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Ihmisen ja geenien monimutkainen suhde
Pekka Wahlstedt

Genetiikan soveltamista yhteis-
kuntaan pidetään vaarallisena ja 
pelottavana asiana. Perustelivat-
han natsit kansanmurhiaan ge-
netiikkaan perustuvalla rodun-
jalostuksella. Ja kaiken laitta-
minen geenien kontolle estää 
yhteiskunnallisten epäkohtien 
huomaamisen ja korjaamisen. 
Esimerkiksi alkoholismin voi-
daan selittää johtuvan vain alko-
holismi-geenistä. 

Käyttäytymisgenetiikka-kirja 
käy läpi myös negatiiviset näke-
mykset ja toteaa, että ne perustu-
vat rajuihin yksinkertaistuksiin 
ja kärjistyksiin. Kirja on alansa 
ensimmäinen suomalainen esi-
tys. Se tarkastelee perusteellises-
ti tavallista ja molekyyligenetiik-
kaa ja aivojen rakennetta, psy-
kologiaa päihderiippuvuudes-
ta syömishäiriöihin sekä yhteis-
kuntaa, kuten koulutusta, tulo-
ja, perhettä ja avioitumista. 

Geenien ja ihmisen suhde on 
monimutkainen. Esimerkik-
si yksittäisen geenin ja ihmisen 
luonteenpiirteen välillä ei val-
litse suoraviivaista yksi yhteen 
-suhdetta. Eikä ole olemassa al-
koholisti-geeniä, joka pakottaisi 
geenin kantajan juomaan itsen-

sä hengiltä. 
Geenit kietoutuvat toisiin gee-

neihin ja vaikuttavat laajana ver-
kostona. Myös ympäristö osal-
listuu verkoston rakentamiseen, 
ja on mahdotonta erottaa toi-
sistaan sitä, mikä on geenien ja 
mikä ympäristön osuus yksilön 
persoonassa ja käyttäytymisessä. 

Itse asiassa ihmisen hahmotta-
minen geenien ja yhteiskunnan 
yhteispelin tuloksena auttaa ja 
edistää oikeudenmukaisuuden ja 
tasa-arvon toteutumista. Esimer-
kiksi kouluissa tulisi lisätä valin-
naisuutta aineiden välillä, koska 
lapset hakeutuvat ja innostuvat 
niistä aineista, joihin heillä on 
geeniensä puolesta taipumusta. 
Aggressiiviselle käytökselle gee-
niensä puolesta herkkää autta-
vat suotuisat olosuhteet. Ympä-
ristö myös vaikuttaa geeneihin 
ja muovaa niitä. Erityisen tärkeä 
onkin huomio, että äidin hoiva 
tai hoivan laiminlyönti vaikuttaa 
lapsen geeneihin ja vaikutus säi-
lyy läpi lapsen loppuelämän. 

Kirjassa uskotaankin optimis-
tisesti, että tulevaisuudessa yksi-
löt voivat vaikuttaa kohtaloon-
sa genetiikan tarjoamien tietojen 
avulla – he muuttavat geenites-

tien pohjalta omaa käyttäytymis-
tään, elämäntapojaan ja tulevai-
suuden suunnitelmiaan estääk-
seen geneettisten riskien toteu-
tumista ja hyödyntääkseen peri-
mänsä suomia mahdollisuuksia. 

Kirjan ongelmana on hienoi-
nen tiedeuskovaisuus. Tämä il-
menee jo siinä, että etenkin kir-
jan luonnontieteelliset luvut 
ovat täynnä erikoistermejä, joi-
ta ymmärtävät vain alan asian-
tuntijat. 

Tiedeuskovaisuus tulee filoso-
fisemmalla tasolla esiin siinä, et-
tä yksilö hahmottuu kuitenkin 
objektina ja ulkoisten voimien 
tuotteena; on sama, onko tuote 
geenien, yhteiskunnan tai mo-
lempien rakentama.

Eksistentialistinen vapaa ja it-
senäinen yksilö, joka määritte-
lee itse itsensä ja arvonsa, loistaa 
poissaolollaan. Kirjassa on kyllä 
filosofinen luku, mutta se edus-
taa eksistentialismista hyvin kau-
kana olevaa tieteenfilosofiaa.
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