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Kommentti artikkelün
luoda ja/vai luoda

Anja Koski-Jännes on artikkelissa Juoda jalvai
luoda (Alkoholipolitiikka 2/1983) ottanut kantaa
artikkeliini Aivot, alkoholi ja luovuus (Alkoholipo-
Iitükka 6/1982). Omassa kirjoituksessani olen tar-
kastellut alkoholin vaikutusta aivoihin systeemi-
sellä tasolla ja erityisesti aivojen käyttäytymistä
valvovaan järjestelmään. Koska tähän valvontaan
kuuluvat osana myös uuden ja ennalta ennustama-
toman tietoaineksen tuotto aivoissa ja tämän
aineksen ilmeneminen ihmisen käyttäytymisessä
luovuuden muodossa, olen käsitellyt luovuuden ja
alkoholin keskinäisiä suhteita 1) itse aivojen
tasolla, 2) käyttäytymiskanavan tasolla ja 3) ympä-
ristön tasolla, so. Inm. aivopopulaatioiden parissa.
Aivojen tasolla tapahtuvassa käsittelyssä olen otta-
nut huomioon paitsi neurofysiologisen tason tapah-
tumat, myös psyykkisen tason tapahtumat sellai-
sina, kuin olen ne esittänyt lüttyneinä fysiologisiin
signaalitapahtumiin kirjassani Aivojen fysiologi-
asta ja psyykestä (WSOY 1978). Täten en ole otta-
nut kantaa alkoholin psykologisiin ja sosiologisiin
vaikutuksiin, mihin ei asiantuntemukseni riittäisi-
kään. Esitykseni jokainen yksityiskohta on täten
puhtaasti hermofysiologiaan perustuva. Siksi en
ymmärrä asiallisella pohjalla Koski-Jänneksen
sanontaa: " . . . vaikka ryhtyisimme niinkin lennok-
kaisiin psykologisiin ja sosiologisiin spekulaatioi-
hin kuin esim. Bergström."

OIen kirjoituksessani määritellyt luovuuden
uuden ja ennalta ennustamattoman tuottona' Tämä
määritelmä on valittu, jotta se olisi riittävän ylei-
nen käsiteltäväksi neurofysiologian systeemisellä
pohjalla ja riittäväin spesifinen, jotta se johtaisi
myös neurofysiologisesti katsoen hyödylliseen
tulokseen, ilman että määritelmä on ristiriidassa
kkjallisuudsssa esitettyjen määritelmien kanssa.

Tätä taustaa vasten en myöskään ymmärrä Koski-
Jänneksen sanontaa: " . . . väIittyy artikkelista sel-
Iainen kuva, että luovuus on ennen kaikkea sattu-
man leikkiä, omaehtoista ideointia, värikkäämpää
elämää, mutta ei oarsinaisesti uuden tuottantista."
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Myös tässä sitaatissa käytetty termi "sattuman
leikki" on outo artikkelini sisällön kannalta katsot-
tuna ja sen käyttö osoittaa, että Koski-Jännes ei ole
vaivautunut perehtymään sattumakäsitteen määri-
telmään ja asemaan darwinistisessa dynamiikassa.
Juuri tämän dynamiikan merkitystä hermoston
tasolla olen artikkelissani painottanut. Toisaalta
Koski-Jännes on kyIIä ymmärtänyt lähtökohtani
oikein, mitä ilmaisee hänen kuvauksensa: "Berg-
strömin mukaan luovuus perustuu aivojen sattu-
mageneraattorin aikaansaamille'mutaatioille' ja
'virheille' aivojen enemmän tai vähemmän pysy-
vissä tietorakenteissa. Näistä'virheistä' jäävät
puolestaan eloon ne, jotka ohjaavat yksilön käyt-
täytymistä menestyksellisimmin. "

Koska näin olen kirjoittanut, ei voi lainkaan
ymmärtää Koski-Jänneksen seuraavaa lausetta:
"Bergström puhuu siten Iuovuuden otsikon alla
lähinnä uusista ideoista . . . mutta ei ideoiden saat-
tamisesta käytärinön tekojen tasolle . . ." Koski-
Jännes on täten arvioinnissaan ristiriitainen, mikä
vain korostuu, kun ottaa huomioon, että artikkelis-
sani lisäksi tarkoin kuvaan fysiologiselta pohjalta
sen tavan, jolla yksilö Iuovuutensa tuotteen käytän-
nön tekojen ja ulkoisen käyttäytymisen tasolla
toteuttaa. Toteutuminen tapahtuu, kuten esitin,
siten, että "luotu", uusi ja ennalta ennustamaton
aivojen tietoaines valikoituu kamppailun (kompeti-
tio), kopioinnin (reproduktio) ja aivokuoren "tieto-
generaattorin" valintapaineeseen sopeutumisen
(adaptaatio) perusteella ohjaamaan käyttäyty-
mistä. Täten tämä uusi tietoaines ilmenee ihmisen
käyttäytymisessä ja joutuu uudelleen koeteltavaksi
ympäristössä yksilön tekojen ja ympäristön reak-
tion välisessä vuorovaikutuksessa. Jos uusi tieto
täIlöinkin täyttää kompetition, reproduktion ja
adaptaation ehdot, se menestyy ja luovuuden tuotos
jää yhteisössä pysyväksi.

Tämä neurofysiologinen näkemys on sopusoin-
nussa kaikkien näkökohtien kanssa, joita Koski-
Jännes esittää luovuudesta, kuten tarkkaavainen
Iukija voi havaita.

Se, että Koski-Jännes painottaa käytännön
tekoja luovuudessa, on kyllä oikein, mutta vain
luovuuden sekundääristen prosessien painotta-
mista. Tämä painotus taas saattaa johtua behavi-
oristisesta asenteesta, joka sitkeästi yhä värittää
monia tutkimuksia huolimatta siitä, että tästä yksi-
puolisesta opista jo ollaan luopumassa. Niinpä luo-
vuudenkin ongelmassa on selviteltävä niitä proses-

seja, jotka muodostavat käyttäytymisen perimmäi-
sen taustan. Juuri näitä painotan esityksessäni, kun
kuvaan aivorungon sattumapotentiaalin panosta

uuden j a ennalta ennustamattoman käyttäytymrsen
ja siis luovuuden parissa.



Se sattuma, josta puhun, ei suinkaan "leiki",
vaan toimii tiukan lainalaisuuden, sattuman laina-
laisuuden, puitteissa kuten fysiikassakin käsitelty
sattuma. Näin se myös tuottaa uutta ainesta, jota ei
voi vanhasta loogisesta johtaa ja joka näin tarjoaa
uusia mahdollisuuksia yksilölle ja yhteisöIle sittä
varalta, että elinympäristön ennalta ennustamatto-
mat muutokset vaativat täysin uusia käyttäytymis-
muotoja. Täten luovuus myös takaa kehityksen
rnuuttuvissa olosuhteissa.

Joskin siis aivoissa "ideat" syntyvät täysin sattu-
manvaraisesti, ei niiden realisointi ole suinkaan
sattumanvaraista. Tämä realisointihan vaati tuon
luovuuden toteutumisen ehtojen - kompetition,
reproduktion ja adaptaation - täyttymisen. Mutta
ilman sattumaa ja siis uuden ja ennalta ennusta-
mattoman tietoaineksen tuottoa eivät nitnäkäärn
ehdot riitä luovuuden tuottoon. Kaikki aivofysiolo-
giset ainekset, jotka olen artikkelissani esittänyt,
ovat sille välttämättömiä.

Koski-Jännes korostaa luovuudessa "omaperäis-
ten ja adekvaattien mielleyhtymien tuottamista".
Täten hän sitoutuu luovuuden ns. assosiatiiviseen
tulkintaan. Tämä tulkinta täyttää kyllä osittain
"uutuuden" ehdon, mutta ei "ennalta ennustamat-
tomuuden" ehtoa. Mehän tiedämme, että jos tun-
nernme yhdisteltävät elementit, voimme loogisesti
johtaa myös kaikki elementtien väliset yhdistelmät.
Tässä mielessä ne eivät ole "uusia" eivätkä ennalta
ennustamattomia. "tfusia" ne ovat vain realisoin-
nin kannalta. Tätä voidaan valaista esimerkillä: Jos
pyrin hankkimaan itselleni uuden (ehyen) kenkä-
parin vanhojen (kuluneiden) kenkieni joukosta ja
onnistun kombinoimaan eri pareista itselleni ehyen
parin, niin onko pari "uusi"?

Luovuuden assosiaatiotulkinta johtaa luovuuden
väIjään käsittämiseen, eräänlaiseen "arkiluovuu-
teen", joka on hyödyllistä sekin. Todellinen luovuus
kuitenkin tuottaa todella uutta ja on syvällisempi
prosessi, jota emme voi hallita arkitehokkuudel-
lamme. Sen syvin vaihe on sattuman varassa ja
tiedollisen tehokkuutemme saavuttamattomissa
(eräänlaista "sunnuntailuovuutta"). Juuri tästä
syystä emme myöskääm voi asettaa luovuudelle
"adekvaattisuuden" ehtoa, jota Koski-Jännes
korostaa. Luovuus sinänsä ei tunne hyvän/pahan
kriteeriä tai muitakaan valmiiden arvojen tiedolli-
sia ehtoja. Vasta sen realisoiminen joutuu tämitr-
kaltaisten kriteerien kanssa tekemisiin, ja tämä on
ilmaus aivojen jaltai ympäristön valintapaineen
vaikutuksesta. Uutta ideaa on pidettävä luovuuden
tuotteena siinäkin tapauksessa, että se ei ole toteu-
tettavissa (adekvaatti) "tässä ja nyt". Se saattaa
olla toteutumiskelpoinen "joskus ja jossain". Näin-
hän on käynyt monille tieteellisille ja taiteellisille

luovuuden tuotoksille; niitä on vasta myöhemmin
voitu hyödyntää. Siksi onkin käsitykseni, että aika-
naan tullaan kaikki ihmisten ideat ("mielettömät-
kin" ) tallettamaan "ideapankkiin" arvokkaimpana
raaka-aineenamme käytettäväksi sopivana ajan-
kohtana sopivassa paikassa.

Täten Koski-Jänneksen kaipaama "adekvaatti-
suuden" ehto kaventaa luovuuden käsitettä. Adek-
vaattisuus §llä astuu kuvaan mukaan silloin, kun
luovuutta hyödynnetään.

Ja vielä yksi Koski-Jänneksen kommentti: " . ..
Bergströmin pääasiallinen resepti luovuuden tur-
vaamiseksi j a jopa demokratisoimiseksi yhteiskun-
nassamme on vanha tuttu - spiritus fortis . . ." En
puuttuisi tähän lauseeseen, jollei siitä olisi niin
haitallisia jälkiseurauksia niille lukijoille, jotka
eivät kirjoittamaani artikkelia huolella lue.

OIen kuvannut, kuinka luovuuden alkutapahtu-
man, idean edellyttämäua tietoaineksen kolmen
ehdon (kompetition, reproduktion ja adaptaation)
täyttymisen, suurin este on aivojen ympäristöstä
peräisin oleva stabiilin ja organisoidun tiedon (tie-
togeneraattorin) Iiiallinen voimistuminen. Krooni-
sena tämä tila johtaa vinoutuneeseen, rutünin-
omaiseen käyttäytymiseen, josta yksilö ei pääse irti
helposti. Alkoholi vaimentaa tietogeneraattorin
tehoa ja tasapainottaa aivojen vinoutunutta tilaa.
Näistä vinoutuneista yksilöistä sanon: "Henkilö
kokee sopivan päihtymyksen hävittävän rutiinin-
omaisen tilan . . . Alkoholi koetaan reaalisena Iääk-
keenä reaaliseen häiriöön. . . " Niin ikään koros-
tan, että "Iuovat henkilöt saattavat herkemmin
altistua alkoholin käytölle, koska luominen on
heille elinehto. Tästä syystä he pyrkivät alkoholin
avulla estämään kahlitsevien ympäristötekijöiden
liiallista vaikutusta". Samoin korostan artikkelini
Iopussa luonnollisempia luovuutta elvyttäviä kei-
noja, kuten asennetekijöitä, arvotekijöitä ja sellai-
sia ihmistä lähellä olevia tekijöitä kuin luonto, rak-
kaus, innostus, ystä'qrys ym., jotka aikaansaavat
eräänlaista "päihtymystä" ilman alkoholia.

Ttiltä pohjalta pidän Koski-JEinneksen lausumaa
"spiritus fortis -reseptistäni" epäasiallisena ja ikä-
väIlä tavalla harhaanjohtavana. TämäLnkaltaiset
piirteet Koski-Jänneksen artikkelissa ovat sikäIi-
kin valitettavia, että muulta osin kirjoitus tarjoaa
Iukijalle mielenkiintoista luettavaa luovuuden tut-
kimisesta yleensä samoin kuin Koski-Jänneksen
omista tärnän alan tutkimuksista.

Matti Bergstrün
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