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1. Johdanto 

 

Tuntuuko usein siltä, että sinua ympäröivät ihmiset ovat yksinkertaisia tomppeleita? Ehkä ei, mutta 

älykkyystutkimuksen saralla on noussut huoli länsimaisen älykkyyden kehityksestä. 

Älykkyysosamäärä on ollut laskussa viime vuosikymmenet ja eri tutkijat ovat pyrkineet selvittämään 

tämän juurisyitä (Dutton ym., 2016; Acosta ym., 2019). Nyt avaamasi tutkielma esittää kohdennetun 

näkemyksen siitä, mitkä asiat voivat selittää ilmiötä. Jos älykkyys todella laskee, mitkä tekijät siihen 

vaikuttavat? Onko älykkyys meihin tehdasasetuksena koodattu numero ja minkä verran sen 

kehittymiseen vaikuttavat yksilön omat ponnistukset? 

Tätä alaspäin viettävää älykkyyden tunnelia on valaisemassa 148 älykkääksi todettua ihmistä, joita 

on pyydetty selittämään älykkyyden rapistumista. Aineistona tutkimukseen on aiemmin tehty 

kyselytutkimus, jossa on haastateltu Mensan jäseniä ajattelun ja oppimisen yhteydestä. Mensalaisten 

vastauksista tulkitsen taustalla vaikuttavia uskomuksia ja käsityksiä, jotka antavat kiinnostavan 

silmäyksen älykkyyskehityksen mahdollisiin solmukohtiin. 

Älykkäitä ihmisiä tutkittaessa on havaittu, että älykkyysosamäärä (ÄO) yhdistyy usein muihin 

kognitiivisiin lahjakkuuksiin. Älykkäitä ihmisiä ei pysty lokeroida tietyn poliittisen suuntauksen tai 

ihmisryhmän mukaan, vaikka medialla on näin tapana tehdä. (Cianciolo & Sternberg, 2008; Mensa, 

2013.) ÄO:ta kaupallistetaan mediassa muutoinkin melko näkyvästi ja Internetissä saattaa törmätä 

esimerkiksi julkisuuden henkilöiden ÄO-tuloksiin. Tätä kautta ÄO on lyhenteenä ihmisille melko 

tuttu ja älykkyystestien perusperiaate on myös tietyllä tapaa yleistietoa. Testien luotettavuus 

kuitenkin vaihtelee huomattavasti ja niihin kannattaa suhtautua pienellä varauksella. Jos siis teet Ilta-

Sanomien älykkyystestin hyvällä menestyksellä, ei ehkä kannata vielä riemusta kiljuen juosta 

kertomaan ilouutista äidille ja isälle.

Muotoiltu: Otsikko 2, Vasen, Väli Jälkeen:  0 pt, Riviväli: 

1, Automaattinen numerointi + Taso: 1 +

Numerointityyli: 1, 2, 3, … + Aloittava nro: 1 +

Tasaus:Vasen + Tasaa:  0,63 cm + Sisennä:  1,27 cm
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Tämä tutkimus ei kuitenkaan arvattavasti käsittele iltalehtien älykkyystestejä. Varsinainen 

tutkimustehtävä on selvittää mensalaisten epistemologisia uskomuksia siitä, miten älykkyys rakentuu 

ja miten älykkyyden kehitystä voidaan tukea. Tämä on tarpeellista, jotta voimme paremmin 

ymmärtää älykkyystesteissä havaittua laskua ja sitä, kuinka tuloksiin voisi kenties vaikuttaa. Mikäli 

negatiivisen kehityksen annetaan jatkua vapaasti, voi tuloksena lopulta olla yhden maapallollisen 

verran omalle olemassaololleen haitallisia imbesillejä. Ilmastonmuutoksen vyöryessä kohti 

tuntematonta saatat toki ajatella näin jo olevan. Haluan tutkimusta tehdessäni uskoa, että ihmiskunta 

ei vielä ole tuhonsa partaalla ja voin tukea sen huojuvia rakenteita omalla pienellä panoksellani. 

Älykkyys itsessään on ollut jo pidempään itseäni kiinnostava osa ihmisyyttä. Olen huomannut, että 

itselleni on ajoittain haasteellista viettää suuremmassa määrin aikaa ihmisten kanssa, jotka eivät näe 

tai ymmärrä asioita yhtä selkeästi kuin allekirjoittanut. Tämän sanoessani en halua kuulostaa 

ylimieliseltä, sillä kukapa haluaisi olla itseään täynnä. On vain mielestäni turhauttavaa esimerkiksi 

seurata läheisten ihmisten valumista salaliittoteorioiden upottavaan suohon, johon on lähdekritiikin 

lisäksi haudattu myös useita kaverisuhteita. Kyse on klassisesta ilmiöstä, jossa ihmisillä on taipumus 

etsiä monimutkaisiin asioihin yksinkertaisia vastauksia, koska aidosti kriittinen ajattelu on 

kognitiivisesti epämukavaa ja työlästä (Tagliabue ym., 2020). 

Mitä siis pyrin tekemään käytännössä tässä tutkimuksessa? Tavoitteena on purkaa mensalaisten 

avovastaukset atomeiksi ja luokitella niistä löytyvät uskomukset fenomenografisella 

tutkimusotteella. Varsinainen tutkimustyö alkoi älykkyyden teorioiden taustatutkimuksesta ja 

lajittelusta aihepiirin kannalta relevantteihin teoriamalleihin. Hahmotettuani pääteoriat 

yleisälykkyydestä sekä modernimman moniälykkyysteorian päätin, että tutkimuksen kannalta 

oleellinen on pysyvän ja dynaamisen älykkyyden suhde. Kyse on vastakkainasettelusta sen välillä, 

onko älykkyys syntymässä koodattu vai elämän varrella muuttuva ominaisuus. Tutkimuksessa 

entiteettiteoria kuvaa uskomusta paikallaan pysyvästä älykkyydestä ja inkrementaaliteoria 

dynaamisesta älykkyydestä. 

Pyrin tutkimuksessa välttämään lukkoon lyötyjä hypoteeseja tutkimuskohteesta tai -tuloksista. Omat 

ennakko-oletukset aiheen suhteen on kuitenkin syytä saada esiin, jotta tulokset voi suhteuttaa näihin. 

Odotan, että entiteetti- ja inkrementaaliteoria saavat kumpikin mensalaisten vastauksista tukea. 

Elliotin & Dweckin (2005) mukaan uskomukset näiden kahden välillä jakautuvat normaaliväestössä 

hyvinkin tasaisesti. He toteavat, että noin 40 % ihmisistä uskoo entiteettiteoriaan ja noin 40 % 

puolestaan inkrementaaliteoriaan. Loput 20 % eivät sovi kumpaankaan kategoriaan. Uskon 
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inkrementaaliteorian olevan suositumpi mensalaisten keskuudessa, sillä sen suuntaiset uskomukset 

mahdollistavat älykkyyden kehittymistä paremmin (Dweck, 2015). Tälle oletukselle rakennan pohjaa 

kolmannen luvun teoriataustan esittelyssä. 

Kognitiivinen kehitys on monen tekijän yhtälö, johon vaikuttavat lukuisat muuttujat, kuten 

kasvuympäristö, elämäntavat, geeniperimä, ravinto ja sosiaaliset tekijät (Cianciolo & Sternberg, 

2008; Christainsen, 2013; Dweck, 2015). Kun mietitään varsinaisia uskomuksia älykkyyden laskun 

takana, voivat ne olla hyvin kirjavia ja keskenään vaihtelevia. Ensinnäkin uskon, että syyksi 

älykkyyden laskuun esitetään teknologian kehittymistä ja ajattelun ulkoistamista älylaitteille. 

Elämänrytmi on muuttunut hektiseksi, työmuisti heikkenee ja asioihin ei paneuduta syvällisesti. On 

myös usein esitetty faktana, että matalamman ÄO:n ihmiset lisääntyvät enemmän (Hamill, 2017), 

joten oletan tämän näkyvän vastauksissa. Lisäksi uskon, että yleinen selitys on myös koululaitos ja 

kasvatuksen ongelmat. On myös esitetty, että saastuminen aiheuttaa pitkässä juoksussa kognitiivisten 

toimintojen heikkenemistä, mikä saattaa näkyä uskomuksissa (Karnauskas ym., 2020). 

Virtuaalisissa tai fyysisissä käsissäsi on nyt tutkielma, jolla olen päätynyt todistamaan kyvykkyyteni 

kasvatusalan tutkimuksen tekemisen saralla. Pro gradu -tutkielman kirjoittaminen tuntui aluksi 

valehtelematta siltä, että tehtävänanto oli Punahilkka-sadun tiivistäminen 50 sivuun. Tarkoitan, että 

parin sivun asiasisällön jälkeen kaikki muu tuntui ylimääräiseltä akateemiselta koreografialta. Kuten 

nyt voit nähdä, on Punahilkka-satu kasvanut aikuiseksi ja muuttunut kokonaiseksi tutkielmaksi. Tällä 

satumaisella matkalla olen kliseisesti oppinut paljon tutkimusaiheesta, mutta myös itsestäni. Toivon 

tutkielman tarjoavan lukijalle ilahduttavia hetkiä, mutta myös käyttökelpoista informaatiota. 
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2. Tutkimusmenetelmät & tutkimuksen toteutus 

  

Usein johdannon jälkeen tutkielmassa esitellään tutkimuksen teoreettinen tausta, mutta tämä tutkimus 

esittelee teoriaa ennen tutkimuksen filosofisen ja metodologisen taustan. Sain tutkielman 

aloittaessani valmiin aineiston ja oli mielestäni sen takia tärkeää selvittää, mikä on oma suhteeni ja 

lähestymistapani aineistoon. Samasta syystä myös tutkimuksen rakenteessa avaan ensin tutkimuksen 

filosofisen taustan. Sen jälkeen esittelen tutkimuksen tarkoituksen ja tutkimuskysymykset. Luvun 

lopuksi perustelen fenomenografisen tutkimusotteen, esittelen aineiston ja kerron aineiston 

analyysistä. Luvun tavoite on taikatemppu, jossa luodaan lineaarinen prosessi tapahtumaketjusta, 

joka on todellisuudessa ollut monimutkaisempi. 

 

2.1. Filosofiset lähtökohdat 

 

Tutkimus ei käytännössä koskaan lähde tyhjältä pohjalta, vaan perustuu aina edeltäviin tutkimuksiin 

ja niitä edeltäviin tutkimuksiin. Jotta voin analysoida tai kyseenalaistaa mitään uskottavasti, on minun 

otettava tietyt asiat annettuna, sillä kaikkea ei voi kyseenalaistaa samaan aikaan. Toisin sanoen, jos 

haluan kyseenalaistaa uskottavasti liikennevalojen tarpeellisuuden, en voi samaan aikaan 

kyseenalaistaa punaisen ja vihreän värin olemassaoloa. Kyseinen ajatus on oleellinen osa omaa 

maailmankuvaani. Tämän luvun tarkoitus on puolestaan selvittää, mikä on tutkimuksen sisäinen 

maailmankuva eli mihin tutkimus uskoo ja mitä se ottaa annettuna.  

Epistemologia pyrkii ymmärtämään kognitiivisia onnistumisia ja epäonnistumisia. Se on tietyllä 

tapaa filosofian muoto ja pyrkii selvittämään, mikä tieto on oikeaa ja onko oikeaa tietoa edes 

olemassa. Epistemologisesta näkökulmasta tutkimuksen kannalta on oleellista määritellä, mitä 

aiheesta tiedetään ja mikä on ylipäätään tietämisen arvoista. (Steup & Neta, 2005; Sormunen, 2008; 

Sirén & Pekkarinen, 2017.) Epistemologinen lähtökohtani tutkimuksessa on, että voidakseen 

ymmärtää älykkyyden kehitystä on erityisen hyödyllistä tutkia älykkäiden ihmisten käsityksiä 

ilmiöstä. Tämä ei tietenkään sulje muita tutkimussuuntia pois, mutta näen sen tärkeänä 

älykkyyskehityksen ymmärtämisen suhteen. 
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Epistemologinen relativismi eli tulkinnallisuus on ehkä tärkein osa tutkimuksen sisäistä 

maailmankuvaa. Tutkimusasetelma nimittäin perustuu siihen lähtöasetukseen, että sosiaaliset ilmiöt 

koostuvat subjektiivisista käsityksistä. Tämän takia subjektiiviset käsitykset ja uskomukset ovat 

tärkeimpiä tutkittavaa ilmiötä tarkastellessa. (Sirén & Pekkarinen, 2017.) Epistemologisesti oleellista 

on myös ymmärtää, että tutkittavalla joukolla on suhde tutkittavaan ilmiöön, kuten alempana kuviosta 

1 käy ilmi (ks. Kuvio 1). 

Tässä tutkimuksessa selvitetään Mensan jäsenten eli älykkäiksi testin perusteella tunnistettujen 

henkilöiden epistemologisia uskomuksia. Tässä tutkimuksessa nämä puolestaan tarkoittavat 

vastaajan syviä uskomuksia siitä, miten oppiminen rakentuu. Epistemologiset uskomukset ovat usein 

tiedostamattomia, mutta on tärkeää ymmärtää niiden merkitys oppimis- tai opetusprosessissa. 

Ihminen on ikään kuin oman tietoisuutensa vanki siinä mielessä, että hän voi rajoittaa omaa 

edistymistään omilla uskomuksillaan. Pahimmillaan yksilö voi samalla myös epäsuorasti vaikuttaa 

muiden ihmisten kehittymiseen levittämällä haitallisia uskomuksia omasta ja muiden kyvystä oppia 

uusia asioita. (Dweck, 2008; Hotulainen & Telivuo, 2015; Steup & Neta, 2020.) 

Ontologia on toinen osa tutkimuksen filosofista maailmankuvaa. Se pyrkii vastaamaan siihen, mitä 

tämä tutkimus on ja mitä se haluaa olla (Smith, 2012). Ontologiassa määritellään siis toiminnan ja 

näkyvien objektien takana oleva filosofinen olemus. Ensinnäkin tutkimus uskoo maailman olevan 

yksi ja sama, vaikka kokemukset siitä ovat hyvin vaihtelevia. Tämä tarkoittaa, etteivät yksilöiden 

kokemukset ole reaalisesta maailmasta irralliset. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164.) Kokemukset 

pikemminkin kuvaavat reaalista maailmaa näkökulmasta, jonka uskotaan näin olevan relevantti. 

Koska tutkimus perustuu mensalaisten subjektiivisiin kokemuksiin, on tutkimus ontologiselta 

luonteeltaan sosiaalinen. Se ei siis pyri realismiin ja objektiivisuuteen, vaan hahmottamaan ihmisten 

käsityksiä. (Smith, 2012; Sirén & Pekkarinen, 2017.) Toisin sanoen tutkimuskohteena on 

ontologisesti sosiaalisesti rakentuneiden käsitysten kokonaisuus. Näistä käsityksistä pyritään 

tutkimuksessa saamaan syvällistä ymmärrystä ja sen sijaan, että laskettaisiin, mitkä käsityksistä ovat 

yleisimpiä tai realistisimpia. Fenomenografiassa tutkittavien ajatuksia kysytään suoraan, mutta 

varsinaisten käsitysten ja kokemusten tulkitseminen on tutkijan vastuulla (Kakkori & Huttunen, 

2010). 

Sanotaan, että tutkimus muistuttaa tekijäänsä ja näin on myös tämän tutkielman kohdalla. 

Filosofisesta näkökulmasta tämä omena ei ole pudonnut kauas luojansa puusta ja se on nähtävissä 

monella tasolla. Lienee mainitsemisen arvoista, että usko kielikuvien ja metaforien voimaan on 
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keskeinen osa tekstin maailmankuvaa. Tutkielma siis uskoo sisäsyntyisesti, että on hyödyllistä 

konkretisoida abstraktia maailmaa ja tehdä jopa viihteellisiä vertauksia tulosten ja muun maailman 

välille. Vaikka kielikuvien käyttöä tieteellisessä tutkielmassa saatetaan toisaalla karsastaa, on myös 

näyttöä, että elävällä kielenkäytöllä on paikkansa jopa tieteessä (Veit & Ney, 2021). Tämän tukena 

Eskola & Suoranta (1998) toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa tutkijalta vaaditaan rohkeutta ja 

luovuutta esimerkiksi uusien kirjoitustapaa koskevien ratkaisujen suhteen. Teksti pyrkii tietenkin 

toteuttamaan tätä kielen eläväisyyttä ilman, että se syö uskottavuutta varsinaiselta tutkimukselta. 

Toinen tutkimukselle tyypillinen ominaisuus on sitaattien runsas käyttö. Kuvauskategoria kerrallaan 

nostetaan tekstikatkelmia perustelemaan tutkijan tekemää tulkintaa. Ne myös elävöittävät tulososion 

tekstiä ja kuvaavat aineiston tyyliä, jotta lukija pääsee paremmin sisään tutkimuksen ja tutkijan 

maailmaan. Samalla on syytä ymmärtää, että haastateltavien puheet itsessään eivät ole tutkimuksen 

tuloksia ja tekstin pääpaino tulee olla leipätekstissä. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

  

2.2. Tutkimuksen tarkoitus 

  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, mitä erilaisia merkityksiä älykkääksi luokitellut ihmiset 

antoivat älykkyyden kehittymiselle. Älykkäiden ihmisten määrittelystä lisää alaluvussa 3.1.2. 

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä siitä, miten älykkyys rakentuu ja miten sen kehittymistä voidaan 

tukea. Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mitä älykkääksi luokitellut Mensan jäsenet uskovat löytyvän älykkyyden laskun takaa?  

2. Miten inkrementaaliteoreettinen ajattelu näkyy Mensan jäsenten uskomuksissa? 

Tutkimusta aloitellessani olen kiinnostunut siitä, miten omaan oppimiskykyyn luottaminen ohjaa 

oppimisprosessia. Aineistossa siis älykkäiksi määritellyt ihmiset yrittävät kartoittaa ja määritellä 

oppimisen rakentumista ja sen suhdetta älykkyyteen. Aineistona olleen tutkimuksen kysymykset ovat 

selvästi ohjanneet vastaajaa pohtimaan sitä, onko älykkyys dynaamista eli muuttuvaa vai 

muuttumatonta. Näin ollen myös tämä tutkimus on kiinnostunut, kuinka paljon tämä näkyy näiden 

älykkäiksi luokiteltujen ihmisten ajatuksissa. Aiheeseen enempää perehtymättä uskon vahvasti, että 

opettajan näkökulmasta on hyödyllistä ja tarpeellista uskoa älykkyyden dynaamiseen kehitykseen. 
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2.3. Fenomenografia 

  

Fenomenografiassa on pyrkimyksenä tunnistaa, nimetä, kuvailla ja analysoida kirjallisessa muodossa 

olevaa aineistoa (Huusko & Paloniemi, 2006, s.163–164). Tutkimukseni kuuluu metodologisesti 

fenomenografiseen tutkimusperinteeseen. Se on tutkimuksellinen lähestymistapa, jonka avulla voi 

tunnistaa, muotoilla ja vastata tietyntyyppisiin tutkimuskysymyksiin (Åkerlind, 2008). mukaan 

pyrkimyksenä on tunnistaa, nimetä, kuvailla ja analysoida kirjallisessa muodossa olevaa aineistoa. 

Fenomenografinen analyysi tuntui metodologiaa tutkiessa luontevimmalta mallilta aineiston 

pöyhimiseen ja sen valinta oli lopulta hyvin selkeä. Aineiston tutkiminen on tässä vaiheessa jo 

käynnissä, mutta kuten Niikko (2003) toteaa, teoriaa ei pidä pakottaa aineistoon. On parempi antaa 

aineiston valita itselleen teoria, kuten tässä tutkimuksessa lopulta kävi.  

Sana fenomenografia tulee kreikan kielestä ja tarkoittaa vapaasti suomennettuna ilmiön kuvaamista 

(Kakkori & Huttunen, 2010). Fenomenografia liittyy metodologiakentällä läheisesti toiseen 

ilmiölähtöiseen tutkimussuuntaan eli fenomenologiaan. Fenomenologia tarkastelee enimmäkseen 

itse ilmiötä, kun taas fenomenografia tarkastelee kokemuksia ja käsityksiä ilmiöstä. (Niikko, 2003.)  

Fenomenografia perustelee arvonsa sillä, että täytyy ymmärtää ilmiön subjektiivinen puoli 

voidakseen ymmärtää objektiivista puolta (Ahonen, 1994). Lähtökohta on, ettei ole olemassa 

objektiivista maailmaa irrallaan ihmisten subjektiivisesta maailmasta. On olemassa yksi maailma ja 

todellisuus, jota havainnoidaan ja koetaan hyvin erilaisilla tavoilla. Yleisesti fenomenografia siis 

tutkii sitä, miten maailma ilmenee ja rakentuu ihmisten tietoisuudessa. Tavoitteena on tutkia ihmisten 

käsityksiä valitusta aiheesta, joka on tässä tapauksessa älykkyyden kehitys. (Metsämuuronen, 2003, 

s. 174; Niikko, 2003.) 

Käsitysten takana on usein epistemologiset uskomukset, jotka ovat ilmiön ymmärtämisen kannalta 

ensisijaisessa asemassa. Ne vaikuttavat tutkimusten mukaan huomattavasti oppimistuloksiin ja 

yksilölliseen kehitykseen. Epistemologiset uskomukset ovat yksilön syviä ja jopa tiedostamattomia 

uskomuksia tietämisen, oppimisen ja kehittymisen luonteesta. (Sormunen, 2008; Lonka ym., 2020.) 

Fenomenografiassa oleelliset käsitteet muodostuvat kokemuksista. Kokemukset puolestaan syntyvät 

yksilön ja maailman vuorovaikutuksessa. Kokemusten kognitiivinen sisältö on se perusta, jolle 

käsitykset rakentuvat. Sanotaan, että kaikki, mitä ihminen on aiemmin kokenut, on läsnä hänen 

käsitystensä rakentumisprosessissa. Yksilön kognitiivinen tila on siis kliseisesti sanottuna hänen 
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kokemustensa summa. (Niikko, 2003.) Näin ollen käsitykset muodostuvat siis sen pohjalta, mitä 

kukin on itse kokenut, nähnyt ja kuullut. 

Tarkastelun kohteena tutkimuksessa on ennen muuta epistemologiset uskomukset älykkyyden 

rakentumisesta ja sen esteistä. Tutkijana pyrin löytämään tutkimushenkilöiden ilmaisujen sisältämät 

merkitykset eli sen, mitä kukin vastaaja on tarkoittanut. Lähtökohtana on, että ihmisten tavat kokea 

asiat heijastavat heidän suhdettaan kyseiseen ilmiöön. (Åkerlind, 2008; Metsämuuronen, 2011.) En 

siis pyri selvittämään absoluuttista totuutta, vaan ennemmin valikoitujen henkilöiden käsityksiä 

totuudesta. 

Näin ollen tutkimuksen tavoitteena ei ole saada objektiivista kuvausta älykkyyden kehittymisestä, 

vaan koettu näkemys siitä, mikä kunkin vastaajan mielestä on aidosti merkityksellistä. Ashworthin 

& Lucasin (1998) mukaan tavoitteena ei pidäkään olla ilmiön kokonaisvaltainen kartoittaminen, vaan 

se, miltä ilmiö näyttää ja miten se on koettu. Kuviossa 1 esitän, miten näen oman roolini tutkijana 

suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja tutkittaviin henkilöihin. Tutkimuksen tavoitteena on päästä käsiksi 

tutkittavien ja ilmiön väliseen suhteeseen. Kohteena on siis älykkäiksi luokiteltujen henkilöiden 

käsitykset suhteessa älykkyysosamäärän heikkenemiseen. 

 

  

Kuvio 1. Fenomenografinen lähestyminen sovellettuna tämän tutkimuksen tarpeisiin (Bowden 2005, 

s. 13) 
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Vaikka tutkimusote on laadullinen, päädyin käyttämään myös hieman määrällisiä menetelmiä 

(Eskola & Suoranta 1998, 165–175). Mielestäni on perusteltua laskea eri merkitysyksiköiden määrät, 

sillä haluan vertailla merkitysyksikköjen itsensä lisäksi myös havainnoida niiden esiintymisen 

yleisyyttä. Samalla voidaan myös tarkastella sitä, esiintyvätkö tietyt merkitysyksiköt erityisesti 

toistensa kanssa. Tavoitteena on siis tutkia laadullisesti tutkimuksessa esiintyviä määrällisiä arvoja. 

Fenomenografialla pyritään tässä tutkimuksessa pääsemään käsiksi aitoihin käsityksiin ja 

uskomuksiin, mitä mensalaisilla on. Koska kiinnostus kohdistuu toisten henkilöiden tapaan kokea 

ilmiö, tulee omat käsitykset ja uskomukset pyrkiä erittelemään (Niikko, 2003, 24–25). Näin myös 

pyrin tekemään jo johdannossa, jotta sotkisin omaa agendaani mahdollisimman vähän varsinaisiin 

tutkimustuloksiin. Vältän siis vahvoja olettamuksia tutkimuksen tuloksiin katsoen ja olen Eskolan & 

Suorannan (1998) ohjeen mukaan valmis yllättymään tuloksista. Tutkin myös aineistona toimineen 

pro gradu -tutkielman tuloksia ja tekstiä vasta oman aineistonanalyysini loppuvaiheessa, jotta oma 

analyysini pysyy mahdollisimman riippumattomana. 

Eskola & Suoranta (1998) esittävätkin, että hypoteesittomana tutkija kykenee löytämään 

tutkimuskohteesta uusia näkökulmia, ei ainoastaan todentamaan ennestään epäilemäänsä. Uuden 

oppiminen edellyttää kuitenkin, että tutkimuskohteesta muodostetut ennakko-oletukset tiedostetaan 

ja otetaan huomioon tutkimuksen esioletuksina. Tämän lisäksi voi olla hyödyllistä myös arvailla, 

mitä tulokset tuovat analyysin kautta tullessaan. (Eskola & Suoranta, 1998.) 

 

2.4. Aineisto 

  

Tutkimusaineiston selvitykseen on osallistunut 148 Mensan jäsentä. He ovat antaneet anonyymisti 

tutkimuskäyttöön valikoidut henkilökohtaiset tietonsa alkaen koulutuksesta, iästä, sukupuolesta ja 

ammatista. Vastaajat ovat kertoneet, mihin ammattiin pyrkivät koulutuksellaan ja minkä tasoisia 

arvosanoja saivat valituissa kouluaineissa. Lisäksi he ovat kertoneet myös, minä vuonna ovat 

liittyneet Mensaan. Tässä tutkimuksessa relevantteja muuttujia näistä tiedoista ovat ikä ja sukupuoli.   

Aineistona tutkimukseen on kyselytutkimus, jossa oli haastateltu 148 Mensan jäsentä ajattelun ja 

oppimisen yhteydestä. Kyselyssä oli 65 monivalintakysymystä ja lopuksi yksi avoin kysymys. 

Vastanneista yhteensä 115 on myös pyrkinyt selittämään länsimaissa havaittua yleisälykkyyden 
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laskua avoimella vastauksella. Näistä vastauksista yritetään löytää fenomenografian kautta tietoa 

mensalaisten käsityksistä ja epistemologisista uskomuksista älykkyyden suhteen.  

Aineisto on peräisin vuodelta 2016 pro gradu -tutkimuksesta Suomen Mensa ry:n jäsenten 

oppimiseen liittyvät epistemologiset uskomukset. Kyselyyn vastanneista 58 oli naisia, 88 miehiä ja 2 

muunsukupuolisia. Vastaajien keskimääräinen ikä on aineiston aikaan ollut 40 ja ikäjakauma oli 

melko tasaisesti tämän kummallekin puolin. Vanhin kyselyyn vastannut on syntynyt vuonna 1942 ja 

nuorin puolestaan vuonna 1998. (Suonpää, 2018.) Alla oleva tekstipätkä on ote kyseisen pro gradu -

kyselytutkimuksen tehtävänannosta, jota varten tutkimuksen aineisto alun perin kerättiin.  

 

Pro gradu -tutkimukseni aihepiiri kohdentuu oppimisen, uskomusten ja ajattelun 

välisiin suhteisiin.  Vastaat kysymyksiin anonyymisti ja tästä syystä on tärkeää, että 

vastaat alussa esitettyihin taustakysymyksiin huolellisesti. Kyselylomakkeen 

väittämiin vastaaminen vie noin xx minuuttia. Tämän jälkeen toivon sinulta lyhyttä 

arviota mahdollisista syistä, jotka ovat mielestäsi yhteydessä viime aikoina 

länsimaissa raportoituun yleiseen älykkyysosamäärän laskuun.  

 

Kuten todettua, tämä tutkimus keskittyy aineiston lopussa esiintyvään avoimeen kysymykseen, jonka 

tehtävänanto on alla. 

 

Länsimaissa, Suomi* mukaan lukien, on älykkyysosamäärän havaittu olevan 

laskusuunnassa. Kerro seuraavassa oma arvioisi ilmiön syistä. Laatikon laajuus 

on 400 merkkiä. Arvioi kuinka kauan minuutteina käytit kyseisen vastauksen 

vastaamiseen:   
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2.5. Aineiston analyysi 

  

Tässä alaluvussa kuvaan, miten analyysi käytännön tasolla on edennyt. Kuviossa 2 näytän vaihe 

vaiheelta, miten analyysiprosessi on karkeasti edennyt. Aineiston analyysin onnistuminen vaatii, että 

tutkimuksen perusulottuvuudet ja kategoriat saadaan selkeästi esille (Kiviniemi, 2001). 

Tutkimustehtävä, teorianmuodostus ja aineiston analyysi kuitenkin kulkevat käsi kädessä ja 

täsmentyvät prosessin varrella omaan tahtiinsa. Tämän tyyppisessä tutkimuksessa prosessin eläminen 

on Kiviniemen (2001) mukaan sallittua ja on luontevaa, että tutkimuksen elementit muotoutuvat 

vähitellen. Analyysi ei kulje ennalta määrätyillä kiskoilla vaan pomppii tietoisesti raiteiltaan ikään 

kuin itseään ohjaten.  Olennaista fenomenografisessa analyysissä on, että luokittelu ja ryhmittely 

nousee aineistosta eikä merkitysyksiköitä aseteta valmiiseen luokittelurunkoon. (Niikko, 2003.) 

  

Kuvio 2. Fenomenografisen tutkimuksen analyysiprosessi (Jäppinen ym. 2015) 

Tutkimus eteni karkeasti kuvattuna kuviossa 2 esitetyllä tavalla. Ensimmäisen analyysin suoritin jo 

aineistoa ensi kertaa kahlatessa saadakseni alustavan kuvan aineistosta. Ensimmäisessä vaiheessa 

Niikon (2003) mukaan selvitetään, mitkä ilmaisut ovat relevantteja tutkimuksen kannalta. Tällaisia 

aineistosta nousevia ilmaisuja ovat esimerkiksi teknologinen ja yhteiskunnallinen kehitys sekä 

evoluutio. 
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Toisessa analyysivaiheessa aloin luokitella aineistoa ja luoda koodeja, jotka tarkentuivat prosessin 

edetessä. Koodeja kutsutaan fenomenografiassa usein merkitysyksiköiksi, joten käytän sitä 

nimitystä myös tässä tutkielmassa. Annoin jokaiselle merkitysyksikölle oman kirjaimen, jotta 

luokittelu sujui helpommin. Luokittelussa olen käyttänyt ainoastaan Microsoft Exceliä eli työ on ollut 

hyvin manuaalista. Niikon (2003) mallin mukaan dekontekstualisoin ilmauksia Exceliin eli otan niitä 

irti kontekstista. Merkitysyksiköt olen muodostanut täysin aineistolähtöisesti ja pyrkinyt nimeämään 

ne mahdollisimman informatiivisesti. Niitä ovat siis digitalisaatio, yhteiskunnallinen kehitys, 

evoluutio ja niin edelleen. 

Merkitysyksiköiden muodostuminen tapahtui melko orgaanisesti vertailemalla ilmauksia keskenään 

siten, että niistä löytyy yhtäläisyyksiä ja eroja. Vastauksista etsin epistemologisia uskomuksia ensin 

sanallistettuna, mutta myös rivien välistä tulkiten. Merkitysyksiköiden muodostaminen 

aineistolähtöisesti tuntui luontevalta tavalta saada ymmärrys aidosti siitä, minkä vastaaja uskoo 

aidosti vaikuttavan ilmiöön. 

Alkuperäisiä koodeja yhteensä 19, mutta vertaillessani niiden samankaltaisuuksia päädyin lopulta 

tiivistämään ne 14 merkitysyksikköön. Kuviossa 2 näkyvässä neljännessä vaiheessa alkoi muodostua 

jo selkeitä teemoja eli tietyt merkitysyksiköt liittyivät selkeästi yhteen. Tämän jälkeen 

Metsämuurosen (2003) ja Niikon (2010) ohjeiden mukaan aloin hienokseltaan jakaa koodeja eri 

teemoihin. Nämä teemat muodostivat lopulta 5 eri kuvauskategoriaa, jotka kukin kertovat jotain 

ilmiöstä kokonaisuutena. Nämä abstraktit kuvauskategoriat ovat siis: teknologinen kehitys, 

yhteiskuntakehitys, elämäntavat, ympäristötekijät ja kyseenalaistaminen. 

Kuten edellisessä alaluvussa todettiin, pyrin tutkimuksessa löytämään vastaajien sanoman takana 

olevat merkitykset ja epistemologiset uskomukset. Ahosen (1994) mukaan on tärkeää ymmärtää 

vastauksen asiayhteys ja tulkitsin vastauksia sen mukaisesti kontekstuaalisena. Tämä tarkoittaa, että 

otin huomioon vastausten asiayhteydet, sillä osa uskomuksista paljastui vasta näkökulmaa 

laajentamalla. Näin oli esimerkiksi niiden vastausten kohdalla, joissa viitattiin populäärikulttuurissa 

esiintyviin spesifeihin tapahtumiin tai TV-ohjelmiin.  

Tein tutkimusaineistosta erilaisia taulukointeja, joiden avulla yritin havaita, mitkä tekijät 

mahdollisesti korostuvat erilaisten vastausten taustalla. Vastaajan iän lisäksi seuraan myös 

sukupuolen yhteyttä erilaisten merkitysyksiköiden esiintymiseen. Tyydyin vertailemaan miesten ja 

naisten välisiä eroja, sillä mahdollinen muunsukupuolisten ryhmä olisi jäänyt hyvin pieneksi. Otin 

muunsukupuolisten ryhmän kuitenkin taulukoinnissa huomioon.  
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3. Älykkyyden teoriasta 

  

Tutkimuksen teorian ensimmäinen alaluku muodostuu älykkyyden ja yleisälykkyyden 

käsitteenmäärittelyn sekä inkrementaali- että entiteettiteorioiden ympärille. Esittelen edeltävien 

lisäksi lahjakkuuden käsitteen ja itse lahjakkuuden ilmenemisen ja roolin älykkyyden kehittymisessä. 

Toisessa alaluvussa määrittelen älykkyyden mittaamista ja esittelen älykkyysjärjestö Mensan, jonka 

jäsenten vastauksista aineisto on koostettu. Luvun lopuksi kuvailen Flynnin efektiä, jonka 

mahdollista esiintymistä tutkimukseni myös tarkkailee. 

  

3.1. Älykkyys  

  

Älykkyys on termi, jonka jokainen ihminen tunnistaa. Se on myös samalla käsite, jota ymmärretään 

harvoin arkielämässä kovinkaan syvällisesti. Useimmissa nykyajan analyyseissä älykkyys 

ymmärretään kognitiivisena kykynä oppia ja soveltaa opittua tietoa tarkoituksenmukaisesti. 

Älykkökerho Mensan mukaan älykkyys ilmenee taitona ymmärtää ja käsitellä abstrakteja asioita 

(Mensa, 2013). Silti tällaisen yleisen määritelmän ulkopuolella on rutkasti eri käsityksiä siitä, mitä 

älykkyys on ja mihin se on tarkoitettu. Älykkyys on siis käsitteenä hyvin abstrakti ja sillä on 

monenlaisia määritelmiä.   

Tässä kappaleessa pyrin ensinnäkin esittämään teoreettisen viitekehyksen käsillä olevalle 

älykkyystutkimukselle. Se jaottelee älykkyysteoriat kahtia inkrementaali- ja entiteettiteorioihin. 

Inkrementaaliteorioiden puolelta nostetaan esiin erityisesti Carol Dweckin teoretisointia. Tämän 

lisäksi käsittelen vielä älykkyystutkimuksen sudenkuoppia. Älykkyyden käsitteenmäärittelyn jälkeen 

siirrytään älykkyyden mittaamisen teoriaan ja siihen, mikä on Mensa. Luvun lopuksi selvitän vielä, 

mitä tarkoittaa Flynnin efekti. 
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3.1.1. Erilaisia lähestymistapoja älykkyyteen  

  

Älykkyyttä on paloiteltu ja jaoteltu eri tavoin monissa teorioissa. Vaikka teorioissa on paljon eri 

vivahteita ja luokittelua, ovat tiedemiehet kuitenkin suhteellisen yksimielisiä siitä, miten älykkyys 

ilmenee ihmisen toiminnassa. Älykkäillä ihmisillä on muuhun väestöön verrattuna usein korostuneita 

lahjakkuuksia. Lahjakkuutta on usein esimerkiksi kielellisesti ja matemaattisesti. Lahjakkuus ja 

älykkyys menevät usein arkikielessä sekaisin ja alaluvussa 3.1.4. avaamaan käsitteiden välistä 

suhdetta. Kielellisen ja matemaattisen lahjakkuuden lisäksi myös ongelmanratkaisukyky, itsehillintä, 

luovuus ja joustavuus ovat ominaisuuksia, jotka usein näkyvät älykkäiden ihmisten toiminnassa. 

(Cianciolo & Sternberg, 2008.) Korkealla älykkyydellä on havaittu yhteys myös muihin positiivisiin 

tekijöihin sekä yksilön että yhteisön tasolla (McDaniel, 2006). 

Usein puhutaan yleisälykkyyden lisäksi älykkyyden eri muodoista, kuten tunneälystä. Tunneäly tai 

emotionaalinen älykkyys tarkoittaa ihmisen kykyä asettua toisen ihmisen asemaan ja säädellä omaa 

toimintaansa muiden tunteisiin peilaten. (Pfeifer & Scheier, 2001.) Tällainen älykkyys on ehdottoman 

hyödyllistä yhteiskunnassa ja sosiaalisessa pärjäämisessä, mutta sitä on vaikea mitata luotettavasti 

(McDaniel, 2006). Toinen samalla tapaa vaikeasti mitattava ominaisuus, joka kiistatta kuuluu osaksi 

älykkyyttä, on luovuus eri muodoissaan. Einsteinin lisäksi myös Beethoven ja Picasso olivat luovia 

ihmisiä. Luova ongelmanratkaisu vaatii mieleltä enemmän kuin pelkkä mekaaninen 

ongelmanratkaisu ja näin ollen sitä pidetään usein älykkyyden korkeimpana muotona. (Pfeifer & 

Scheier, 2001.) Älykkyyden eri ilmenemismuodot ovat kiinnostavia, mutta tämän tutkimuksen 

kannalta on keskitytty lähinnä yleisälykkyyteen ja sen mittaamiseen.  

  

3.1.2. Yleisälykkyys  

  

Englantilainen Charles Spearman havaitsi 1900-luvun alussa, että oppilaiden kouluaineiden 

tuloksissa oli vahva korrelaatio. Hänen mukaansa tämä tarkoitti sitä, että oppilaan menestyminen 

yhdessä aineessa lisäsi myös todennäköisyyttä menestyä toisissa aineissa. Tästä hän puolestaan 

päätteli, että kouluaineissa menestymiseen on oltava jokin universaali ja yleistä kyvykkyyttä 

ilmentävä (general = g) tekijä, jonka hän nimesi g-faktoriksi. (Jensen, 1998.) G-faktori, jota tässä 

tutkimuksessa kutsutaan yleisälykkyydeksi, on yhä nykyään tutkimusten mukaan merkittävimpiä 
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vaikuttavia tekijöitä opinnoissa menestymisen kannalta (McDaniel, 2006; Mackintosh, 2011; 

Duckworth ym., 2012). Yleisälykkyydellä voidaan siis ennustaa yksilön tulevaisuutta ainakin jossain 

määrin, mutta mitä muita ominaisuuksia sillä on? Miten älykkyys näyttäytyy nykytieteen valossa ja 

mikä on tämän tutkimuksen kannalta relevanttia?  

Tämän tutkimuksen kannalta yleisälykkyys on ensisijainen älykkyyden käsite. Yleisälykkyys kertoo 

kuinka tehokkaasti ja virheettömästi aivot prosessoivat kohdattuja ärsykkeitä. Se on siis ikään kuin 

ihmisen oma prosessori, eivätkä siihen vaikuta ammattitaito, opitut tekniikat tai muu harjoittelu. 

Yleisälykkyys ei suoraan esimerkiksi määrittele, kuinka hyvin yksilö suoriutuu vaikkapa yliopiston 

tehtävissä, koska niissä suoriutumiseen vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät. Yleisälykkyydessä on 

pikemminkin kyse siitä, kuinka nopeasti yksilö pystyy ottamaan haltuun uusia taitoja. Se auttaa 

opiskelijaa oppimaan ja ratkaisemaan ongelmia riippumatta opettajan toiminnasta. (Mackintosh, 

2011; Duckworth ym., 2012.) 

  

3.1.3. Entiteettiteoria vs. Inkrementaaliteoria  

  

Tämän tutkimuksen puitteissa oleellista on myös teoreettinen kahtiajako muuttuvan ja pysyvän 

älykkyyden välillä. Tähän jakoon pyrkien Mangels ym. (2006) jakavat älykkyysteoriat kahtia 

entiteettiteorioihin ja inkrementaaliteorioihin. Entiteetti pohjaa sanana latinan kieleen ja tarkoittaa 

suoraan suomennettuna oliota tai olemassaolevaa (Tieteen termipankki, 2016). Entiteettiteorian 

käsitteessä älykkyys on ihmisen ominaisuus, joka on staattinen läpi elämän (Mangels ym., 2006). 

Inkrementaalinen tulee terminä puolestaan luultavasti englannin sanasta incremental, joka tarkoittaa 

vähitellen kasvavaa. 

Entiteettiteoreetikko uskoo karkeasti sanoen, että älykkyys on kiinteä ja pitkälti muuttumaton 

kokonaisuus. Inkrementaaliteoreetikko puolestaan ajattelee älykkyyden olevan muokattava ja alati 

elävä, dynaaminen osa ihmistä. Usein moderneissa älykkyyskeskusteluissa ollaan enemmän 

inkrementaaliteorian jäljillä. Toisin sanoen uskotaan, että ihminen voi vaikuttaa merkittävästi oman 

älykkyytensä kehittymiseen. Itse asiassa tutkimusten mukaan jo pelkkä älykkyyden dynaamiseen 

kehitykseen uskominen antaa yksilölle paremmat työkalut kehittyä. (Mangels ym., 2006; Hotulainen 

& Telivuo, 2015; Braasch ym., 2014.) 
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Teoriat eivät tietenkään jakaudu todellisuudessa mustavalkoisesti kahtia, vaan jokaisella ihmisellä on 

sekä inkrementaalisia että entiteettiteoreettisia uskomuksia. Tämän tutkimuksen kannalta selkeä jako 

kahteen Mangelsin ym. (2006) tapaan on kuitenkin relevanttia, jotta eroavaisuuksia saataisiin 

selkeästi esille. Tutkimusten mukaan esimerkiksi yksilön koulutustaso saattaa vaikuttaa siihen, 

minkälaisia uskomuksia hänellä on älykkyyden kehittymisen suhteen. Sitä vastoin esimerkiksi iällä 

ja sukupuolella ei ole havaittu yhteyttä inkrementaali- tai entiteettiteoreettisiin uskomuksiin. (Thomas 

& Sarnecka, 2015.) Olen tarkastellut tutkimuksessa sukupuolen ja iän mahdollista merkitystä 

mensalaisten uskomuksiin. 

Tähän tapaan usko älykkyyteen muokkautuvana ominaisuutena ennusti tutkimuksessa selkeästi 

positiivisia oppimistuloksia (Braasch ym., 2014). Opiskelijat, joilla oli tällaisia ominaisuuksia, 

suoriutuivat esimerkiksi paremmin relevantin tiedon jaottelussa, luotettavuuden arvioinnissa ja 

johtopäätösten luomisessa. Uskomus muovautuvaan älykkyyteen auttaa myös opiskelijaa 

valitsemaan luovempia ratkaisumalleja tehtäviä suorittaessa. Inkrementaaliteorian mukaisesti uskova 

opiskelija suhtautuu usein myös joustavammin tehtävien ratkaisuihin ja on valmiimpi hyödyntämään 

tilaisuuden oppia uutta. (Braasch ym., 2014.)  

Blackwell ym. (2007) esittävät, että entiteettiteoreetikot ovat enemmän taipuvaisia esimerkiksi 

keskeyttämään tehtävät, jotka tuntuvat turhan haasteellisilta. Braaschin ym. (2014) mukaan haastava 

tehtävä aiheuttaa entiteettiteorian tapaan uskovalle riskin siitä, että paljastuu, ettei hän ole riittävän 

älykäs. Entiteettiteoreetikko nimittäin pyrkii usein minimoimaan oman työpanoksensa, sillä hän 

uskoo, että vähällä työllä saavutetut hyvät tulokset kertovat todellisesta älykkyydestä. Saavutusten 

eteen ponnistelu ei siis ole entiteettiteoreetikolle houkutteleva vaihtoehto. Vastaavasti 

inkrementaaliteoriaan uskova kokee usein haasteellisen tehtävän tervetulleeksi haasteeksi, joka 

saattaa potentiaalisesti kasvattaa hänen kapasiteettiaan tulevaisuudessa. (Braasch ym., 2014; Mangels 

ym., 2006.)   

Onkin ehdottomasti tärkeää, että oppilas on tietoinen omasta roolistaan oppimisen onnistumisessa. 

Kun onnistutaan lisäämään opiskelijan tietoisuutta itsestään oppijana, oppimisprosessi ottaa 

harppauksen eteenpäin. Tämä johtuu siitä, että näin oppija parhaimmillaan ottaa myös itse enemmän 

vastuuta oppimisprosessin etenemisestä. Oppijan ottaessa vastuuta on hänen myös luonnollisempaa 

arvostaa oppimismenetelmien monimuotoisuutta ja omaa aktiivisuutta näiden kehittämisessä. 

(Dweck, 2015; Hotulainen & Telivuo, 2015.) Tutkimuksen edetessä pyritään tarkastelemaan, kuinka 

inkrementaaliteoria näkyy mensalaisten uskomuksissa.  
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Yhdysvaltalainen psykologi ja inkrementaaliteoreetikko Carol Dweck on tehnyt merkittävästi 

tutkimusta modernin älykkyyskäsityksen muotoutumisen eteen. Hänen mukaansa yksilön 

ajattelutapa omasta oppimisestaan on avainasemassa heidän motivaationsa ja oppimisensa suhteen. 

Kun pystytään muuttamaan oppilaan ajattelutapaa omasta oppimisesta myönteisemmäksi, nousevat 

oppimistulokset samalla. Tarkemmin sanottuna opiskelijat, jotka uskovat omaan kehittymiseensä, 

antavat myös Dweckin mukaan itselleen paremman mahdollisuuden kehittyä. (Dweck, 2015.)  

Dweck käyttää tästä ajattelumallista myös termiä kasvun ajattelutapa, missä opiskelija uskoo 

voivansa kehittää omaa älykkyyttään. Vastakohtana tälle on fixed mindset eli vapaasti 

suomennettuna muuttumattomuuden ajattelutapa. Kyseessä on ajattelumalli, jossa älykkyyden 

uskotaan olevan kiinteä ominaisuus, joka on tietyllä tasolla riippumatta oppijan tekemisestä.  

(Braasch ym., 2014; Dweck, 2015.) Jako vastaa edellisessä alaluvussa esiteltyä inkrementaaliteorian 

ja entiteettiteorian kahtiajakoa.  

Dweck toteaa Braaschin tapaan, että kun lapset saadaan uskomaan heidän pystyvän kehittämään 

älykkyyttään, päästään parempiin tuloksiin. Kun lapsi keskittyy omaan oppimisprosessiinsa, seuraa 

hyviä asioita. Näin heidät saadaan parhaimmillaan kokeilemaan uusia oppimisstrategioita ja 

yrittämään kovemmin. (Dweck, 2015.) Inkrementaaliteoriassa ei ole kuitenkaan kyse pelkästä 

yrittämisestä. Dweck toteaa, että yleisin harhakäsitys on rinnastaa kehittyminen vaivannäön määrään. 

Yrittäminen on toki tärkeässä osassa saavutuksia, mutta se ei kuitenkaan ole ainoa tekijä ja avain 

onneen. Opiskelijan on myös kokeiltava uusia strategioita ja haettava apua muilta, kun he ovat 

oppimisensa kanssa jumissa. (Dweck, 2015.) Pelkkä puurtaminen ei riitä, vaan mentaalisesta 

työkalupakista tulisi löytyä välineet myös oppimisen ohjaamiseen.  

Dweckin mukaan lapsia ei tule näin ollen kehua pelkästä yrityksestä, vaan myös huomioida heidän 

oppimisensa onnistumisen mittarina. Yrittäminen sinänsä on toki itseisarvoista, mutta sen tulee 

tähdätä oppimiseen, jolloin oppimisesta voidaan saada paras mahdollinen tulos. Dweck antaa 

esimerkin matematiikan opetuksesta, jolloin opettaja voi ennemmin todeta lapselle tämän voivan 

kehittää omaa matemaattista ajatteluaan hänen kohdatessaan uusia matemaattisia ongelmia. (Dweck, 

2015.) Muuttumattomaan älykkyyteen uskova opettaja saattaa puolestaan todeta yksinkertaisesti 

näin: ”Eivät kaikki voi olla hyviä matematiikassa. Riittää, että yrität parhaasi.”  Dweckin (2015) 

mukaan tämän kaltainen ohje altistaa lapsen uskomaan, että hänen matemaattiset kykynsä ovat muita 

heikommat. Tämä taas johtaa siihen, ettei lapsi anna itselleen mahdollisuutta kehittyä, koska uskoo 

olevansa rajoittunut matemaattisesti. 
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3.1.4. Lahjakkuus ja älykkyyden yksilöllinen kehitys  

  

Lahjakkuus on käsite, johon törmää usein älykkyystutkimuksia lukiessa. Lahjakkuus ja älykkyys 

eivät kuitenkaan ole synonyymejä, vaikka niitä arkikielessä usein käytetäänkin samaan tapaan. Siinä 

missä älykkyydellä kuvataan yksilön kognitiivisten prosessien tehokkuutta, lahjakkuus puolestaan on 

potentiaalia eli kykyä tulla hyväksi jossakin. Yksilö voi olla lahjakas esimerkiksi urheilussa, 

ruoanlaitossa, musiikissa tai matematiikassa. Älykkyys on vahvasti yhteydessä lahjakkuuteen ja on 

edesauttamassa potentiaalin täyttymistä kognitiivista kyvykkyyttä vaativilla aloilla. (Phillips & 

Lindsay, 2006; Mensa, 2013.) Lahjakkuuden ajatellaan olevan staattinen ominaisuus, mutta 

yksilöllisiä kykyjä ja osaamista voi kehittää ja harjoitella. Korkea lahjakkuus ja älykkyys ovat 

ominaisuuksia, jotka helpottavat uusien taitojen kehittämistä. (Hotulainen, 2010.) 

Tutkiessani lahjakkuuden ja älykkyyden tutkimuskenttää törmäsin myös olemassa olevien mallien 

kyseenalaistuksiin. Kriitikoista ehkä merkittävimpänä oli Ziegler, jonka mukaan lahjakkuuden 

ymmärtäminen on hyvin vinoutunut jo lähtökohdiltaan. Zieglerin & Raulin (2000) artikkelissa 

todetaan, että lahjakkuuden tutkimuskenttä on levällään, eivätkä eri tutkimusten tulokset ole 

keskenään vertailukelpoisia. Tämä johtuu siitä, että lahjakkuus määritellään eri tutkimuksissa hyvin 

eri tavoilla. Zieglerin ja Phillipsonin (2012) mukaan nykyisessä lähestymistavassa lahjakkuuden 

kehittymiseen on ongelmia myös, koska käsityksemme kehittymisestä perustuu mekanistisiin 

malleihin. Lahjakkuus ei heidän kirjoissaan rakennu pyramidin tavoin pala palan päälle mekaanisesti 

vaan kyseessä on monimutkainen prosessi. Myös Blaasin (2014) mukaan älykkyys kehittyy 

yksilöllisesti, sosiaalisesti ja eri elementtien ja ympäristön ristipaineessa, jolloin yksilöllisen 

oppimispolun löytäminen on keskiössä. 

Yleinen ajatusharha Zieglerin & Phillipsonin (2012) mukaan on olettamus siitä, että kun tunnistetaan 

lahjakkuuden komponentit, voidaan kehittyä poikkeuksellisen hyviksi. Tämä on heidän mukaansa 

kuitenkin selkeä virheolettamus. Zieglerin & Phillipsonin mukaan älykkyys ja muut kognitiiviset 

kyvyt eivät kehity missään tapauksessa pala toisen päälle rakentaen. Sen sijaan on oleellista keskittyä 

siihen, kuinka yksilö löytää oman polkunsa potentiaalinsa täyttämiseen. Kognitiivinen kehitys kun 

tapahtuu vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin ja ympäristöön. Täytyy siis kiinnittää huomiota ihmistä 

ympäröiviin elementteihin ja ymmärtää oppimisen rakentuvan yksilöllisesti. (Ziegler & Phillipson, 

2012.)  
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Älykkyystutkimusta on tehty vuosisatoja ja tutkimus sen osalta kehittyy yhä edelleen. Nykytiedon 

valossa yli puolet älykkyydestä on geneettistä ja loput kasvatuksen ja ympäristön tuottamaa (Dutton 

ym., 2016). Oman älyllisen potentiaalin saavuttaminen ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys, sillä siihen 

vaaditaan muutakin kuin pelkkää kognitiivista kyvykkyyttä. Yksilön lahjakkuuden kehittyminen 

vaatii hyvien elinolojen lisäksi myös kognitiivista haasteita eli käytännössä koulutusta. 

(Hemmingsson ym., 2008; Plomin & von Stumm, 2018.) Haasteet ja epäonnistumisista selviäminen 

kehittävät ihmistä kohti täyttä potentiaaliaan (Richardson, 2002). 

  

3.2. Älykkyyden mittaaminen  

  

Koska tutkimus perustuu älykkääksi oletettujen henkilöiden vastauksiin, on syytä luoda katsaus 

siihen, miten henkilö tunnistetaan ja luokitellaan älykkääksi. Ihmiset arvioivat jatkuvasti muiden 

ihmisten älykkyyttä ympärillään tiedostaen ja tiedostamattaan. Temptation island -ohjelmaa 

katsoessa on helppo hymähdellä Sami Kurosen kanssa kilpailijoiden yksinkertaisuudelle, mutta 

älykkyyden tarkempi arviointi ei ole yhtä yksiselitteistä. On hyvin vaikeaa luoda mallia, jolla voisi 

arvioida älykkyyttä objektiivisesti. Älykkyyden mittaaminen on ensinnäkin haastavaa, koska 

ajatustoimintoja ei ainakaan vielä suoraan pystytä mittaamaan. Sen sijaan älykkyyden tavoittamiseen 

tarvitaan muita menetelmiä, kuten älykkyystestit. (Mensa, 2013.)  

Usein määrittelyyn käytetään älykkyystestejä, joita on luotu historiassa lukuisia erilaisia. 

Ensimmäisen tunnetun älykkyystestin kehitti ranskalainen Alfred Binet vuonna 1903 tavoitteenaan 

hahmottaa, ketkä oppilaista tarvitsivat erityisopetusta. (Jensen, 1998.) Älykkyystestien oletetaan 

mittaavan maksimaalista älyllistä suorituskykyä ja testin tarkoituksena onkin yleensä mitata 

yleisälykkyyttä eli yksilön älykkyyden kapasiteettia. Näin ollen älykkyystestien suunnittelussa 

pyritään neutralisoimaan mahdollisen harjoittelun vaikutus siten, että yleisälykkyyden mittaaminen 

olisi mahdollisimman objektiivista. Älykkyystesteissä mitataan siis tietyllä tapaa määriteltyä 

älykkyyttä. Sen tulos pyrkii kuvaamaan testatun henkilön kognitiivisia kykyjä keskiarvoon 

suhteutettuna. Huomionarvoista on myös, että älykkyystesti ottaa huomioon usein tekijänsä iän. 

(Richardson, 2002; Duckworth ym., 2007.) Mikäli 10-vuotias ja 25-vuotias testattava suorittavat 

älykkyystestin identtisesti, saavuttaa 10-vuotias testituloksena huomattavasti korkeamman 

älykkyysosamäärän. 
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Älykkyystestin tuloksena saatava älykkyysosamäärä ei kuvaa yksittäistä taitoa, vaan monia 

kognitiivisen suorituskyvyn osa-alueita. Älykäs ihminen ei siis toista oppimaansa kaavamaisesti vaan 

kykenee päättelyyn ja ongelmanratkaisuun nopeasti ja tehokkaasti. Testeissä vaaditaan yksilöltä 

kykyä havaita, omaksua ja soveltaa tehokkaasti uutta informaatiota. Älykkyystesteistä pystytäänkin 

usein erittelemään seitsemän muuttujaa: kielellinen sisältö, kielellinen taito, abstrakti päättely, 

matemaattinen päättely, visuospaattinen päättely, muisti ja havainnon nopeus (Jensen, 1998.)  

Älykkyysosamäärä on yksilön älykkyyden arvioitu määrä numeroina kerrottuna ja sitä arvioidaan 

yleensä tehdyn älykkyystestin avulla. Terminä älykkyysosamäärä on ihmisille usein hyvinkin tuttu, 

sillä sitä käytetään mainonnassa ja viihteessä laajalti. Älykkyysosamäärän määrällinen 

hahmottaminen sen sijaan saattaa olla lukijalle vieraampaa. Keskimääräinen älykkyysosamäärä on 

yleensä noin 100, jolloin karkeasti ajateltuna yli 100 älykkyysosamäärän omaavat ovat 

keskimääräistä älykkäämpiä ja toisinpäin. Suurin osa väestöstä saa älykkyystestissä pisteitä välillä 

90–110. Pistemäärät yli 130 osoittavat poikkeuksellista älykkyyttä ja alle 70 pistemäärä voi 

vastaavasti viitata henkiseen jälkeenjääneisyyteen. (Mackintosh, 2011; Acosta ym, 2019.) Jos siis 

yleisälykkyys on ihmisen sisäinen prosessori, kuvaa älykkyysosamäärä puolestaan yksilön 

prosessointitehoa.  

Älykkyyden mittaaminen ei ole yksiselitteisesti ongelmatonta, mikä on oleellista tietää älykkyyttä 

tutkittaessa. Kyynisimpien kriitikkojen mukaan älykkyyden testaaminen on täysin mahdotonta ja 

testistä saatava älykkyysosamäärä kuvaa ainoastaan kykyä menestyä testissä. Heidän mukaansa 

testistä saatava numero ei liity todellisuudessa yksilön kognitiiviseen kyvykkyyteen millään tapaa. 

Älykkyystestistä saatava tulos ei pysty tietenkään absoluuttisesti virheettömään arvioon, sillä 

testitulokseen vaikuttavat lukuisat muutkin tekijät varsinaisen yleisälykkyyden lisäksi. Tällaisia 

tekijöitä ovat esimerkiksi vireystila, motivaatio ja myös jossain määrin vastaavien tehtävien 

harjoittelu. Laajalti hyväksytyt testit, kuten Mensan virallinen testi, ovat kuitenkin tutkijoiden 

mukaan melko luotettavia työkaluja yksilön älykkyysosamäärän arviointiin. (Duckworth ym., 2007; 

Duckworth ym., 2011.)  

  

3.2.1. Mensa – älykköjen narsistinen kuppikunta vai jotain muuta?  

  

Tämä tutkimus perustuu älykkyyden määrittelyyn ja on kiinnostunut älykkyyden saralla nimenomaan 

yleisälykkyydestä ja sen mittaamisesta. Tässä kohtaa Mensa tulee mukaan, sillä se on maailman 
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suurin organisaatio, jonka olemassaolo perustuu yleisälykkyyden mittaamiseen. Mensa tunnetaan siis 

älykkyyskerhona, jonka ovien sisäpuolelle pääsevät vain nerot tai sen kaltaiset. Mitä varten Mensaa 

tarvitaan ja miksi kukaan haluaisi siihen kuulua?  

Mensan perustaminen sai alkunsa sir Cyril Burtin vuonna 1945 tekemästä ehdotuksesta. Burtin 

mukaan voitaisiin muodostaa ryhmä älymystöä, joita voitaisiin käyttää psykologisissa ja 

sosiologisissa tutkimuksissa tutkimuskohteena. (Fogel, 1966.) Toisen maailmansodan 

jälkimainingeissa ideaa jalostivat Englannissa Roland Berrill ja Lance Ware. Mensan alkuperäisenä 

tavoitteena oli luoda yhteiskunta, joka on ei-poliittinen ja vapaa kaikista rodullisista tai 

uskonnollisista jännitteistä. (Fogel, 1966; Mensa, 2013.)  

Sana ”mensa” on latinaa ja tarkoittaa ”pöytää”, sillä Mensa haluaa edustaa pyöreän pöydän 

yhteiskuntaa, jossa etnisyys, uskonto, ikä ja sosiaalinen tausta ovat merkityksettömiä. Ainoa vaadittu 

kriteeri Mensaan pääsylle on saada valvotussa älykkyystestissä tulos, joka on ylimmän 2 %:n 

joukossa. Numeroina tämä tarkoittaa Suomessa, että Mensan jäseneksi pääsee heidän 

älykkyystestinsä pohjalta älykkyysosamäärällä 130. Nykyään mensalaisia on noin 100 maassa 

yhteensä yli 145 000, joten pyöreän pöydän yhteisö on laajentunut maailmanlaajuiseksi. Mensan 

tarkoitus mukailee yhä nykyään yhteisön alkuperäisiä arvoja. Sen mukaan tavoite on tunnistaa ja 

edistää ihmisten älykkyyttä ihmiskunnan hyödyksi, kannustaa älykkyyden tutkimukseen ja tarjota 

jäsenilleen innostava henkinen ja sosiaalinen ympäristö. (Mensa, 2013.)  

Voidaan siis ajatella, että tärkein syy Mensan olemassaoloon on älykkyyden tutkimuksen tukeminen. 

Toinen tärkeä elementti on tuki älykkäille yksilöille, jotka saattavat saada näin vertaistukea omaan 

poikkeuksellisuuteensa. Parhaimmillaan Mensa tarjoaa heille mahdollisuuden tutustua 

samankaltaisiin ihmisiin ja lisäksi kiehtovia tapoja kehittää henkisiä lihaksiaan.  

  

3.2.2. Flynnin efekti  

  

Dutton ym. (2016) näyttävät toteen, että älykkyystestien tulokset ovat kohentuneet viime vuosisadan 

aikana. Tätä melko systemaattista ja globaalia älykkyyden nousua on kutsuttu Flynnin ilmiöksi. 

Flynnin ilmiön vaatimuksiin kuuluu, että älykkyysosamäärä nousee kokonaisvaltaisesti, eikä vain 

yhdellä osa-alueella. Flynn (1987) esittää, ettei älykkyysosamäärän nousu kuitenkaan kerro, että 
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uudet sukupolvet olisivat vanhempia älykkäämpiä. Sen sijaan hän uskoo, että kun samat henkilöt 

tekevät jo aiemmin tekemänsä testin uudestaan, saavat he selvästi alkuperäistä paremman tuloksen. 

Näin ollen testin keskiarvotulosten nousu selittyy sillä, että uuden tutkimuserän henkilöt vääristävät 

tuloksia. (Flynn, 2007; Dutton ym., 2016.)  

Flynnin ilmiötä on selitetty monella tapaa ja kenties selvimpänä näistä pidetään teollista 

vallankumousta. Aiempina vuosisatoina elanto tienattiin fyysisiä töitä tekemällä niin, jolloin ajattelun 

sijaan yksilö kehitti lähinnä lihaksiaan. 1900-luvun aikana kuitenkin mekaaniset työt siirtyivät yhä 

enemmän koneiden tehtäväksi ja yksilöltä alettiin vaatia työelämässä enemmän ongelmanratkaisua. 

(Acosta ym., 2019.) Tämä aiheutti selkeän nousun älykkyystestien tuloksissa, sillä sen myötä 

ympäristö pakotti ihmiset kouluttautumaan ja ajattelemaan tieteellisemmällä tavalla, joka taas johtaa 

parempiin tuloksiin älykkyystesteissä. (Dutton ym., 2016.) Uudet sukupolvet eivät siis olleet edellisiä 

älykkäämpiä, vaan yksinkertaisesti paremmassa asemassa älykkyyden testaamisen näkökulmasta. 

Teollistumisella oli tosin myös epäilemättä aidosti myönteinen vaikutus älykkyyteen. Sen myötä 

ehkäisymenetelmät kehittyivät ja lapsikuolleisuus väheni huomattavasti, millä oli myönteinen 

vaikutus lasten kognitiiviseen kehitykseen. (Pietschnig & Voracek, 2015; Dutton ym., 2016.)  

Miksi Flynnin ilmiö on sitten tutkimuksen kannalta relevantti tekijä? Viime aikoina länsimaissa 

älykkyysosamäärä on ollut laskussa ja tätä on alettu kutsua negatiiviseksi Flynnin ilmiöksi. 

Alkuperäisessä Flynnin ilmiössä älykkyysosamäärän kollektiivinen nousu ei kertonut uusien 

sukupolvien olevan välttämättä silti älykkäämpiä. Voiko siis olla, että vastaavasti nyt 

älykkyysosamäärän laskiessa kollektiivisesti ei olisi kyse kollektiivisesta tyhmenemisestä. Yli sata 

vuotta sitten yhteiskunnalliset tekijät, kuten elintaso, elämäntavat ja koulutuksen kehittyminen olivat 

nostamassa älykkyysosamäärää kollektiivisesti (Pietschnig & Voracek, 2015). Siihen aikaan noussut 

elintaso on useiden tutkijoiden mukaan tarjonnut yksilöille mahdollisuuden käsitellä 

monimutkaisempia ongelmia ja samalla menestyä älykkyystesteissä (van der Linden & Borsboom, 

2019). Voidaanko samat tekijät kääntää ympäri ja selittää näin viime vuosikymmenten 

älykkyystestien tulosten lasku? 

Tähän ei ole osattu vastata yksiselitteisesti, mutta aiheesta löytyy paljon melko tuoretta tutkimusta. 

Osa tutkijoista on esittänyt, että uudet sukupolvet saattavat olla lähinnä huonommin valmistautuneita 

älykkyyden testaamiseen. Tätä on puolestaan selitetty sekä geneettisenä ilmiönä että myös 

ympäristön aikaansaannoksena. (Flynn, 2007; Christainsen, 2013; Dutton ym., 2016.) Tämä tutkimus 

pureutuu negatiiviseen Flynnin ilmiöön mensalaisten näkökulmasta.  
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4. Tulokset 

  

Tässä luvussa pyrin selvittämään tutkimuskysymykseen liittyvät tutkimustulokset omina 

alalukuinaan. Ensimmäisessä alaluvussa käsittelen ensimmäisen tutkimuskysymyksen 

kuvaskategoriat ja niiden sisältämät merkitysyksiköt. Toisin sanoen selvitän, mitkä tekijät 

mensalaisten mukaan ovat vaikuttaneet älykkyyden laskuun länsimaissa. Toisessa alaluvussa 

tarkastelen, näkyykö mensalaisten vastauksissa enemmän inkrementaali- vai entiteettiteorian 

aineksia.  

  

4.1. Älykkyyden laskun kuvauskategoriat  

  

Varsinaisia epistemologisia uskomuksia kun ei saa purkitettua, fenomenografian perinteen mukaan 

niitä kaivetaan vastaajien tekstisisällöstä. Aineistosta käy arvattavalla tapaa ilmi hyvin erilaisia 

selityksiä älykkyyden oletetulle laskulle. Lähestyin vastauksia ensin päällisin puolin lueskelemalla, 

mutta hyvin pian aloin ryhmitellä/luokitella vastauksia ja niissä ilmeneviä uskomuksia. Vastauksista 

hahmottui yhteensä 17 selkeästi eriävää uskomusta älykkyysosamäärän laskun taustalla ja näistä 

muodostin lopulta merkitysyksiköt. Kirjavia syitä haettiin teknologiasta ja kemikalisaatiosta aina 

evoluutioon asti. 

Päädyin jaottelemaan nämä merkitysyksiköt viiteen laajempaan kategoriaan: teknologinen kehitys, 

yhteiskunnallinen muutos, ympäristötekijät, elämäntavat ja tulosten kyseenalaistaminen. Kaikista 

kuvauskategorioista selkeästi suurimmaksi nousivat teknologinen kehitys ja yhteiskunnalliset tekijät. 

Näiden kategorioiden suurimmat merkitysyksiköt olivat puolestaan digitalisaatio ja 

yhteiskunnallinen muutos. Nämä molemmat merkitysyksiköt löytyivät noin joka kolmannesta 

vastauksesta ja olivat selkeästi yleisimmät selitykset. Huomioitavaa on, että kyseiset merkitysyksiköt 

myös liittyvät vahvasti yhteen, sillä digitalisaatio on epäilemättä iso osa yhteiskunnallista muutosta. 

Osa kuvauskategorioista ja merkitysyksiköistä on siis näin ollen hieman päällekkäisiä. Vaikka 

tutkimusote on laadullinen, koin tarpeelliseksi tuoda esille taulukon 1. Siinä avataan vastaajien 

määrän lisäksi sukupuolijakauma ja keski-ikä kuvauskategorioihin ja merkitysyksiköihin jaettuna.  
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Keskiarvoinen 

syntymävuosi 
Miehiä Naisia Muu Yhteensä 

TEKNOLOGIA 1976 30 26 1 57 

A) Digitalisaatio 1976 27 20 1 48 

B) Liikaa tietoa 1974 9 9 0 18 

C) Lähdekritiikin puute 1981 4 5 0 9 

D) Liikaa huonoa viihdettä 1977 4 5 0 9 

YHTEISKUNTA 1978 32 18 0 50 

E) Yhteiskunnallinen muutos 1978 29 19 1 49 

F) Älyä ei arvosteta 1976 5 4 1 10 

G) Yksinäisyys 1978 1 0 0 1 

H) Kasvatus 1970 2 2 1 5 

I) Maahanmuutto 1972 9 1 0 10 

EVOLUUTIO 1981 18 7 0 25 

J) Tyhmät lisääntyy enemmän 1981 18 7 0 25 

ELÄMÄNTAVAT 1974 13 7 0 20 

K) Liikunnan puute 1975 6 3 0 9 

L) Päihteiden käyttö 1993 1 0 0 1 

M) Heikko ravinto 1974 8 3 0 11 

YMPÄRISTÖ 1976 5 5 0 10 

N) Saastuminen 1982 2 3 0 5 

O) Kemikalisaatio 1975 4 4 0 8 

KYSEENALAISTUS 1977 18 12 1 31 

P) Epäily 1977 18 12 1 31 

Q) Tyhjä 1974 25 11 0 36 

Kaikki 1976 88 58 2 148 

Taulukko 1. Merkitysyksiköt kuvauskategorioiden sisällä.  

4.1.1. Teknologinen kehitys – älykkyys ulkoistettu älylaitteille 

  

Yhteensä 57 vastaajaa selitti älykkyysosamäärän laskua teknologisen kehityksen kautta. Kuten 

taulukosta 1 voi todeta, suurin yksittäinen merkitysyksikkö teknologiseen kehitykseen sisällä oli 
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digitalisaatio. Tämän ryhmän vastaajat jakautuivat hyvin tasaisesti sekä sukupuolen että ikärakenteen 

osalta.  Todennäköisesti osittain merkitysyksikön laajuuden takia vastausten sisältö oli hyvin 

vaihteleva ryhmän sisällä. Moni vastaajista totesi yksinkertaisesti uusien laitteiden tyhmentävän 

ihmistä ja osa täsmensi tätä toteamalla, että tekniset laitteet ajattelevat puolestamme, jolloin 

kognitiivista kehitystä ei tapahdu entiseen malliin. Toiset taas olivat sitä mieltä, että digitalisaation 

myötä kehittyneet sosiaalinen media ja siellä tapahtuva vuorovaikutus altistavat vaikutteille, jotka 

eivät tue älykkyyden kehittymistä.   

Sisäisistä vivahde-eroista huolimatta digitalisaatio oli selkeästi yhtenäinen ja suosittu tapa selittää 

älykkyyden laskua. Se on esimerkiksi vastaajien 2 ja 5 mukaan mahdollistanut aivojen surkastumisen, 

josta on esimerkkisitaatti alla. Myös vastaajat 102 ja 134 ehdottavat, että ongelmanratkaisun tarpeen 

vähetessä ei yksilön ajattelu pääse kehittymään. ”Koneet tekevät aivotyön ihmisen puolesta, jolloin 

aivot eivät pääse kehittymään”, toteaa vastaaja 41. 

 

Teknologian kehittyminen on tuonut useita erilaisia apuvälineitä elämästä 

selviytymiseen, jolloin älykkyyttään ei tarvitse käyttää ja sen on mahdollista antaa 

jopa surkastua. (V5)  

 

Digitalisaatiota käytti selityksenä yhteensä lähes kolmannes vastaajista, mikä teki siitä toiseksi 

yleisimmän kaikista merkitysyksiköistä. Yleisimmin digitalisaatio yhdistyi merkitysyksiköistä 

yhteiskunnallisen muutoksen kanssa. Peräti 31 vastaajalta löytyivät nämä molemmat 

merkitysyksiköt. Digitalisaatiota kuitenkin yhdistettiin myös muihin selityksiin, joista tyypillisimpiä 

olivat muut teknologiseen kehitykseen liittyvät selitykset.  

Toinen teknologiseen kehitykseen liittyvä uskomus oli liika tiedon määrä, jonka 

informaatioteknologia on mahdollistanut. Vastaajat 33 ja 148 sanovat, että tietoa on yksinkertaisesti 

liikaa ja se on pahasta. Heidän mukaansa teknologinen kehitys on ajanut meidät pisteeseen, jossa 

kaiken tietomäärän keskellä olemme kyvyttömiä enää käsittelemään kaikkea tietoa. Vastaajan 39 

mukaan kaiken tietomäärän keskellä on helpompi vain olla välinpitämätön, jolloin älyllinen 

stimulaatio jää liian vähäiseksi.  
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Samoilla linjoilla esitettiin, että tietomäärän kasvaessa suuremmaksi eivät mielemme prosessorit enää 

jaksa käsitellä kaikkea tietoa. Esimerkiksi vastaajat 12 ja 36 sanovat, että prosessointikykymme on 

jäänyt jälkeen tiedon määrän kasvaessa. Kognitiivinen kykymme ei heidän mukaansa ole kasvanut 

samassa määrin tiedon absoluuttisen määrän kanssa. Vastaaja 36 kirjoittaa myös, että aivojen 

liikakuormitus tekee meistä hajamielisiä ja tyhmempiä. Kolmas ryhmän sisällä esiintyvä uskomus oli 

työmuistin romahtaminen, joka mielestäni kuuluu myös tähän merkitysyksikköön. Esimerkiksi 

vastaaja 9 väittää, ettei työmuistia tarvitse kehittää, sillä tekniset laitteet toimivat lisämuistinamme ja 

aiheuttavat siten työmuistin heikkenemisen. Myös vastaaja 11 väittää Internetin tuoman tietomäärän 

tuhonneen ihmisten aktiivisen työmuistin. Tämä merkitysyksikkö, eli tiedon liialliseen määrään 

nojaaminen, oli hieman suositumpi naispuolisten vastaajien keskuudessa.  

 

Tietoa on nykyään liikaa ja sitä saa äärettömästi. Ihmiset ei pysty keskittymään 

olennaisimpiin asioihin. (V33)  

 

Kolmas teknologisen kehityksen tuomista selityksistä oli lähdekritiikin heikkeneminen, jota tarjosi 

selitykseksi yhteensä 9 kyselyyn vastannutta. Vastaajan 80 mukaan ajattelun ulkoistaminen teknisille 

apuvälineille on aiheuttanut ajattelun passivoitumisen, joka johtaa lähdekritiikin puuttumiseen. 

Vastaajat 143 ja 148 näkevät ongelmana puolestaan sen, että kukin löytää teknologisen kehityksen 

myötä itseään miellyttävät ”faktat” tarpeeksi niitä halutessaan. Alla esimerkki lähdekritiikin 

puutteella ilmiötä selittävästä vastauksesta. 

 

Mututuntumalla heittäisin kuitenkin, että suurella osalla ihmisistä lähdekritiikin 

puute kuitenkin hankaloittaa sitä oppimista internetin ihmeellisessä maailmassa, 

kun ei osata erottaa luotettavaa tietoa naapurin Maken kirjoitteluista 

keskustelupalstalla. (V69)  

 

Lähdekritiikki esiintyi lopulta yhdeksässä vastauksessa, mutta ei kertaakaan itsenäisenä. Kaikkein 

tyypillisintä oli yhdistää lähdekritiikin puute merkitysyksiköistä nimenomaan digitalisaatioon. Kaksi 

kolmannesta vastaajista, jotka selittivät ilmiötä lähdekritiikillä, selittivät sitä myös digitalisaatiolla. 
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Viimeinen teknologisen kehityksen kuvauskategorian merkitysyksiköistä on huono viihde. Se 

tarkoittaa uskomusta siihen, että vääränlainen viihde on tuhoamassa älyämme pala palalta. 

Viihdeteollisuus on toki ollut olemassa vuosisatoja, mutta mensalaisten keskuudessa oltiin huolissaan 

sen viime vuosikymmenien kehityksestä. Reality-ohjelmat ovat lisääntyneet ja sitä kautta usean 

vastaajan silmissä tyhmät ihmiset saaneet lisänäkyvyyttä. Vastaajan 16 mukaan TV, pelit ja muu 

media ei haasta käyttäjäänsä enää riittävästi ja viihde perustuu toivottomaan höttöön. Vastaaja 30 

täsmentää nykyviihteen vievän aivoilta mahdollisuuden keskittyä ja syventyä asioihin ja 

ajattelemiseen. 

Huonon viihteen merkitysyksikkö oli suosittu naispuolisten vastaajien keskuudessa ja vastaajat olivat 

tyypillisesti keski-ikäisiä. Ryhmän vastauksia yhdistivät muutkin tekijät, kuten kauttaaltaan melko 

kärkäs kielenkäyttö ja vastausten korostunut pituus. Vastauksissa annettiin reality-ohjelmien, turhien 

julkkisten ja koko viihdebisneksen kuulla kunniansa. Kyseinen merkitysyksikkö ei kertaakaan 

esiintynyt yksinään, vaan poikkeuksetta osana muiden uskomusten joukkoa. Kiinnostava huomio 

vastaajaryhmästä oli, että naispuoliset ryhmään kuuluvat olivat keskimäärin yli 10 vuotta nuorempia 

saman ryhmän miehiin verrattuna. Näin ollen keskimääräinen huonon viihteen uskomuksen omaava 

vastaaja oli joko 35-vuotias nainen tai 46-vuotias mies. Näin pienessä otannassa tämä selittyy toki 

mitä todennäköisimmin varianssilla, eikä siitä sovi tehdä minkään näköisiä johtopäätöksiä.  

 

Älykkyysosamäärä on pienentynyt, eikä syy ole teknisissä laitteissa, vaan meissä 

ihmisissä: kulutamme vääränlaisia sisältöjä.  Kaipaan maailmaan "helppoa 

tietoa". Älykkyysosamäärä lähtisi nousuun, jos meillä olisi enemmän älykästä 

viihdettä, selkokielistä ja kevyesti popularisoitua tiedettä, infograafeja ja 

ajantasaisia asiantuntijablogeja. (V13)  

 

Teknologinen kehitys oli kuvauskategoriana melko heterogeeninen, mutta johdonmukainen. 

Teknologisen kehityksen sisäisiä merkitysyksiköitä oli yhdistelty paljon ja myös keskenään. 

Sukupuoli- ja ikäjakauma oli koko kategorian mittakaavassa hyvin tasainen. Vastaajaryhmä jakoi 

melko kollektiivisen käsityksen siitä, että teknologinen kehitys etenee huimaa vauhtia, ja vauhti on 

kognitiivisille kyvyillemme liikaa. Myös varsinaisen kehityksen lisäksi sisällönlaadusta oltiin 

huolissaan viihteen saralla. 
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4.1.2. Yhteiskunta ja sen murenevat pilarit 

  

Aineistosta käy laajalti ilmi vahva käsitys siitä, että yhteiskunnalliset asiat ovat taipuvaisia 

vaikuttamaan älykkyyden mahdolliseen romahdukseen. Yhteiskunta on sen verran laaja kategoria, 

että siihen sisältyi lopulta yhteensä viisi eri merkitysyksikköä. Ensimmäinen näistä 

merkitysyksiköistä oli melko laaja ja abstrakti käsite eli yhteiskunnallinen muutos. Tämän 

merkitysyksikön seuraaminen oli haastavaa sen sisältäessä hyvin erilaisia selityksiä. 

Fenomenografiassa tutkijalla on oikeus lukea rivien välistä ja harjoitin tätä melko rohkeasti. 

Tulkinnan myötä yhteiskunnallisesta muutoksesta tuli lopulta suurin yksittäinen merkitysyksikkö. 

Alla tyypillinen sitaatti vastauksesta, jonka rekisteröin yhteiskunnallisen muutoksen 

merkitysyksikköön. 

 

Yhteiskunta on melko kehittynyt, joka mahdollistaa/aikaansaa osalle ihmisistä 

joutilaisuuden. Tämä aiheuttaa pidemmällä aikavälillä älykkyyden laskua. 

Yksittäisten ihmisten ei tarvitse ponnistella selviytyäkseen. (V4)  

 

Jos tyhjät vastaukset jätetään huomiotta, yhteiskunnallisen muutoksen merkitysyksikkö sisältyi yli 

40 prosenttiyksikköön vastauksista. Usean vastaajan mukaan yhteiskunta tarjoaa yksilöille liian 

helpon elämän, joka taas johtaa ryhmän mukaan laiskaan elämäntyyliin. Vastaaja 134 taas väittää, 

että nyky-yhteiskunta ohjaa kiireiseen elämäntyyliin, joka taas estää älykkyyden kehittymisen täyteen 

mittaansa. Näissä yhtenevää on käsitys siitä, että nyky-yhteiskunnan elämäntyyli on heikentämässä 

kehittymisprosessiamme. Eräs vastaajista toteaa yhteiskunnan eriarvoistumisen olevan yksi 

älykkyyden heikkenemiseen vaikuttavista tekijöistä (V81). Sisällytän eriarvoistumisen osaksi 

yhteiskunnallisen muutoksen merkitysyksikköä. Yhteiskunnallinen muutos liittyi selityksenä usein 

myös digitalisaatioon, mutta päädyin tulkinnassa erittelemään nämä eri kategorioiden alle. 

Lokeroin yhteiskunnallisten asioiden kuvauskategoriaan muitakin merkitysyksiköitä. Kymmenen 

vastaajaa on enemmän tai vähemmän huolestuneet siitä, ettei älykkyyttä enää pidetä 

yhteiskunnassamme arvossa. Muutama vastaaja jopa esittää, että älykkyyden sijaan pikemmin 

tyhmyydestä on tullut muodikasta. Esimerkiksi reality-sarjat tuovat vastaajan 68 mukaan tyhmyyden 

kansan ihailtavaksi ja saman henkilön mukaan älykköjä oikeastaan kadehditaan koko yhteiskunnan 
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mitassa. Vastaaja 140 esittää, että yhteiskunta suosii ekstroverttejä älykkäiden sijaan, kun taas 

vastaajan 100 mukaan älykkyyttä suorastaan halveksutaan. Kaikki vastaajat eivät olleet yhtä 

radikaaleja, vaan esimerkiksi vastaaja 46 sanoo, ettei ihmisiä yksinkertaisesti kiinnosta älykkyyttä 

kehittävät aktiviteetit.   

Kokonaisuudessaan vastaajaryhmä oli melko yksimielisesti vakuuttunut siitä, ettei muodollista 

sivistystä ja oppineisuutta enää pidetä arvossa yhteiskunnassamme. Tyypillistä näille vastauksille oli 

yhdistellä eri selityksiä ja lähes jokaisesta vastauksesta löytyi vähintään kolmea eri merkitysyksikköä 

aineiston tulkinnassa. Älykkyyden arvostuksen heikkeneminen yhdistyi tyypillisesti 

merkitysyksiköistä huonon viihteen merkitysyksikköön. Alla esimerkki vastauksesta, jossa nämä 

kaksi yhteiskunnallista merkitysyksikköä on yhdistetty. 

 

Helppouden ja laiskuuden arvostus ja niiden mahdollistaminen. Tietotekniikan 

vääränlainen hyödyntäminen. Tyhmyyden idealisoitu ja vastaavasti älykkyyden 

arvostuksen heikkeneminen. Rahan ja maineen palvonta sivistyksen ja tieteen 

sijaan. (V48)  

 

Kiinteä osa yhteiskuntaa ovat myös koulutus ja kasvatus, jotka aiheuttivat huolta useissa vastaajissa. 

Kasvatuksesta huolestuneet vastaajat olivat keskimäärin huomattavasti keskimääräistä vastaajaa 

iäkkäämpiä. Vastaaja 84 puolestaan väittää, että opetuksessa sensuroidaan tietoa ja vastaaja 25 tarjoaa 

mahdolliseksi syyksi opetushallituksen valintoja oppiaineiden tuntimäärissä. Huoli kasvatuksesta oli 

melko jakautunut sen suhteen, miten kasvatuksen nähtiin menevän pieleen nyky-yhteiskunnassa.  
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Osa vastaajista syytti nykylasten kasvatusta liian kiihkeästä elämänrytmistä, mistä annan esimerkin 

kappaleen alla. Heidän mukaansa lapsuuden ylitehokas aikataulutus aiheuttaa sen, etteivät lapset 

pääse kehittämään potentiaaliaan luonnollisesti. Toisaalta vastaaja 126 esittää päinvastoin, että 

päiväkodeille ulkoistettu lastenhoito ei tarjoa kasvaville ajattelijoille riittävästi virikkeitä. Vaikka 

uskomukset ovat sinänsä vastakkaiset, sijoitan ne saman merkitysyksikön alle. 

 

Länsimaisten lasten elämä on liian kiireistä ja ohjelmoitua. Ei ole aikaa 

kiireettömään leikkiin ja vapaaseen tutkimiseen ja ongelmanratkaisuun yhdessä 

ikätovereiden kanssa. Elämä tehdään lapsille usein liian helpoksi (ns. curling-

vanhemmuus), ja motivaatio yrittää itse ja kehittää itseään jää heikoksi. (V134)  

 

Moni vastaajista nosti myös maahanmuuton yhdeksi tekijäksi älykkyysosamäärän putoamisessa. 

Vastauksissa ei väitetty, että toista etnisyyttä edustavat olisivat yksiselitteisesti tyhmempiä. Väitteenä 

oli enemmänkin, että kehitysmaiden yksilöt ponnistavat huonommista lähtökohdista suhteessa 

älykkyyden kehitykseen. Tällä tarkoitettiin, että maahanmuuttajien lähtömaissa yhteiskunta ei ohjaa 

ajattelemaan samalla tapaa kuin länsimaissa. Näin maahanmuuttajien mahdollinen lahjakkuus ei ollut 

pääse kehittymään täyteen mittaansa. Länsimaiden ulkopuolinen kulttuuri ei siis näiden vastaajien 

mukaan ohjaa samalla tapaa matemaattisloogiseen ajatteluun, jolla älykkyystesteissä voisi menestyä. 

Tästä on osuva tyyppiesimerkki alla olevassa sitaatissa. 

 

Vähemmän kehittyneistä maista saapuneet maahanmuuttajat vaikuttavat keskimääräiseen 

älykkyysosamäärään. He eivät välttämättä ole tyhmempiä, mutta tulevat erilaisesta kulttuurista 

jossa ajatellaan asiat tavalla, joka ei välttämättä menesty perinteisessä äotestissä. (V127)  

 

Maahanmuutolla ilmiötä selittävät olivat ryhmänä hieman muita vastaajia iäkkäämpiä ja myös 

sukupuolisesti selkeimmin jakautuneet. Ryhmän kymmenestä ainoastaan yksi oli nainen ja loput 

miehiä. Maahanmuuton merkitysyksikköä yhdisteltiin jonkin verran muihin selityksiin, kuten 

yhteiskunnalliseen muutokseen ja evoluutioon. Se kuitenkin esiintyi myös suhteellisesti katsoen 

toiseksi eniten yksinään ilman muita selityksiä. 
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Yhteiskunta-kategorian selitykset liittyvät tiiviisti ensimmäisen kategorian teknologiseen 

kehitykseen. Osa yhteiskunnan muutoksesta ja elämän niin sanotusta helppoudesta johtuu 

epäilemättä koneellistumisesta ja digitalisaatiosta. 50 vastaajaa on selittänyt alenevaa 

älykkyysosamäärää yhteiskunnallisten tekijöiden kautta. Näistä jopa 30 on selityksessään tavalla tai 

toisella viitannut digitalisaatioon, joten näiden kahden tekijän yhteys on mielestäni huomattavan 

korkea. Näitä tekijöitä oli siis lukuisissa vastauksissa yhdistelty, mutta keskityn tutkimuksessa 

korrelaatioiden tai määrällisten tekijöiden hakemisen sijaan ensisijaisesti laadulliseen sisältöön. 

 

4.1.3. Elämäntapojen rappio 

  

Avoimeen kysymykseen vastanneista mensalaisista 20 uskoi syyn älykkyysosamäärän 

heikkenemiseen löytyvän elämäntavoista. Heistä yli puolet oli selittänyt tätä heikolla ravinnolla tai 

huonolla ruokavaliolla. Tälle vastaajaryhmälle tyypillistä oli kirjoittaa pitkiä vastauksia, joista löytyi 

useampia merkitysyksiköitä. Itse asiassa ravinto oli uskomusten joukossa siinä määrin 

poikkeuksellinen, ettei se esiintynyt kertaakaan itsenäisenä, vaan pariutui aina muiden selitysten 

kanssa. Suurin yhteys oli ravinnon ja yhteiskunnallisen muutoksen välillä, mutta myös uskomus, 

jossa korostettiin liikaa tiedon määrää, oli suosittu yhdistävä tekijä vastaajille. Alla oleva lainaus on 

esimerkki ravinnon merkitysyksikön yhdistymisestä lukuisiin muihin selittäviin tekijöihin. 

Asiaa tarkemmin tuntematta veikkaisin, että syynä ei ole ihmisten absoluuttinen 

tyhmeneminen, vaan se, että paremman ravinnon, koulutuksen, ym. seikkojen 

vuoksi "tyhmemmätkin" ovat aiempaa älykkäämpiä. Koska älykkyysosamäärä on 

normeerattu populaatioon, vaikka älykkyysosamäärä laskisikin, voi absoluuttinen 

älykkyys kasvaa. (Vrt. samasta syystä Suomessa on entistä enemmän "köyhiä", 

vaikka absoluuttisesti köyhiä onkin entistä vähemmän.) (V40) 

Vastaaja 147 toteaa einesruokien yleistyneen myös vauvasta vaariin ja samoilla linjoilla on vastaaja 

134 esittäessään huolensa kasvuikäisten ruokavaliosta. Myös muiden ruoka-aineiden määristä oltiin 

huolissaan ja esimerkiksi vastaaja 123 nostaa esiin huolensa lisääntyneen sokerin kulutuksen 

puolesta. Vastaaja 130 puolestaan toteaa, että liiallisella hiilihydraattien tankkaamisella on 
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negatiivinen vaikutus älykkyyden kehitykseen. Alla oleva lainaus on ote vastauksesta, jossa nykyajan 

ravintotottumukset kyseenalaistetaan verrattain perusteellisesti. 

 

Ravinto on yksipuolistunut. Ravinto-opillisesti köyhää pikaruokaa ja eineksiä on 

saatavissa liian helposti, vaikka kouluruoka on lähes kaikkien saatavissa. (V126)  

 

Toinen elämäntavoista nouseva uskomus oli liian vähäinen liikunta, joka esiintyi yhdeksässä 

vastauksessa. Tässä uskomuksessa ilmeni usko siihen, että fyysinen tekeminen vaikuttaa 

myönteisesti henkiseen hyvinvointiin. (V136). Samoilla linjoilla oleva vastaaja 55 selittää 

pelikonsolien nousevan ulkoilua houkuttelevammaksi tavaksi viettää vapaa-aikaa. Liikunnan 

harrastaminen olisi ehdottoman tärkeää aivojen kehittymisen kannalta myös vastaajan 9 mielestä. 

Liikunnan merkitysyksikkö ei esiintynyt kertaakaan itsenäisenä ja ainoana selittävänä tekijänä, vaan 

oli poikkeuksetta yhdistetty muihin. Huonon ravinnon merkitysyksikön tapaan myös tämä ryhmä 

tapasi yhdistää selityksensä yhteiskunnalliseen muutokseen. Yhtä vaille kaikki liikunnan syyksi 

kirjoittaneista olivat samalla viitanneet myös yhteiskunnalliseen muutokseen. Alla oleva lainaus on 

esimerkki liikunnan puutteella ilmiötä selittävästä vastauksesta. 

 

Merkittävänä asiana arvioisin, että fyysisen hyvinvoinnin yhteyttä henkiseen 

hyvinvointiin ei ymmärretä täydessä laajudessaan. Uudet ideat ja luovuus lähtevät 

liikeelle hyvin yksinkertaisen fyysisen työn ohessa. Se voi olla kävelylenkki tai 

halkojen hakkaaminen tai luonnossa samoilu. (V39)  
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Kolmas uskomus elämäntapojen sisällä oli päihteiden käyttö, joka löytyi tosin vain yhdestä 

vastauksesta. Siinäkin vastauksessa tämä oli toki vain osatekijä raskausajan tupakoinnin muodossa. 

(V37.) Fenomenografisen perinteen mukaan haluan myös poikkeuksia ja harvinaisuuksia esiin.  

 

Maailmamme on niin pahasti saastunut, ja olemme kyseenalaistaneet niin paljon 

tutkittuja asioita (kuten raskausajan tupakoinnin vaarallisuuden), että tänne syntyy 

paljon lapsia, joiden elämä ja aivojen normaali kehitys on tuhottu jo ennen 

syntymää. (V37)  

 

Kuten todettua, elämäntavoilla älykkyyden laskua selittävät yhdistelivät eri merkitysyksiköitä 

runsaasti ja lisäksi kirjoittivat huomattavan pitkiä ja moniulotteisia vastauksia. Ryhmän ikäjakauma 

oli hyvin vaihteleva, mutta keskimäärin se sisälsi hieman vanhempaa väestöä. Elämäntapojen 

kuvauskategoria oli hieman suositumpi miesten keskuudessa. Retoriikka oli melko suoraa ja ajoittain 

jopa aggressiivista ja syyttävää nykyistä elämänmallia vastaan. Erityisen paljon inhoa tunnuttiin 

kokevan sitä kohtaan, kuinka jo pienille lapsille syötetään teollistunutta einesruokaa. Ruokavalion 

koettiin olevan näin ollen köyhää ja heikkolaatuista. Liikunnan puutteella ilmiötä selittäneet eivät 

olleet yhtä kärkkäitä kielellisesti, mutta retoriikka oli silti hyvin suoraa ja hieman hyökkäävää.   

 

4.1.4. Ympäristömyrkyt ympärillämme 

 

Neljäs kuvauskategoria kuvaa nimensä mukaisesti niitä tekijöitä, jotka ovat osa elinympäristöämme. 

Ympäristön vaikutus ihmisen elämänlaatuun ja kehitykseen on kiistaton ja lukuisilla tutkimuksilla 

todistettu (Clayton & Opotow, 2003; Rutter, 2005). Merkitysluokan sisältä löytyy itse asiassa 

poikkeuksellisesti vain kaksi erillistä merkityssisältöä eli saastuminen ja kemikalisaatio. 

Saastumisella viitataan yksinkertaisesti uskomukseen, jonka mukaan planeettamme ja 

elinympäristömme saastumisen myötä älykkyys on länsimaissa heikennyt. Aineistosta nousi useampi 

vastaus, jossa käsiteltiin saastumista ja päästöjä aivojen kehitykseen vaikuttavana tekijänä. 

Saastuminen esiintyi vastauksissa poikkeuksetta vain maininnan tasolla eikä sitä sen tarkemmin 
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taustoitettu. Osa vastaajista tosin vaikutti uskovan, että saastuminen ei vaikuta suoraan älykkyyteen 

vaan välillisesti. Alla on tyypillinen esimerkki saastumisen esiintymisestä vastauksessa. 

Syy voi olla mikä vain saastekertymistä evoluution kautta teknologian 

kehittymiseen. (V105) 

Kemikalisaatio puolestaan kuvaa uskomusta, jossa ympäristömyrkyt tai lisääntyvä kemikaalien 

käyttö aiheuttaa älykkyyden heikkenemistä. Kemikalisaatio on Litmasen & Virtasen (2021) mukaan 

jäänyt ympäristötekijänä ilmastonmuutoksen ja mikromuovikeskustelun varjoon. Kemikalisaatio 

tarkoittaa teollisesti valmistettujen kemikaalien hallitsematonta leviämistä ympäristöön. Alla oleva 

sitaatti on tyyppiesimerkki kemikalisaation sisältävästä vastauksesta. 

 

Erilaisten kemikaalien lisääntynyt käyttö on vahingollista aivoille. Lisäksi 

elintavat mahdollistavat elämän ylläpidon ilman aivokapasiteetin käyttöä, joten se 

rappeutuu. (V123)  

 

Kemikalisaatiolla älykkyyden laskua selittävät yhdistivät niin ikään vastauksensa usein muihin 

merkitysyksiköihin. Näistä korostuneita oli saastumisen lisäksi ravinnon heikkeneminen, mutta myös 

muita selityksiä yhdisteltiin. Esimerkiksi vastaaja 9 toteaa, että saastumisen ja kemikalisaation 

vaikutukset ovat toistaiseksi vielä tuntemattomia, joten on vaikeaa arvioida niiden vaikutusta 

älykkyyden kehitykseen. Vastaaja 65 puolestaan yhdistää selityksessään kemikalisaation 

merkitysyksikön huonoon ravintoon. Tämä yhdistelmä aiheuttaa hänen mukaansa geeniperimän 

heikkenemistä, mikä taas johtaa älykkyyden laskuun. Kuten todettua, useassa vastauksessa 

yhdistettiin kemikalisaation merkitysyksikkö nimenomaan huonon ravinnon merkitysyksikön 

kanssa.  

Geeniperimän lisäksi kemikalisaation koettiin vaikuttavan myös eläviin ihmisiin, ei pelkästään 

näiden jälkeläisiin. Vastaajan 64 mukaan eräs selittävä tekijä älykkyyden laskulle voisi olla 

ympäristömyrkyt, jotka tuhoavat keskushermostoa. Samoilla linjoilla vastaajan 28 mukaan ympäristö 
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on täynnä kemikaaleja nykyään. Alla olevan sitaatin tulkitsin myös kemikalisaatioksi, sillä vaikka 

sitä ei nimetä, on kyseessä sama ilmiö. 

Ensiksi alkaisin miettiä ympäristömyrkkyjen yms. keskushermostoon toksisesti 

vaikuttavien, laajalle levinneiden aineiden osuutta ilmiöön. Onhan se miesten 

spermakin vissiin alkanut heikentyä (V6)  

Ympäristötekijöitä oli pääosin helppo tulkita, sillä vastaukset olivat kautta linjan yksiselitteisiä. 

Ympäristön saastuminen ja kemikalisaatio oli sanallistettu hyvin yksinkertaisesti, eikä 

tulkinnanvaraa juuri jäänyt. Toisaalta vastauksissa ei ollut juurikaan syvyyttä ja vivahteikkuutta, 

toisin kuin monen muun kuvauskategorian kohdalla. Vaikka kategorian vastaukset olivat yleensä 

melko pitkiä, käsiteltiin tämän luvun merkitysyksiköitä lähes poikkeuksetta pinnallisesti.  

  

4.1.5. Idioluutio - tyhmyys kulkee verissä 

 

 

Evoluutio tarkoittaa tutkimuksessa merkitysyksikköä, joka tuli esiin vastaajan uskoessa, että tyhmät 

ihmiset lisääntyvät älykkäitä enemmän. Idioluutio puolestaan viittaa elokuvaan, jossa tyhmemmän 

väestönosan holtiton lisääntyminen johtaa ihmiskunnan väistämättömään tuhoon. Sana idioluutio 

puolestaan muodostuu sanojen idiootti ja evoluutio yhdistelmästä.  

Tämä viihdeteollisuuden omaksuma ilmiö siis nähtiin myös todellisena tekijänä heikenneen 

älykkyyden taustalla. Älykkäiden lisääntymisen vähyydelle annettiin muutamia eri selityksiä, kuten 

paine menestyä työuralla, parempi elämänhallinta ja harkintakyky. Useassa vastauksessa myös 

väitettiin, että tilastojen mukaan koulutetut ihmiset saavat vähemmän lapsia kategorisesti. Alla 

esimerkki tyypillisestä vastauksesta tässä kategoriassa. 

 

Älykkyys on periytyvää ja älykkäät/koulutetut ihmiset lisääntyvät keskimääräistä 

vähemmän. Tämä saattaa selittää ilmiötä. (V142)  
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Lastenhankinta lykkääntyy, sillä älykkäämmillä ihmisillä on usein tarve kouluttautua korkealle 

(V22). Vastaaja 29 puolestaan esittää saman asian hieman eri tapaan todeten, että älykkäät ihmiset 

lisääntyvät vähemmän kuin vähemmän älykkäät. Vastaavan kaltainen ilmaisumuoto oli ryhmän 

sisällä hyvin suosittu. Todettiin yksinkertaisesti faktana, että tyhmät ihmiset lisääntyvät enemmän.  

 

Älyllisesti heikommat lisääntyvät ahkerammin kuin älykkäät, johtuen mm. 

puutteista elämänhallinnassa, vastuuttomuudesta ja harkinnan puutteesta. (V86)  

 

Vastaaja 143 esittää mielenkiintoisen teorian siitä, että menneinä aikoina älykkyys oli tärkeä tekijä 

hengissä selviytymisen kannalta, jolloin älykkäät geenit saivat keskimäärin useammin jatkua. 

Nykymaailmassa myös heikkolahjaisemmat säilyvät hengissä, jolloin ihmisrodun kehittyminen on 

jatkunut epäedulliseen suuntaan. Mainittiin myös eugeniikka ja William Shockley. Tällä viitattiin 

Shockleyn aikanaan aiheuttamaan debattiin siitä, tulisiko meidän pyrkiä vaikuttamaan siihen, ketkä 

yhteiskunnan yksilöt pääsevät lisääntymään. 

 

Vaikka eugeniikka onkin moraalisesti täysin käsittämätön näkemys, ei se tarkoita 

ettei William Shockleyn puheissa välttämättä ollut jotain totuuden siementä. 

(V129)  

 

Kuten mainituista esimerkeistä voi havaita, evoluutio-kuvauskategorian vastaajat olivat pääosin 

melko suorasanaisia. Joitain tekstejä sai kuitenkin tulkita hieman, jotta merkitysyksikkö kaivautui 

pintaan. Esimerkiksi vastaaja 131 kertoo amerikkalaisen Idioluutio-elokuvan valottavan selitystä 

ilmiölle, jolloin uskomus aukeaa vain elokuvan tunteville. Vastaaja 118 taas avaa kyseisen elokuvan 

juonta tarkemmin kertoen, että siinä älykkäät eivät ehdi tekemään lapsia ja vastaavasti tyhmillä 

ihmisillä ei ole paljon muuta tekemistä kuin paneminen. Elokuva kertoo eräänlaisen dystooppisen 

kauhukuvan mahdollisesta maapallon tulevaisuudesta tyhmien ihmisten käsissä. Lopulta elokuvaan 

viittaaminen on siis uskomuksena sama kuin vastaajan 143 teoria siitä, ettei yksilö enää tarvitse 

älykkyyttä selvitäkseen hengissä. Seuraavaksi esittelemäni sitaatti on esimerkki epäsuorasta 

viittauksesta Idioluutio-elokuvaan 
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Toivottavasti kyseessä ei ole erään amerikkalaisen hupielokuvan kuvaama ilmiö 

tulevaisuudesta, jossa kaikkien älykkyysosamäärä on imbesillin tasolla, koska 

älykkäät eivät ehdi tekemään lapsia, koska heille on muuta tekemistä. Tyhmillä 

puolestaan ei paljon muuta tekemistä olekaan kuin paneminen, josta he 

välittäisivät. (V118)    

 

Evoluutiolla tai idioluutiolla ilmiötä selittäneet olivat ryhmänä selkeästi muista eriäviä. Ensinnäkin 

uskomus oli miesten keskuudessa selkeästi yleisempi ja toiseksi ryhmän jäsenet olivat huomattavasti 

keskimääräistä vastaajaa nuorempia. Tunnusomaista ryhmän vastaajille oli myös kärkäs retoriikka 

sekä negatiivisten adjektiivien käyttö. Esimerkiksi adjektiivit tyhmä ja idiootti esiintyivät useissa 

vastauksissa. Selkeä ero muihin merkitysyksiköihin ja kategorioihin oli myös se, että evoluutio-

uskomus esiintyi selkeästi muita useammin yksinään ja ilman muita selityksiä.  

  

4.1.6. Kyseenalaistaminen – onko koko ilmiötä olemassa? 

  

Tutkimuksen alussa Mensan sivuja tutkiessani kävi ilmi, että niiden mukaan yhteisön jäsenet ovat 

muun muassa loputtoman uteliaita ja kyseenalaistavia yksilöitä (Mensa, 2013). Tämä kävi ilmi hyvin 

pian aineistoa selatessa ja koko älykkyyden heikkenemisen kyseenalaistaminen oli yleisimpiä 

ominaisuuksia avovastauksissa. Lukuisat vastaukset sisälsivät siis vaihtelevassa määrin epäilyä 

kysymyksenasettelussa esitettyä väitettä kohtaan. Vastanneista Mensalaisista noin 27 % ei uskonut 

älykkyysosamäärän todella laskeneen, vaikka epäilyn kohteet hieman vaihtelivat. Monissa 

vastauksissa kyseenalaistettiin älykkyyden lasku ilmiönä usein hieman yliolkaisesti. Tyypillistä 

näille vastauksille oli antaa jokunen selitys mahdolliselle älykkyyden laskulle ja lisätä perään, että 

ilmiö on mahdollisesti väärin tulkittu tai ymmärretty. 

Useissa vastauksissa kuitenkin pyritään kuitenkin tarkentamaan epäilyä esimerkiksi 

kyseenalaistamalla mittaustapa. Mittaustavalla tarkoitettiin älykkyystestejä, joista saaduista 

tuloksista oli luotu johtopäätös älykkyyden heikkenemisestä. Yhteensä kymmenen vastaajaa oli sitä 

mieltä, että havaintojen mittaamisessa oli enemmän tai vähemmän ilmeisiä ongelmakohtia. Vastaajan 
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54 mukaan mittausmenetelmät eivät pysy elinympäristön ja sen mukana muuttuvien ihmisten perässä, 

vaan ovat auttamatta vanhentunut. Vastaavasti vastaaja 60 esittää, että tiedonhallinnan tarpeet ovat 

muuttuneet, joten mittarien tulisi myös reagoida tähän. Vastaaja 79 puolestaan sanoo, etteivät vanhat 

mittarit sovellu nykymaailman ”pirstaleiseen elämäntyyliin”. Älykkyystestien nykymallin siis 

epäiltiin soveltuvan paremmin menneeseen aikaan ennen digitalisaatiota. Näin ollen päätelmä 

älykkyyden heikkenemisestä kertoisi näiden vastaajien mielestä vain testitulosten, ei älykkyyden 

laskusta. Seuraava sitaatti on hyvä esimerkki mittaustavan epäilystä. 

 

Luulen, että syynä on mittauksen virheellisyys (sama mittari ei sovellu enää tai 

otos liian pieni tai huono) tai epätarkkuus ja/tai satunnainen vaihtelu. (V33)  

 

Mittarien lisäksi vastauksissa epäiltiin usein tulkintavirhettä. Väitettiin, että testituloksia tulkitaan 

epäpätevästi tai jopa tahallisen virheellisesti. Yleensä tyydyttiin toteamaan, että tulkinnassa on 

todennäköisesti tapahtunut virheitä. Vastaaja 25 sanookin, että liian suurien tulkintojen seurauksena 

julkisessa keskustelussa pidetään faktana sellaisia asioita, joihin ei ole perusteita uskoa. Toisin sanoen 

yleinen käsitys älykkyyden heikkenemisestä on tämän vastaajan mukaan täysin virheellinen ja 

retoriikasta päätellen hän oli asiasta melko närkästynyt.  

Useampaan kertaan vastauksissa esiintyvä tekijä oli myös, että keskimääräisen älykkyyden kasvaessa 

keskimääräinen älykkyysosamäärä laskee mittauksissa. Näin on vastaajan 40 mukaan siksi, että kun 

”tyhmemmätkin” tulevat älykkäämmiksi ja näin ollen lähemmäksi huippuälykkäitä, supistuu näiden 

välisen erotuksen mukana myös älykkyysosamäärän keskiarvo. Myös vastaajan 60 tekstissä 

sanotaan, että perusälykkyyden ollessa nousussa voi vaikuttaa siltä, että älykkäämpien 

älykkyysosamäärä olisi laskussa, vaikka se todella pysyisi ennallaan. Seuraavassa sitaatissa 

tutkimuksen käsittelemä ilmiö käännetään kyseenalaistuksen lisäksi täysin ylösalaisin. 

 

Älykkyys ei suinkaan ole laskussa, vaan pikemminkin päinvastoin. 

Keskikmääräinen älykkyys on nousussa,joka johtaa siihen, että huippuälykkäiden 

suhteelliset äo-pisteet ovat matalampia verrattuna keskimääräiseen älykkyyteen. 

(V106)  

 



 

39 

 

Vastaajan 87 mukaan väittämään johtaneet päätelmät oli tehty hataralta pohjalta aineistonkeruuseen 

liittyvien ongelmien takia. Myös vastaaja 104 on kaivanut pintaa syvemmältä ja toteaa 

aineistonkeruun tapahtuneen epäluotettaviin Puolustusvoimien P-kokeisiin nojaten. P-kokeet ovat 

saman vastaajan mukaan vinoutunut tapa mitata älykkyyttä yleistettävästi, sillä sukupuolijakauma on 

epätasainen ja lisäksi kokeisiin vastaajien motivaatiotasot vaihtelevat. Samoista asioista on 

huolissaan vastaaja 87 kyseenalaistaen aineistonkeruun tarkoituksenmukaisuuden etenkin 

sukupuolijakauman takia. Lisäksi hän esittää väitteen, että naisten älykkyys jatkaa kasvuaan 

koulutustasolla ja opetusministeriön kalibraatiotesteillä mitattuna. Turhautumista esitti myös vastaaja 

117 siihen, että varusmiespalveluksessa yhä useampi varusmies suoriutuu testissä tahallaan heikosti 

välttääkseen vuoden mittaisen palvelusajan. 

 

Koska lähdeartikkeli löytyy, on helppo huomata sen perustuvan vain 

Puolustuvoimien P-kokeisiin. Tämä mittaa lähes pääsääntöisesti miespuolisia 

henkilöitä ja noin vuodesta 1996 alkean myös naispuolisia henkilöitä. Koska testi 

on vinoutunut myös koe-asetelman osalta, on vaikea väittää että se koskisi koko 

Suomea. Lisäksi epäilen että osa haastateltavista on tarkoituksellisesti vastannut 

virheellisesti saadakseen lyhyemmän palvelusajan. (V104)  

 

Useamman vastaajan mukaan testit itsessään saattavat olla muutenkin epäluotettavia, sillä testit eivät 

kykene yksiselitteisesti mittaamaan älykkyyttä. Tuloksiin vaikuttavat näiden vastaajien mukaan 

myös muut tekijät, kuten esimerkiksi motivaatio, asenne ja vireystila. Useissa vastauksissa 

kohdistettiin epäily myös moneen suuntaan. Esimerkiksi vastaaja 23 toteaa vikaa olevan mittarien 

lisäksi otoskoossa ja testattavien asenteissa.  

 

En oikein usko älykkyyden laskuun, ennemminkin havaittu muutos kertoo 

mittausmenetelmän muutoksesta, tutkittavien henkilöiden otoksen edustavuudesta 

tai tutkittavien henkilöiden asenteen muuttumisesta. En ole tutustunut kyseiseen 

tutkimukseen riittävän hyvin, että osaisin arvoida näiden mahdollisuutta. (V23)  
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Tyypillistä epäilijöille oli kyseenalaistaa oma asemansa. Useampi vastaaja nimittäin sanoi suoraan, 

ettei usko olevansa pätevä kommentoimaan älykkyyttä ilmiönä. Sanottiin, että tietopohjaa olisi 

pitänyt olla enemmän ja mietittiin, miten pelkkien otsikoiden ja oman älykkyyden seurauksena voisi 

muka olla alan asiantuntija. Alla olevan sitaatin tapaan myös vastaaja 109 ilmoittaa, että korkea 

älykkyysosamäärä ei tee ihmisestä millään tasolla pätevää kommentoijaa älykkyyskeskusteluun. 

Olen täysin epäpätevä arvioimaan tämän ilmiön syytä, olisi mielenkiintoista tietää 

millä ajanjaksolla älykkyysosamäärän on havaittu olevan laskussa. (V92) 

Kyseenalaistamisen kuvauskategoriasta tuli kenties pisin alaluku, sillä se sisälsi huomattavasti eniten 

sisäistä variaatiota huolimatta vain yhdestä ainoasta merkitysyksiköstään. Erilaisten vastausten 

sisällä oli huomattavasti laadullisia vivahde-eroja sekä retoriikassa että sisällössä. Kohteita 

kyseenalaistamiselle oli nimittäin monia ja niiden purkaminen ei ollut kovin yksiselitteistä. Olisin 

voinut toki jakaa kyseenalaistamisen useampaan merkitysyksikköön, mutta päädyin pitäytymään 

ensimmäisessä analyysivaiheessa luoduissa merkitysyksiköissä kautta linjan. 

  

4.1.7. Muuta sisältöä vastauksista 

 

Kyselyyn vastanneista 38 jätti älykkyyden laskun selittämättä. Määrän ollessa yli neljännes kaikista 

vastaajista päätin huomioida tyhjät arvat osakategoriana, vaikka tutkimuksellinen hyöty tämän 

ryhmän tulkinnasta voi olla ohutta. Ryhmän vastaajat olivat useammin miehiä ja lisäksi hieman 

keskimääräistä vanhempia. 

Myös tyhjäksi lokeroiduilla vastauksilla oli kiehtovia puolia, vaikka suurin osa oli vain vastaamatta 

jättäneitä. Osa vastauksista merkittiin tyhjäksi lähinnä, koska tutkintaa suorittanut 

puoliammattilainen eli minä en osannut niitä tulkita tyydyttävällä tavalla. Vastaaja 70 toteaa brutaalin 

rehellisesti: ”Ei mitään hajua.” Lyhyen vastauksen antoi myös vastaaja 83, joka kirjoittaa: ”Jos 

ihmisestä tulee enää yhtään älykkäämpi, se lasketaan autismiksi.” Mietin, voisiko vastaus viitata 

alaluvussa 4.1.5 esiintyvään idioluutioon, mutta päätin olla arvailematta ja sijoittaa vastauksen 

tyhjien joukkoon. Alla olevassa sitaatissa esitettiin, että älykkyysosamäärän heilahtelu kertoo lähinnä 
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elintason muutoksista. Tämän vastauksen olisi mielestäni voinut tulkita myös niin, että vastaaja 

selittää ilmiötä yhteiskunnallisella muutoksella. 

Kun ÄO oli noususuunnassa länsimaissa niin myös elintaso oli noususuunnassa. 

Nyt olemme saavuttaneet jonkinlaisen tasanteen. (V43)  

 

Muutama vastaaja valitti kyselyn laadusta ja esimerkiksi vastaaja 110 totesi kyselyn olleen tylsä ja 

itseään toistava. Nämä vastaukset olivat alla nähdyllä tapaa usein hyvin lyhyitä ja ytimekkäitä. 

Tylsyyden lisäksi vastaaja 110 oli päätynyt tekemään manuaalisesti tietokoneen merkkijärjestelmällä 

melko monimutkaisen hamsterin tutkijan iloksi. Ajan hukkaaminen on niin kovin suhteellinen ilmiö. 

 

Kyllästyin ajan tuhlaamiseen kohdassa 40. (V103) 

 

4.2. Inkrementaaliteorian ilmeneminen vastauksissa 

  

Tutkimuksen kannalta oleellinen vastakkainasettelu oli inkrementaaliteorian ja entiteettiteorian 

välillä. Asetelman pohdintaan oli ohjattu myös aineistossa vastanneita nostamalla teemaa esille 

kyselyssä ennen avovastausta. Päädyin siis hyvin nopeasti selvittämään varsinaisten älykkyyden 

laskunmerkitysyksikköjen ohessa, kuinka selkeästi inkrementaaliteoria näkyi vastaajien 

uskomuksissa. Tässä vaiheessa tutkimusta tarvittiin tutkijalta melko paljon rohkeutta tehdä tulkintaa. 

Löysin omilla rajauksillani melko paljon inkrementaaliteorian aineksia vastauksista. Tällaisia oli 

yhteensä 58 vastauksessa. Jos sivuutetaan tyhjät vastaukset, inkrementaaliteoreettinen uskomus 

löytyi liki joka toisesta vastauksesta. 

Inkrementaaliteoria oli vahvasti läsnä tavalla tai toisella mensalaisten vastauksissa ainakin määrän 

osalta. Voitaneen todeta, että kyse on melko kollektiivisesta uskomuksesta. Tämä antaa selkeän 

kuvan siitä, että suuri osa tutkimuksen mensalaisista uskoo älykkyyden olevan elämän varrella 

kehittyvä tekijä, jonka kasvuun voidaan vaikuttaa. Miten inkrementaaliteorian mukaiset uskomukset 

sitten näkyivät vastauksissa?  
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Tyypillistä näille vastauksille oli jollain tapaa tuoda esille, että älykkyys ei pääse kehittymään täyteen 

potentiaaliinsa syystä tai toisesta. Vastauksista oli siis löydettävissä uskomus siihen, että 

kognitiivinen kehitys vaati aktiivista työtä tapahtuakseen. Alla tarjoan esimerkin tyypillisestä 

inkrementaaliteoreettisesta vastauksesta. 

 

Tieto ja ratkaisut kautta kaiken elämän on annettu niin valmiiksi pureskeltuina, 

ettei ihmisen tarvitse ajatella ja pohtia. Ihmisten yleinen passivoituminen, 

aktiivisuus omaan kehitykseen tuntuu olevan yleisesti vähentynyt, vaikka se 

joidenkin ihmisten kohalla on noussut. (V35)  

 

Itse vastaukset olivat arvattavasti melko kirjavia ja liittyivät useampaan muuhun alakategoriaan. 

Selkeästi isoimmin inkrementaaliteorian kanssa kulki käsi kädessä kaksi yleisintä merkitysyksikköä 

eli yhteiskunnallinen muutos ja digitalisaatio. Vastaajille oli tavanomaisinta selittää, että 

yhteiskunnan jatkuvan muuttumisen takia ihmisten ei tarvitse enää ajatella omilla aivoillaan, joten 

älykkyys ei pääse kehittymään. Mielestäni tämä kuvastaa hyvin selkeällä tapaa ainakin uskomusta 

siihen, että älykkyys on kehittyvä ominaisuus. Toinen tähän tiukasti liittyvä näkemys oli 

digitalisaation vaikutus siihen, että ihmisten ajattelu tylsyy, kun sen käyttö ei enää ole yhtä lailla 

vaadittua. Esimerkiksi vastaaja 52 esittää älylaitteiden lähes hoitavan ajattelun puolestamme, jolloin 

älyllinen stimulaatio jää vähäiseksi. Seuraavassa sitaatissa esittelen vastauksen, jossa 

inkrementaalisuus on poikkeuksellisen vahvasti esillä. 

Älykkyys ei ole staattinen ominaisuus, vaan sitä voi kehittää. Kehittämisen 

mahdollisuudet ovat suuremmat kuin koskaan ennen, mutta niin ovat myös esteet. 

Helpot valinnat eivät yleensä kehitä älyä: on helpompi katsoa saippuasarja kuin 

lukea gradu. Jokainen meistä tekee joskus helppoja ratkaisuja, mutta jos niiden 

osuus nousee omassa elämässä liian suureksi, älykkyys kutistuu väistämättä. Ajan 

myötä rypäleestä tulee rusina.  (V13) 

Kuten yltä voi lukea, vastaaja 13 puolestaan ajattelee, ettei syy ole teknologiassa itsessään, vaan siinä, 

miten ihmiset sitä käyttävät. Hänen mukaansa ihmisen tulee haastaa itseään ja tätä ei nykyään enää 
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riittävästi tapahdu, sillä ihmiset tekevät mieluummin helppoja valintoja elämässään. Kyseinen 

vastaaja kiteyttää ajatuksensa seuraavasti: ”Helpot valinnat eivät yleensä kehitä älyä: on helpompi 

katsoa saippuasarja kuin lukea gradu.” Samoilla linjoilla on myös vastaaja 21, joka sanoo elämän 

olevan liian helppoja, kun aivoja ei enää treenata.  

 

Osa ihmisistä haastaa aivonsa yhtä paljon, jopa enemmän kuin ennenkin ja tällä 

ihmisryhmällä tuskin on havaittavissa älykkyyden laskua.  Uskon, että yksilöllinen 

älykkyyden taso on suurin piirtein samalla tasolla yksilön elämän ajan, mutta 

riippuen siitä missä määrin vanhemmat kannustavat lapsiaan haastamaan itseään  

ja pyrkmään kehittämään älyään ja ajatteluaan, sukupolvien aikana älykkyys joko 

laskee tai nousee. (V15) 

 

Vastapainona inkrementaaliteorialle oli löydettävissä ajoittain vahva uskomus älykkyyden 

periytymiseen ja synnynnäiseen älykkyyteen. Tällaisia piirteitä oli lähinnä maahanmuutolla ja 

evoluutiolla ihmisten tyhmenemistä selittäneillä vastaajilla. Lokeroin nämä vastaukset 

entiteettiteoriaan uskoviin. Entiteettiteorian aineksia löytyi lopulta 27 vastauksesta, mikä on 

verrattain paljon, vaikka huomattavasti inkrementaaliteoriaa vähemmän. Vastaaja 129 uskoo 

mielestäni selkeästi entiteettiteoriaan, sillä hänen mukaansa eugeniikalla eli rodunjalostuksella saisi 

älykkäät geenimme jatkumaan. Vastauksessa mainitaan myös koulutustaso, joka voisi viitata 

inkrementaalisiin uskomuksiin, mutta näin ei tässä tapauksessa tulkittu. Entiteettiteoreettisia 

uskomuksia sisältävästä vastauksesta annan tyyppiesimerkin alla. 

Älykkäät ihmiset kouluttautuvat usein korkeammalle, lapsia hankitaan myöhemmin 

ja vähemmän, jos ollenkaan, ja "älykäs geenistö" ei periydy. (V22) 

Inkrementaali- ja entiteettiteorioiden uskomuksia löytyi myös yhdisteltynä pidemmissä ja 

moniulotteisissa vastauksissa. Tällaisesta vastauksesta esimerkki on alla olevassa sitaatissa. 

Kyseisessä tekstissä on mielestäni selkeä usko siihen, että älykkyys on geneettistä ja tietyllä tapaa 

staattista ensimmäisen lauseen perusteella. Tämän jälkeen tulevat lauseet kuitenkin osoittavat, että 
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vastauksen takaa löytyy myös uskomus siihen, että älykkyyden kehittymiseen voisi ja pitäisi 

vaikuttaa. Näin ollen vastaus sisältää sekä inkrementaali- että entiteettiteoreettisia aineksia.  

 

Ei-älykkäät lisääntyvät holtittomasti, epä-älyllinen viihde tönkköyttää 

aivotoiminnan, yhteiskunta ei haasta kansalaisia eikä esitä kunnollisia 

vaatimuksia, tyhmyys tulee tyhmän luo, köyhällä ei ole varaa ja mahdollisuuksia 

älynsä hyödyntämiseen, Suomi ei osaa arvostaa älykkäitä, älykkäille ei ole omia 

kouluja; syitähän löytyy vaikka monta lootallista! (V100)  

 

Halusin ennakkoon löytää viitteitä inkrementaali- ja entiteettiteoreettisista uskomuksista, eikä sen 

suhteen tarvinnut kaukaa hakea. Nämä uskomukset mukailivat pitkälti merkitysyksiköitä, joilla 

vastaajat olivat selittäneet länsimaissa tapahtuvaa älykkyyden heikkenemistä. Teknologisella 

kehityksellä ilmiötä selittävistä löytyi lähes kaikista myös uskomus inkrementaaliseen älykkyyden 

kehitykseen. Yhteiskunnallisten uskomusten sisällä maahanmuutolla ilmiötä selittäneet uskoivat 

pitkälti entiteettiteoriaan. Muut yhteiskunnalliset merkitysyksiköt puolestaan tarkoittivat samalla 

hyvin todennäköistä uskomusta inkrementaaliseen älykkyyden kehitykseen. Tulkitsin niin, että 

evoluutiolla ilmiötä selittäneet ovat entiteettiteoriaan taipuvaisia. Myös ympäristöselityksiä 

tarjonneet vastaajat olivat tulkintani mukaan jossain määrin enemmän entiteettiteorian kannalla. 

Edellä kuvailtuja selkeitä yhteyksiä ei kuitenkaan kaikista merkitysyksiköistä löytynyt. Esimerkiksi 

elämäntavoilla ilmiötä selittäneet kyllä suosivat enemmän inkrementaaliteoreettisia uskomuksia, 

mutta jako ei ollut suinkaan yksiselitteinen. Vastaavasti koko ilmiön tai tutkimustulokset 

kyseenalaistava ryhmä oli myös tässä suhteessa sisäisesti hyvin jakautunut. Vastauksissa ei 

korostunut uskomus sen enempää staattiseen kuin dynaamiseenkaan älykkyyden kehitykseen. 

Tutkimuksessa tarkastelen myös sukupuolen ja iän mahdollista erottumista ajattelun 

inkrementaalisuuteen nähden. Inkrementaalisten uskomusten vastauksissa sukupuolijakauma 

miesten ja naisten välille on hyvin tasainen. Näissä vastauksissa myös ikäjakauma on tasainen ja 

vastaava kuin koko aineistoa tutkittaessa. Entiteettiteoreettisissa vastauksissa miesten määrä on 

puolestaan hieman korostunut, sillä yli 70 % näistä vastauksista on miesten käsialaa. Myös 

ikäjakauma on hieman epätasainen, sillä näiden vastausten takaa löytyi selkeästi nuorempia 

vastaajia. Entiteettiryhmän keski-ikä on noin neljä vuotta pienempi koko aineistoon verratessa.
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 5. Luotettavuus 

 

Tässä luvussa käsittelen tutkielmaa luotettavuuden näkökulmasta. Laadullisessa tutkimuksessa 

tärkein muuttuja luotettavuuden kannalta on tutkija itse. Luotettavuuden tulkinnassa oleellista on se, 

miten tarkasti ja rehellisesti tutkija on kyennyt aineistoa ja tuloksia avaamaan. (Eskola & Suoranta, 

1998.) Olen pyrkinyt työssäni avaamaan omien lähtökohtieni, teoriataustan, aineiston ja tulosten 

väliset suhteet mahdollisimman selkeästi lukijalle. Ahosen (1994, s. 131) mukaan prosessia tulee 

avata tähän tapaan, jotta myös lukija pystyy arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta. 

Eskolan & Suorannan (1998) mukaan laadullisen tutkimuksen luotettavuutta tulee pohtia sen 

uskottavuuden kautta.  Tutkimuksen uskottavuutta saattaa heikentää se, että olin vain yksin 

käsittelemässä ja analysoimassa aineistoa. Eritellessäni näitä uskomuksia erilaisiin kategorioihin 

jouduin luottamaan vahvasti omaan tulkintakykyyni. Åkerlindin (2008) mukaan fenomenografiassa 

pyritään toisinaan lähestymään tutkittavaa ilmiötä kahden tutkijan voimin, jotta vähennetään 

mahdollisen virhetulkinnan riskiä. Tämä virhetulkinnan mahdollisuus on tosiaan enemmän kuin 

mahdollinen, sillä itselläni on myös ajatuksia ja uskomuksia älykkyydestä. On hyvin luultavaa ja 

inhimillistä, että nämä uskomukset saattavat heijastua tutkimusaineiston kautta viattoman 

puolueellisiin piilolinsseihini siten, että ne yhä näkyvät tämän tutkimuksen runkona. Olen pyrkinyt 

tulkinnassa neutraaliin otteeseen parantaakseni tutkimuksen uskottavuutta. Tulososiossa esiin 

nostetut sitaatit tarjoavat mielestäni melko hyvän kuvan siitä, miten olen aineistoa tulkinnut. 

Tutkimuksen luotettavuuden pohdintaan kuuluu myös teorian ja metodivalinnan tarkastelu (Eskola 

& Suoranta, 1998).  Edellisessä kappaleessa totean pyrkineeni aineiston neutraaliin käsittelyyn, mutta 

fenomenografisessa tutkimusperinteessä ei toisaalta uskota täysin objektiiviseen tutkimukseen 

(Ahonen, 1994). Mielestäni aiheen ja aineiston käsittelyyn fenomenografia soveltui hyvin. Käsitykset 

ja uskomukset eivät voi olla oikeita tai vääriä, mutta niiden selvittäminen voi auttaa ymmärtämään 

ilmiötä kokonaisvaltaisesti. 

Pyrkimyksenä on ollut kohdennetun ihmisryhmän uskomusten kartoittaminen, joten en pyri 

tutkimuksessani yleistettävyyteen (Eskola & Suoranta, 1998). Tutkittu ryhmä on tosiaan hyvin 

marginaalinen, sillä Mensaan kuuluu Suomen väestöstä ymmärrettävästi vain hyvin pieni osa. 

Kyseessä on siis valikoitujen mensalaisten subjektiivinen näkemys. Heidän mielipiteidensä arviointi 

ja analyysi ei missään nimessä ole siis objektiivinen tapa tarkastella sitä, miten älykkyys kehittyy. Se 
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tarjoaa kuitenkin kiinnostavan kurkistuksen älykkyyden verhon taakse antamalla ymmärrystä siihen, 

miten kohderyhmä uskoo oman älykkyytensä rakentuneen. 

Fenomenografisessa tutkimuksessa luotettavuutta parantaa se, jos analyysivaiheet ja analyysiprosessi 

on osattu kirjoittaa auki (Åkerlind, 2008). Olen pyrkinyt raportoinnissa siihen, että tutkimuksen 

kulkua olisi mahdollista seurata ja halutessaan jäljitellä.  Fenomenografia saa usein kritiikkiä juuri 

siitä, että analyysin auki kuvaaminen jää usein puutteelliseksi tai epäselväksi (Ashworth & Lucas, 

1998; Niikko, 2003). Olen pyrkinyt perustelemaan omat päätelmäni kattavilla sitaateilla tulososiossa. 

Lisäksi vaikka toistettavuus ei ole laadulliselle tutkimukselle oleellinen ominaisuus, on tutkimuksen 

toistaminen samoja polkuja pitkin enemmän kuin mahdollista. 

Voinen antaa itselleni kritiikkiä myös kategorioiden ja merkitysyksiköiden laatimisesta. Mikäli 

tekisin tutkimuksen uudestaan, pyrkisin luokittelemaan merkitysyksiköt pienemmäksi ja hajottamaan 

esimerkiksi yhteiskunnallisen muutoksen merkitysyksikön atomeiksi, sillä sen sisältä löytyy useita 

eriäviä merkityksiä. En kuitenkaan alkanut jälkikäteen liiaksi myllätä kategorioita ja 

merkitysyksiköitä, sillä alkuperäisenä tavoitteena oli muodostaa nämä luokat aineistolähtöisesti ja 

intuitiivisesti. Näin luokittelu säilyi autenttisena ja alkuperäisenä mielestäni tarkoituksenmukaisesti. 

Tutkimuksen voisi epäilemättä tehdä paremmin, mutta olen silti enimmäkseen tyytyväinen sen 

toteutukseen. Tämän tutkimuksen tarkoitus on vastata toisessa luvussa määriteltyihin 

tutkimuskysymyksiin. Tehtävänäni tutkijana oli koota tutkittavien vastaukset ja muodostaa niistä 

yhtenäinen kokonaisuus, missä onnistuin mielestäni melko hyvin. Tutkimus on ojentamassa 

megafonia älykkäille ihmisille älykkyystutkimuksen saralla ja sellaisenaan tuo lisäarvoa 

tutkimuskenttään. Kun maaliviiva häämöttää, on aika nostaa henkinen nyrkki ilmaan ja päästää tämä 

teos osaavampien käsien tarkastettavaksi.  
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6. Pohdinta 

 

Älykkyyden lasku länsimaissa on herättänyt tutkijoiden mielenkiinnon ja tarjoaa lähtökohdan myös 

tälle tutkimukselle. Tutkimuksen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä älykkyyden negatiivisesta 

kehityksestä mensalaisten näkökulmasta katsoen. Tutkielma uskoo, että tunnistamalla ja erittelemällä 

älykkääksi todettujen ihmisten ajatuksia älykkyyden kehittymisestä voidaan saada parempi käsitys 

ilmiöstä. Seuraavaksi avaan tutkimuksen päälöydökset lyhyesti ja selvitän, mitä tuloksista mielestäni 

pitäisi ajatella. 

Tulosten mukaan mensalaisten epistemologiset uskomukset älykkyyden kehityksessä liittyvät 

yhteiskuntaan, teknologiseen kehitykseen, evoluutioon, elämäntapoihin ja ympäristötekijöihin. 

Ensimmäisenä päälöydöksenä totean, että yhteiskunnallinen muutos etenkin digitalisaation muodossa 

on mensalaisten uskomuksissa selittämässä älykkyysosamäärän laskua länsimaissa. Toisena 

päälöydöksenä ilmenee hyvin yleinen uskomus siihen, että älykkyys rakentuu dynaamisesti ja 

inkrementaaliteorian mallin mukaan. Tämän kaltainen uskomus on ymmärretty älykkyyden 

kehittymisen kannalta edulliseksi (Braasch, 2014; Dweck, 2015). Vastaavasti uskomuksissa on myös 

löydöksiä, jotka viittaavat entiteettiteorian kaltaiseen älykkyyskäsitykseen, mutta näitä on 

huomattavasti vähemmän. Kolmas päälöydös on se, kuinka huomattava osa mensalaisista 

kyseenalaistaa älykkyyden laskun kokonaan ja väittää, että kyseessä on mittaus- tai tulkintavirhe. 

Ensimmäisenä päälöydöksenä tutkimuksen tärkeintä antia ovat mielestäni epistemologiset 

uskomukset älykkyyden laskun taustalla. Uskomuksia löytyi vastausten takaa kuin Titanicilta 

viinilaseja ja koetan seuraavaksi avata omaa tulkintaani näistä uskomuksista. 

Mensalaisten uskomukset viittaavat siihen, että teknologisen kehityksen historiassa elämme 

eräänlaista nousukautta. Toki kehitys on kehittynyt myös ennen, mutta digitalisaatio on nostanut 

teknologisen kehityksen uudelle tasolle. Alkuperäisen Flynnin ilmiön taustalla oli suurena 

vaikuttajana 1900-luvun alun teollistuminen. Voiko negatiivisen Flynnin ilmiön selitys olla 2000-

luvun digitalisaatiossa? 

Useissa vastauksissa ainakin nostetaan esiin, kuinka digitalisaation myötä tieteen ja maailman kehitys 

on kiihtynyt entisestään ja nopeammin kuin osaamme ehkä edes huomata. Digitalisaation myötä 

myös kaikenlainen tieto leviää hyvin nopeasti Wuhanista Kapkaupunkiin vailla mitään vaikeuksia, 

jolloin lähdekritiikistä on tullut ensiarvoisen tärkeä tiedonkäsittelyssä. Lähdekritiikin puute on 

tosiaan ollut tapetilla viime vuosina erilaisten salaliittoteorioiden vallatessa pinta-alaa ihmisten 
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tietoisuudessa. Koronapandemiaan liittyvät misinformaatio ja disinformaatio ovat vallanneet 

ihmisten mieliä. (Tagliabue ym., 2020.) Erikoista o mielestäni, että molemmat ääripäät eli sekä 

virallisen että vaihtoehtoisen tiedon levittäjät tuntuvat syyttävän toista puolta lähdekritiikin 

puutteesta. Useat mensalaiset tuntuvat uskovan, että lähdekritiikin heikkenemisen takia ihmiset 

tyhmenevät, mutta en pidä teoriaa kovinkaan uskottavana. Ensinnäkään en usko lähdekritiikin 

laskeneen, vaan kyse on enemmänkin tiedonvälityksen muuttumisesta. Toiseksi ajattelen, että 

tyhmeneminen voisi aiheuttaa lähdekritiikin laskua, mutta tuskin toisinpäin. 

Osaa vastaajista huolestuttanut viihteen heikkeneminen on nähdäkseni vallannut mielemme 

salakavalan kokonaisvaltaisesti. Kuten teorialuvussa totesin, vain aivoja haastamalla voidaan niitä 

kehittää (Richardson, 2002). Olen käyttänyt tästä itseäni varoittavana esimerkkinä. Omalla kohdallani 

laiskuuden rautatie on ajanut toimintani raiteille, jotka eivät ainakaan aivojen kehityksen kannalta ole 

optimaaliset. Siinä missä ennen jaksoin keskittyä pitkiä aikoja pitkäjänteisiin puuhiin, kuten 

lukemiseen tai piirtämiseen, olen viime vuosina siirtynyt ’iltalehtiaivoineni’ yhä nopeampien 

mielihyväntuottajien pariin. Kirjan kirjaa en ole omin käsin lukenut vuosikausiin ja myös piirtäminen 

sekä maalaaminen on jäänyt hyvin vähälle. Vielä huolestuttavampia merkkejä voi nähdä lähipiirissä 

ja esimerkiksi parhaan ystäväni keskittymiskyky on Tiktokin ja muiden pikaviihdyttäjien myötä 

romahtanut olemattomaksi. Hän ei kykene katsomaan edes puolikasta elokuvaa tai jalkapallo-ottelua 

ilman älypuhelimen sovellusten jatkuvaa hivelyä. Ihminen, jonka keskittymiskyky mitataan 

sekunneissa, ei taatusti omaa kovinkaan kummoista kykyä kehittyä kognitiivisesti. 

Teknologisen kehityksen kuvauskategorian tulokset osoittavat, että aiheesta olisi syytä olla 

huolissaan ainakin mensalaisten mukaan. Eikä sitä voida pitää pelkästään vanhan kansan 

muutosvastaisuutena, sillä vastoin odotuksia iäkkäät ihmiset eivät nousseet erityisesti esiin tämän 

kategorian vastauksissa. Lähes yhtä yleistä teknologian lisäksi oli suunnata huomio yhteiskunnallisiin 

asioihin. Alkuperäistä Flynnin efektiä on selitetty usein yhteiskunnallisella muutoksella (van der 

Linden & Borsboom, 2019), joten voiko myös negatiivinen Flynnin efekti selittyä sen tapaan?  

Yhteiskunnallinen muutos sisälsi hyvin kirjavia selityksiä, mutta jäi merkitysyksikkönä melko 

epäselväksi ja hieman linjattomaksi. Sen sijaan yhteiskunnallisista selityksistä nousi esiin muita 

kiinnostavia tekijöitä. Esimerkiksi älykkyyden itsensä arvostus on joidenkin vastaajien mukaan 

yhteiskunnassamme kortilla. Toiset vastaajat jopa yltyivät väittämään, että nyky-yhteiskunnassa 

ihannoidaan roskajulkisuuden mukana tyhmyyttä itseään. Näille väitteille en kuitenkaan löytänyt 

varsinaisesti tukea. Itse asiassa esimerkiksi Carol Dweckin (2015) mukaan länsimaissa yhteiskunta 

pitää luonnostaan lahjakkuutta ja älykkyyttä todella korkeassa arvossa. Omasta mielestäni 
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myötähäpeää herättävien tosi-tv ohjelmien kuluttaminen kertoo myös muista asioista kuin pelkästään 

tyhmyyden arvostamisesta. Usein katsoja saa kokea itsensä fiksuksi katsellessaan ihmisten tekevän 

kammottavia valintoja elämässään. 

Kemikalisaatio mainittiin aineistossa mielestäni yllättävän useaan kertaan kirjaimellisesti. Sitä ei 

tarvinnut pilkkiä rivien välistä, vaan vastaajat kirjoittivat sen hyvin selkeästi esille. Termi oli siis 

selkeästi lukuisille vastaajille tuttu, mutta kukaan ei siitä huolimatta antanut täsmällistä vastausta 

siihen, miten kemikalisaatio käytännössä heikentää älykkyyttämme. Näin ollen jäi hieman 

epäselväksi, uskottiinko kemikalisaation vaikuttavan älykkyyteen yhden vai useamman sukupolven 

aikana.  Luin muutaman artikkelin ja tutkimuksen aiheeseen liittyen, jotta voisin ymmärtää dilemman 

luonnetta. Teollisen tuotannon yhä vain kiihtyessä on aina vain haastavampaa kontrolloida, mitä 

myrkkyjä päästämme irti luontoon. Litmanen & Virtanen (2021) toteavat myös, että eläinten lisäksi 

kemikalisaatio vaikuttaa erityisesti lasten kehitykseen. Voidaan siis perustellusti olettaa, että 

kemikalisaatio isommassa määrin uhkaa tietyllä tapaa ekosysteemiä niin globaalisti kuin myös 

paikallisesti. Toinen esiin nostettu ja myös itselleni tutumpi ympäristötekijä oli saastuminen, jolla 

on havaittu olevan negatiivinen yhteys ihmisten kognitiiviseen kehitykseen (Karnauskas ym., 2020). 

Se tarkoittaa yleiskielessä haitallisten aineiden pääsyä ympäristöön ja kulkee näin käsi kädessä 

kemikalisaation kanssa, sillä kemikaalien valuminen luontoon voitaneen laskea osaksi saastumista. 

On tunnettu tosiasia, että terveellisillä elämäntavoilla on positiivinen vaikutus ihmisen elämään, 

mutta kuinka pitkälle elämäntavat kantavat? Uusien tutkimusten mukaan ainakin varhaisiän eli 

ensimmäisten elinvuosien puutteellinen ravinto vaikuttaa älykkyyden kehittymiseen negatiivisesti 

(University of Adelaide, 2012). Karkeasti kärjistettynä australialaisen tutkimuksen mukaan 

roskaruoka tyhmentää lapsia. Harvat taaperoikäiset kuitenkaan itse päättävät ruokavaliostaan, joten 

mahdolliset syyttävät sormet tulisi osoittaa kohti näiden vanhempia. 

Ravinnon lisäksi toinen elämäntapoihin liittyvä uskomus oli päihteet, joka tosin esiintyi vain yhdessä 

vastauksessa. Päihteet vaikuttavat epäilemättä ihmisen hyvinvointiin ja kehittymiseen myös 

kognitiivisella tasolla. Kuten päihteet maininneessa sitaatissakin todettiin, etenkin raskausajan 

päihteiden käyttöön tulisi kiinnittää huomiota. Tutkimusten mukaan päihteiden käytöllä ja 

älykkyydellä on havaittu yhteys. (Hemmingsson, 2008.) En kuitenkaan näe, että päihteiden käytöllä 

voisi älykkyyden laskua länsimaissa sen laajemmin selittää. Etenkin, kun ymmärtääkseni päihteiden 

käyttö ei suinkaan ole lisääntynyt viimeisten vuosikymmenien aikana. Terveelliset elämäntavat 

näyttäisivät olevan nuorison ja instituutioiden keskuudessa muotia, sillä päihteiden vaikutus 



 

50 

 

hyvinvointiin on yleisessä tiedossa. Olisi vaikea nähdä, että esimerkiksi yliopiston ruokalassa 

tarjottaisiin käsidesin ja maitopurkkien välissä alkoholia tai nikotiinituotteita opiskelua piristämään. 

Kolmas elintapoihin liittyvä tekijä oli liikunnan väheneminen ja sen suhteen tekisi mieli olla samalla 

tapaa skeptinen. Liikunnan vähenemisestä on ollut mediassa hyvin ristiriitaista näyttöä. 

Otsikkotasolla asiaa tutkineena sanoisin, että ongelmallista on liikuntamäärien polarisaatio. 

Joukkueissa urheilua tai liikuntaa harrastavat liikkuvat enemmän kuin tarpeeksi, mutta on myös 

paljon lapsia, joiden urheilusuoritukset jäävät pelikonsolin tasolle. Tämä tietysti liittyy samalla 

yhteiskunnalliseen muutokseen ja teknologiseen kehitykseen ja on toisen tutkimuksen aihe selvittää, 

kuinka paljon lapset todellisuudessa nykypäivänä liikkuvat. 

Kiinnostava poiminta on myös evoluution tai tarkemmin sanoen idioluution saama kannatus 

mensalaisten uskomuksissa. Älykkäillä ihmisillä ja pandakarhuilla on nimittäin tutkimuksen tulosten 

mukaan samankaltainen ongelma eli lisääntymishalukkuuden puute. Tutkijan kannalta kenties 

viihdyttävimmäksi osoittautunut evoluutio saavutti lopulta merkitysyksiköistä neljänneksi eniten 

vastauksia. Vastaukset olivat yhteisymmärryksessä siitä, että älykkäiden ihmisen vähäinen 

lisääntyminen on ikävää, mutta asialle ei juuri voi tehdä mitään. Vastausten passiivisaggressiivinen 

kysymys oli tulkintani mukaan, että miten muka voisimme estää tyhmiä ihmisiä lisääntymästä? 

Kannattaako uppoavassa laivassa enää tiskata viinilaseja? 

Evoluutioselityksen yleisyys ei sinänsä liene kovinkaan yllättävää, koska sille löytyy tilastollista 

taustatukea aina populäärimediasta virallisiin tutkimuksiin asti. Olen itse tutkinut jonkun verran 

maailman väestötilastoja ja uskallan väittää, että mitä parempi elintaso, sitä vähemmän lisäännytään. 

Tämä toki kuulostaa paradoksaaliselta ja on ilmiönä kiehtova, mutta kuuluu toiseen tutkimukseen. 

Yhtä kaikki, jos siis oletetaan, että heikomman ÄO:n omaavat ihmiset saavat lisääntyessään 

todennäköisesti heikomman ÄO:n omaavia lapsia, käy idioluutio hyvin järkeen. Älykkäin väestönosa 

keskittyy akateemiseen, taiteelliseen tai tieteelliseen menestykseen ja samalla yksinkertaiset ihmiset 

tekevät sitä mitä osaavat eli lisääntyvät. Lopulta tämän seurauksena maapallo on täynnä ihmisiä, jotka 

ovat tyhmiä kuin tyhjä saapas tai sammakko ilman kompassia. Tämä Idioluutio-elokuvasta lainattu 

juonikaari on toki raaka esitys monimutkaisesta ilmiöstä. Mielestäni on silti helppo ymmärtää, miksi 

mensalaiset näkivät darwinistisesti luonnonvalinnan älykkyyden negatiivisen kehityksen syynä. 

Toisena päälöydöksenä tutkimuksessa on, että mensalaisten uskomuksissa korostuu 

inkrementaaliteoreettiset uskomukset, joista on hyötyä kognitiivisessa kehittymisessä (Braasch, 

2014; Dweck, 2015). Uskomukset eivät kasva muusta maailmasta irrallaan, vaan kehittyvät 
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vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Hotulainen & Telivuo, 2015). Opettajana minulla on 

tulevaisuudessa mahdollisuus vaikuttaa oppijoiden uskomuksiin omien uskomusteni kautta. 

Kuvitellaan vaikkapa tilanne, jossa oppilas saa haastavan matemaattisen tehtävän ratkaistua ja tulee 

siitä opettajalle kertomaan. Kehunko opettajana, kuinka älykäs oppilas on, vai kehunko sen sijaan 

sitä, kuinka hän on kehittynyt harjoiteltuaan? Inkrementaaliteoriaa tukevana minun olisi ainakin syytä 

kiinnittää huomio yksilön työntekoon ja kehitykseen. Samaan tapaan on parempi älykkyyskehityksen 

ja oppimisen kannalta, jos yksilö uskoo mahdollisen epäonnistumisen olevan seurausta omasta 

toiminnasta, eikä omasta lahjakkuudesta (Thomas & Sarnecka, 2015). 

Mensalaisten vastauksissa itseäni hymyilytti eniten jatkuva epäily kysymyksenasettelua kohtaan ja 

nostan tämän esiin tutkimuksen kolmantena päälöydöksenä. Mutta onko epäilyssä perää vai onko 

älykkyys selkeästi laskussa? Ensinnäkin tässä kiihtyvän muutoksen ajassa tiedonhallinnan 

vaatimukset ovat muuttuneet, jolloin myös älykkyyden mittareiden tulisi myös omasta mielestäni 

reagoida jollain tapaa. Paljon yksinkertaista muistamista tärkeämmäksi on tullut tapa, jolla yksilö 

pystyy tietoa käsittelemään, kyseenalaistamaan ja jalostamaan. Tutkimusnäytön mukaan negatiivinen 

Flynnin ilmiö kuitenkin on tosiasia, eikä virhetulkinta. Länsimaisten ihmisten älykkyys on 

rapistumassa pala palalta ja eri mieltä tutkimuksissa ollaan lähinnä siitä, kuinka pitkään älykkyys on 

ollut laskussa ja mistä syistä. (Dutton ym., 2016; Acosta ym., 2019.) 

Yleinen kyseenalaistuksen aihe oli Puolustusvoimien P-testit, joiden perusteella tutkimuksen 

varsinaiset päätelmät ja väitteet oli vastaajien mukaan tehty. Jos unohdetaan itse testin 

kyseenalaistaminen ja keskitytään sitä täyttäviin nuoriin, löydetään perusteita myös vastauksissa 

näkyneille argumenteille. Sukupuolijakauma on yhä nykypäivänä hyvin epätasainen armeijassa, 

jolloin yleistettävyys kärsii. Toisesta näkökulmasta varusmies saattaa myös syystä tai toisesta 

suoriutua testissä huomattavasti omaa potentiaaliaan heikommin. Voin alleviivata väitettä oman 

kokemuksen kautta, sillä olen itse suorittanut armeijan P-testin tarkoituksella heikosti saadakseni 

lyhyemmän palvelusajan. Tähän taustaan peilaten älykkyystestien kyseenalaistaminen on mielestäni 

tervettä lähdekriittisyyttä, vaikka pidän silti menetelmää kohtuullisen pätevänä mätien omenien 

poistamiseen johtajankoulutuskorista. 

Kolmen päälöydöksen lisäksi tein tutkimuksessa myös havaintoja sukupuolen ja iän yhteydestä 

mensalaisten uskomuksiin. Aiemmissa tutkimuksissa on havaittu, ettei sukupuolella ja iällä ole 

vaikutusta yksilön epistemologisiin uskomuksiin älykkyyskehityksen dynaamisuuden suhteen 

(Thomas & Sarnecka, 2015). Toisin sanoen uskomus entiteettiteoriaan tai inkrementaaliteoriaan on 

riippumaton näistä muuttujista. Näin myös oma ennakko-oletukseni oli, etteivät kyseiset muuttujat 
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juuri vaikuta uskomuksiin. Suureksi osaksi tutkimuksen tulokset tukevat tätä olettamusta. Tuloksissa 

kerron kuitenkin, että esimerkiksi entiteettiteoreettisissa vastauksissa korostui selkeästi sukupuoli ja 

nuorempi ikä. On mielestäni yllättävää, että entiteettiteorian uskomuksia löytyy nimenomaan 

nuoremmassa väestössä. Inkrementaaliset uskomukset mielletään usein moderniksi 

älykkyyskäsitykseksi entiteettiteoreettisten uskomusten rinnalla (Dweck, 2015) ja siihen peilaten on 

ikärakenne entiteettiteoreettisissa vastauksissa hieman odottamaton. Tutkimusjoukko on toki sen 

verran pieni, ettei minkäänlaisia johtopäätöksiä kannata kuitenkaan muodostaa. 

Mitä tästä kaikesta sitten tulisi ajatella? Ainakin tulokset tukevat aiempaa näyttöä siitä, että 

älykkyyden kehittyminen on hyvin monimutkainen tutkimuskohde. Vaikka älykkyystutkimuksella 

on vahvat perinteet, ei tutkimuskentällä löydy selkeää yksimielisyyttä älykkyyden rakenteesta. Yhtä 

mieltä ollaan kuitenkin siitä, että älykkyys on vähintään puoliksi geneettistä ja loppuosaltaan 

yksilöllisen kehityksen tulos. (Rutter, 2005; Phillips & Lindsay, 2006; Plomin & von Stumm, 2018.) 

Tutkimuksen tulokset osoittavat myös mensalaisten uskovan samaan tapaan ja älykkyyskehityksen 

moniulotteisuus ilmenee myös vastauksissa. Tarjotuissa syissä ja uskomuksissa niiden takana on 

hyvin paljon vaihtelua ja älykkyyden selkeästi uskotaan olevan tekijä, johon vaikuttavat monet eri 

elämän osa-alueet.  Mensalaisten näkemystä tukevat myös tutkimukset, joissa vaikutuksia on muun 

muassa sosioekonomisilla tekijöillä, elinoloilla, ravinnolla ja koulutustasolla (Christainsen, 2013). 

Voidaan siis hyvällä syyllä uskoa, että esimerkiksi Albert Einstein ei olisi kehittynyt yhtä älykkääksi 

Brasilian slummissa kuin akateemisuuteen kannustavassa ilmapiirissä. 

Olen tutkimuksessa pyrkinyt välttämään vahvoja hypoteeseja, jotta tutkimustulokset saataisiin 

mahdollisimman neutraaleina esiin. Tulokset vastaavat kuitenkin melko hyvin etukäteen 

määrittelemiäni ennakko-odotuksia. Ennakkoon odotettua oli inkrementaaliteorian korostuminen ja 

lisäksi teknologisen kehityksen rooli älykkyyden laskua selittäessä. Inkrementaaliteorian 

esiintyminen vastauksissa on tosin odotettua korostuneempaa ja yllättävää oli myös, kuinka vähän 

koulutus ja kasvatus näkyivät tuloksissa.  

Näen tutkimuksella lukuisia jatkotutkimusmahdollisuuksia. Saman tutkimusaineiston pohjalta olisi 

ensinnäkin kiinnostavaa selvittää, miten avovastausten uskomukset näkyvät muiden vastausten 

uskomuksissa. Lisäksi olisi kiinnostavaa tehdä laskennallista analyysiä erilaisten uskomusten 

välisistä yhteyksistä. Jos tutkimusta jatkettaisiin tuloksista nousseiden ilmiöiden pohjalta, olisi 

mahdollista selvittää esimerkiksi ovatko älykkyyden mittarit ja testijärjestelmät vanhentuneet. 

Toiseksi voitaisiin tutkia, onko todella niin, että yksilöiden kognitiivinen taakka on pudonnut 
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yhteiskunnallisen muutoksen ja digitalisaation yhteisvaikutuksessa. Jos näin on, ainakin lukuisat 

mensalaiset uskovat sen vaikuttavan negatiivisesti älykkyyskehitykseen. 

Omalla kohdallani yleisälykkyyden teorian ymmärtäminen helpottaa huomattavasti elämäni 

tarkastelua takautuvasti. Pelkkä korkea yleisälykkyys kun ei johda automaattisesti menestykseen 

elämässä tai koulussa. Akateemisessa menestyksessä vaaditaan yksilöltä muitakin ominaisuuksia, 

kuten itsesäätelyä, jota ei esimerkiksi itseltäni juuri löydy. Yleisälykkyys tekee ongelmanratkaisusta 

mutkattomampaa, mutta itsesäätely auttaa eteenpäin läksyjenteon ja luokkahuonekäyttäytymisen 

kautta. (Duckworth ym., 2012; Blaas, 2014.) Voisi siis ajatella, että itsesäätely ja työskentelytaidot 

antavat varsinaiset avaimet akateemista menestystä tavoitellessa. Korkea yleisälykkyys sen sijaan on 

tavallaan kuin terävä keittiöveitsi. Saatat saada salaatin pilkottua myös tylsemmällä työkalulla, mutta 

terävällä veitsellä suoritus on huomattavasti tehokkaampi. Terävä veitsi itsessään ei silti hyvää 

salaattia takaa vaan vaaditaan myös muuta, kuten kaupassa käynti ja kokemusta veitsen käytöstä. 

Voidaan ajatella, että älykkääksi todetut ihmiset ovat onnistuneet jollain tapaa maksimoimaan oman 

lahjakkuutensa, kun heidät on kerran älykkääksi todettu. Ja koska huomattavan suuri osa näistä 

älykkääksi todetuista ihmisistä uskoo älykkyyden inkrementaaliseen kehitykseen, voidaan spekuloida 

uskomuksen olleen mahdollistamassa heidän oman lahjakkuutensa jalostumista. Miten tämä sitten 

vaikuttaa edistävästi kirjoittajan tai yhteiskunnan tasolla? Ainakin ammatinvalinnan näkökulmasta 

laajempi ymmärrys yksilön inkrementaalisesta kehittymisestä tekee hyvää. Tämänkaltainen uskomus 

on mielestäni melko välttämätöntä hyvälle opettajalle, sillä opettajan tehtävä on auttaa oppijaa 

saavuttamaan oma potentiaalinsa. Ja koska uskomukset vaikuttavat suoriutumiseen, kannattaa omiin 

uskomuksiin pyrkiä mahdollisuuksien mukaan vaikuttamaan (Hotulainen & Telivuo, 2015). 

Opettajana tämä on vielä erityisen tärkeää, sillä oman kehityksen lisäksi ammatissa on jatkuvasti 

vaikuttamassa myös oppilaiden kehittymiseen (Lonka ym., 2021).  

Älykkyyden kehityksen näkökulmasta on selkeästi hyödyllisempää toimia elämässään 

inkrementaalisten suuntaviivojen mukaan (Dweck, 2015). Kuten globaalien konfliktien suhteen, 

myös älykkyyden kehityksessä kannattaa vaikuttaa siihen, mihin on mahdollisuus vaikuttaa. Etenkin, 

kun tässä kontekstissa dynaaminen eli muuttuva osa älykkyydestä on huomattavan suuri ja näin 

vaikutusmahdollisuudet ovat merkittävät. Muista, että älykkyyden kehittymiseen kannattaa uskoa ja 

aiemmin mainitut keittiöveitset pitää terävänä. Uskomuksesi vaikuttavat oman kehityksesi lisäksi 

myös ympärilläsi olevien ihmisten kehitykseen (Lonka ym., 2021). Jos sinua ympäröivät ihmiset siis 

vaikuttavat tomppeleilta, on sinulla ainakin teoriassa mahdollisuus vaikuttaa heidänkin kognitiiviseen 

kehitykseensä.  
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