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Tiede ja kansojen
älykkyys
O l aV i K a n e R V i s T O

M

uutama vuosi sitten Suomen mediassa velloi keskustelu professori
Tatu Vanhasen tutkimuksesta, joka
käsitteli mm. valtioiden vaurauden
ja keskimääräisten älykkyysosamäärien välistä
korrelaatiota. Vanhanen oli esittänyt, että kansojen väliset älykkyyserot johtuisivat geeniperimästä. Julkinen polemiikki oli kuitenkin osin epäasiallista, kun silloisen pääministerin ja kyseisen
politiikantutkijan sukulaisuussuhdetta pyrittiin
käyttämään myös poliittisena lyömäaseena.
Vanhasen tutkimustuloksia yritettiin mitätöidä
lähes kaikin mahdollisin tavoin. Tämä oli harmillista, koska aiheellistakin kritisoitavaa olisi riittänyt. Mutta tuloksethan voivat silti olla oikeansuuntaisia, vaikka tutkimusmenetelmissä olisi
puutteita.
Helsingin Kirjamessuilta sain mukaani arvosteltavaksi Osmo Tammisalon uusimman esityksen aiheesta. Tässä teoksessa kerran Tieto-Finlandia-palkintoehdokkaanakin ollut tiedetoimittaja ja tietokirjailija tarkastelee Vanhasen väitteiden todenperäisyyttä. Kirjassa perehdytään myös
itse älykkyystutkimukseen mm. Mensan käyttämää kotitestiä esimerkkiaineistona esitellen.
Vanhasen tutkimustuloksia kritisoitiin eniten
sillä perusteella, että älykkyys ja älykkyysosamäärä eivät ole sama asia, ja että koulutus voi vaikuttaa älykkyysmittausten tuloksiin. Näistä varauksista ei Vanhanenkaan ollut eri mieltä, mutta
hänen löydöksiään ei tällä perusteella voida mitätöidä. Korrelaatioiden selittäminen ei onnistu
pelkästään ÄO-testimenetelmien puutteita korostamalla.

Asiallisempi kritiikki keskittyi Vanhasen tapaan
tehdä korrelaatioista kausaalipäätelmiä: ainahan
on mahdollista, että kansan vauraus nostaakin
älykkyysosamääriä, eikä päinvastoin. Pelkkä korrelaatiohan ei paljasta vaikutusmekanismeja tai
niiden suuntaa. Kun on monia muuttujia, korrelaatio voi syntyä myös sattumalta — monimutkaisiin vuorovaikutuksiin päästään käsiksi vasta
kattavammilla analyyseilla.
Älykkyyden perinnöllisyydestä on vallalla käsitys, että enintään puolet selittyy geneettisesti
toisen puolen liittyessä ainakin ravitsemukseen
sekä vanhempien sosioekonomiseen asemaan.
”Parinvalinta saattaa mutkistaa kuviota entisestään”, kirjoittaja toteaa. Tiedetään, että ihmiset
pariutuvat keskimäärin lähelle omaa älykkyystasoaan sekä sosioekonomista asemaansa. Monet
lahjakkuudet kuitenkin tyytyvät vaatimattomaan
sosioekonomiseen asemaan.
”Toisaalta luonnonvalinta on saattanut jo luoda
yhteyden älyn ja kauneuden välille. Tiedetään,
että 1) älykkäät miehet saavat todennäköisemmin korkean yhteiskunnallisen aseman, 2) korkeammassa asemassa olevilla miehillä on paremmat mahdollisuudet pariutua kauniiden naisten
kanssa, 3) älykkyys on perinnöllinen ominaisuus
ja 4) kauneus on perinnöllinen ominaisuus.”
”Isossa-Britanniassa on havaittu, että viehättävien lasten ÄO-testitulos oli jopa 12,4 pistettä
korkeampi kuin vähemmän viehättävillä lapsilla
(korrelaatiokerroin 0.38).” Tämähän selittäisi
senkin, miksi Mensan naispuoliset jäsenet ovat
huomattavasti viehättävämpiä kuin suomalaiset
naiset keskimäärin…
jatkuu...
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...jatkoa
Syiden ja seurausten selvittämisen ongelma tulee esiin lähes kaikkialla ihmistieteissä. Havainto, että älykkyys lienee yhteydessä uskonnottomuuteen voi johtaa päättelemään, että koska
uskonnolliset uskomukset ovat monessa mielessä epärationaalisia eivätkä perustu tieteelliseen
näyttöön, älykkäät ihmiset uskovat tietävänsä
paremmin. Syy-yhteys saattaa kuitenkin tulla
myös kiertotietä: kenties älykkäämmillä ihmisillä
on vähemmän uskonnollisia uskomuksia siksi, että henkilökohtaisen elämänhallinnan taito näkyy
korkeampana kouluttautumisena?
Tammisalo pitää Vanhasen ja hänen kollegojensa tavoin perusteltuna oletusta, että kansojen
välillä on geeneistä johtuvia keskimääräisiä eroja,
koska sattuma ja luonnonvalinta tuskin ovat kohdelleet kaikkia kansoja samalla tavalla. Arviot nojaavat kuitenkin epäsuoraan ja osittain vajaaseen
ja vanhentuneeseen todistusaineistoon, mikä on
ongelma. Älykkyystutkijoiden enemmistö näyttää kuitenkin ajattelevan, että mustien ja valkoisten erot älykkyysosamäärissä eivät voi selittyä
pelkästään ympäristötekijöillä.
Markus Jokela arvioi Vanhasen teoriaa 2009:
”Selvittämättä jää, miten maan keskimääräinen
IQ tarkalleen ottaen vaikuttaa esimerkiksi lehdistön vapauteen, korruptoituneisuuteen tai demokraattisuuden asteeseen. ” Jokelan mukaan
epädemokraattinen järjestelmä saattaa kuitenkin olla älyllisiltä vaatimuksiltaan demokratian
veroinen.
”Arvelujeni vahvistamiseksi jaoin 172 maata
IQ-tason mukaan viidenneksiin ja laskin demokratiaindeksin keskiarvon IQ-ryhmittäin ja vuosittain aikavälillä 1850—2006. Alempien IQ-tasojen maat tulevat demokraattisuudessa selvästi
ylintä viidennestä jäljessä. Alimpien viidenneksien maat ovat nyt suurin piirtein samalla tasolla
kuin ylin viidennes oli 1900-luvun alkupuolella”,
Jokela päättelee Vanhasen tutkimusaineiston perusteella.
Pertti Töttö teki vuonna 2012 vastaavat huomiot kuin Jokela: ”Lynnin ja Vanhasen kansalliset
ÄO-luvut mittaavatkin mitä ilmeisimmin juuri
Flynn-efektiä, joka erottaa kehityksessä parin sukupolven päässä olevat Afrikan maat Euroopasta.
Jos Päiväntasaajan Guinean keskiäly todella olisi
59 pistettä, ei sen enemmistö kykenisi sitomaan
kengännauhojaan, jos heillä sellaiset olisi, eikä
heidän pitäisi kyetä elämään hoitolaitoksen ulkopuolella.”

Jotkut ihmisryhmät epäilemättä ovat kokeneet
Vanhasen ja Tötön johtopäätökset loukkaavina.
Tämä ei kuitenkaan vähennä niiden merkitystä
saati niiden tutkimisen mielekkyyttä. Tieteen
edistämisen nimissä arkojakin aiheita on pystyttävä tarkastelemaan järkiperäisesti, mihin Tammisalo teoksessaan pyrkii.
Mustaa valkoisella — tiede ja kansojen älykkyys
–teoksen on julkaissut Terra Cognita: suuri
suomalainen tiedekirjallisuuden kustantamo,
jonka perustajalle, tietokirjailija ja kääntäjä
Kimmo Pietiläiselle myönnettiin vuonna 2003
Mensa-palkinto.

