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Sukuvika 
          kun suksi luistaa
Toiset ovat syntyjään onnellisempia kuin toiset, 
mutta se ei johdu mistään ”onnigeenistä”. 
Synnynnäiset taipumukset toki vaikuttavat siihen, 
miten ihminen elämänsä ottaa.

O
nni asuu aivojen vasem
massa otsalohkossa, ainakin 
jos  haluamme uskoa kohu
otsikoita muutaman vuoden 
takaa. Kun onnellisten aivo

jen toimintaa verrattiin eri aivokuvantamis
menetelmillä surullisiin tai ahdistuneisiin, 
näkyi selvä ero. Pahat tunteet olivat yhtey
dessä lisääntyneeseen aktiivisuuteen oikean 
aivopuoliskon etuosissa. Positiivinen olotila 
näkyi aivotoimintana vasemman otsaluun 
takana.

Mediaseksikkääksi nämä tutkimukset te
ki se, että osa tutkituista oli Dalai-laman 
munkkikavereita. Kohta alkoi markkinoil
le tursuta sen seitsemän sortin ”Näin opet
telet aktivoimaan vasemman otsalohkosi” 
kursseja.

Sittemmin on selvinnyt, että todellisuus 
on monitahoisempi. Vasen otsalohko on ko
vin aktiivinen myös silloin, kun oikein rai
vostuttaa. Itse asiassa vasen puoli näyttää 
ohjaavan niin kutsuttua lähestymiskäyttäy
tymistä, kun taas oikea otsalohko ajaa meitä 
välttämään jotakin ärsykettä. Sekä hyökkää

vä aggressiivisuus että euforinen intoilu liit
tyvät vasemman otsalohkon aktiivisuuteen; 
ahdistus, suru ja pelokas aggressio kuuluvat 
oikean otsalohkon repertoaariin.

Jos oikea otsalohko vaurioituu ja vasen 
pääsee niskan päälle, tuloksena on helpos
ti mania. Oikein masentuneilla vilkkaana 
välkkyy oikea otsalohko ja vasen pysyy vaiti. 
Kultainen keskitie on tässäkin valttia: kum
mankin otsalohkon tasapainoista toimintaa 
tarvitaan.

Kaikesta hehkutuksesta huolimatta tut
kijoilla ei siis ole hajuakaan mistään ”onnen 
neurobiologiasta”, saatikka ”onnigeeneistä”.

Kaikki tunteet – onni, suru, rakkauden 
eri alalajit, viha, pelko, kipu ja nälkä – ovat 
pohjimmiltaan ”geeneissä”, mutta koska em
me edes tiedä, mitkä miljardien aivosolujen 
muodostamista miljoonista verkostoista 
synnyttävät nuo eri tunteet, emme voi tie
tää, mitkä geenit taustalla hääräävät.

Mutta onnen salaisuudet paljastuvat, kun 
tarkastelemme ihmismielen evoluutiota.

Ihminen on rakennettu kuten muutkin 
eläimet. Meitä ajaa geenien levittämisen 
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biologinen imperatiivi. Monimutkaiselle so
siaaliselle oliolle tämä tarkoittaa eri asiaa 
kuin vaikka metsähiirelle. Hiiri syö, nukkuu, 
pakenee, piiloutuu ja parittelee. Niin tekee 
ihminenkin, mutta myös paljon muuta. 

Evoluutio on kalibroinut ihmismielen ta
voittelemaan mitä kummallisimpia asioita, 
koska se uskoo, että niiden saavuttaminen 
tekee onnelliseksi.

Primitiiviset vietit pistävät usein naiset 
tavoittelemaan kauneutta ja avotakkakotia. 
Miehet halajavat huipulle sosiaalisessa hie
rarkiassa ja innostuvat citymaastureista. Ih
misuroot harvemmin tavoittelevat korkeaa 
asemaa suoralla voimien mittelöllä paitsi ri
tuaalinomaisissa yhteenotoissa kentillä ja 
kaukaloissa.

Sen sijaan runsaat resurssit – kauneus, 
älykkyys, raha, pomoasema, laulutaito, li
hasmassa, kiltteys, huumorintaju – auttavat 
miestä ylöspäin sosiaalisessa arvojärjestyk
sessä. Rahakas mies korkeassa asemassa saa 
kauneimmat naiset ja kaunein nainen par
haiten menestyvän miehen. Palkkiona näis
tä saavutuksista siintää mielessä onni.

 
KauaS onni KarKaa
 Ikuisen onnen paradoksi on, että se on ole
massa vain mielikuvituksessamme. Saamme 
siitä pieniä makupaloja ohikiitävinä eufo
rian hetkinä ja uskomme, että joskus tuo 
tunne jää pysyväksi. Kunhan se merenran
tahuvila on oma ja hieman saa kuppikokoa 
säädettyä kohti aakkosten loppupäätä . . .

Tarkkailemme jatkuvasti vähintäänkin 
alitajuisesti niin kutsuttua viiteryhmääm
me. Se määrää sen tason, jota kulloinkin ta
voittelemme: kuinka kaunis ja laiha tulee ol

la, mitä vaatteita kantaa, mitä ruokia syödä; 
miten asua ja minkälaista autoa ajaa. 

Aineettomat ominaisuudet – esimerkiksi 
älykkyys, huumorintaju ja motorinen lah
jakkuus – sen sijaan herättävät pikemmin
kin ihailua kuin kateellista kilpailunhalua. 
Syy löytynee siitä, että nuo taidot ovat lähin
nä syntymälahjoja. Niiden intohimoinen ta
voittelu olisi geneettisesti ajanhukkaa.

oraVanpyörä ei pySähdy
Sosiaaliseen kilpaan liittyy pirullinen an
sa. Viiteryhmä ei säily samana. Juuri kun 
on vaivalla kivunnut tasoihin niiden kanssa, 
joita kerran ihaili, alkaa pettymys painaa. Jo 
saavutettu ei tunnukaan täyttymykseltä.

Eiliset ihanneihmiset vaikuttavat arkisil
ta ja heidän elämänsä vähän väsähtäneel
tä. Sosiaalinen katse siirtyy ylöspäin, ja fo
kukseen ilmestyy vielä glamuröösimpiä ih
misiä. Sosiaalisen epäonnistumisen seuraus 
on usein masennus ja pettymys. 

Kaikki inhimilliset tunteet mustasukkai
sesta raivosta ensirakastumisen huumaan 
ovat evoluution ohjelmoimia. Tunteiden 
tarkoitus on pitää ihminen hengissä ja saada 
hänet lisääntymään. Tärkeintä on lisäänty
minen. Muunlaisia mielen rakenteita ei evo
luutiossa synny.

Oikein asetettu kysymyspari onnesta kuu
luu siis: Miten onnen tunne edistää henkiin
jäämistä ja/tai lisääntymistä? Miksi onni ei 
voi olla ikuista?

Vastaukset kietoutuvat toisiinsa. Ihminen 
kaipaa onnen tunnetta ja hakeutuu tilantei
siin, joissa on sen kokenut: Kun saa janoi
sena juodakseen ja nälkäisenä syödäkseen; 
kun pääsee rakastettunsa lähelle – ja vielä 

lähemmäs, orgasmin jälkeen. Kun saa ylen
nyksen ja palkankorotuksen; kun pitää sylis
sä pientä lastaan. Siis tilanteissa, jotka edis
tävät hengissä pysymistä ja lisääntymistä.

Onnen ohimenevyys selittyy sillä, että on
nellinen ihminen on passiivinen: kaikki on 
täydellistä. Tällaisia mielen mekanismeja ei 
evoluutio suvaitse – ainakaan lisääntymis
ikäisillä yksilöillä. 

GeeniKiLpa on KoVaa
Geenit eivät halua, että olet onnellinen. Gee
nit haluavat sinun tavoittelevan ikuisesti on
nen huumaa keinoilla, jotka siinä sivussa 
auttavat niitä kopioitumaan seuraavaan su
kupolveen. Jos jää oman onnensa nojaan 
tyytyväisenä hyrisemään, putoaa raa’an gee
nikilvan kyydistä.

Kun tämän tajuaa, on ehkä helpompi ot
taa rennommin, laittaa asioita oman hyvin
voinnin kannalta fiksumpaan tärkeysjärjes
tykseen ja antaa piut paut geeniensä pyrky
ryydelle.

Kansakuntien onnellisuutta vertailtaes
sa on havaittu, että kaikissa maissa rikkaat 
ovat onnellisempia kuin köyhät. Sen sijaan 
ihmisten ilmoittaman onnen määrässä ei 
vuosien mittaan ole tapahtunut muutoksia, 
vaikka talouskasvu on ollut vauhdikasta ja 
kodit ovat täyttyneet ennen kokemattomas
ta määrästä tavaraa.

MaLtti on VaLttia 
Kun ymmärtää, miten viekkaasti aivot aja
vat meitä kilpailemaan, ei tulos ole mikään 
ihme. Kaikki on aina suhteellista. Oma elin
taso voi olla huimasti korkeampi kuin mum
milla nuorena, mutta jos muilla on vielä pal
jon enemmän, elämä on kurjaa ja kateus 
kalvaa. 

Synnynnäinen temperamentti vaikuttaa 
suuresti siihen, miltä elämä meistä tuntuu. 
Jotkut ovat parantumattomia päivänsäteitä. 
Heidän maailmansa on pastellinsävyinen, ja 
mustimmissakin myrskypilvissä kimaltelee 
hopeareunus.

Toiset ovat varmoja siitä, että koko maail
ma on heitä vastaan, ja kihisevät katkeruut
taan kehdosta hautaan. Useimmat asettuvat 
temperamenttijakauman keskivaiheille. 

Mullistavatkaan tapahtumat eivät tuota 
asetusarvoa hetkauta kuin hetkellisesti. Ih
misen perusolotila palautuu tutkimusten 
mukaan noin vuoden kuluessa miljoonavoi
tosta tai halvaantumisesta.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että mieli
alamme säilyisi samana riippumatta siitä, 
mitä teemme. Omien rajojensa puitteissa 
voi vaikuttaa oloonsa hyvinkin paljon, var
sinkin jos välttää lankeamasta geenien virit
tämään ansaan.

Temperamentin perusasetusten lisäk
si toinen mielialaan vaikuttava yksilöllinen 
ominaisuus on tunneskaalan laajuus ja vaih
telu. Yksi syöksähtelee tunnehuipulta pohja
mutiin ja takaisin jatkuvasti, kun toinen vii
lipyttyilee elämänsä läpi. 

Maanisen kaikkivoipaisuuden aallonhar
jalla tasatahtisia lajitovereita helposti hal
veksii ja säälii, mutta ajan mittaan rauhalli
nen meno on ihmiselle parempi. 

Annos keynesiläistä psykopolitiikkaa voi 
auttaa: jos ei antaudu täysin vimmansa vie
täväksi, ei tuleva taantumakaan ole niin ka
mala. Se tosin on helpommin sanottu kuin 
tehty; koko ympäröivä yhteiskunta kun kan
nustaa juuri kiihkeään suorittamiseen.
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ihminen tutkimuskohteena 
on osoittautunut hanka-
laksi. Suurin este lajimme 
ymmärtämiselle on luulo, 
että ihmisen voi selittää jo-
ko tiirailemalla geenejä tai 
tutkimalla, miten ympäris-
tö vaikuttaa häneen. 
Jos jokin ”on geeneissä”, 
ei siihen voi ympäristö vai-
kuttaa. Ja päinvastoin. Bio-
logian näkökulmasta moi-
nen jaottelu on järjetön.

yksilö kehittyy yhdestä so-
lusta. tästä alkaen jokainen 
kehitysvaihe, jokainen tun-
ne, teko ja ajatus on prote-
iinien toimintaa. 
Jokaisen proteiinin raken-
nusohje sijaitsee geeneis-
sä. Geenien ohjeiden perus-
teella proteiinit rakentavat 
alati uusia proteiineja tar-
peen mukaan. 
Ja mistä tuo tarve tulee? 
aina ympäristöstä. 
tässä yhteydessä ”ympä-
ristö” on yhtä kuin kaikki 
muu paitsi dna-juoste gee-
neineen. 






Geenit
määräävät 
rajat

ympäristö voi siis yhtä hy-
vin tarkoittaa vertaisryh-
mää ja tietokonepelejä kuin 
verenkierrossa virtaavia 
hormoneja ja aivosolujen vä-
littäjäainevarastoja. 
elimistön toiminta, jota 
myös elämäksi kutsutaan, 
on siis pohjimmiltaan prote-

iinien toimintaa.
Geenien rooli on toimia tie-
topankkina. ilman geenejä 
ei olisi proteiineja. Geenit 
muodostavat elämän mah-
dollisuuksien rajat. 

Geenien asettamien rajojen 
takia aivomme tekevät vain 
tiettyjä asioita ja tuottavat 
vain tiettyjä tuntemuksia 
vain tietyissä olosuhteissa. 
hermosolujen yhteydet ovat 
proteiinien rakentamia, ja 
ne muuttuvat jatkuvasti, 
mutta aina geenien määrää-
missä rajoissa. 
Mikään elämässä ei siis ole 
vain geeneissä tai pelkäs-
tään ympäristön aikaan-
saamaa.

Aivot ajavat 
ihmisen 
kilpailemaan.


