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Johdanto

Yhteistyö ja erityisesti altruismi ovat pitkään olleet ongelmallisia sekä evoluutiobiologiselle ja rationaalisuutta korostavalle taloustieteelliselle ihmiskuvalle. Kumpikin tieteellinen perinne korostaa alhaalta-ylös-malleja, joille yhteistöjen etu yksilöiden kustannuksella ei tunnu mahdolliselta. Luonnonvalinnan periaate vaikuttaa väistämättä johtavan itsekkyyden voittoon epäitsekkyyden kustannuksella. Sosiologialle ja muille ns. tieteen toiseen kultuuriin kuuluville tieteille sen sijaan epäitsekkyys ei tuota ongelmia, sillä niissä hyväksytään myös ylhäältä-alas-mallit. Evoluutiobiologian näkökulmasta epäitsekkyys sen sijaan näyttää lähes luonnonvastaiselta. Tässä ominaisuudessaan sen voittaa ainoastaan homoseksuaalisuus, joka on yhtä lailla häirinnyt puhdasoppista darwinismia. Homous kun ei juurikaan kannusta lisääntymiseen, eivätkä homousgeenit siten voi siirtyä seuraavaan sukupolveen. Silti homoseksuaalisuus (Bagemihl 1999) ja epäitsekkyys rehottaa luonnossa evoluutioteoreetikoiden harmiksi. 

Tästä näkökulmasta ei ehkä vaikutakaan kummalliselta se, miksi yhteistyön ja epäitsekkyyden evoluutioteoreettinen selitys on antanut odottaa itseään näin kauan. Lajien synnyn ilmestymisestä on kuitenkin jo 150 vuotta. Yhteistyön evolutiivisen teorian täydentyessä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että teoria vaatii lainattua voimaa peliteorian suunnalta. Peliteoriasta on nopeasti kehittynyt eräänlainen yhteistyön universaali teoreettinen kieli, jota käytetään tutkimuksissa niin ihmisyhteisöistä molekyyleihin asti. On käynyt myös ilmi, että vapaamatkustuksen kaltaiset osuustoimintatutkijoita askarruttaneet klassiset kysymykset ovat itse asiassa koko elämän keskiössä, eivätkä ole siis ainoastaan ihmisten ongelmia. 


Yhteistyön ongelmasta

Vangin dilemma ja yhteismaan tragedia ovat klassisia esimerkkejä itsekkäiden yksilöiden kyvyttömyydestä hyödyntää yhteistyön hedelmiä. 

Vangin dilemma kulkee esimerkiksi näin: 

Olet suunnitellut ja toteuttanut tuttavasi kanssa pankkiryöstön. Poliisi saa vihiä toimistanne ja pidättää teidät, mutta todisteet eivät riitä tuomioon. Syyttäjä ehdottaa teille kummallekin sopimusta. Jos jompikumpi todistaa kumppaniaan vastaan ja toinen pysyy hiljaa, vasikoija pääsee kokonaan vapaaksi ja hiljaa pysynyt joutuu vankilaan 10 vuodeksi. Jos kumpikin todistaa toisiaan vastaan, joudutte molemmat vankilaan 5 vuodeksi. Jos kumpikin pysyy hiljaa, joudutte vankilaan 6 kuukaudeksi aseiden luvattomasta hallussapidosta. Teidät pidetään erillään, joten ette voi neuvotella keskenänne. Pysytkö hiljaa vai petätkö rikoskumppanisi?
	

Rikostoverisi pysyy hiljaa
Rikostoverisi vasikoi
Sinä pysyt hiljaa
Joudutte molemmat vankilaan 6 kuukaudeksi.
Rikostoverisi pääsee vapaaksi, sinä joudut 10 vuodeksi vankilaan.
Sinä vasikoit
Sinä pääset vapaaksi, rikostoverisi joutuu 10 vuodeksi vankilaan.
Joudutte molemmat vankilaan 5 vuodeksi.




Tovereiden pienin yhteenlaskettu tuomio tulee pysymällä hiljaa, mutta yksilön kannattaa aina vasikoida tekipä toinen mitä tahansa. Toverit on näin pakotettu kilpailemaan toisiaan vastaan. 

Arkipäiväisempi esimerkki on yhteismaan tragedia. Yhteisessä omistuksessa olevalle laitumelle lampaitaan vievät paimenet hyötyvät omien lampaidensa lisäämisestä, mutta jos kaikki paimenet ajattelevat samoin, laidun ylirasittuu ja erosioituu. Tämä ilmiö on taustalla niin liikakalastuksessa kuin myös saastumisessa, liiallisessa väestönkasvussa ja ilmastomuutoksessa. 

Yhteiskuntatieteilijöille saattaa tulla yllätyksenä, että vangin dilemman ja yhteismaan tragedian kaltaiset ongelmat ovat elämän kaikille tasoille universaaleja ilmiöitä ja että luonto on oppinut niitä hyvin sietämään.

Evoluutioteoriasta ei voida johtaa elämälle mitään erityistä suuntaa. Lajit eivät sen mukaan varsinaisesti kehity, ne muuttuvat ja sopeutuvat uusiin olosuhteisiin. Kokonaisuutta tarkasteltaessa tulee kuitenkin väistämättä mieleen monimutkaistumisen trendi (Stewart 2000). John Maynard Smith ja Eörs Szathmáry (1999) ovat jakaneet elämän historian kahdeksanportaiseksi kertomukseksi, jossa lähes jokaisen portaan keskeisenä kysymyksenä on ollut ratkaista uusi versio vangin dilemmasta: kuinka itsekkäät yksilöt on saatu toimimaan yhteisön hyväksi. Jokainen porras on lisännyt monimutkaisuutta ja samalla luonut edellytykset uuden askelman ylittämiseen. Jokainen askel on myös vaihtanut yksilön määritelmän. Nisäkäs yksilönä muodostuu soluista, jotka ovat aikaisemmin kyenneet itsenäiseen elämään ja lisääntymiseen ja ovat siten olleet yksilöitä.

Alimmalla portaalla, maapallon elämän alkuhämärissä, itsekseen lisääntyvät alkeelliset molekyylit tekivät yhteistyötä muodostaakseen monimutkaisempia solukalvoihin suljettuja populaatioita. Toisella portaalla itsekseen lisääntyvät geenit muodostivat hallinnoituja kromosomeja, joiden sisäinen kilpailu estyi. Neljännellä portaalla esitumalliset bakteerisolut fuusioituvat muodostaakseen aitotumallisia soluja. Mahdollisesti vaikeiten selitettävissä on viides askelma itseään kloonaavien, ei-seksuaalisesti lisääntyvien solujen yhteistyöstä seksuaalisessa lisääntymisessä. Miksi itsensä kloonaamiseen kykenevä olento vaihtaisi järjestelmään, jossa se tulee riippuvaiseksi toisesta sukupuolesta ja jossa sen jälkikasvun geenit ovat vain puoliksi siltä peräisin? Meille läheisin askelma, monisoluisten muodostamat yhteisöt, tulee vastaan vasta seitsemännellä portaalla. Näissä askelmissa aikaisemmin itsenäiseen lisääntymiseen kyenneet osat muodostivat yhteisöjä, joissa kykenivät lisääntymään ainoastaan yhteisönä. (Maynard Smith & Szathmáry 1999, 17-19) Alemmat portaat ovat olleet välttämättomiä ylempien esiintymiselle, ja kannamme jatkuvasti mukanamme kaikkia portaikon yhteisöjä ja niiden jäseniä. Me ihmiset olemme siis aktiivisesti hallinnoitujen yhteisöjen yhteisöjen yhteisöjen jne. yhteisöjä. 

Näiden portaiden vaatima hallinnointi tulee esille tapauksissa, joissa yhteistyö natisee liitoksistaan. Monisoluisten muodostamissa yhteisöissä esiintyy vapaamatkustelua muillakin kuin ihmisillä. Mehiläispesässä työläismehiläiset saattavat munia omia muniaan sen sijaan, että hoitaisivat kuningattaren jälkikasvua. Kuria ylläpitävät muut työläismehiläiset, jotka aktiivisesti etsivät toistensa munimia munia (joissa ei ole kuningattaren merkkiferomonia) ja tuhoavat ne (Olroyd & Ratnieks 2000). Solutasolla taas syöpää voidaan kuvailla solun kapinana monisoluisen yksilön valtaa vastaan (Ridley 1996, 38). Syöpäsolu käyttäytyy täsmälleen samalla tavalla kuin yksisoluinen yksilö. Myös solujen sisällä tapahtuu vapaamatkustelua. Genomin muodostamassa yhteisössä erilaiset loiset huijaavat oman etunsa mukaisesti yhteisön kustannuksella (Haig 1997). Esimerkiksi ns. b-kromosomit vapaamatkustavat solun sisällä, eivätkä hyödynnä genomia millään tavalla. Ne ovat siten olemassa vain itseään varten ja pysyvät elossa huijaamalla itselleen tavallisia kromosomeja paremmat mahdollisuudet päätyä uuteen sukupolveen (Bell & Burt 1990, Camacho 2004). Kromosomitkin ovat itsekkäiden geenien yhteisöjä. Joskus geeni kuitenkin onnistuu purkamaan pakkovallan ja alkaa monistaa itseään organismin kustannuksella. Näin esimerkiksi Duchennen lihasdystrofia ja verenvuototauti johtuvat vapaamatkustelevien transposonien aiheuttamista häiriöistä. Hyvin kuvaavaa on, että näitä geenejä sanotaan usein ultraitsekkäiksi, koska ”normaali” itsekkyys on varattu todellisuudessa yhteistyötä tekeville geeneille. 

Tämä trendi saattaa ulottua vieläkin kauemmaksi. Joitain peliteoreettisia ilmiöitä on nimittäin havaittu jopa epäorgaanisen kemian piirissä. Toisin sanoen vapaamatkustus ilmiönä ei vaadi monimutkaista kulttuuria tai aivoja, eikä välttämättä edes elämää. Ilman jonkinlaisia itsekkyyttä hillitseviä mekanismeja olisimme yhä bakteereita. Yhteistyö ei  koskaan ole täysin stabiilia ― yhteisön pettäminen kannattaa tilaisuuden tullen ― mutta sen ylläpito lopputuloksesta päätellen on silti kannattanut, mistä todisteena on elämän pitkä historia. Elämän historiaa voisi luonnehtia kumuloituvan yhteistyön epästabiiliksi rakennelmaksi. Epästabiilia se on samassa mielessä kuin lentäminen on epästabiilia painovoiman suhteen. 

Ihmiset ovat taistelleet pitkään samojen ongelmien parissa. Luonto onkin rakentanut ihmisille hienostuneita mekanismeja, jotka mahdollistavat yhteistyön hedelmien hyödyntämisen ilman yksilön muuttumista tahdottomaksi soluksi.

Ihmisluonnon aseet itsekkyyttä vastaan (proksimaattiset mekanismit)

Taloustieteiden ”homo economicus” -malliin alkoi tulla kupruja erityisesti 1970-luvulta lähtien.  A. Simon tutki päätöksentekoa epävarmoissa tilanteissa jo 1940- ja 1950-luvuilla. Richard Titmuss (1970) huomautti, että verenluovuttajille maksettu palkkio saattaakin vähentää vapaaehtoisten verenluovuttajien määrää. 1974 julkaistiin Daniel Kahnemanin ja Amos Tverskyn klassinen artikkeli, jossa kuvailtiin kuinka epärationaalisesti ihmiset toimivat epävarmoissa tilanteissa (Tversky & Kahneman 1974). George Akerlof huomasi, että työnantajat saattavat maksaa työntekijöilleen heidän markkina-arvoaan korkeampaa palkkaa parantaakseen työtehoa (Akerlof & Yellen 1986). Kahneman teki myöhemmin myös toisen klassisen koesarjan, jossa huomattiin että ihmiset arvostavat enemmän juuri saamaansa esinettä (mukia) kuin sen rahallista arvoa (Kahneman, Knetsch & Thaler 1986). Todenteolla näitä ”poikkeamia” alettiin tutkia vasta kuin saatiin vihiä niiden todellisesta ultimaattisesta alkuperästä. Samalla kiinnostus siirtyi siitä kuinka ihmisten tulisi uusklassisen teorian mukaan käyttäytyä, siihen kuinka ihmiset todellisuudessa käyttäytyvät. Empirian takaa alkaa pikku hiljaa muodostua kuva ihmisen taloudellisen käyttäytymisen ominaispiirteistä. 

Ultimatum-peli

Ehkä helpoiten lähestyttävä esimerkki ristiiriidasta taloudellisen rationaalisuuden ja ihmisten todellisen käytöksen välillä on ultimatum-peli. Siinä henkilölle A annetaan rahaa ja käsketään jakamaan se henkilön B kanssa niin, että A saa päättää antamansa summan. Rajoituksena on, että jos B kieltäytyy vastaanottamasta tarjottua summaa, kumpikaan ei saa mitään. Rationaalisen mallin mukaisesti A:n kannattaa tarjota mahdollisimman vähän ja B:n kannattaa vastaanottaa sekin vähä mitä A tarjoaa, sillä vaihtoehtona olisi ettei kumpikaan saa mitään. Käytännön kokeissa on kuitenkin havaittu, että B torjuu tarjouksen sitä suuremmalla todennäköisyydellä, mitä pienempää summaa A tarjoaa. B siis mielummin rankaisee A:ta reiluuden puutteesta, kuin ottaa vastaan epäoikeudenmukaisena pitämänsä summan. A tietää tämän intuitiivisesti ja useimmiten tarjoaa noin puolta annetusta rahamäärästä. 

Ultimatum-peliä on pelattu ympäri maailmaa (Henrich ym. 2004) ja tulokset ovat yhdenmukaiset. Länsimaissa keskimääräinen tarjous on 42-48 prosenttia, mediaanin ollessa 50%. Muissa kulttuureissa tarjous vaihtelee 25 ja 57 prosentin välillä. Missään kulttuurissa tarjoukset eivät seuraa rationaalisen talousmallin oppeja. Vaihtelu sen sijaan selittyy kulttuurin ominaispiirteillä. Itsekkäimmät etniset ryhmät elävät perhekeskeisesti, individualistisessa kulttuurissa, jossa perheiden väliset taloudelliset sidokset ovat vähäisiä. Epäitsekkäimmissä etnisissä ryhmissä saatetaan tarjota jopa yli puolta annetusta summasta. Näille kulttuureille on ominaista voimakas sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja taloudellinen keskinäisriippuvuus. (ibid.)

Epäoikeudunmukaisten tarjousten aiheuttama ärtymys ja viha näkyy myös aivojen tiettyjen negatiivisiin tuntemuksiin liitettyjen osien aktivaationa (Sanfrey 2007). 

Public goods -peli

Toinen merkittävä peli on public goods -peli, jossa pelaajat (useimmiten kymmenkunta) siirtävät haluamansa osan rahastaan yhteiseen pottiin, joka sitten moninkertaistetaan ja jaetaan tasan pelaajien kesken. Itsekäs pelaaja ei siirrä yhteiseen pottiin mitään ja odottaa vain saavansa osuuden muiden lahjoituksista. Jos vain osa luovuttaa pottiin rahaa, on vaarana että lahjoittaja saa takaisin vähemmän kuin mitä luovutti. Taloudellinen rationaliteetti tässä ohjaa ihmiset pysymään aloillaan, mutta käytännössä yhteiseen pottiin siirretään silti rahaa. Jos peliä kuitenkin jatketaan, lupaavan alun jälkeen siirrot yhteiseen pottiin vähenevät. Tässä piilee yksi tärkeimmistä havainnoista. Ihmiset mielellään luottavat toisiinsa, mutta huijatuksi tulemisen pelko ja viha vapaamatkustajia ja huijaajia kohtaan on suuri. Siirrot yhteiseen pottiin säilyvätkin korkeina, jos pelaajille esimerkiksi annetaan mahdollisuus rangaista liian vähän lahjoittavia (Fehr & Gächter 2002 ). Sanktiot eivät kuitenkaan automaattisesti johda yhteistyön säilymiseen. Sanktiot, joiden toimeenpano hyödyttää rankaisijaa, karkottavat tehokkaasti yhteistyötä. Sen sijaan yhteistyöhön osallistujat (ibid.) ja jopa täysin ulkopuoliset (Fehr & Fischbacher 2004) ovat valmiita kärsimään taloudellista vahinkoa päästääkseen rankaisemaan vapaamatkustajia. Rankaisun täytyy siis olla luonteeltaan altruistista. Myös altruistinen rankaisu näkyy aivojen mielihyväkeskuksessa (Quervain 2004).

Wason testi

Erityisesti evoluutiopsykologian parissa paljon esillä on ollut Wasonin testi. Testissä koehenkilöille annetaan kaksi loogisesti vastaavaa tehtävää, jotka eroavat vain siinä, että toiseen liittyy normatiivinen vivahde. Ihmiset ratkaisevat paremmin normatiivisen tehtävän, minkä ajatellaan todistavan erityisen deonttisen logiikan moduulin olemassaoloa aivoissa. Deonttinen logiikka on tärkeää erityisesti vapaamatkustajien ja huijareiden ym. yhteistyöstä luistavien paljastamisessa.

Esimerkki Wasonin testistä on seuraava:

Edessäsi on neljä korttia, joiden toisella puolella on väite auton mallista ja toisella väristä. Kaksi korteista on käännetty niin että väite mallista on näkyvissä ja väite väristä on jäänyt piiloon. Toiset kaksi korttia ovat vastaavasti toisin päin niin että näkyvissä on väite auton väristä. Tehtävänäsi on kääntää kaksi korteista, niin että voit sen avulla tarkistaa seuraavan väitteen todenpitävyyden: Jos auto on pakettiauto, se on punainen. 

		
Pakettiauto

Henkilöauto

Punainen

Sininen


Suurin osa ihmisistä kääntää tässä vaiheessa kortit 'pakettiauto' ja 'punainen'. 

Pähkinä kuitenkin muuttaa ratkaisevasti luonnettaaan jos siihen lisätään normatiivinen sisältö:

Jos autoa on lainattu niin tankki on täynnä.

Autoa on lainattu

Autoa ei ole lainattu

Tankki on täynnä

Tankki on tyhjä

Huijatuksi tuleminen on mahdollista vain jos autoa on lainattu tai tankki on tyhjä, jolloin ihmiset normatiivisen logiikan mukaan haluavat tarkistaa nämä kortit. Se on tietenkin myös oikea vastaus. Vastauksen itsestäänselvyys on kuitenkin kaukana ensimmäisen testin tapauksessa. Auton sinisyyteen ei liity normatiivista sisältöä, eikä se siten herätä halua tarkistaa väitettä. Puhtaan logiikan näkökulmasta tehtävät ovat kuitenkin yhtä vaativia.  

Sitoutuminen ja siihen liittyvät patologiat

Sitoutuminen ilmiönä on esimerkki toiminnasta, joka vaikuttaa täysin epärationaaliselta, mutta josta lopulta mutkan kautta on hyötyä toimijalle (tai toimijan geeneille). Esimerkiksi upseeri saattaa sodassa käskeä sotilaitaan näyttävästi tuhoamaan kaikki takana olevat sillat. Tämä tekee perääntymisen mahdottomaksi ja toimii siten voimakkaana viestinä vastapuolelle tulevan taistelun armottomuudesta (Frank 1988). Vastaavasti avioliittoa voidaan pitää irrationaalisena sitoutumisena, jota vahvistetaan erilaisin ornamentein: asiapapereiden, näyttäyvien juhlien, sormusten ja vakavamielisten valojen muodossa. Avioliitto toimiikin luotettavana viestinä nimenomaan silloin, kun siitä peräytyminen on mahdollisimman hankalaa. Myös aggressiiviset eleet ovat eräänlaisia sitoutumisia. Kunniaan kuuluu oletus tietystä rajasta, jonka ylimentyä henkilö on loukannut rajan asettaneen kunniaa. Kunnianloukkaus vaatii aggressiivista elehdintää, joka siis käytännössä on uhkaus väkivallalla, ellei loukkaaja esitä sovittelevaa anteeksipyyntöä tai muuta vastaavaa korvausta. Kunniarajan ylläpidossa on kuitenkin riskinsä, sillä loukkaaja saattaa tarkistaa bluffin ja hyökätä kimppuun. 

Tällaiset käyttäytymiset tuovat jotain hyötyä toimijalle, mutta samalla niihin liittyy aina selkeä riski. Sitoutumista ymmärtääksemme meidän pitää hieman perehtyä sen ultimaattiseen selitykseen eli haittaperiaatteeseen tai kalliin viestinnän teoriaan (costly signaling). Haittaperiaatteen mukaan sitoutumisen idea nimenomaan on tuo kyseinen riski. Riski saa käyttäytymisen vaikuttamaan irrationaaliselta. Irrationaalisesti väkivaltainen henkilö on aina pelottava ja ennalta-arvaamaton ilmestys. Kun taas rationaalisesti vain tietyissä tilanteissa väkivaltainen henkilö (silloin kun siitä on hyötyä ja uskoo voittavansa) on aina ennalta-arvattava.

Erilaiset sitoutumisstrategiat kuuluvat olennaisesti ihmisten sosiaalisiin tilanteisiin. Käytännössä kyseessä on aina sitoutuminen, jos mukana on lupauksia tai uhkauksia. Sitoutumisstrategioiden läpivetäminen vaatii siis halua noudattaa omia sitoutumisiaan ja myös luottamuksentunnetta muiden sitoutumisia kohtaan. 

Näiden vaatimusten evolutiivinen alkuperä käy ilmi niiden patologisten tilojen kautta (Nesse 2001). Pakko-oireiseen persoonallisuuteen kuuluu kyvyttömyys ymmärtää sitoutumisia. Näillä potilailla on kylmän rationaalinen näkemys maailmasta. He eivät luota toisten antamiin lupauksiin, eivätkä anna niitä itsekään. Vastakohtana tälle oireistolle on epävakaa persoonallisuus, johon sairastunut henkilö liimaantuu hyvin nopeasti uusiin ihmissuhteisiin ja tukahduttaa ne liiallisilla vaatimuksilla ja sitoutumisilla. Lisäksi sosiopaatit kykenevät hyväksikäyttämään muiden sitoutumisia ja vetäytymään ilman tunnontuskia omista sitoutumisistaan. Nämä sairauksiksi luokitellut ääriesimerkit kertovat luontaisesta heilahtelusta proksimaattisten mekanismien esiintymisessä. Osa väestöstä kuuluu patologisiin välistävetäjiin ja huijareihin, kun taas osa voidaan luokitella patologisiksi hyväntekijöiksi. Väliin mahtuu enemmistö, ehdolliset altruistit, jotka toimivat yhteisön hyväksi, jos olosuhteet ovat oikeat. 

Kasvojen sukulaisuus

Ihmiset tunnistavat sukulaisiaan erityisesti kasvojen piirteiden avulla. Sukulaisten suosiminen on yksi yhteistyön olomuodoista, mutta tämä ilmiö voidaan myös saada esille ei-sukulaisten välillä. Eräässä kokeessa (Krupp, Debruine & Barclay 2007) koehenkilöt suhtautuivat luottavaisemmin henkilöihin joiden kasvonpiirteisiin oli kuvamanipuloitu koehenkilöiden kasvonpiirteitä ja saatiin näin aikaan eräänlainen simuloitu sukulaisuus. 

Oksitosiini

Oksitosiini on feromoneihin verrattavissa oleva hormoni, jonka on havaittu lisäävän luotettavuuden tunnetta. Koehenkilöiden neniin suihkutettiin oksitosiinia (verrokeille plaseboa), jonka jälkeen he suhtautuivat ympärillä oleviin ihmisiin luottavaisemmin. (Kosfeld ym. 2005) Tämä korostaa henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyttä. Ihmiset ovatkin yllättävän tarkkoja arvioimaan muiden käytöstä ja tunnistamaan patologisia vapaamatkustajia esim. ultimatum-pelissä, jos saavat seurustella vapaasti esim. puoli tuntia ennen peliä  (Frank 1988, 140). 

Ihmisen luontainen ryhmäkoko

Muiden kädellisten tutkimuksissa on havaittu voimakas korrelaatio aivojen etulohkon suhteellisen koon ja luontaisen ryhmäkoon välillä. Aineistosta ekstrapoloimalla saadaan ihmisen luontaiseksi ryhmäkooksi noin 150. Tämän rajan jälkeen ryhmästä katoaa jotain olennaista; ihmiset unohtavat kasvoja ja nimiä ja ryhmän sisälle alkaa muodosta häiritseviä alaryhmiä. Lukua käytetään jo hyväksi mm. Ruotsin verovirastoissa. 

Näiden proksimaattisten mekanismien ultimaattista alkuperää mietittäessä tulee esittää Tinbergenin ohjeiden (1963) mukaisesti myös kysymys fylogeniasta eli polveutumishistoriasta. Jos ihmisillä on tiettyjä taloudelliseen käyttäytymiseen liittyviä ominaisuuksia, onko lähisukulaisillamme nähtävissä mitään vastaavaa? Muillä kädellisillä tehdyt vertailevat tutkimukset ovat antaneet hieman ristiriitaista tietoa. Eräässä tutkimuksessa simpanssit saatiin pelaamaan ultimatum- pelin yksinkertaistettua versiota. Simpanssit eivät olleet läheskään yhtä kiinnostuneita tarjousten reiluudesta ja ottivat vastaan mielellään alhaisiakin tarjouksia (Jensen, Call & Tomasello 2007). Toisaalta kapusiiniapinoilla on havaittu useita ihmisillä esiintyviä talouteen liittyviä käyttäytymistaipumuksia. Kapusiiniapinat reagoivat rationaalisesti hinnanmuutoksiin, mutta tekevät irrationaalisia päätöksiä uhkapeleissä (Chen, Lakshminarayanan & Santos 2005) ja kieltäytyvät epäreiluista tarjouksista (Brosnan & De Waal 2003, van Wolkenten, Brosnan & De Waal 2007), siis juuri kuten ihmisetkin. Nämä ominaisuudet ovat joko kehittyneet toisistaan erillään ja itsenäisesti ihmiselle ja kapusiiniapinalle tai sitten simpanssit ovat menettäneet yhteisellä esi-isällämme olleita ominaisuuksia.

Katsaus yhteistyön ultimaattisiin teorioihin

Epäitsekkyys on evoluutiobiologialle suuri haaste ja mielenkiinto väistämättä kiinnittyykin siihen, kuinka haaste on ratkaistu (jos on). Yhteiskuntatieteilijöille, jotka lähinnä hyödyntävät työssään ihmisluonnon mekanismien tuntemusta, tämä tieto ei välttämättä ole erityisen relevanttia, mutta itse ihmisluonnon mekanismien tutkijoille se on erittäin keskeistä. Yhteistyön evolutiiviset teoriat perustuvat kaikki tavalla tai toisella luonnonvalinnan ajatukselle. Asian selventämiseksi ne kuitenkin voidaan jakaa myös kolmeen ryhmään. 

Luonnonvalintaan perustuvat (sisältää sukulaisvalinnan eli epäsuoran hyödyn)
Seksuaalivalintaan ja viestintään perustuvat
Ei-adaptiiviset mekanismit (geneettinen ajautuminen, geenien virtaus, epigenetiikka)

Luonnonvalinnan idea vaatii ehdottomasti, että käyttäytymisestä on hyötyä toimijan geeneille, (jotka voivat sijaita toimijassa tai myös toisessa yksilössä. Toisin sanoen samaan luokkaan kuuluu myös sukulaisvalinnan idea, jonka mukaan uhrautuva käyttäytyminen on mahdollista jos siitä koituu hyötyä toimijan lähisuvulle. 

Luonnonvalinnan kautta kehittyneet ominaisuudet ovat adaptiivisia eli ne parantavat sopeutumista ympäristöön. Aivan samaa ei voi sanoa seksuaalivalinnasta. Soidintaisteluissa hyödylliset sarvet, koreat pyrstöt ja huomiota herättävät väritykset ovat usein haitallisia eloonjäämisen kannalta. Sarvet juuttuvat pensaikkoihin, isot koristeet hidastavat ja kirkkaat värit toimivat huonosti suojavärityksenä. Yhteistyön yhteydessä kantavana ajatuksena onkin, että yhteistyön ja altruismin eri muodot saattaisivat olla vastaavanlaisia pöyhkeilyn muotoja, mikä selittäisi niiden näennäisen haitallisuuden yksilölle. Kerskailevan pöyhkeilyn taustalla taas on edellämainittu haittaperiaate. Siis mitä voimakkaampi ja terveempi yksilö niin sitä enemmän on varaa satsata sarviin ja petoja houkutteleviin värityksiin. Ongelmana seksuaalivalinnan soveltamisessa on, että sen tuottamat ominaisuudet näkyvät vain toisella sukupuolella.

Yleinen harhakäsitys on, että evoluutio toimii aina valinnan kautta. Todellisuudessa yllättävän suuri osa ominaisuuksista on puhtaasti satunnaisia. Geneettisella ajautumisella viitataan sattuman aiheuttamiin ominaisuuksiin, jotka eivät ole siis kehittyneet luonnonvalinnan kautta, eivätkä siten ole välttämättä hyödyllisiä tai haitallisia yksilöille. Geneettinen ajautuminen on yleistä pienissä populaatioissa, joissa on suurempi todennäköisyys jonkin ominaisuuden esilletulemiseen pelkästään sattuman vuoksi. Usein taustalla on myös ns. pullonkaulaefekti, jossa sattuman kautta pullonkaulan läpi päässeillä saattaa olla pääpopulaatiossa marginaalisia ominaisuuksia.

Joidenkin arvioiden mukaan ihmispopulaatio koostui tietyssä vaiheessa korkeintaan 2000 yksilöstä (Valste 2004, 233), joten geneettinen ajautuminen on potentiaalisesti ollut merkittävää ihmisen nykyisten ominaisuuksien suhteen. Ihmisten kädellisten sukulaisten fossiileja kaivetaan nykyään niin tiuhaa tahtia, että uusi laji fossiilien joukosta löytyy noin joka toinen vuosi (Valste 2004, 9).  Kvantitatiiviseen evoluutioteoriaan kuuluvien tutkimusten mukaan Homo-suvun monihaaraisen lajiutumisen takana olisi geneettinen ajautuminen, eikä niinkään luonnonvalinta (Ackermann & Cheverud 2004, Weavera, Rosemanc ja Stringer 2007). Tätä tulosta tukee myös nykyihmisen poikkeuksellisen pieni geneettinen variaatio, mikä nimenomaan kertoo menneisyyden pullonkauloista. On siis täysin mahdollista, että osa ihmisen ominaisuuksista ovat puhtaita sattumia, eikä luonnonvalinta ole ehtinyt niitä karsia pois. 

Varoituksen sana biologiasta innostuneille
	
Ehkä vakavin ja houkuttelevin sudenkuoppa biologisen ja yhteiskuntatieteellisen tiedon yhdistämisessä on analogisuus. Varhainen esimerkki on Spencerin yhteiskuntateoria (sosiaalidarwinismiksikin sanottu), jossa luonnon periaatteiden ajateltiin sellaisenaan sopivan yhteiskunnalliselle tasolle. Samaa analogista ajattelua oli myös Freudin kuvailemissa kehitysvaiheissa (anaalinen, oraalinen, fallinen), jotka oli suoraan kopioitu puolitieteellisestä rekapitulaatio-opista. Analogioihin ovat haksahtaneet myös biologit itse. Richard Dawkinsin meemiteoria on tästä oireellinen esimerkki. 

Analogisuus ei ole pelkästään menneisyyden ongelma. Nykytiedemiehet tuntuvat olevan yhtä malttamattomia odottamaan kausaalisia ketjuja. Sen sijaan oiotaan mutkia ja heitetään sekaan analoginen selitys. Näin esimerkiksi yhteistyön proksimaattisten mekanismien empiirisessä tutkimisessa kunnostautuneet Herbert Gintis ja kumppanit (2005, 9) ovat malttamattomina ehdottaneet ”kulttuurista ryhmävalintaa”. Samassa teoksessa kirjoittavat Smith ja Bird (2005, 115) sanoutuvat tästä ideasta irti. Varovaisuudella kannattaa suhtautua mm. kulttuurievoluution ja universaalin darwinismin ideoihin. 

Yhteistyön selittämisessä käytettävä teoriakavalkadi on vuosien mittaan laajentunut. Yhteistyön evoluutioteorioita ei kuitenkaan voi syyttää teoreettisesta pluralismista samaan tapaan kuin sosiologian ja psykologian teoriaperinteitä on syytetty. Edellä mainittujen teorioiden kantavana ajatuksena on tavalla tai toisella aina kuitenkin luonnonvalinnan ajatus, jolle ne ovat alisteisia. Yhteistyön evoluutioteoriaa sen sijaan vaivaa jatkuva semanttinen sekamelska, mitä vahvistaa ihmistieteiden horisontaalisen tiedonvaihdon puutteet ja jatkuvat ”pyörän uudelleen keksimiset” (West, Griffin & Gardner 2007). Yhteistyön evoluutiota tutkitaan lähestulkoon jokaisen ihmistieteen parissa, eikä integraatiolle ole riittävästi aikaa. Olennaisen etsiminen sekamelskasta onkin tällä hetkellä vaativa urakka.

Ihmisluonto ja osuustoiminta

Ihmisluonnon merkitys osuustoiminnalle tai ylipäänsä kaikelle taloudelliselle toiminnalle liikkuu nähdäkseni kahdessa eri sfäärissä. Ensiksi voidaan tutkia voitaisiinko edellä mainittuja mekanismeja, muiden muassa, hyödyntää suoraan osuuskuntien pystyssä pysymisen parantamiseen. Vapaamatkustus (tai opportunismin pelko tms.) on yllättävänkin yleinen ongelma, mikä osaltaan kertoo siitä, että osuustoiminnan periaatteet eivät ole täydellisiä ja kiveen hakattuja. Erityisen oleellista tässä vaiheessa on jatkaa itse mekanismien tutkimista. Käytännössä suuri osa edellä mainituista mekanismeista on havaittu vasta 2000-luvun puolella. Toisekseen oleellista on myös ihmisten mielikuvat ihmisluonnon sisällöstä. Ihmisten olettamukset ihmisluonnosta ovat tällä hetkellä melko kyynisiä ja hobbelaisuuden piinaamia. Tällä on luonnollisesti merkittävä vaikutus ihmisten käyttäytymiseen ja jopa näiden mekanismien sukupolvien mittaiseen poisoppimiseen. Käytännössä tilanne voi johtaa epäluottamuksen kierteeseen ja jatkuvaan katkeruuteen vapaamatkustajia kohtaan (joiksi luetaan kaikki muut). Silloin ihmiset toimivat, jatkuvasti kärsien, omaa luontoaan vastaan, koska eivät voi muutakaan. 

Friedrich Hayek onkin huomauttanut, että rationaalinen talous on ”luonnotonta”, eikä se ”mukaudu ihmisen biologiseen varustukseen” Hayek 1998, 29). Tärkeämpää Hayekin mukaan on rationaalisuus ja ihmisluonnon on yksinkertaisesti mukauduttava tähän. Ehkä tämä kommentti kuvastaa hyvin osuustoiminnan väitetyn ”idealismin” ja uusklassisen taloustieteen väitetyn ”rationaalisuuden” todellista jakoa. Jatkossa voi hyvinkin olla, että ihmisten silmissä uusklassinen taloustiede näyttää ”autistiselta” ja epärealistisen idealistiselta, kun taas vaihtoehtoiset yhteistyötä korostavat talousmallit ovat kyynisiä ja tieteellisen eksakteja. 
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