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richard lynnin ja tatu Vanhasen (lV) uusi
kirja jatkaa heidän aiemman kirjansa (lynn and
Vanhanen, 2002) keskustelua älykkyyden roo
lista maiden välisissä taloudellisten olojen
eroissa. kirjassa luodataan älykkyysosamäärän
(äo) erojen roolia kansantulon, sen pitkäaikai
sen kasvun ja monilla eri tavoilla mitattujen
elinolojen eroissa. hanke on kunnianhimoinen,
koska älykkyyserojen esitetään olevan kirjassa
tarkasteltujen useiden ihmistoiminnan ulottu
vuuksien erojen perimmäinen selitys. kirjan
takakannen, varmaankin kustantajan valitse
mista mainoslauseista toisessa psykologian pro
fessori j. Philippe rushton toivoo kirjoittajille
peräti taloustieteen nobelin palkintoa.

kirjan rakenne on seuraava. aluksi tekijät
kysyvät, miksi maiden välillä on kehityseroja.
luvussa 1 esitellään taloudellisia ja muita elin
olojen eroja selittäviä teorioita. luvuissa 2, 3 ja
4 esitellään älykkyyden käsitettä, älykkyyden
sosioekonomisia vaikutuksia yksilötasolla kos
kevaa tutkimusta ja maiden välisten äoerojen
mittaamista. luvussa 5 esitellään elinolojen
eroja mittaavia muuttujia ja luvussa 6 äo:n ja

keskeisten elinolomuuttujien yhteyksiä eri
kansakuntien välillä. luvuissa 7 ja 8 tarkastel
laan äo:n yhteyksiä kirjoittajien laskemaan
omaan elintaso tai elämänlaatuindeksiin ja
muihin käytössä oleviin kehitysindikaattorei
hin. luvussa 9 tarkastellaan äo:n ja tulojen
yhteyksiä niin geneettisiin kuin ympäristöteki
jöihin ja luvussa 10 syyseuraussuhteita. lu
vussa 11 kirjoittajat vastaavat aiempaan ja myös
odotettavassa olevaan kritiikkiin ja luvussa 12
he esittävät johtopäätökset ja politiikkasuosi
tukset.

kirjassa on monia hyvä puolia, joista empii
risen taloustieteen tekijät voisivat ottaa oppia.
lV ovat esimerkiksi huolellisesti dokumentoi
neet käyttämänsä empiiriset aineistot – datat
löytyvät joko nimetyistä julkisista lähteistä tai
heidän aineistoliitteistään. Vaikka esitän tuon
nempana kriittisiä huomioita heidän tutkimus
menetelmistään, on empiirisessä raportoinnissa
paljon hyvääkin. he esimerkiksi pyrkivät lähes
jokaisen regression kohdalla selittämään, miksi
joillakin mailla on poikkeuksellisen suuret
jäännöstermit. lV myös pyrkivät vastaamaan
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aiemman kirjansa saamaan kritiikkiin. he me
nevät niin pitkälle, että pyrkivät tässä yhteydes
sä jo ennalta vastaamaan tämänkin kirjan odo
tettavissa olevaan kritiikkiin (luku 11).

lV:n kirjassa on kuitenkin vakavia puuttei
ta. empiiriset luvut ovat menetelmällisesti var
sin heppoisia. Muutamaa harvaa ja perustele
matonta poikkeusta lukuun ottamatta kaikki
analyysit ovat parittaisia korrelaatioita tai reg
ressioita, joissa äo:n tulkitaan olevan riippu
maton muuttuja. tällaiset analyysit kertovat
varsin vähän siitä, onko älykkyys elinolojen
fundamentaalinen determinantti vai ei. tekijät
toteavatkin tämän, mutta vasta luvussa 10, jo
hon palaan tuonnempana. sitä edeltävissä
luvuissa 6–8 annetaan ymmärtää kansallisen
äo:n keskiarvon olevan taloudellisia oloja
määrittävä muuttuja.

jatkuvalle vain yhden selittäjän eli äo:n
käytölle useimmissa regressioissa ei oikein löy
dy tyydyttävää selitystä. Paikoitellen lV – var
sinkin jäännöstermejä selittäessään – tarjoavat
poikkeaville havainnoille havaittuihin ilmiöihin
perustuvia selityksiä. älykkyysosamäärän käyt
tö ainoana selittäjänä vahvistaa lukijan käsitys
tä kirjoittajien äo fundamentalismista. olisi
ollut strategisesti viisaampaa estimoida har
vempia regressioita, mutta lisätä niihin harkiten
selittäviä muuttujia. esimerkiksi juuri niitä, joi
hin kirjoittajat viittaavat jäännöstermejä selit
täessään.

empiiristen analyysien varsinainen akilleen
kantapää on kuitenkin kysymys äo:n vaikutus
ten kausaalisuudesta. eli onko uskottavaa, että
erot nykysukupolven älykkyyden kansallisessa
keskiarvossa ovat kausaalinen syy kansantulon
tasoeroihin? ovatko nykysukupolven kansalli
set äoerot keskeinen kausaalinen selitys eroil
le talouskasvussa vuosina 1500–2000? Vaikka
lV tarkastelevat monia muunlaisia selitettäviä

ilmiöitä, ovat nämä sekä keskeisiä että muiden
analyysien ongelmia valottavia.

luvun 10 kausaalisuuden analyysi alkaa ta
loustieteilijöille hieman vieraalla, mutta muissa
ihmistieteissä usein käytetyllä polkukaaviolla.
Polkukaavio ei kuitenkaan kerro kausaalisuu
desta muuta kuin kirjoittajien oman käsityksen
siitä.

syyseuraussuhteita voidaan vakuuttavasti
mitata koeasetelmissa, vähemmän vakuuttavas
ti käyttämällä ajan yli tapahtuvia muutoksia ja
enemmän tai vähemmän vakuuttavasti teoreet
tisen kehikon avulla. lV:n keino on teoreetti
nen tai pikemminkin käsitteellinen kehikko.

sen pääosat esitetään vasta luvuissa 9 ja 10.
strategia on tällöin seuraava. ensin esitellään
tutkimusta, jonka mukaan äo:n periytyvyys
(engl. heritability) yksilötasolla on varsin kor
keata. sen jälkeen esitetään evidenssiä, jonka
mukaan eri rotuja luonnehtivat suuret äo
erot, jotka ovat taas pysyviä geneettisfysiologi
sia eroja näiden välillä. tästä taas vedetään se
johtopäätös, että maiden välillä havaitut erot
äo:n keskiarvoissa ovat luonteeltaan geneetti
siä, varsin vahvasti periytyviä ja siksi pysyviä.

lV:n teesien kannalta on vahingollisinta
juuri se, että he eivät käytä historiallisia äo
mittauksia äo:n kansallisen keskiarvon pysy
vyyden mittaamiseen. erityisen hankalaa tämä
on, kun lV selittävät sekä kansantulon tasoa
2002 että sen kasvua 1500–2002 käytännössä
nykysukupolven äo:lla. onko nykysukupol
ven äo:n keskiarvo hyvä mitta vuoden 1500
populaation äo:lle? Mene ja tiedä. olisi hyvä
nähdä tätä koskevaa evidenssiä. ilman sitä
äo:n keskiarvon pysyvyys on uskon asia.

lV kannattavat ajatusta, että geenit ja ym
päristöt ovat (positiivisesti) korreloituneita.
älykkäät vanhemmat tarjoavat tämän teesin
mukaan lapsilleen ympäristön, joka edistää lap
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sen äo:ta. tätä havaintoa he eivät käytä periy
tyvyyden mitan kyseenalaistamiseen. sen sijaan
he väittävät, että myös ympäristövaikutukset
ovat perimmiltään tämän kovariaation johdos
ta geneettisiä.

Yhtä hyvin voidaan kuitenkin ajatella, että
minkä hyvänsä ominaisuuden periytyvyys on
nolla. kuvitelkaa esimerkiksi, että alle vuoden
ikäinen lapsi sijoitetaan eristyskammioon vaille
ihmiskontaktia 20 vuodeksi. kehityspsykologia
kertoo meille, että erilaisten ominaisuuksien on
kehityttävä tiettyjen ”ikkunoiden” sisällä, tai ne
eivät kehity koskaan. kielen omaksumiskyky
on tällainen ominaisuus. jos lapsi ei ole sopi
vien ärsykkeiden kohteena sopivan kehitysik
kunan sisällä, aivoissa ei tapahdu kielen oppi
misen kannalta välttämättömiä fysiologisia
muutoksia. eristyskammiossa kasvanut henkilö
tuskin saisi kovin korkeat pisteet äo tai per
soonallisuustestissä. Ympäristö – tässä tapauk
sessa ärsykkeiden ja ihmiskontaktien puute –
olisi ainoa syy äo:n mataluuteen.

se, missä määrin jokin ominaisuus on periy
tyvä vai ei, on populaatiogenetiikan ja sitä imi
toivien ihmistieteiden, myös taloustieteen, suu
ria kiistakysymyksiä. lV:n esitys aiheesta on
ensisilmäyksellä maltillinen. tarkemmin lukien
se kuitenkin on täysin epäkriittinen. keskeiset
geneettisen determinismin kriitikot, esimerkik
si kamin ja Goldberger (2002), Goldberger ja
kamin (1998), Goldberger (1979), jäävät täysin
vaille huomiota (ks. myös Chamberlain, 1990).
Myös äo:n ja taloudellisten ominaisuuksien,
mm. tulojen yhteyksien käsittelyn yhteydessä
lV olisivat voineet tutustua sen innoittamaan,
mutta varsin kriittiseen kokoelmateokseen ar
row et al. (1999).

useat lV:n aiemman kirjan (lynn ja Vanha
nen, 2002) kriitikot (nechyba, 2004; ervik,
2003) esittivät, että kausaalisuus todennäköi

sesti kulkee kansantulosta älykkyyteen eikä
päinvastoin. lV väittävät korostaneensa äo:n
keskiarvon ja kansantulon vuorovaikutusta. he
epäilevät, että kriitikot eivät ole lukeneet koko
kirjaa (s. 273). käsillä olevassa kirjassa kuiten
kin vuorovaikutussuhde äo:n ja kansantulon
välillä näyttelee häviävän pientä sivuroolia –
pääosaa näyttelee äo yksin.

lV perustelevat äo:n geneettistä perustaa
kansakunnan tasolla vetoamalla yksilötason
evidenssiin geenien, äo:n ja taloudellisten ja
sosiaalisten ominaisuuksien yhteyksistä. tässä
ei ole syytä keskustella tämän evidenssin luon
teesta. todettakoon vain, että lV täysin sivuut
tavat heidän teeseilleen vahingollisen kirjalli
suuden. olennaisempaa tässä on se, onko mik
rotason evidenssi pätevää makrotasolla.

lV sivuuttavat tämän, varsin massiivisen
aggregointiongelman lähes olankohautuksella.
he vain väittävät, että yksilötasolla vahvasti
periytyvä ominaisuus todennäköisesti periytyy,
ehkä hieman vähemmän vahvasti, myös maiden
tasolla. he eivät kuitenkaan mitenkään perus
tele tätä. Minulle ei itse asiassa ole selvää, mitä
ryhmätason periytyvyys voisi tarkoittaa.

Periytyvyyshän on geneettisen komponen
tin osuus jonkin havaittavan ominaisuuden eli
fenotyypin varianssista. Maiden välisten keski
arvojen varianssi on vain osa, eli ryhmien väli
siin eroihin liittyvä osa fenotyypin varianssia.
koska periytyvyys yksilötasolla mittaa geneet
tisen komponentin variaatiota suhteessa omi
naisuuden varianssiin, minulle ei ole selvää
miten maiden välisten erojen periytyvyys edes
määriteltäisiin.

lV:n politiikkasuositukset (luku 12) ovat
varmaan kehittyneiden maiden rahakirstunvar
tijoille mieluista luettavaa. koska globaalin
eriarvoisuuden taustalla ovat geneettiset ja ro
tusidonnaiset erot älykkyydessä, ei maiden vä
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lisille eroille voi tehdä juuri mitään. jotkut
pienemmät erot, jotka johtuvat historiallisessa
mittakaavassa satunnaisista tekijöistä, kuten
siirtymätalouksien keskeneräisestä siirtymises
tä markkinatalouksiksi, ehkä häviävät. Varsi
nainen, äo:n erojen aiheuttama eriarvoisuus
sen sijaan on pysyvää.

lV:n mukaan kehitysyhteistyön hyödyllisin
kohde on pienten lasten ja odottavien äitien
ravinnon kohentaminen, koska parempi ravin
to saattaa edistää lasten älykkyyttä. täten voi
daan kuitenkin lV:n mukaan vain hieman lie
ventää, ei poistaa äo:n ja siitä johtuvien talou
dellisten olojen eriarvoisuus. ”the persistence
of differences in intelligence between nations
is inevitable, and so too will be the consequen
ce: the persistence of national differences in
wealth.” (s. 293)

Geneettinen determinismi, oli se sitten
älykkyyden tai vaikkapa likinäköisyyden muo
dostumisessa, ei kuitenkaan yleensä kerro juu
ri mitään siitä, onko politiikalla jotakin roolia.
Geenien rooli jonkin ominaisuuden variaatios
sa saattaa toisaalta informoida meitä siitä, mil
laiset interventiot ovat hyödyllisiä (Goldberger,
1979).

oletetaan esimerkiksi, että lV ovat oikeas
sa. kansantuloerot maiden välillä johtuvat (hei
dän mukaansa) pääosin siitä, että rikkaiden
maiden asukkaat hoksaavat köyhien maiden
asukkaita paremmin, miten koneet toimivat ja
miten tuotteet tulee valmistaa. taloustieteen
termein ilmaisten rikkaat, älykkäät ihmiset
osaavat sekä luoda tuotantoteknologiaa ja hyö
dyntää luotua teknologiaa köyhiä, tyhmiä ihmi
siä paremmin. tästä ei kuitenkaan seuraa, että
kehitysapu on hyödytöntä köyhien auttamises
sa, vaan esimerkiksi, että teknologian viemises
sä on pyrittävä ottamaan nämä vaikeudet huo
mioon.

älykkyysosamäärän periytyvyys ja sen rooli
taloudellisen ja sosiaalisen aseman muodostu
misessa on kysymys, joka säännöllisin väliajoin
nousee yhteiskuntatieteellisen keskustelun
kohteeksi. lV on kieltämättä kontribuutio tä
hän kirjallisuuteen, kuten oli heidän aiempikin
kirjansa. on kuitenkin vaikea uskoa, että lV
vakuuttavat ketään, joka ei alunperinkin usko
nut köyhien olevan tyhmiä ja köyhien maiden
asukkaiden olevan rikkaiden maiden asukkaita
tyhmempiä. heidän empiriansa ei yksinkertai
sesti riitä todistamaan heidän teesiään, että äo
on kansakuntien tasolla pysyvä geneettisfysio
loginen ominaisuus ja maiden välisten taloudel
listen erojen perimmäinen selitys.

sosiobiologit, evoluutiopsykologit ja euge
nikot ovat varmaan lV:n työstä innoissaan.
Muut todennäköisesti pohtivat miksi tällaisia
kirjoja kirjoitetaan. heille suosittelen maiden
välisten taloudellisten ja sosiaalisten erojen sy
vien syiden ymmärtämiseksi esimerkiksi jared
diamondin (1997) teosta. 
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