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J

ason Reitmanin ohjaaman elokuvan Thank you for smoking alussa
valkokankaalle marssitetaan tupakkateollisuuden ylläpitämän tutkimuksenlaitoksen edustaja — tutkija Erhardt von Grupten Mundt.
Kertojanääni selittää, että von Grupten Mundt löydettiin Saksasta,
mutta sen enempää hänen taustastaan ei haluta paljastaa. Von Grupten
Mundt on tutkinut tupakan ja keuhkosyövän yhteyttä (kokeellisesti)
kolmekymmentä vuotta onnistumatta löytämään ainoatakaan vakuuttavaa viitettä syy—seuraus-suhteesta. ”Mies on nero”, toteaa tupakkateollisuutta edustava kertojanääni.
Vongruptenmundtilaisia nollatutkimuksia ja nollatutkijoita tavataan
myös elävässä elämässä. Tyypillisesti ilmiö liittyy taloudellisten tai
muiden niihin verrattavissa olevien etujen tavoitteluun. Kakkostyypin
tilastollinen virhetulkinta eli nollahypoteesin voimaan jättäminen silloin, kun se todellisuudessa on väärin, on helppo naamioida tieteelliseksi totuudeksi. Harvinaista ei ole myöskään se, että muiden tekemien
tutkimusten tuloksia tulkitaan tarkoitushakuisesti väärin. Tahalliset ja
tarkoitushakuiset virhetulkinnat — tai yritykset leimata muiden julkaisemia tuloksia virheellisiksi — ovat keinoja, joilla omia taloudellisia intressejään puolustavat tahot pyrkivät mitätöntämään omalta kannaltaan kiusallisia tutkimustuloksia. Tahattomia väärintulkintoja syntyy asiantuntemuksen puutteessa.
Nyt käsillä olevassa Luonnon Tutkijan numerossa teemana on luonnonsuojelugenetiikka. Aihe on tärkeä ja ajankohtainen, sillä geneettisten menetelmien sovellukset käytännön suojelutyössä ovat yleistyneet
nopeasti ja tulleet osaksi suunnittelun ja päätöksenteon arkea. Näin ollen myös mahdollisilla virhetulkinnoilla voi olla kauaskantoisia ja toisinaan peruuttamattomiakin seuraamuksia.
Vongruptenmundtilaista nollatutkimusta luonnonsuojelugenetiikassa edustavat mm. tutkimukset, joissa on käytetty menetelmiä, joiden
erottelukyky on jo lähtökohtaisesti riittämätön todentamaan mahdollisia geneettisiä eroja kahden mielenkiinnon kohteena olevan populaation tai lajin välillä. Esimerkki: rajoittamalla tarkastelu hitaasti muuttuviin genomialueisiin on mahdollista saada tulos, jonka mukaan ihmisen ja simpanssin ”genomit” ovat jotakuinkin identtisiä. Tästä on periaatteessa mahdollista päätyä loogiseen johtopäätökseen, että simpansseille ei tarvittaisi erityistä hoitosuunnitelmaa, vaan niitä voitaisiin käsitellä osana lajia Homo sapiens.
Vaikka edellä kuvatun kaltaisia karkeita virhetulkintoja tieteellisessä kirjallisuudessa tavataan harvoin, niihin törmää hämmästyttävän
usein käytännön suojelutöitä koskevissa kiistoissa ja keskusteluissa.
Tämän vuoksi olisi erittäin tärkeää, että mm. ympäristöhallinnon toimijoiden koulutukseen sisältyisi opetusta, joka mahdollistaisi luonnonsuojelugeneettisten ongelmien ja tutkimusten itsenäisen ja kriittisen arvioinnin. Kenties luonnonsuojelugenetiikka tulisi vakiinnuttaa osaksi
biologian koulutusohjelmien peruspakettia? Ehkä näin voisimme välttyä ystävämme von Grupten Mundtin kaltaisten tutkijoiden ja heidän
toimeksiantajiensa häpeämättömältä sumutukselta.
Juha Merilä
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