
Tietyissä nykyisin käytetyissä tilastolli-
sissa menetelmissä on yhdistetty Bayesin 
teoreemaa suhteellisten frekvenssien 
todennäköisyyslaskentaan. Kuitenkin 
voimakkain menetelmä tällä hetkellä to-
dennäköisyyksien arviointiin on Markovin-
ketju-Monte Carlo -simulaatio (MCMC), 
jossa voidaan poimia satunnaisia otoksia 
todennäköisyysjakaumista esimerkiksi odo-
tusarvojen laskemista varten. Sitä käytetään 
esimerkiksi etsittäessä merihädässä olevaa 
venettä tai jonkun eksyessä vuoristoon. 
Menetelmä kehitettiin, kun Scorpion-
nimistä yhdysvaltalaista ydinsukellusalusta 
etsittiin sen upottua Grönlannin lähistölle ja 
haluttiin optimoida arvauksia (1,2). Metafo-
risesti sanottuna kyse on kaikkien tunteman 
laivastopelin ja uhkapelin yhdistelmästä. 
Vaikka Bayesiläiset ovat päässeet viime vuo-
sikymmeninä enemmän niskan päälle, niin 
kummallakin menetelmällä on luonnollisesti 
omat sovelluskenttänsä. 

Jos kausaliteetin päätteleminen olisi 
kuitenkin niin vaikeaa kuin Pearson ja Fisher 
väittivät, ei keinoälyä olisi voitu kehittää 
(2). Ihmisen ajattelu noudattaa bayesiläistä 
logiikkaa jo vauvaiässä (4). Kenties tässä 
on yksi syy vaikeuksille soveltaa frekven-
tistiseen laskentaan perustuvaa tieteellistä 
tutkimusta oikeasti käytäntöön arjen pää-
töksenteossa. Lisäksi näyttää siltä, että ryh-
mätasolta yksilöön kohdistuvan yleistämis-
kyvyn puutteellisuus saattaa olla merkittävä 
uhka ihmisiä tutkimuksen kohteena pitäville 
joukkotason tieteellisille tutkimuksille (5). 
Monenlaiset muuttujat ovat ajan kuluessa 
arvoltaan enemmän vaihtelevia kuin vas-
taavat muuttujat vaihtelevat ryhmätasolla 
ajan kuluessa. Todennäköisyysväittämät 
nojaavat suhteellisten frekvenssien toden-

näköisyysarvioissa keskiarvoiseen ihmiseen, 
joka on pikemmin metafyysinen käsite kuin 
luonnollinen ilmiö. 

Hiljattain tiedelehtien palstoilla on 
toistuvasti vaadittu P:n arvon käyttämisen 
kieltämistä, koska merkitsevien löydös-
ten metsästäminen vääristää tieteellistä 
tutkimusta (esim. 6). Jos 1 %:n tai 0,1 %:n 
ero kahden ryhmän keskiarvoihmisen välillä 
on tilastollisesti merkitsevää, mitä tämä 
käytännössä tarkoittaa? Tilalle on ehdo-
tettu vaikutusten kokoa ja epävarmuutta 
osoittavia tunnuslukuja (7). Toisaalta 
hieman sovittelevammin Helen Kraemer on 
todennut, ettei P:n arvosta tarvitse luopua, 
kunhan tutkijat muistavat myös ajatella (8). 
Tilastollisella merkitsevyydellä kun on oi-
keasti vähemmän arvoa kuin sille annamme. 
Kiista tunnusluvuista tuskin päättyy tähän.
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Yhdessä tilastotietelijöistä kertovassa 
vitsissä kysytään, miksi kutsutaan sitä, 
kun kaksi tilastotietelijää tapaavat ja 

alkavat keskustella? Vastaus kuuluu: ”riidak-
si”. Kahden eri todennäköisyysteorian välillä 
vallitsi kiihkeä erimielisyys 1900-luvun alus-
ta alkaen. Karl Pearsonin ja Robert Fisherin 
suhteellisten frekvenssien todennäköisyys-
teorian kehittäjät suhtautuivat kausaaliseen 
päättelyyn hyvin kriittisesti ja äärimmillään 
Karl Pearson totesi, ettei kausaalipäättely 
kuulu tieteelliseen ajatteluun vaan voimme 
todeta vain korrelaatioita. 

Thomas Bayes oli 1700-luvulla elänyt 
presbyteeripappi, jonka mukaan kausaa-
lisuhteiden todennäköisyyksille voidaan 
laskea luotettavia lukuarvoja. Bayesin 
teoreemaa kutsutaan myös käänteisen tai 
posteriorisen todennäköisyyden teoriaksi 
(1).

Mittavien uriensa aikana Pearson ja Fis-
her ehtivät tuhota muutamien kanssaan eri 
mieltä olleiden urakehityksen. Yksi heidän 
naiskollegansa esitti vuosikymmeniä sitten 
kausaliteettia voitavan kuvata diagrammeil-
la. Fisher piti sittemmin huolta, ettei hänen 
uransa edennyt pienen yliopiston matema-
tiikan lehtoraattia pitemmälle (2). Nykyään 
kausaalidiagrammeja käytetään monenlai-
sessa tieteellisessä tutkimuksessa selventä-
mään tutkimusasetelmaa, kysymyksenaset-
telua ja helpottamaan kausaalipäättelyä. 
Näiden soveltamista voi opiskella Harvardin 
yliopiston verkkokurssilla (3).
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