaihtoehtoisiin menetelmiin, jotka vastaavat
omilla tavoillaan 𝑝-arvon heikkouksiin. Lopuksi luvussa 6 pohditaan 𝑝-arvon hyö-
dyllisyyttä ja heikkouksia suhteessa vaihtoehtoisiin menetelmiin. Työ on kirjoitettu
LATEX-ohjelmistolla.
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2 Merkitsevyystesti ja 𝑝-arvo

Tilastollinen merkitsevyystesti on Ronald Fisherin kehittämä menetelmä, jonka tar-
koituksena on hänen mukaan toimia induktiivisena johtopäättelyn keinona. Fisher
esittää näkemyksiään merkitsevyystestistä teoksissaan Statistical Methods for Re-
search Workers (1925) ja The Design of Experiments (1935). (Hubbard ja Bayarri
2003, s. 171–172.)

Tilastollisen merkitsevyystestin vaiheet menevät seuraavasti: Testin alussa mää-
ritellään testattava hypoteesi, eli nollahypoteesi, joka on oletus populaation para-
metreista. Seuraavaksi valitaan testisuure, jonka todennäköisyysjakauma tunnetaan
tai on estimoitavissa, kun oletetaan nollahypoteesi todeksi. Sitten testisuureen arvo
lasketaan otoksesta ja lopuksi havaitun testisuureen arvon perusteella voidaan joko
hylätä nollahypoteesi tai todeta, että otos on yhteneväinen nollahypoteesin kanssa.
Tarkemmin testisuureen todennäköisyysjakaumasta lasketaan todennäköisyys havai-
tulle testisuureelle ja sitä poikkeavimmille arvoille, jos nollahypoteesi olisi totta.
(Cox 1982, s. 325.) Tätä todennäköisyyttä kutsutaan siis 𝑝-arvoksi.

Olennaista merkitsevyystestissä on valita sopiva testisuure, jonka avulla nolla-
hypoteesia voidaan tutkia. Eräitä yleisiä testisuureita ovat t-testi, F-testi ja 𝜒2-testi.
Testien avulla saadaan aineisto tiivistettyä yhdeksi arvoksi, jonka avulla tilastolli-
nen testi voidaan suorittaa. Testejä käytettäessä joudutaan usein tekemään oletuksia
populaatiosta ja otoksesta. Tarkemmin testisuureista voi lukea tilastotieteen perus-
teoksista ja oppikirjoista (ks. Lehmann ja Romano 2005). Määritellään seuraavaksi
𝑝-arvo formaalisesti esimerkin avulla.

Esimerkki 2.1. Olkoon 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋𝑛) satunnaisotos, jossa havainnot ovat riippu-
mattiomia identtisesti jakautuneita satunnaismuuttujia, joiden tiheysfunktio on muo-
toa 𝑓 (𝑥, 𝜃), jossa 𝜃 on tuntematon parametri. Halutaan tutkia, onko populaatiossa
tämän kyseisen parametrin arvo 𝜃0.

Merkitään nollahypoteesi 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃0 ja valitaan testisuure 𝑇 = 𝑡 (𝑋1, ..., 𝑋𝑛)
joka on funktio satunnaisotoksesta (𝑋1, ..., 𝑋𝑛) ja jonka todennäköisyysjakauma on
tiedossa. Lisäksi oletetaan, että suuret testisuureen arvot osoittavat poikkeavuutta
nollahypoteesista. Havaitun testisuureen arvon 𝑡 (𝑥1, ..., 𝑥𝑛) = 𝑡ℎ𝑎𝑣 ja testisuureen
todennäköisyysjakauman avulla, kun nollahypoteesi pätee, voidaan laskea 𝑝-arvo.

(2.1) 𝑝 = P[𝑇 (𝑿) ≥ 𝑡ℎ𝑎𝑣 | 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃0] .

Kuvasta 2.1 nähdään esimerkin 2.1 mukainen kuvio, jossa 𝑝-arvo on merkitty
harmaalla maalattuna pinta-alana. Tämä selventää havaitun tuloksen ja sitä poik-
keavimpien tuloksien todennäköisyyttä. Tärkeänä oletuksena on, että testisuureen
suuret arvot osoittavat poikkeavuutta nollahypoteesista, jolloin 𝑝-arvon laskemiseen
voidaan soveltaa yksisuuntaista testiä. Kuitenkin usein käytännön tilanteissa tällais-
ta oletusta ei voida tehdä, jolloin sopivampi testi on kaksisuuntainen. Tällöin, jos
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Kuva 2.1. 𝑝-arvo havainnollistettuna testisuureen todennäköisyysjakau-
massa, kun nollahypoteesi on totta

testisuureen todennäköisyysjakauma on symmetrinen, 𝑝-arvon lause on muotoa:

(2.2) 𝑝 = 2 · P[𝑇 (𝑿) ≥ |𝑡ℎ𝑎𝑣 | | 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃0] .

Fisherin tulkinta oli, että 𝑝-arvot ovat induktiivinen todiste nollahypoteesia vas-
taan (Johnstone 1986, s. 491). Toisaalta Fisherille tilastollisesti ei-merkitsevän tu-
loksen, eli suuren 𝑝-arvon, perusteella ei voida nollahypoteesista päätellä mitään
(Schneider 2005, s. 414). Yleisesti merkitsevyystestin johtopäättely toimii siten, että
jos havaittu 𝑝-arvo on pieni, niin nollahypoteesi voidaan hylätä. Logiikka on se, että
pieni 𝑝-arvo tarkoittaa havaitun tuloksen tai sitä poikkeavampien tuloksien olevan
epätodennäköisiä, jos nollahypoteesi olisi totta. Täten siis päätellään, että nollahy-
poteesi ei ole totta. Fisher (1966, s. 13) itse suosi 5 prosentin merkitsevyystasoa
nollahypoteesin hylkäämiselle. Seuraavaksi esitellään, kuinka käytännössä merkit-
sevyystesti suoritetaan yksinkertaisen esimerkin avulla.

Esimerkki 2.2. Kuvitellaan kolikko, jonka epäillään olevan painotettu siten, että se
saa useammin kruunan kuin klaavan. Testataan kolikon reiluutta siten, että heitetään
se 10 kertaa ja lasketaan kruunujen lukumäärä. Olkoon 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋10) satun-
naisotos kolikonheittoja ja oletetaan havaintojen olevan toisistaan riippumattomia.
Asetetaan nollahypoteesi siten, että kruunan saamisen todennäköisyys on 50%. Mer-
kitään onnistumista, eli kruunan saamista, 1:llä ja epäonnistumista 0:lla. Nyt voidaan
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merkitä satunnaismuuttujia seuraavasti:

𝑋𝑖 =

{︄
1, kruunan todennäköisyys 0.5
0, klaavan todennäköisyys 0.5

.

Tällöin satunnaismuuttuja 𝑌 =
∑︁𝑛

𝑖=1 𝑋𝑖 on binomijakautunut 𝑌 ∼ Bin(𝑛, 𝜃) ja bino-
mijakauman pistetiheysfunktio on muotoa: P(𝑌 = 𝑦) =

(︁𝑛
𝑦

)︁
𝜃𝑦 (1 − 𝜃)𝑛−𝑦, jossa 𝑛 on

heittojen lukumäärä ja 𝑦 on onnistumisien lukumäärä ja onnistumisen todennäköi-
syys on 𝜃. (Casella ja Berger 2002, s. 90.) Nyt 𝑛 = 10, 𝜃 = 0.5 ja olkoon aineisto
esimerkiksi {1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0}, joten 𝑦 = 8. Tällöin 𝑝-arvo voidaan laskea
pistetiheysfunktiolla seuraavasti: 𝑝 = P(𝑌 = 8) + P(𝑌 = 9) + P(𝑌 = 10) ≈ 0.055.
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3 Väärinkäsitykset 𝑝-arvosta

Paljon merkitsevyystestin ja 𝑝-arvon kritiikistä pohjautuu niiden vaikeasti ymmärret-
tävään määritelmään ja johtopäättelyn logiikkaan. Tästä johtuen merkitsevyystestis-
tä esiintyy paljon väärinkäsityksiä. Wassersteinin ja Lazarin (2016, s. 131) mukaan
väärinkäsitysten takia eräät tieteelliset lehdet kehottavat välttämään 𝑝-arvon käyttä-
mistä ja jotkut tutkijat suosittelevat 𝑝-arvojen hylkäämistä kokonaan. Tässä luvussa
esitellään yleisiä väärinkäsityksiä 𝑝-arvosta.

3.1 Merkitsevyystesti ja hypoteesin testaus

Fisherin merkitsevyystestin ja Neymanin sekä Pearsonin kehittämän hypoteesin tes-
tauksen väliset väärinkäsitykset ovat yleisiä, sillä menetelmillä on paljon yhtäläi-
syyksiä. Hypoteesin testauksessa asetetaan merkitsevyystestin mukaisesti nollahy-
poteesi ja lasketaan testisuureen arvo otoksesta. Hypoteesin testauksessa kuitenkin
asetetaan lisäksi vastahypoteesi 𝐻1 ja nollahypoteesin hylkääminen perustuu ennalta
määrättyyn hylkäämisalueeseen. Jos testisuureen arvo kuuluu hylkäämisalueeseen,
hylätään nollahypoteesi ja hyväksytään vastahypoteesi. Muussa tapauksessa nollahy-
poteesi hyväksytään.

Hypoteesin testaus tuo esille myös ns. Tyypin I ja II virheet. Tyypin I virhe eli
hylkäämisvirhe tehdään, jos nollahypoteesi hylätään, kun se on totta. Tyypin II virhe
eli hyväksymisvirhe tehdään, jos nollahypoteesi hyväksytään, vaikka se ei ole totta.
Todennäköisyyttä tehdä hylkäysvirhe (𝛼) kutsutaan testin merkitsevyystasoksi. Näin
ollen esimerkiksi 0.05 merkitsevyystasolla testillä on 5% todennäköisyys virheelli-
sesti hylätä nollahypoteesi, vaikka se olisi totta. Testin voimaksi puolestaan kutsutaan
todennäköisyyttä hylätä nollahypoteesi, kun se ei ole totta. Muokataan esimerkki 2.1
yksinkertaisen hypoteesin testauksen muotoon.

Esimerkki 3.1. Olkoon 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋𝑛) satunnaisotos, jossa havainnot ovat riippu-
mattiomia identtisesti jakautuneita satunnaismuuttujia, joiden tiheysfunktio on muo-
toa 𝑓 (𝑥, 𝜃), jossa 𝜃 on tuntematon parametri. Halutaan tutkia, onko populaatiossa
tämän kyseisen parametrin arvo 𝜃0 vai 𝜃1.

Merkitään nollahypoteesi 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃0 sekä vastahypoteesi 𝐻1 : 𝜃 = 𝜃1, jossa 𝜃0 <

𝜃1. Valitaan testisuure 𝑇 = 𝑡 (𝑋1, ..., 𝑋𝑛) kuten esimerkissä 2.1. Havaitun testisuureen
arvon 𝑡 (𝑥1, ..., 𝑥𝑛) = 𝑡ℎ𝑎𝑣 ja hylkäämisalueen 𝑅 avulla voidaan tehdä päätös joko
hylätä tai hyväksyä nollahypoteesi. Testi voidaan merkitä funktiona muotoon
𝜑 : 𝑋 → {0, 1}, jossa

𝜑(𝑋) =
{︄

1, jos 𝑡ℎ𝑎𝑣 ∈ 𝑅 Hylätään 𝐻0

0, jos 𝑡ℎ𝑎𝑣 ∉ 𝑅 Ei hylätä 𝐻0
.

Ennalta määrätyn merkitsevyystason 𝛼 avulla määritellään hylkäysalueen kriitti-
nen arvo 𝑟:

P[𝑇 (𝑿) ≥ 𝑟 | 𝐻0 : 𝜃 = 𝜃0] = 𝛼.
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Kuva 3.1. Hypoteesin testaus havainnollistettuna. Testisuureen todennä-
köisyysjakauma merkitty mustalla nollahypoteesin ehdolla ja punaisella
vastahypoteesin ehdolla.

Kuvasta 3.1 nähdään testisuureen todennäköisyysjakauma mustalla nollahypo-
teesin ehdolla ja punaisella vastahypoteesin ehdolla. Kuvasta nähdään myös testin
hyväksymisvirheen todennäköisyys 𝛽, merkitsevyystaso ja testin voima (1− 𝛽). Ku-
vassa pystysuora viiva on hylkäysalueen raja, jonka määrittää kriittinen arvo 𝑟. Esi-
merkin 3.1 tilanteessa vastahypoteesi määrää todennäköisyysjakauman täysin. Usein
kuitenkin vastahypoteesia ei aseteta näin, vaan tutkimusongelman kontekstista riip-
puen se asetetaan esimerkiksi nollahypoteesin komplementiksi. 𝐻1 : 𝜃 ≠ 𝜃0.

Neymanin ja Pearsonin hypoteesin testauksen tarkoituksena on ohjata käyttäy-
tymistä nolla- ja vastahypoteesin liittyen pitkällä aikavälillä. Neyman ja Pearson
erityisesti torjuivat Fisherin tulkinnan 𝑝-arvosta siten, ettei yhden kokeen perusteella
voida päätellä hypoteesin todenmukaisuudesta mitään. Heidän mallinsa koskee tyy-
pin I ja II virheiden hallintaa, joiden avulla päätös voidaan tehdä. Merkitsevyystaso
soveltuu vain äärettömästi tehtyihin satunnaisotoksiin populaatiosta, eikä todistee-
na tietyssä yhdessä kokeessa. (Schneider 2015, s. 414.) Tällä tulkinnalla hypoteesin
testaus soveltuu esimerkiksi laadunvalvontaan teollisuudessa.

Usein merkitsevyystason valitseminen on melko mielivaltaista ja vakiintunut
käytäntö on valita 0.05 tai 0.01. Merkitsevyystason valinnan kuitenkin olisi hyvä ottaa
huomioon testin voima. (Lehmann ja Romano 2005, s. 57.) Hubbardin ja Bayarrin
(2003, s. 173) mukaan merkitsevyystason ja testin voiman asettaminen perustuu
tutkijan arviointiin hylkäys- ja hyväksymisvirheistä johtuvista haitoista, jotka ovat
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tutkimuskontekstista riippuvaisia.
Schneiderin (2015, s. 413) mukaan, mitä nykyään opetetaan ja harjoitetaan nol-

lahypoteesin merkitsevyystestinä (engl. null hypothesis significance test) on nimet-
tömästi tehty sekoitus näistä kahdesta eri teoriasta, jotka usein esitetään tilastotieteen
oppikirjoissa yhtenä johdonmukaisena teoriana. Lehmann (1993, s. 1243) esittelee
Fisherin ja Neymanin tärkeimpänä ideologisena erimielisyytenä ajatukset induktii-
visesta päättelystä (Fisher) ja induktiivisesta käyttäytymisestä (Neyman-Pearson),
joihin heidän teoriansa pohjautuvat. Hubbard ja Bayarri (2003, s. 171) väittävät,
että näiden kahden teorian filosofisista eroista huolimatta, väärinymmärrykset mer-
kitsevyystestin 𝑝-arvon ja hypoteesin testin merkitsevyystason välillä ovat niin va-
kiintuneita, ettei valtaosa tutkijoista edes katso niiden olevan ongelmallisia. Heidän
mukaan näistä väärinkäsityksistä johtuen paljon tilastollisesti merkittävistä tuloksista
on jälkeenpäin todettu olevan merkityksettömiä.

Yleinen mallien välinen väärinkäsitys on sekaannus 𝑝-arvon ja merkitsevyystason
välillä. Tästä seurauksena Hubbardin ja Bayarrin (2003, s. 174) mukaan suurimmassa
osassa empiirisistä tutkimuksista soveltavilla tieteenaloilla virheellisesti tulkitaan
𝑝-arvo samanaikaisesti tyypin I virhetasona ja todisteena nollahypoteesia vastaan
(𝑝 < 𝛼). Tulkinta on ongelmallinen, sillä jos 𝛼 on valittu sellaisella ajatuksella,
että pitkän aikavälin toistuvalla otannalla hylkäysvirhe tehdään 100𝛼 %:ssa kokeista,
kun nollahypoteesi on tosi, niin 𝑝-arvo on epäolennainen. Neymanin ja Pearsonin
menetelmällä tehdään vain päätös sen perusteella, onko havaittu arvo hylkäysalueella
vai ei, joten tarkat 𝑝-arvot ovat merkityksettömiä. (Hubbard ja Armstrong 2006, s.
116.) Toisaalta, koska merkitsevyystaso soveltuu vain pitkän aikavälin toistuvaan
otantaan, niin yksittäisessä kokeessa 𝑝-arvon hylkääminen tämän perusteella on myös
merkityksetöntä. 𝑝-arvon tulkinta yhtäaikaisesti todisteena nollahypoteesia vastaan
ja pitkän aikavälin virhetasona on siis virheellinen (Goodman 1999a).

Lisäksi on ongelmallista, kun usein 𝑝-arvot ilmoitetaan epäyhtälönä kuten (𝑝 <

0.05) tai (𝑝 < 0.01), sillä tämä saavat ne vaikuttamaan ulkomuodollisesti merkitse-
vyystasolta (Schneider 2015, s. 418). Tämän takia 𝑝-arvot tulisi ilmoittaa tarkkoina
arvoina epäyhtälöiden sijaan, jotta lukija voi tulkita tulokset tarkasti (Goodman 2008,
s. 137–138; Greenland et al. 2016, s. 342).

3.2 𝑝-arvon yleisiä virhetulkintoja

Yleisimmät 𝑝-arvon virhetulkinnat liittyvät sen lauseen ehdollisuuden järjestykseen
(Schneider 2015, s. 421). Esimerkiksi väite, että 𝑝-arvo on todennäköisyys sille, että
nollahypoteesi on totta havaitun testisuureen perusteella, on virheellinen. Formaali-
sesti tämä voitaisiin kirjoittaa: 𝑝 = P[𝐻0 | 𝑡ℎ𝑎𝑣]. Kuten lauseesta 2.1 nähdään, 𝑝-arvo
lasketaan sillä oletuksella, että nollahypoteesi on totta ja täten ei voi olla laskelma
nollahypoteesin todennäköisyydestä.

Lisäksi, vaikka pieni 𝑝-arvo osoittaa poikkeavuutta havaitun aineiston ja nolla-
hypoteesin välillä, ja täten antaa syyn kyseenalaistaa nollahypoteesia, niin päinvas-
tainen päättely ei päde. Toisin sanoen suuren 𝑝-arvon perusteella ei voida todeta,
että nollahypoteesi olisi totta. Vaikka siis suuri 𝑝-arvo osoittaa havaitun datan ja
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nollahypoteesin yhteneväisyyttä, ei sen perusteella voida sanoa nollahypoteesista
mitään, sillä on paljon muitakin hypoteeseja, joiden kanssa sama havaittu data olisi
yhteneväinen.

Toinen yleinen väärinkäsitys on, että 𝑝-arvo mittaa havaitun tuloksen vaikutuk-
sen tärkeyttä tai vaikutuksen kokoa. Siis johtopäätös, että pieni 𝑝-arvo tarkoittaisi
suuren vaikutuksen olemassaoloa on virheellinen. Tämä johtuu yksinkertaisesti sii-
tä, että tilastollisesti merkitsevä tulos saadaan pienestäkin vaikutuksesta tarpeeksi
suurella otoksella. Toisaalta myös suuresta vaikutuskoosta voidaan havaita tilastolli-
sesti merkityksetön 𝑝-arvo, pienen otoksen tai mittausvirheiden takia. (Wasserstein
ja Lazar 2016, s. 132.)

Esimerkki 3.2. Generoidaan esimerkin 2.2 mukaisia kolikonheittoja pseudo-satunnaisesti
R-ohjelmalla siten, että kruunan todennäköisyys on 51%. Luodaan ensimmäiseen
aineistoon sata, toiseen kymmenentuhatta ja kolmanteen miljoona kolikonheittoa.
Tehdään aineistoille esimerkin 2.2 mukainen binomitesti ja tulostetaan 𝑝-arvot.

1 > set.seed(563)
2 > otos1<-rbinom(100,1,0.51)
3 > tulos1 <- binom.test(sum(otos1),100,p=0.5,"greater")
4 > tulos1$p.value
5 [1] 0.1356265

6 > otos2<-rbinom(10000,1,0.51)
7 > tulos2 <- binom.test(sum(otos2),10000,p=0.5,"greater")
8 > tulos2$p.value
9 [1] 0.002326198

10 > otos3<-rbinom(1000000,1,0.51)
11 > tulos3 <- binom.test(sum(otos3),1000000,p=0.5,"greater")
12 > tulos3$p.value
13 [1] 2.942255e-87

Kuten riveiltä 5, 9 ja 13 karkeasti nähdään, 𝑝-arvo pienenee otoskoon kasvaessa,
vaikka kaikki aineistot generoitiin suhteellisen pienestä erosta 50 prosentin nollahy-
poteesiin. Tämä johtuu siitä, että nollahypoteesi on harvoin täsmälleen totta, joten
tarpeeksi suurella otoskoolla lähes kaikille nollahypoteeseille saadaan pieni 𝑝-arvo
(Hubbard ja Lindsay 2008, s. 75; Schneider 2015, s. 420). Käytännön merkittävyy-
den kannalta kolmaskin tulos voisi siis olla merkityksetön erittäin pienestä 𝑝-arvosta
huolimatta.

Viimeiseksi eräs yleinen 𝑝-arvon virhetulkinta on, että 𝑝-arvo on todennäköisyys
sille, että havaittu tulos saataisiin olettaen, että nollahypoteesi on totta. Tämä lause
on melkein paikkansapitävä, mutta siitä puuttuu tärkeä yksityiskohta. Todellisuudes-
sa 𝑝-arvo on todennäköisyys sille, että havaittu tai sitä poikkeavampi tulos saatai-
siin olettaen, että nollahypoteesi on totta. Tästä määritelmästä johtuen 𝑝-arvo riip-
puu ei-havaituista tuloksista, jotka ovat mahdollisia nollahypoteesin ehdolla. Näiden
ei-havaittujen tuloksien todennäköisyyteen voi vaikuttaa esimerkiksi tutkimuksessa
tehty otosasetelma. Tästä johtuen kahdessa tutkimuksessa, jossa havaitaan identtinen
data, voidaan tuloksena saada eri 𝑝-arvot. (Goodman 2008, s. 137.)
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Esimerkki 3.3. Tarkastellaan esimerkkiä 2.2 uudelleen, jossa ennen aineiston han-
kintaa oli päätetty heittää kolikkoa 10 kertaa. Kuvitellaan nyt tilanne, jossa kolik-
koa heitetään niin kauan, kunnes saadaan toinen klaava. Huomioi, että esimerkin
2.2 aineisto on mahdollinen tälläkin otantasuunnitelmalla ja oletetaan tässäkin esi-
merkissä, että saadaan tuo kyseinen aineisto. Kuitenkin 𝑝-arvon lasku tapahtuu eri
tavalla, sillä otantasuunnitelma vaikuttaa tutkittavan satunnaismuuttujan todennäköi-
syysjakaumaan. Esimerkissä 2.2 havaittua tulosta poikkeavammat tilanteet olisivat
olleet 9 tai 10 kruunaa 10:stä heitosta. Tässä esimerkissä poikkeavampia tuloksia
ovat kaikki tilanteet, joissa heittojen lukumäärä on enemmän kuin 10. Merkitään nyt
satunnaismuuttujaa𝑌 = 𝑦 jossa 𝑦 mittaa monennellako heitolla toinen klaava saatiin.
Nyt satunnaismuuttuja on negatiivisesti binomijakautunut ja sen pistetiheysfunktio
on muotoa: P(𝑌 = 𝑦) =

(︁𝑦−1
𝑟−1

)︁
𝜃𝑦−𝑟 (1 − 𝜃)𝑟 , jossa 𝑟 on klaavojen määrä ja 𝜃 on kruu-

nan todennäköisyys. Nyt 𝑟 = 2, 𝜃 = 0.5 ja 𝑦 = 10, joten 𝑝-arvo saadaan kaavalla
𝑝 =

∑︁∞
𝑦=10

(︁𝑦−1
1
)︁
0.5𝑦 ≈ 0.020. Huomataan, että vaikka molemmissa esimerkeissä on

havaittu identtinen data ja tutkitaan samaa asiaa, niin riippuen tutkijan otantasuunni-
telmasta, lopullinen 𝑝-arvo voi vaihdella. Tämä siis johtuu siitä, että 𝑝-arvo ei riipu
pelkästään havaituista tuloksesta, vaan myös sitä poikkeavammista tuloksista.

3.3 𝑝-arvon väärinkäyttö

Kuten esimerkistä 3.3 nähdään, on hyvin tärkeää, että otantasuunnitelma on rapor-
toitu selvästi. Tapa, jolla merkitsevyystestiä voi käyttää väärin, on olla raportoimatta
kaikkia aineiston keräämiseen liittyviä päätöksiä. Jotta 𝑝-arvoja voi käyttää, täytyy
otantasuunnitelma olla täysin tiedossa etukäteen (Wagenmakers 2007, s. 784).

Esimerkki 3.4. Tarkastellaan yhä esimerkkiä 2.2. Kuvitellaan nyt, että tutkijan aiko-
muksena oli heittää kolikkoa vielä viisi kertaa, jos 𝑝-arvo olisi ollut tutkijan mielestä
selvästi tilastollisesti merkityksetön (esim. 𝑝 > 0.1). Tutkija kuitenkin sai ensimmäi-
sen kymmenen heiton jälkeen mielestään tarpeeksi tilastollisesti merkitsevän tulok-
sen ja ei kokenut tarpeelliseksi heittää kolikkoa enää. Ongelmana on kuitenkin se,
että vaikka hypoteettinen tilanne ei realisoitunut, tutkijan aikomukset vaikuttavat 𝑝-
arvon laskemiseen. Esimerkiksi havaittua tulosta poikkeavampi tulos saataisiin, jos
ensin tutkija olisi heittänyt 7 kruunaa kymmenestä ja sen jälkeen 5 kruunaa viidestä.
Näin ollen 𝑝-arvo on riippuvainen tutkijan aikomuksista otokseen liittyen, vaikka ne
eivät olisi edes realisoituneet. On mahdollista, että tutkija ei ollut edes tietoinen aiko-
muksistaan, mikä tekee niiden raportoinnista mahdotonta. Täten otantasuunnitelma
täytyy olla määritelty etukäteen sekä raportoitu tutkimuksessa selvästi, jotta tuloksia
voidaan tulkita oikein.

Lisäksi, jotta tutkimuksen tuloksia pystytään tulkitsemaan oikein, on tärkeää, et-
tä kaikki testatut hypoteesit, suoritetut tilastolliset analyysit sekä lasketut 𝑝-arvot
ilmoitetaan lukijalle. 𝑝-arvoihin perustuvien johtopäätöksien tekeminen vaatii myös
selityksen, miten kyseiset 𝑝-arvot valittiin raportoitavaksi. Yksi tapa, miten 𝑝-arvoja
voi käyttää väärin, on valita vain tilastollisesti merkitsevät tulokset raportoitavaksi
useita analyyseja suoritettaessa. (Wasserstein ja Lazar 2016, s. 131–132.) 𝑝-arvon
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raportointi ei kuitenkaan pitäisi perustua sen kahtiajakoon tilastollisesti merkitseviin
ja ei-merkitseviin tuloksiin jonkin mielivaltaisesti valitun merkitsevyystason pohjal-
ta (Cox 1982, s. 327–328). Tämä johtuu siitä, että tilastollisesti merkitsevästä tai
merkityksettömästä 𝑝-arvosta ei voida päätellä tutkittavan ilmiön todenmukaisuutta
tai tärkeyttä (Wasserstein, Schirm ja Lazar 2019, s. 2). Amrheinin, Trafimowin ja
Greenlandin (2019, s. 264) mukaan tulosten raportoinnin tai tutkimuksen julkaisun
perustuminen 𝑝-arvoon on johtanut julkaisuharhaan. He epäilevät, että syy tähän on
tutkijoiden yliluottamus 𝑝-arvon kelpoisuuteen myös julkaisukriteerinä.

Toinen tapa, jolla 𝑝-arvoja käytetään väärin, on 𝑝-arvojen suora vertailu toisiinsa.
Toisin sanoen, kahdesta riippumattomasta samaa asiaa tutkivasta kokeesta ei voida
vertailla tuloksia toisiinsa pelkkien 𝑝-arvojen pohjalta. (Gelman ja Stern 2006.)

Esimerkki 3.5. Tutkitaan laihdutuslääkkeen vaikutusta painoon 25:llä ihmisellä.
Oletetaan satunnaismuuttujat 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋25), jotka kuvaavat painonpudotuksen
määrää, toisistaan riippumattomiksi ja identtisesti jakautuneiksi 𝑋𝑖 ∼ N(𝜇, 𝜎2). Ku-
vitellaan, että ensimmäisestä kokeesta saadaan keskimääräiseksi painonpudotuksek-
si 50 grammaa ja keskihajonnaksi 100 grammaa. Nyt voidaan suorittaa Studentin
t-testi keskiarvolle, jonka testisuureen kaava on muotoa: 𝑡 = (𝑋 − 𝜇0)/(𝑠/

√
𝑛), jos-

sa 𝑋 on otoskeskiarvo, 𝜇0 on nollahypoteesin arvo, 𝑠 on otoskeskihajonta ja 𝑛 on
otoskoko. Kun asetetaan nollahypoteesiksi 𝐻0 : 𝜇0 = 0, testisuureeksi saadaan:
(50 − 0)/(100/

√
25) = 2.5. Tästä saadaan kaksisuuntaisessa t-testissä 𝑝-arvoksi:

𝑝 ≈ 0.020. Kuvitellaan lisäksi toinen ensimmäisestä kokeesta riippumaton koe, jos-
sa otoskoko on myös 25. Toisen kokeen keskimääräiseksi painonpudotukseksi saa-
daan 10 kilogrammaa ja keskihajonnaksi 20 kilogrammaa. Testisuureeksi saadaan
jälleen 2.5 ja siten myös sama 𝑝-arvo kuin ensimmäisessä kokeessa. Kuitenkin on
selvää, että tulokset ovat hyvin eriävät, vaikka 𝑝-arvot ovat molemmissa kokeissa
pienet.

Lisäksi Gelman ja Stern (2006) osoittavat, että jos 𝑝-arvot eriävät toisistaan kah-
dessa kokeessa, on kuitenkin mahdollista, etteivät tulokset eroa toisistaan tilastolli-
sesti merkitsevästi. Amrhein et al. (2017, s. 4–9) puolestaan osoittavat, että 𝑝-arvot
sekä tilastollisesti merkitsevät tulokset ovat heikosti toistettavissa. Täten 𝑝-arvoja
suoraan vertailemalla ei pidä tehdä johtopäätöksiä tuloksien yhdenmukaisuudesta tai
arvioida niiden toistettavuutta.

Lopuksi yksi tapa, jolla merkitsevyystestiä voi käyttää väärin, liittyy testin suun-
nan valintaan. Yleisesti testeissä käytetään lauseen 2.2 mukaista kaksisuuntaista
testiä. Tämä on hyvä tapa, kun testataan yksinkertaisia hypoteeseja. On kuitenkin
tilanteita, joissa käytännön mielenkiintona on yksisuuntainen hypoteesi, kuten on-
ko uusi testattava lääke vähintään yhtä hyvä kuin tavallinen lääke (Greenland et al.
2016, s. 342). Toisaalta Goodmanin (2008, s.138) mukaan ongelma ei ole näin yk-
sinkertainen. Yksisuuntaisen testin valinta sisällyttää tutkijan asenteita todisteiden
vahvuuden arviointiin ja täten parempi valinta olisi kaksisuuntainen testi. Kuitenkin
on selvää, että jos yksisuuntaista testiä käyttää, on sen valinta kiinnitettävä ennen
testiä ja raportoitava se tutkimuksessa selvästi.
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4 𝑝-arvon kritiikki

Luku 3 korostaa väärinkäsityksien lisäksi eräitä tärkeitä 𝑝-arvon kritiikin kohtia. En-
simmäiseksi, yksi merkitsevyystestin kritiikin kohdista on se, että se ei anna todistetta
nollahypoteesin puolesta eikä ota vaihtoehtoisia hypoteeseja huomioon. Usein tie-
teellisissä tutkimuksissa olisi oleellista saada todistetta jonkin hypoteesin puolesta,
mutta merkitsevyystesti ei kuitenkaan tähän kykene. 𝑝-arvo ei siis ole todiste minkään
hypoteesin puolesta (Schervish 1996). Toisaalta joskus ajatellaan, että merkitsevyys-
testissä on implisiittinen vastahypoteesi, joka on nollahypoteesin komplementti. Tätä
on kuitenkin hyvin vaikea formalisoida, sillä nollahypoteesi on oletus tutkittavan pa-
rametrin lisäksi myös mallin jakaumasta ja otoksesta. Vaihtoehtoisia hypoteeseja on
siis lukuisia, joten pieni 𝑝-arvo ei kerro, mikä malli olisi yhteneväisempi havaitun
aineiston kanssa. (Hubbard ja Lindsay 2008, s. 80–81.)

Toiseksi, 𝑝-arvon riippuvaisuus otoskoosta ja vaikutuskoosta, jota esimerkit 3.2
ja 3.5 korostavat, on iso kritiikin kohde. Näistä ominaisuuksista johtuen, sama 𝑝-arvo
tilanteesta riippuen antaa eri määrän todistetta nollahypoteesia vastaan. Näin ollen
Wagenmakersin (2007, s.787) mukaan 𝑝-arvo ei ole määriteltävissä tilastollisena
todisteena.

Lisäksi Wagenmakers esittää 𝑝-arvon ongelmina sen riippuvaisuutta ei-havaituista
tuloksista sekä tutkijan mahdollisesti tuntemattomista aikeista. Esimerkit 3.3 ja 3.4
havainnoivat näitä ongelmia. Hubbard ja Lindsay (2008, s. 79) toteaa myös, että
useiden tilastotieteilijöiden mukaan pätevä todisteen vahvuuden mitta ei voi riippua
tuloksista, joita ei ole havaittu.

Suurin 𝑝-arvon kritiikin kohta on se, että 𝑝-arvot liioittelevat todistetta nollahy-
poteesia vastaan (Hubbard ja Lindsay 2008, s. 72). Tarkemmin sanottuna, 𝑝-arvoja
tulkitaan usein väärin siten, että ne tarjoavat enemmän todistetta nollahypoteesia vas-
taan kuin todellisuudessa (Colquhoun 2017, s. 14). Tähän johtopäätökseen päädytään
tarkemmin tutkittaessa, kuinka hyvä todiste pieni 𝑝-arvo on nollahypoteesia vastaan.
Yksi tapa arvioida tätä on laskemalla osuus, kuinka usein pieni 𝑝-arvo saadaan nolla-
hypoteesin ollessa totta verrattuna, kun se ei ole totta eri tutkimustilanteissa. Jatkossa
tämä osuus kirjoitetaan nollahypoteesin posterioritodennäköisyytenä.

Esimerkki 4.1. Kuvitellaan, että esimerkin 2.2 mukainen testi on yksi tuhannesta
riippumattomasta testistä, joissa testataan kolikoiden reiluutta. Oletetaan vielä, että
tiedetään noin 10% kolikoista olevan painotettuja siten, että kruunan todennäköi-
syys on suurempi kuin klaavan. Lisäksi oletetaan, että 80 prosenttia painotetuista
kolikoista tuottaa pienen 𝑝-arvon. Toisin sanoen oletetaan testien voiman olevan
0.8, joka saavutetaan nostamalla otoskoko tarpeeksi suureksi. Jos nyt havaitaan 𝑝-
arvoksi 0.05, niin annettujen oletusten avulla voidaan laskea nollahypoteesin pos-
terioritodennäköisyys. Taulukkoon 4.1 on laskettu annetuilla oletuksilla reilujen ja
painotettujen kolikoiden osuudet testin eri tuloksille. Painotettuja kolikoita on yh-
teensä 0.1 · 1000 = 100, joten reiluja on siten 900. Reiluista kolikoista 5 prosenttia
tuottaa 𝑝-arvoksi 0.05 tai alle, eli 0.05 · 900 = 45. Testin voiman perusteella paino-
tetuista kolikoista 0.8 · 100 = 80 tuottaa 𝑝-arvoksi 0.05 tai sen alle. Yhteensä siis
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125:stä testistä saadaan 𝑝-arvoksi 0.05 tai alle, joista 45 on virheellisesti positiivisia
ja 80 oikeita positiivisia tuloksia. Tällöin nollahypoteesin posterioritodennäköisyys
on 45/125 = 0.36.

Taulukko 4.1. Painotettujen ja reilujen kolikoiden osuudet testin eri
tuloksille.

Testin tulos Reilujen kolikoiden lkm. Painotettujen kolikoiden lkm. Yhteensä
𝑝-arvo ≤ 0.05 45 80 125
𝑝-arvo > 0.05 855 20 875
Yhteensä 900 100 1000

Esimerkin 4.1 tutkimustilanteessa nähdään, että vaikka 𝑝-arvo on pieni, todel-
lisuudessa nollahypoteesin posterioritodennäköisyys on edelleen melko suuri. Oi-
keissa tutkimuksissa ei kuitenkaan usein voida määritellä tutkittavan hypoteesin to-
dennäköisyyttä ennen koetta. Tämän niin kutsutun prioritodennäköisyyden vaikutus
nollahypoteesin posterioritodennäköisyydelle nähdään kuvasta 4.1. Nähdään esimer-
kiksi, että korkealle 90 %:n nollahypoteesin prioritodennäköisyydelle pienempikin
0.01 𝑝-arvo on suhteellisen heikko todiste nollahypoteesia vastaan. Esimerkissä myös
oletettiin suositeltava 0.8 testin voima, mutta usein tutkimuksissa on todellisuudes-
sa paljon alhaisempi voima (Amrhein et al. 2017, s. 8). Alhaisemmalla voimalla
oikeiden positiivisten tulosten osuus laskee ja näin nollahypoteesin posterioritoden-
näköisyys kasvaa.

Monet tutkijat ovat päätyneet esimerkin 4.1 mukaiseen lopputulokseen muun
muassa simulaatioilla (ks. Sellke, Bayarri ja Berger 2001; Colquhoun 2014). Näiden
tulosten perusteella voidaan sanoa, että nyrkkisääntönä oleva 0.05 𝑝-arvo tilastol-
lisesti merkitsevänä tuloksena voi todellisuudessa olla vain heikko todiste nollahy-
poteesia vastaan. 𝑝-arvojen todisteen määrään vaihtelu tutkimustilanteesta riippuen
johtaa siihen, että 𝑝-arvojen tulkinta on vieläkin vaikeampaa käytännössä. Tämä
korostaa syytä, miksi 𝑝-arvoja ei tulisi jakaa kahtia tilastollisesti merkitseviin ja mer-
kityksettömiin tuloksiin (Mcshane et al. 2019, s. 237). Monet tutkijat kannattavatkin
𝑝-arvojen tulkintaa jatkuvana todisteen vahvuuden mittana nollahypoteesia vastaan
(Amrhein et al. 2017, s. 3).

Wassersteinin, Schirmin ja Lazarin (2019, s. 2) mukaan kahtiajaon lisäksi on-
gelmana on termi "tilastollisesti merkitsevä", joka sekoitetaan helposti käytännön
tai tieteellisen merkitsevyyden kanssa. Tilastollinen merkitsevyys kuitenkin osoittaa
vain aineiston ja testattavan hypoteesin poikkeavuutta, jonka perusteella tarkempi
tutkimus on aiheellista.
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Kuva 4.1. Prioritodennäköisyyden vaikutus nollahypoteesin posteriori-
todennäköisyyteen eri 𝑝-arvoilla, kun testin voimaksi oletetaan 0.8.
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5 Vaihtoehtoiset menetelmät

Merkitsevyystestin kritiikin ja yleisten väärinkäsitysten takia useat tilastotieteilijät
suosittelevat käyttämään muita menetelmiä 𝑝-arvojen tukena tai niiden sijasta (Was-
serstein ja Lazar 2016, s. 132). Tässä luvussa esitellään luottamusvälin, uskottavuus-
osamäärätestin sekä Bayesiläisten menetelmien edut merkitsevyystestiin verrattuna.

5.1 Luottamusväli

Luottamusväli on väliestimaatti parametrista 𝜃, josta satunnaismuuttujien 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋𝑛)
jakaumat ovat riippuvaisia. Olkoon 𝐿 (𝑿) ja𝑈 (𝑿) funktioita siten, että 𝐿 (𝒙) ≤ 𝑈 (𝒙)
pätee kaikille 𝒙:lle. Nyt satunnaisväli [𝐿 (𝑿),𝑈 (𝑿)] on 100(1 − 𝛼)%:n luottamus-
väli parametrille 𝜃, kun P(𝐿 (𝑿) ≤ 𝜃 ≤ 𝑈 (𝑿)) = 1 − 𝛼. Huomioitavaa on, että
nyt väli [𝐿 (𝑿),𝑈 (𝑿)] on satunnainen suure, eikä parametri 𝜃. Luottamusvälin tar-
koituksena on luopua tarkasta estimaatista, jotta voidaan olla varmempia siitä, että
väliestimaatti sisältää tutkittavan parametrin oikean arvon. (Casella ja Berger 2002,
s. 417–419.) Luottamusvälejä tulee tulkita siten, että pitkällä aikavälillä, jos otanta
toistettaisiin, lasketut luottamusvälit sisältäisivät populaation todellisen parametrin
arvon 100(1 − 𝛼)%:ia ajasta (Greenland et al. 2016, s. 340).

Eräs yleinen tapa muodostaa luottamusväli on saranasuureen (engl. pivotal quani-
ty) avulla. Satunnaismuuttuja 𝑄(𝑿, 𝜃) on saranasuure, jos sen todennäköisyysjakau-
ma on riippumaton kaikista parametreista. Saranasuuren löytämisen jälkeen voidaan
muodostaa luottamusvälin ylä- ja alarajat siten, että P(𝑎 ≤ 𝑄(𝑿, 𝜃) ≤ 𝑏) = 1 − 𝛼,
joka voidaan järjestää muotoon P(𝐿 (𝑿) ≤ 𝜃 ≤ 𝑈 (𝑿)) = 1 − 𝛼. (Casella ja Berger
2002, luku 9.2.)

Esimerkki 5.1. Muodostetaan 95%:n luottamusvälit esimerkin 3.5 tuloksille. Nyt
siis 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋25) on satunnaisotos normaalijakaumasta. Saranasuure, kun va-
rianssia ei tunneta, on (𝑋 − 𝜇)/(𝑠/

√
𝑛). Se on saranasuure, koska sen todennäköi-

syysjakauma ei riipu parametreista 𝜇 ja 𝜎, sillä se on Studentin t-jakautunut. Nyt
yhtälöstä P(−𝑎 ≤ (𝑋 − 𝜇)/(𝑠/

√
𝑛) ≤ 𝑎) = 1 − 𝛼 saadaan muodostettua 95%:n

luottamusväli odotusarvolle 𝜇, kun 𝑎 = 𝑡𝑛−1,0.025.

P[𝑋 − 𝑡𝑛−1,0.025(𝑠/
√
𝑛) ≤ 𝜇 ≤ 𝑋 + 𝑡𝑛−1,0.025(𝑠/

√
𝑛)] = 0.95.

(Casella ja Berger 2002, s. 429.) Nyt esimerkin 3.5 ensimmäisen kokeen luottamus-
väli saadaan, kun 𝑛 = 25, 𝑠 = 100 ja 𝑋 = 50: [8.72, 91.28]. Toisen kokeen luottamus-
väli on puolestaan: [1744.41, 18255.59]. Kuten luottamusväleistä nähdään, toisessa
kokeessa saadaan laajempi luottamusväli, mutta käytännön merkitykseltä paremmat
tulokset. Ensimmäisessä kokeessa saadaan luotettavampi tulos, mutta vaikutuksen
koko on käytännön merkittävyydeltä hyvin pieni.

Kuten nähdään, luottamusväleillä pystytään arvioimaan tuloksien luotettavuut-
ta sekä pohtimaan vaikutuksen koon käytännön merkitystä. Pelkkä 𝑝-arvo ei tähän
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kykene, joten luottamusväli on hyvä vaihtoehtoinen menetelmä tuloksien tulkitse-
miseen. Ongelmana kuitenkin on, että kuten 𝑝-arvolle, luottamusvälillekin on useita
yleisiä virhetulkintoja (ks. Greenland et al. 2016, s. 343–345).

5.2 Uskottavuusosamäärätesti

Uskottavuusosamäärätestillä saadaan kahden hypoteesin uskottavuusfunktioiden osa-
määrän avulla todiste jommankumman hypoteesin puolesta. Olkoon 𝑓 (𝑿 | 𝜃) sa-
tunnaismuuttujien 𝑿 = (𝑋1, ..., 𝑋𝑛) yhteistiheysfunktio. Tällöin uskottavuusfunktio
𝐿 (𝜃 | 𝑿) havaitulle otokselle 𝒙 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑛) on

(5.1) 𝐿 (𝜃 | 𝒙) = 𝑓 (𝒙 | 𝜃) =
𝑛∏︂
𝑖=1

𝑓 (𝑥𝑖 | 𝜃).

Huomioi, että uskottavuusfunktio ei ole sama asia kuin yhteistiheysfunktio, sillä toi-
sin kuin tiheysfunktiolla uskottavuusfunktiolla parametri 𝜃 ajatellaan muuttujana ja
havaittu otos kiinteänä. (Casella ja Berger 2002, s. 290). Nyt uskottavuusosamäärä-
testi voidaan määritellä, kun testataan nollahypoteesia 𝐻0 : 𝜃 ∈ 𝛩0 vastahypoteesia
𝐻1 : 𝜃 ∈ 𝛩𝑐

0 vastaan, jossa 𝛩0 on parametriavaruuden osajoukko ja 𝛩𝑐
0 on sen

komplementti. Tällöin testisuure on muotoa

𝜆(𝒙) =
sup𝛩0

𝐿 (𝜃 | 𝒙)
sup𝛩 𝐿 (𝜃 | 𝒙) ,

jossa merkintä sup tarkoittaa uskottavuusfunktion pienintä ylärajaa. Testisuuren ar-
von perusteella nollahypoteesi hylätään ja vastahypoteesi hyväksytään, jos 𝜆(𝒙) ≤ 𝑐,
jossa 0 ≤ 𝑐 ≤ 1. (Casella ja Berger 2002, s. 375.) Vakio 𝑐 valitaan halutun merkit-
sevyystason perusteella (ks. Casella ja Berger 2002, luku 8.3). Uskottavuusfunktion
maksimointiin käytetään suurimman uskottavuuden menetelmää (ks. Casella ja Ber-
ger 2002, luku 7.2.2).

Uskottavuusfunktiosta saadaan myös ominaisuus nimeltään uskottavuusperiaate.
Uskottavuusperiaatteen mukaan, jos kahden havaitun otoksen 𝒙 ja 𝒚 uskottavuus-
funktiot 𝐿 (𝜃 | 𝒙) ja 𝐿 (𝜃 | 𝒚) ovat verrannolliset kaikille parametrin 𝜃 arvoille, niin
molemmat uskottavuusfunktiot sisältävät saman informaation 𝜃:sta. (Berger ja Wol-
pert 1988 s.19.) Toisin sanoen molemmista otoksista tulisi tehdä samat päätelmät
uskottavuusperiaateen nojalla. Uskottavuusperiaate voi olla ristiriidassa merkitse-
vyystestistä tehtyjen johtopäätelmien kanssa, mikä nähdään seuraavasta esimerkistä.
Tätä pidetään yhtenä 𝑝-arvon kritiikin kohtana.

Esimerkki 5.2. Palautetaan mieleen esimerkin 3.3 tilanne, jossa havaittiin ident-
tinen aineisto kolikonheittoja kuin esimerkissä 2.2, mutta eri otossuunnitelmalla.
Kuvitellaan nyt kaksi koetta. Merkitään ensimmäisessä kokeessa 𝑋:llä esimerkin
2.2 mukaista satunnaismuuttujaa, joka on binomijakautunut. Merkitään toisessa ko-
keessa puolestaan 𝑌 :llä esimerkin 3.3 mukaista satunnaismuuttujaa, joka on nega-
tiivisesti binomijakautunut. Oletetaan, että molemmissa kokeissa havaitaan sama
aineisto kuin aiemmin esimerkissä 2.2, joten 𝑋 = 8 ja 𝑌 = 10. Nämä tulokset tuot-
tavat uskottavuusfunktiot kaavan 5.1 mukaisesti 𝐿 (𝜃 | 𝑋 = 8) =

(︁10
8
)︁
𝜃8(1 − 𝜃)2 ja
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𝐿 (𝜃 | 𝑌 = 10) =
(︁9
1
)︁
𝜃8(1 − 𝜃)2. Kuten nähdään uskottavuusfunktiot ovat toisiinsa

verrannolliset kaikille parametrin 𝜃 arvoille. Täten uskottavuusperiaatteen mukaan
molemmat kokeet antavat saman informaation 𝜃:sta, joten kokeista tehtävät johtopää-
tökset tulisi olla identtiset. Kuitenkin kuten esimerkissä 3.3 nähdään, merkitsevyys-
testi tuottaa eri 𝑝-arvon toiselle kokeelle kuin ensimmäiselle, joten johtopäätökset
voisivat olla myös erilaiset. Nähdään siis, että merkitsevyystesti voi tuottaa uskotta-
vuusperiaatteen vastaisia tuloksia.

Kuten luvussa 4 mainittiin, 𝑝-arvon heikkouksia on sen riippuvaisuus ei-havaituista
tuloksista sekä sen kykenemättömyys antaa todistetta minkään hypoteesin puoles-
ta. Toisin kuin 𝑝-arvoilla, uskottavuusosamäärätestillä saadaan todiste hypoteesin
puolesta. Lisäksi uskottavuusosamäärä ei ole riippuvainen ei-havaituista tuloksista
(Schneider 2015, s. 416).

5.3 Bayesiläiset menetelmät

Kuten esimerkistä 4.1 todettiin, suhteellisen pienet 𝑝-arvot voivat olla todellisuu-
dessa vain heikko todiste nollahypoteesia vastaan. Yksi syy tähän on, että merkit-
sevyystesti on frekventistinen menetelmä, jossa nollahypoteesille ei ajatella olevan
todennäköisyyttä. Toisin sanoen testattava parametri on kiinteä ja nollahypoteesi on
joko totta tai ei. Näin siis merkitsevyystesti ei kykene arvioimaan nollahypoteesin to-
dennäköisyyttä. Bayesiläisessä ajattelutavassa puolestaan parametrille muodostetaan
todennäköisyysjakauma (priorijakauma), joka perustuu tutkijan käsitykseen para-
metrista ennen otosta. Otoksen perusteella käsitys parametrista ja sen jakaumasta
päivittyy posteriorijakaumaksi Bayesin lauseen avulla. (Casella ja Berger 2002, s.
324.) Bayesin lauseesta tapahtumille A ja B saadaan todennäköisyys B:n ehdolla
tapahtumalle A seuraavalla kaavalla.

(5.2) P(𝐴 | 𝐵) = P(𝐵 | 𝐴)P(𝐴)
P(𝐵) .

Todennäköisyyttä P(𝐴 | 𝐵) kutsutaan A:n posterioritodennäköisyydeksi tapahtuman
B ehdolla. Todennäköisyys P(𝐴) puolestaan tunnettaan prioritodennäköisyytenä ta-
pahtumalle A.

Esimerkki 5.3. Lasketaan nollahypoteesin todennäköisyys esimerkin 4.1 tutkimus-
tilanteen oletuksilla Bayesin lauseen avulla, kun 𝑝-arvoksi on saatu 0.05. Merkitään
tapahtumaa, että nollahypoteesi on tosi, A:lla. Nyt nollahypoteesin prioritodennäköi-
syys P(𝐴) on oletuksen mukaan 0.9. Merkitään tapahtumaa, jossa 𝑝-arvoksi saadaan
0.05, B:llä. Nyt todennäköisyys P(𝐵 | 𝐴) on 𝑝-arvon määritelmän mukaan 0.05.
Tapahtuman B todennäköisyys voidaan merkitä seuraavasti:

P(𝐵) = P(𝐵 | 𝐴)P(𝐴) + P(𝐵 | ¬𝐴)P(¬𝐴),

jossa P(¬𝐴) = 0.1 ja P(𝐵 | ¬𝐴) = 0.8, sillä painotettujen kolikoiden todennäköisyys
on kymmenen prosenttia ja testin voima on 0.8. Nyt saadaan Bayesin lauseen avulla

P(𝐴 | 𝐵) = 0.05 · 0.9
0.05 · 0.9 + 0.8 · 0.1

= 0.36.

19



Bayesin lauseen avulla voidaan formaalisesti laskea nollahypoteesin posterioritoden-
näköisyys, joka tehtiin esimerkissä 4.1 epäformaalisesti. Tällä esimerkillä saadaan
siis formaalisesti osoitettua havainto, että pienetkin 𝑝-arvot voivat olla heikko todiste
nollahypoteesia vastaan.

Muodostetaan parametrille 𝜃 posteriorijakauma havaitun otoksen 𝒙 = (𝑥1, ..., 𝑥𝑛)
ehdolla. Olkoon nyt 𝜋(𝜃) priorijakauma parametrille 𝜃 ja 𝑓 (𝒙 | 𝜃) otoksen todennä-
köisyysjakauma. Tällöin parametrin 𝜃 posteriorijakauma 𝜋(𝜃 | 𝒙) saadaan Bayesin
lauseesta

𝜋(𝜃 | 𝒙) = 𝑓 (𝒙 | 𝜃)𝜋(𝜃)∫
𝑓 (𝒙 | 𝜃)𝜋(𝜃)𝑑𝜃

.

Nyt esimerkiksi posteriorijakauman odotusarvoa voidaan käyttää 𝜃:n estimaattina.
(Casella ja Berger 2002, s. 324.) Lisäksi posteriorijakaumasta voidaan laskea toden-
näköisyys nollahypoteesille otoksen jälkeen (Casella ja Berger 2002, s. 379).

Yksi Bayesiläinen vaihtoehto 𝑝-arvoille on Bayes-faktorit (Goodman 1999b).
Bayes-faktorin kaava voidaan määritellä nollahypoteesille 𝐻0 ja vastahypoteesille
𝐻1 otoksen jälkeen seuraavasti:

𝐶 =
P(𝒙 | 𝐻0)
P(𝒙 | 𝐻1)

,

jossa osoittaja on havaitun aineiston todennäköisyys nollahypoteesin ehdolla, ja ni-
mittäjä sama vastahypoteesin ehdolla. Kaava voidaan Bayesin lauseen avulla järjestää
muotoon

𝐶 =
P(𝐻0 | 𝒙)
P(𝐻1 | 𝒙)

P(𝐻1)
P(𝐻0)

,

jossa kaavan vasemmalla puolella on hypoteesien posterioritodennäköisyydet ja oi-
kealla prioritodennäköisyydet. Kuten helposti nähdään, Bayes-faktori ei ole todennä-
köisyys vaan todennäköisyyksien suhde. Goodmanin (1999b, s. 1006) mukaan Bayes-
faktori tulee tulkita siten, että 𝐶 < 1 osoittaa todistetta nollahypoteesia vastaan. Mitä
pienempi faktori, sitä parempi todiste nollahypoteesia vastaan. Lisäksi Goodmanin
mukaan Bayes-faktoreilla on parempi teoreettinen perusta kuin 𝑝-arvoilla, ja toisin
kuin 𝑝-arvot, Bayes-faktorit riippuvat vain havaituista tuloksista.

Ongelmana tietenkin Bayesiläisillä menetelmillä on prioritodennäköisyyden mää-
rittämisen subjektiivisuus. Subjektiivisuudesta huolimatta Bayesiläisestä näkökul-
masta priorilla on tilastollisen päättelyn kannalta hyviäkin puolia. Yleisesti ilman
prioria tehty päättely voidaan ajatella olevan epäjohdonmukaista. (Wagenmakers
2007, s. 791–792.)
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6 Pohdinta

Kuten luvussa 2 määritellään, 𝑝-arvo on havaitun tuloksen tai sitä poikkeavampien
tuloksien todennäköisyys, jos nollahypoteesi oletetaan todeksi. Merkitsevyystestissä
tarpeeksi pienellä 𝑝-arvolla voidaan päätellä, että nollahypoteesi ei ole totta. Toisaalta
suurella 𝑝-arvolla ei nollahypoteesista voida päätellä mitään.

Merkitsevyystestin epäformaalin luonteen takia, 𝑝-arvoa usein tulkitaan tai käy-
tetään väärin. Luvussa 3 käydään läpi ja osittain havainnollistetaan näitä yleisiä
väärinkäsityksiä. Väärinkäsityksien ymmärtäminen selventää 𝑝-arvojen oikeaa tul-
kintaa, joka oli tämän työn yksi tavoite.

Seuraavaksi herää kysymys, mikä on tarpeeksi pieni 𝑝-arvo, jotta nollahypoteesi
voidaan hylätä. Yleisenä käytäntönä on hylätä nollahypoteesi, jos 𝑝 ≤ 0.05. Kui-
tenkin luvussa 4 nähdään, että 𝑝-arvo todisteen vahvuutena ei ole johdonmukainen.
Esimerkiksi 𝑝-arvon riippuvaisuus otoskoosta heikentää sen objektiivisuutta, sillä
sama 𝑝-arvo eri otoskoolla tuottaa eri määrän todistetta nollahypoteesia vastaan.
Myös 𝑝-arvon riippuvaisuus ei-havaituista tuloksista vähentää sen objektiivisuutta.
Lisäksi kuten esimerkistä 4.1 nähdään, 𝑝-arvon todisteen vahvuus vaihtelee tutki-
mustilanteesta riippuen. Näin ollen 𝑝-arvojen kahtiajako tilastollisesti merkitseviin
ja ei-merkitseviin tuloksiin tietyn merkitsevyystason kohdalta on perusteetonta.

Kuinka 𝑝-arvoja tulisi sitten tulkita? Pelkän 𝑝-arvon perusteella voidaan vain
suuntaa-antavasti osoittaa otoksen poikkeavuutta nollahypoteesista. Tärkeää on kui-
tenkin huomioida, että suuret 𝑝-arvot eivät tarkoita tuloksien olevan käytännön kan-
nalta merkityksettömiä. 𝑝-arvoja voidaan siis käyttää karkeasti merkitsemään havai-
tun tuloksen olevan mahdollisesti tärkeä, mutta ei päinvastoin. Kuten luvussa 4 mai-
nitaan, 𝑝-arvoja tulisi tulkita jatkuvana todisteen vahvuuden mittana. Mielekkäiden
johtopäätelmien tekeminen merkitsevyystestillä vaatii tarkkaa raportointia, tehtyjen
oletusten tarkastelua ja muiden menetelmien käyttöä 𝑝-arvojen tukena. Tällä tavoin
merkitsevyystesti on hyödyllinen sen heikkouksista huolimatta.

Luvussa 5 mainitaan eräitä yleisiä menetelmiä, joita voidaan käyttää 𝑝-arvojen
tukena tai niiden sijasta. Ne kukin pystyvät omalla tavallaan paikkaamaan 𝑝-arvojen
heikkouksia. Luottamusvälien avulla voidaan tehdä mielekkäämpiä johtopäätelmiä,
sillä niiden avulla nähdään vaikutuskoko sekä voidaan arvioida tulosten luotetta-
vuutta. Uskottavuusosamäärätestillä puolestaan saadaan formaalisemmin todiste hy-
poteesin puolesta, johon merkitsevyystesti ei kykene. Sen käyttö on suositeltavaa,
jos voidaan määritellä kaksi vaihtoehtoista hypoteesia. Lopuksi Bayesiläisillä me-
netelmillä voidaan tehdä formaalisia johtopäätelmiä nollahypoteesista, mutta sen
käyttäminen vaati ajattelutavan muuttamista Bayesiläiseen koulukuntaan. Baysiläi-
sillä menetelmillä voidaan esimerkiksi laskea nollahypoteesin todennäköisyys ha-
vaitun otoksen jälkeen tai uskottavuusosamäärätestin tavoin tehdä valinta kahdesta
testattavasta hypoteesista.

Mielenkiintoista on huomioida frekventististen ja Bayesiläisten tilastotieteilijöi-
den näkemyksien erot, jotka tulivat tässä työssä hetkellisesti vastaan. Mahdollisena
jatkotutkimuksena voisi vertailla näitä tilastotieteen koulukuntia ja pohtia niiden
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vahvuuksia, heikkouksia ja eroja tarkemmin. Lisäksi tässä työssä käsiteltiin lyhyesti
vain muutamia vaihtoehtoisia menetelmiä. Tarkempi menetelmien vertailu ja muiden
vaihtoehtoisten menetelmien tutkimus voisi olla myös arvokasta.
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