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Pahuus

Tavallisen tuntuinen perheenisä surmaa vaimonsa ja lapsensa.
Mies tappaa keittiöveitsellä ryyppytoverinsa mutta ei pysty selvin
päin kertomaan motiiviaan.

Maailmassa on kriisipesäkkeitä enemmän kuin aikoihin. Yh-
dysvaltain presidentti George W. Bush puhuu demoneista ja
uhoaa »kitkevänsä pahan pois». Sota Irakissa jatkuu. Länsimaat
säätävät terroristilakeja uusien itsemurhaiskujen pelossa. Ta-
vallinen kadunmies miettii, pitäisikö hänen pelätä.

Mistä paha nousee? Voiko pahuuden kitkeä meistä pois? Vai
onko se hyväksyttävä osana meitä?

Meissä kaikissa on pahuus. Tästä 
kirjailija, oikeusoppinut, biologi 
ja filosofi ovat samaa mieltä.

�





Filosofi-kirjailija Torsti Lehtinen on juu-
ri palannut Valamon luostarista Heinäve-
deltä vetämästä seminaaria, jonka aiheena
oli pyhä ja paha kirjallisuudessa. Lehtisel-
le ihmisen pahuus on itsestään selvä asia.
Sen kiistäminen johtaisi hänen mukaansa
valheelliseen ihmiskuvaan.

»Olen taipuvainen ajattelemaan Dosto-
jevskin tavoin, että todellisuuden syvässä
olemuksessa käydään hyvän ja pahan välis-
tä taistelua. Ristiriita on syvällä jumaluuden
ytimessä: Jumalassa on saatanallinen sel-
käpuoli, ja ihminen on Jumalan kuva.»

Lehtisen mukaan tärkeintä on tunnistaa
itsessä oleva pahuus. Hän on jopa sitä miel-
tä, ettei hyvyys ole edes mahdollista ennen
kuin tunnistamme oman pahuutemme.

»Kaiken kulmakivi on se, että myönnäm-
me oman heikkoutemme ja hyväksymme
sen myös toisessa. Ihminen, joka on aidos-
ti katsonut omaa tulevaa kuolemaansa,
omaa heikkouttaan ja oman lihansa alt-
tiutta, on taipuvainen käyttäytymään soli-
daarisemmin myös muita kohtaan.»

Pahinta on itseriittoisuus
Lehtisen mukaan pahuus sijaitsee »sellai-
sissa metafyysisissä syvyyksissä, etteivät
järjen, psykiatrien tai psykoanalyytikkojen
näpit yllä ikinä sinne asti». Hänestä mei-
dän pitäisi suostua siihen, että ihminen ei
tiedä kaikkea ja että meissä on myös sy-
vempi mystinen ulottuvuus.»

Lehtistä huolestuttaa pahuuden lisään-
tyminen ihan tavallisten ihmisten kes-
kuudessa.»Pahinta on itseriittoisuus ja täy-
dellinen välinpitämättömyys.

»Yltiöyksilöllisessä kulttuurissamme mie-
titään vain, mitä teoistamme seuraa minul-
le, piittaamatta siitä, että monet asiat, jotka
tuottavat minulle iloa ja nautintoa, saattavat
tuottaa toisille surua ja huolta.»

Hän löytää kasvavan itseriittoisuuden syyt
menneiltä vuosikymmeniltä, jolloin meillä
oli vallalla »yksilöä muottiin pakkaava, yksi-
lövihamielinen järjestelmä». Nyt heiluri on
heilahtanut toiseen äärimmäisyyteen.
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Miten olet joutunut silmäkkäin pahuuden kanssa?
Diakoniajohtaja Sirpa Tirri, Vaasa
� »Välinpitämättömyys on pahuutta. Kohtaan työssäni paljon
sellaisia ihmisiä, joita kukaan ei auta: vanhuksia, mielenter-
veysongelmaisia, työttömiä, erilaisissa elämänkriiseissä
olevia ihmisiä, taloudellisessa ahdingossa olevia, päihdeon-
gelmaisia. Heikot jäävät kovin helposti heitteille nykyisin.»

»Myös itsekkyys ja itseriittoisuus ovat pahuutta. Vanhem-
mat haluavat toteuttaa niin hirveästi omia unelmiaan ja
tehdä elämänsä aikana sitä ja tätä, että lapset tahtovat
unohtua.»

Professori Heikki Ylikangas, Helsinki
� »Ihmisen pahuus tuli karmealla tavalla näkyviin Suomen
sisällissodassa vuonna 1918. Sekä punaisten että valkoisten puo-
lella tapettiin tuhansia ihmisiä ilman kelvollista tutkintaa. Tappa-
misen syyksi riitti pelkkä asema. Punaisten puolella se, että
toinen oli tehtaan- tai maanomistaja, valkoisten puolella se, että
toinen kuului työväenyhdistykseen. Historiankirjoituksessa
tekoihin on aina jokin syy. Pahuus on selityksenä epähistorialli-
nen. Mutta sodassa on vaikea selittää ainakaan karkeimpia
ylilyöntejä muulla kuin ihmisluonnosta kumpuavalla pahuudella.»



Suuri osa maailman pahuudesta on kui-
tenkin inhimillistä, ihmisen heikkoudesta
johtuvaa.

»Tuomittavampaa on tietoisiin arvova-
lintoihin perustuva pahuus. Pahinta on ve-
tää hyvän ja pahan rintamalinja itsensä ja
muiden, tai oman ja muiden yhteisöjen vä-
lille. Tai oman ja muiden kansakuntien, tai
oman ja muiden uskontojen välille.»

Todellisuudessa hyvän ja pahan rinta-
malinja kulkee jokaisen yksilön, yhteisön,
kansakunnan ja uskonnon lävitse.

Lehtinen arvostelee myös työelämän ko-
ventunutta ilmapiiriä.

»Meneillään olevissa onnellisuusolym-
pialaisissa, ihmisten pakottamisessa esiin-
tymään itseään täydellisempinä ja vah-
vempina ja ylläpitämään kaikenlaisia ku-
lisseja, saattaa haaskautua niin paljon voi-
mavaroja, ettei voimia enää riitäkään si-
säisen tilan muuttamiseen.»

Lehtisen mukaan kaikki ratkeaa sen pe-
rusteella minkälainen ihminen on sisäi-
sesti.

»Meitä ei voida pakottaa hyvään poliisi-
voimien tai ulkoisen pakon nojalla. Ilmei-
sesti ainoastaan vahva usko siihen, että
joudumme kuoleman jälkeen vastuuseen
teoistamme, vaikuttaisi käyttäytymiseem-
me ja valintoihimme radikaalilla tavalla.»

Pahan leima sallii kaiken
Kysymys pahasta on askarruttanut myös oi-
keusfilosofi Ari Hirvosta. Häntä harmittaa
se, että enää vain teologit tuntuvat kykene-
vän keskustelemaan pahasta teoreettisesti.

»Rikosoikeus ei edes tunne pahuuden
käsitettä. Ihmisiä rangaistaan lain rikko-
misesta, eikä siitä, että he ovat pahoja.»

Filosofiassa kysymys pahuudesta kitey-
tyy kysymykseen vapaasta tahdosta. Koska
ihmisellä on mahdollisuus valita hyvän ja
pahan väliltä, hän on aina vastuussa teois-
taan ja siten myös pahasta. Tätä pahuutta
filosofia ei Hirvosen mukaan juuri ajattele
nykyisin, koska se pitää sitä »liian epä-
tieteellisenä käsitteenä».

»Psykologiassakin pahuus on muuttunut
tautiluokitukseksi tai biologiseksi ilmiöksi.»

Hirvosella on pelkonsa: »Se, että pahaa ei
ajatella teoreettisesti, johtaa helposti sii-
hen, että sitä on helppo käyttää poliittises-
ti tarkoitushakuisesti.»

Hän viittaa presidentti Bushin New Yor-
kin terrori-iskujen jälkeen käyttöön otta-
miin ilmauksiin »pahuuden akselista» ja
»äärimmäisen pahuuden ilmentymästä».

»Pahan leima oikeuttaa sellaisia äärim-
mäisiä toimenpiteitä, joita muutoin emme
hyväksyisi demokraattisessa oikeusval-
tiossa tai kansainvälisessä oikeudessa. Täs-
sä mielessä paha uhkaa jopa oikeuden pe-
rusarvoja.»

»Toisaalta voi kysyä, onko hyvä, että oi-
keusjärjestys riisuu päätöksistään moraali-
set kannanotot hyvästä ja pahasta, niin että
se on pelkkää ongelmien, riskien ja riitojen
hallinnointia? Oikeudenkäytöstä on silloin
vaarassa tulla pelkästään teknistä ratkaisu-
toimintaa, eikä kysymystä pahuudesta osa-
ta enää edes ajatella», Hirvonen pohtii.

Alistajia on joka paikassa
Rikosoikeuden professori Terttu Utriaisen
mielestä pahuuden jättäminen pois rikos-
oikeuden tunnusmerkistöstä kertoo lain-
säädännön humaanista lähtökohdasta,
mutta myös naiiviudesta. »Lain mukaan
kaikki ovat hyviä, ja vasta vaikeat olosuh-
teet tekevät heistä rikoksentekijöitä.»

Utriaisen mukaan ahneita ja sadistisia
ihmisiä löytyy muistakin rikoksentekijöis-
tä kuin vain syyntakeettomiksi julistetuis-
ta murhaajista.

»On ihmisiä, jotka nauttivat toisten alis-
tamisesta. Se on taustalla monessa perhe-
väkivaltatapauksessa. Heitä löytyy myös
monilta työpaikoilta. Siksi pahuus pitäisi
ottaa keskusteluun.»

Utriaisen mukaan rikosoikeuden yksi
tärkeä tehtävä on pitää ihmisen pahoja
puolia aisoissa ja osoittaa normijärjestel-
mällä, mikä ei ole sallittua.

»Se tarkoittaa sitä, että tuomiot pitää
myös kirjoittaa siten, että jokainen ym-
märtää, mikä on kiellettyä.»

Hänen mukaansa tuomioistuin on anta-
nut viime aikoina arveluttavia jollei vääriä
viestejä siitä, mikä on moraalisesti hyväk-
syttävää ja mikä ei.

»Niin tapahtui, kun Oulun taksisurman
ja Eveliina Lappalaisen murhatuomiot
muutettiin tapoiksi. Nykyisellään krimi-
naalipolitiikka suojelee rikoksentekijää,
mutta sen tehtävä on huolehtia, että myös
uhrin ja omaisten oikeudet toteutuvat.»

Vai onko pahuus kemiaa?
Toisin kuin lainsäädäntö, oikeuspsykiatria
tuntee kypsymättömän, sadistisen persoo-
nallisuuden. Silti Kuopion yliopiston oi-
keuspsykiatrian professori Jari Tiihonen-
kaan ei puhu pahuudesta. Kriminaalipoti-
laiden hoitoon ja tutkimukseen keskitty-
neessä Niuvanniemen sairaalassa Kuo-
piossa työskentelevä Tiihonen etsii selitys-
tä väkivaltaisuudelle biologiasta, ihmisen
aivoista.

Tutkimuksissa rikoksen uusijoilla on
havaittu muutoksia muun muassa aivojen
serotoniini- ja sokeriaineenvaihdunnassa.
Tiihosen mukaan kasvuympäristöllä on
kuitenkin yhtä suuri merkitys kuin peri-
mällä väkivaltaisuuden kehittymisessä.

»Uusiseelantilaisten tutkijoiden parin
vuoden takainen tutkimus osoitti, että vaik-
ka lapsella oli niin sanottu »riskigeeni», eli
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Sosiaalityöntekijä Riitta Kiviharju, Iisalmi
� »Tapaan päivittäin perheitä, jotka tarvitsevat lastensuojelun
tukitoimia. Vaikeimpia ovat lasten huostaanottotapaukset.
Perheeseen on saattanut kasaantua päihde- ja mielenterveyson-
gelmia, työttömyyttä, mutta yhtä hyvin kyseessä voi olla
uraperhe, jonka arvojärjestyksessä lapset eivät olekaan enää
etusijalla. Vanhemmat eivät tiedä, miten olla vanhempia.»

»Kysymykset pahuudesta tulevat mieleen silloin, kun aikuis-
ten käytöstä katsoo lasten silmin. Mitä kaikkea kodeissa voikaan
tapahtua? Meidän tietoomme tulevat vain ääritapaukset.»

Psykologi, kirjailija Esa Sariola, Helsinki
� »Olisi leuhkaa väittää, että tiedostaisin itsessäni olevan
pahuuden,  mutta aina kun havaitsen itsessäni ahneutta, kateut-
ta tai mustasukkaisuutta, se on syyllisyydentunnon ja häpeän
paikka. En usko vastuuttomuuden tai pahuuden lisääntyneen;
pahuutta on ollut aina. Vanha yhteisöllinen kulttuuri oli paljon
raaempi ja rajumpi kuin nykyinen yksilöllinen kulttuuri. Me
elämme paljon pehmeämmässä, toisista ihmisistä huolehtivam-
massa ja lempeämmässä maailmassa kuin ne, jotka elävät
edelleen yhteisöllisessä kulttuurissa.»

”Ihmisiä 
rangaistaan lain
rikkomisesta, 
eikä siitä, että 
he ovat pahoja.”

�

�
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poikkeava aivojen välittäjäainegeeni, hä-
nestä ei tullut epäsosiaalista, kun vanhem-
mat rakastivat ja tukivat häntä. Perimä ei
siis yksin riitä selittämään väkivaltarikolli-
suutta. Lisäksi tarvitaan tietyntyyppinen
kasvuympäristö. Vastaavasti osin suvuittain
kulkevan aikuistyypin diabeteksen puhkea-
minen voidaan estää muuttamalla ruokai-
lutottumuksia.»

Tiihosen mukaan »pahin porukka» erot-
tuu joukosta jo lastentarhassa: »He eivät
noudata yhteisiä sääntöjä, tappelevat her-
kästi, rikkovat paikkoja.»

»Näitä lapsia voitaisiin auttaa tukemalla
heidän vanhempiaan kasvatustehtävässä.
Tärkeintä olisi, että lapsilla olisi rakastava
mutta samalla johdonmukainen ja rajat
asettava kasvatus. Usein näiden lasten van-
hemmat kärsivät samoista ongelmista, jotka
lapsille ovat syntymässä. He käyttävät päih-
teitä ja ovat väkivaltaisia. Jos lasten tekemi-
set ovat vanhemmille yhdentekeviä, ketjun
katkaiseminen on hyvin vaikeaa.»

Nuorinakin näillä lapsilla on vielä toivoa.
»Auttaminen pääsemään irti väärälle ural-
le vievästä kaveriporukasta olisi monelle
pelastus. Lievät tapaukset hyötyvät tera-
piasta tai muusta puuttumisesta myöhem-
minkin, mutta kovimpaan ryhmään eivät
tehoa mitkään puheet .»

Itsekkyydestä myös hyötyä
Vaikka monet henkirikosten tekijät näyttä-
vät usein tavallisilta, rauhallisilta isiltä ja äi-
deiltä, normaali ihminen ei Tiihosen mu-
kaan yleensä tapa eikä murhaa.

»Henkilölle on saattanut kehittyä päälle
päin näkymätön mielisairauden muoto,
jolloin rikos tehdään harhan vallassa. Tai
sitten kyse on impulssikontrollin ongel-
masta; vaikeudesta säädellä omaa käyttäy-
tymistään. Kun tällaisen ihmisen mennei-
syyttä tutkitaan tarkemmin, sieltä löytyy
samantapaista käyttäytymistä.»

Valtaosa, noin 80 prosenttia Suomessa
tehtävistä henkirikoksista on taparikollis-
ten humalapäissään tekemiä.

»He ovat epäsosiaalisia miehiä, joilla on
lyhyt pinna, ja kun he ottavat alkoholia tai
amfetamiinia, he alkavat tapella. Osa voi
olla rauhallisiakin, mutta yhtäkkiä heidän
päässään naksahtaa, ja seuraukset voivat
olla arvaamattomat. Siinäkin kyse on im-
pulssikontrollin ongelmasta.»

Noin kymmenen prosenttia henkirikok-
sia tehneistä on syyntakeettomia, skitsof-
reniaa tai muuta psykoottista häiriötä sai-
rastavia. Loput kymmenen prosenttia hen-
kirikoksista on harkittua pahuutta.

Esimerkiksi Amerikassa harkitut henki-
rikokset ovat merkittävästi yleisimpiä, kos-
ka siellä toimii paljon rikollisjengejä. Mitä
rauhallisempi ja järjestäytyneempi yhteis-
kunta on, sitä suurempi osuus rikollisista
on psyykkisesti poikkeavia.

Impulsiivista aggressiivisuutta voitaisiin
Tiihosen mukaan vähentää lääkkeillä,
mutta laki ei salli pakollista hoitoa muille
kuin varsinaisesti mielisairaille.

»Myöskään aivokuvantamista, kuten se-
rotoniini- ja sokeriaineenvaihdunnan mit-
taamista, ei voida käyttää ennaltaehkäi-
sevästi, koska nykyisen lainsäädännön mu-
kaan epäsosiaalisia henkilöitä ei saa hoitaa
pakolla.Hoitoa eniten tarvitsevat eivät halua
luopua vapaaehtoisesti epäsosiaalisesta
kulttuurista ja päihteiden käytöstä.»

Myös tutkimustietoa tarvittaisiin lisää,

sillä käytössä olevat testit antavat parhaim-
millaankin 80-prosenttisen varmuuden ri-
koksen uusimisesta.

Tiihosen mielestä rikoksen uusimista
voi varmemmin ennustaa vanhalla rasti
ruutuun -persoonallisuustestillä kuin bio-
logisilla mittareilla.

»Useissa meistä on psykopaatin tunnus-
merkkejä kuten manipulatiivisuutta, pin-
nallista charmia ja lipevyyttä. Jotkut vain
ovat fiksumpia ja osaavat hoitaa sisäpiiri-
kaupat niin, etteivät jää kiinni. »

Tiihosen mukaan »pienestä epäitsek-
kyydestä» on ollut meille evoluutiossa toi-
saalta hyötyä.

»Ihminen on yksi variaatio ihmisapinoi-
den ryhmästä. Biologisesti olemme edelleen
samanlaisia olentoja kuin kivikaudella, mut-
ta osa ominaisuuksistamme on muovautu-
nut vuosituhansien aikana. Sosiaalisessa
yhteisössä ne, jotka auttavat toisia tulevat
yleensä myös autetuiksi. Sopivasti mukavat
menestyvät. Liian kiltit yksilöt häviävät ajan
mittaan evoluutiossa; he eivät saa jälkeläisiä.
Vahvimmat vievät ravinnon ja naaraat. Myös
poikkeavan aggressiivisten yksilöiden har-
valukuisuudelle on selitys: kädellisten kes-
kuudessa kurinpalautus tulee rivakasti.»

Sokeita pisteitä 
Pahuus ei ole tuntematon käsite aristoteeli-
sen perinteen tutkimusprofessorille Taneli
Kukkosellekaan, vaikka hän puhuu mie-
luummin »etiikan rajoista». Kukkonen työs-
kentelee Victorian yliopistosta Kanadassa.

Hän nojaa ajattelunsa Aristoteleeseen,
jonka mukaan moraalinen ajattelu ja toi-
minta ovat keskitien hakua ja tapahtuu ai-
na kahden ääripään välissä.

»Sen mukaan hälytyskellojen pitäisi alkaa
soida heti, kun ihmiset alkavat tuntea olon-
sa liian mukavaksi. Kun he alkavat olla kovin
itsetyytyväisiä, ja sitä mieltä, että käyttäytyvät
juuri niin kuin pitääkin. Silloin on syytä
epäillä, että emme katso silmiin niitä asioi-
ta, jotka olisivat epämukavia ja osoittaisivat
omissa toimissamme piilevän pahan.»

Taiteilija Rafael Wardi, Helsinki
� »Pahuutta on vaikea tunnistaa, koska se on usein verhou-
tunut joksikin aivan muuksi. Hyvänä pidetty asia voi olla paha
tai tuottaa pahaa ja päinvastoin. Ei ole kauan, kun joku
kirjoitti lehdessä, että nykyisin urheillaan sotimisen sijasta.
Kun naiset haluttiin työelämään, sanottiin, että kotiin jäämi-
nen on paha. Kun naisten halutaan nyt jäävän kotiin, sano-
taan, että lapsille on pahaksi, jos äidit käyvät töissä. Kun
maalaan joskus oikein kauniin, ajatellun taulun, maalaankin
sitä, mitä en itse ole. »

Stakesin köyhyystutkija Jouko Karjalainen, Helsinki
� »Pahinta pahuutta ovat ahneus ja välinpitämättömyys. Ne näky-
vät tavassa, jolla eliitti ottaa nykyisin etäisyyttä muuhun yhteiskun-
taan. Tulonjako on  revennyt. Eniten ansaitseva prosentti väestöstä
vie leijonan osan Suomeen jäävästä kansantuotteen kasvusta.»

»Ilmapiirin kovenemisesta on jo merkkejä pääkaupunkiseu-
dulla. Asukasyhdistykset nousevat heti takajaloilleen siellä,
minne asunnottomille tai mille tahansa vaikeuksissa olevalle
ryhmälle yritetään järjestää asuntoja. Taustalla on pelko
asuntojen hinnan alenemisesta.»

”Useissa meistä
on psykopaatin 
tunnusmerkkejä
kuten lipevyyttä 
ja pinnallista 
charmia.”

�
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Kukkosen mielestä vastuu kehitysmais-
ta on yksi niistä haasteista, joita olemme
kaikkein vähiten halukkaita katsomaan
silmiin. Toinen on ympäristökysymykset.

»Sama koskee kaikkia länsimaiden kan-
salaisia: meidän todelliset vaikutusmahdol-
lisuutemme ovat paljon suuremmat kuin
myönnämme. Voisimme vaatia suurempaa
ja laajemmalle ulottuvaa oikeudenmukai-
suutta kuin mitä teemme ja tehdä omasta
puolestamme todellisia uhrauksia.»

Kukkosen mukaan havaittu pahuus on
aina sidoksissa kulttuuriin ja aikakauteen.

»Suomalaisessa körttikulttuurissa hen-
gellistä ylpeyttä ja maallista pröystäilyä pi-
dettiin pahana. Toisina aikoina pahimpa-
na on pidetty yhteiskunnallisiin raken-
teisiin pesiytynyttä rakenteellista vääryyt-
tä: kaiken pahan alku ja juuri piili sorros-
sa. Tämän hetkisessä pohjoisamerikkalai-
sessa keskustelussa pahuus on kilpistynyt
kysymyksiin yksilömoraalista. Varsinkin
seksuaalietiikan kysymykset ovat nous-
seet tärkeiksi», Kukkonen luettelee.

Hänen mukaansa jokaisella kulttuurilla
on vastaavasti myös omat sokeat pisteen-
sä.

»Yhdysvalloissa joissain piireissä saate-
taan ajatella, että kunhan vain homosek-
suaalisuus, abortit ja terrorismi saadaan
nujerrettua, pahoista pahin on takana.
Kunniamurhien pahuus kyllä nähdään-
muttei omaan arkeen pinttynyttä nurjuut-
ta. Ja taas toisin päin: ihmiselle, joka on
kasvanut uskomaan, että tyttöjen ympäri-
leikkaus on sekä maallinen hyvä että us-
konnollinen velvollisuus, käytännön hir-
veyttä on vaikea nähdä.»

Kun Suomessa osataan Kukkosen mu-
kaan sujuvasti siunailla molempien ka-
maluutta, hän kysyykin, miltä itse aiheut-
tamaltamme pahalta me puolestamme
suljemme silmämme?

Vastassa »suurempi paha»
Onko lopulta olemassa mitään tekoja, joi-
ta ei tulisi sallia missään olosuhteissa?

Oikeushammaslääkäri Helena Ranta, Helsinki
� »Koin voimakkaasti, että pahuus oli läsnä koko sodan ajan
Balkanilla. Bosnian sodan aikana raiskattiin paljon musliminaisia.
Heidän kohtalonsa oli erityisen järkyttävä, koska sen jälkeen
myös heidän oma yhteisönsä sulki heidät ulkopuolelleen. Heidän
ei myöskään sallittu tehdä aborttia, vaan heitä pidettiin eristyk-
sissä, kunnes raskauden keskeyttäminen oli mahdotonta.
Työssäni jouduin tunnistamaan tällaisen naisen ja hänen synty-
mättömän lapsensa ruumiit naisen räjäytettyä käsikranaatin
sylissään. Raskaana olevia naisia löytyi myös joukkohaudoista.»

Sosiaalityöntekijä Eila Karjalainen-Johansson, Lahti 
� »Työssäni mietin usein, mitä on pahuus. Eihän kukaan ole
syntyessään paha, mutta mikä sitten saa toiset tekemään
rikoksia, joiden kohteena on usein viattomat, avuttomat ihmiset.
Ovatko myös rikoksentekijät uhreja?»

»Meidän tehtävämme on pyrkiä auttamaan esimerkiksi huumei-
den käyttäjiä tarjoamalla päihdekuntoutusta. Mutta ongelma on
siinä, että rahaa kuntoutukseen ei ole riittävästi. Halukkaatkin jou-
tuvat odottamaan pitkiä aikoja hoitoon pääsyä. Sama ongelma
koskee mielenterveyspotilaita. Katu ei ole kenenkään hoitopaikka.»

�
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Kukkonen vastaa: »Hyvänä päivänä
useimpien on varmasti helppo yhtyä aina-
kin periaatteellisella tasolla YK:n ihmisoi-
keusjulistukseen tai elämänvarjelemisen
periaatteeseen.Yksijumalaisessa uskonto-
perinteessä katsotaan, että elämä itse on
Jumalan luomistyön ilmentymä. Silloin
elämänvastaisuus jos mikä olisi pahaa ja
tappamisen kieltäminen olisi ensimmäi-
nen moraalikäsky.»

»Mutta kuinka sitten käyttäydytään krii-
sin tullen? Kenen luonne kestää silloin? Ja
mitä kaikkea ’suuremman pahan’ torju-
miseksi on sallittua tehdä?»

Kukkonen ei lähde osoittamaan sormel-
la yhtä yksittäistä ryhmää. Hän löytää kai-
kista ääriliikkeistä rakenteellisia saman-
kaltaisuuksia.

»Itsemurhapommittajien logiikalle löy-
tyy rinnastuksia kaikista kulttuureista. Ää-
ri-islamilaisen, lopunajallisen ympäristö-
liikkeen, kristillisen- tai hindufundamen-
talistisen liikkeen periaatteet eivät tältä
osin välttämättä eroa toisistaan. Niissä
kaikissa tekijät tunnustavat tekevänsä jo-
tain väärää, mutta se nähdään osana suu-
remman pahan torjumista. Hiroshima on
ääriesimerkki aivan samasta.»

Kaikissa ääriliikkeissä on näkyvissä
myös samanlainen murros: »Vanhanaikai-
nen järkeisusko näyttää horjuvan.»

»Sen sijaan, että luotettaisiin yhteisen
keskustelupohjan löytymiseen moraaliky-
symyksissä, ajatellaan, että hyvä ja paha
hahmottuvat oikealla tavoin ainoastaan
liikkeen sisältä käsin, tiettyjen perustee-
sien hyväksymisen jälkeen. Elleivät muut
näe maailmaa samoin, täytyy heidän olla

sokeita – eikä sokeiden vakuutteluun kan-
nata uhrata määräänsä enemmän aikaa.

Päättymätön tehtävä
Länsimaat ovat huolissaan varsinkin ääri-
islamilaisten mahdollisista terrori-iskuis-
ta. Niissä nähdään sellaista pahaa ja ilki-
valtaa, jonka juuria ei voi eikä pidäkään
ymmärtää. Ääriliikkeisiin keskittymisen
sijaan Kukkonen korostaisi mieluummin,
ettei keskusteluyhteyden luomisen islami-
laisen maailman valtavirtaan pitäisi olla
vaikeaa. Islamilainen moraalinen ajattelu
kun on osa länsimaisen moraalifilosofian
jatkumoa.

»Islamilainen etiikka nojaa samoihin
kahteen peruspilariin kuin kristittyjen ja
juutalaisten: heprealaiseen monoteismiin
eli yksijumalaisuuteen ja kreikkalaiseen
järkiperäisyyteen. Siihen sisältyvät saman-
laiset mahdollisuudet ja ongelmat kuin eu-
rooppalaiseenkin ajatteluun. Kummassa-
kin perinteessä ajatellaan, että ihmisen pi-
täisi yhtäältä löytää paikkansa tässä maail-
massa ja toisaalta olla vastuussa jollekin it-
seään suuremmalle.»

Kukkosen oli vaikea ymmärtää presi-
dentti Bushia, kun tämä julisti New Yorkin
pommi-iskun jälkeen, että USA tulee kit-
kemään maailman pahantekijöistä.

»Se on virheellinen tulkinta länsimaisen
perinteen valtavirrasta. Sen mukaan paha
on sisällä meissä jokaisessa, ja se on poh-
jimmiltaan vain hyvän puutetta tai vajavai-
suutta. Pikemminkin meidän pitäisi miet-
tiä, missä me jäämme vajavaiseksi omista
ihanteistamme. Tehtävä on päättymätön,
muttei toivoton.» SK

Rikostutkija ja -kirjailija Matti-Yrjänä Joensuu, Helsinki
� »Työssäni kohtaamani pahuus selittyy usein rikollisen tunne-elämän
vauriolla. Taustalla voi olla narsistinen patologia, eli ihmiseltä puuttuu kyky
tuntea empatiaa tai syyllisyyttä.»

»Normaalissa kanssakäymisessä ahneus, mustasukkaisuus ja kateus ovat
pahuuden suurimpia käyttövoimia. Niistä varsinkin kateutta on vaikea tunnis-
taa. Minun elämässäni oli muinoin eräs ihminen, joka totaalista pelon ilmapiiriä
ylläpitämällä terrorisoi kaikkia elämänsä piiriin kuuluvia ihmisiä. Minuakin.
Vielä vuosikymmenien jälkeen se aiheuttaa minulle välillä ahdistusta. En ole
millään kyennyt selittämään hänen taustaansa. Ehkä siinä oli vain pahuus.»

Palomies-sairaankuljettaja Marko Partanen, Vantaa
� »Näen paljon pahuutta omassa työssäni, mutta se ei saa vaikuttaa työ-
suoritukseeni. Varsinkin päihteet saavat ihmiset tekemään pahoja tekoja.
Kun menemme poliisin kanssa selvittämään vaikkapa perheväkivaltatapaus-
ta, itsestä on löydettävä puolueettomuus. Sekä uhria että tekijää on autet-
tava samalla tavalla. Myös minua on uhkailtu työssäni, mutta olen selvinnyt
säikähdyksellä. Aggressiivinen käytös hoitohenkilökuntaa kohtaan on
lisääntynyt selvästi.»



” Itsemurhapommittajien 
logiikalle löytyy rinnastuksia 
kaikista kulttuureista.”


