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Jordan Ellenberg: Miten välttää virheet

Hyvä matemaatikko on
aina oikeassa
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aikoinaan kurssin parhaaksi. Sitä puhtaaksikirjoittaessani olinkin ollut erityisen ylpeä siitä, että varianssianalyysilaskelmien mukaan jopa tutkimusaineistoni
oli osoittautunut yli 99-prosenttisesti luotettavaksi.
Terra Cognita –kustantamon uusimman tiedekirjan
luettuani ymmärrän vasta nyt, 47 vuotta myöhemmin, miten vähäinen merkitys regressioanalyyseillä
itse tutkimuksen validiuden ja reliabiliteetin kannalta
onkaan!
Vaatimaton selvitykseni ei tullut koskaan julkiseksi
missään, koska eräs mukana ollut valmistaja (joka
osallistui vertailuun vasta beta-testausvaiheessa
olleella ns. nolla-sarjan laitteellaan) halusi ostaa siitä
kopion ja sai siten pikkurahalla tutkittua tietoa myös
kilpailevien laitteiden eri komponenttien toiminnasta
ääriolosuhteissa. Niinpä jo seuraavana vuonna tältä
yrittäjältä tulikin markkinoille olennaisesti parempi
ja kilpailukykyisempi laite.
Professori Ellenbergin kirja paljastaa, miksi useimmista tutkimuksista tavalliset tallaajat eivät koskaan
kuule mitään. Jos ainoastaan yksi selvitys osoittaa
vaikkapa tietyn valmisteen tehokkaammaksi kuin
sen kilpailijat, emme ehkä koskaan kuule tuloksista,
joiden mukaan tuote ei ollutkaan kilpailijoitaan
parempi. P-arvotestikin kertoo ainoastaan nollahypoteesin merkitsevyyden suuruusluokan. Kun 20 eri
laboratoriota tutkii samaa hypoteesia 20 kertaa ja 19
tapauksessa ei saada tilastollisesti merkitsevää tulosta,
luultavasti vain se kahdeskymmenes tulos poikii
pikku-uutisen tiedelehteen.
Matematiikkaa nimitetään virheiden välttämisen
tieteeksi. Se on ”arkijärjen laajentamista” ja siten
lahjomattomasti oikeassa olemista ainakin, mikäli
korrelaatio osataan erottaa kausaatiosta. Jälkimmäisenkin osalta on osattava kyseenalaistaa syy ja seu-

raus: kun on todistettu
tupakoinnin yleisyyden
yhteys moniin eri
sairauksiin, voisiko
nikotiiniriippuvuuden
syynä olla muiltakin osin huonot elintavat ja omasta
hyvinvoinnista piittaamattomuus, kenties puutteellisen
luonteenlujuuden tms. psyykkisen syyn vuoksi?
Matematiikan peruskäsitteiden ymmärtäminen auttaa
vastaamaan mm. kysymyksiin, miksi erityisen pitkien
vanhempien lapset ovat todennäköisesti vanhempiaan lyhyempiä ja miksi mensalaisten isien ja äitien
jälkeläisillä on vanhempiaan suurempi todennäköisyys
reputtaa kuin läpäistä Mensan testi: regressio kohti
populaation keskiarvoa.
Tämä opus selittää kansantajuisesti mm. sen, miten
CD-äänilevyt on koodattu, jotta naarmuuntuneenakin
äänentoisto on virheetön (Reed-Solomon -virheenkorjaus). Tai mihin perustuu netissä tarjolla olevien
musiikintunnistuspalvelujen kyky arvata tai päätellä
oikea sävelmä muutaman nuotin vierestä vihelletyn
tahdin perusteella.
Lähes 500-sivuinen teos linkittää matematiikan lähes
kaikille elämän alueille kiinnostavasti ja hauskasti. Kirja mm. selittää, miksi sijoitusrahastojen mainonnassa
on pakollista mainita, että toteutunut kurssikehitys ei
takaa tulevaa menestystä.
Uhkapelimatematiikkakin on esillä useissa kohdin,
myös yhteiskunnallisine vaikutuksineen: ”Tyypilliset
yrittäjät (tyypillisten loton pelaajien tapaan) yliarvioivat menestymisen mahdollisuutensa. Jopa elossa
säilyneet yritykset tyypillisesti hankkivat omistajilleen
vähemmän rahaa kuin he olisivat ansainneet palkkana
jossakin toisessa yhtiössä. Siitä huolimatta yhteiskunta
hyötyy maailmasta, jossa ihmiset vastoin parempaa
tietoaan perustavat yrityksiä.” 
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