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ma olisi eri tavalla rangaistava kuin esimer-
kiksi ampuma-aseella tehty?"

Aloitteesta löytyy myös kohta, jossa allekir-
joittajat viittaavat kansan oikeustajuun: "Tär-
kein asia on, miten suomalaiset itse kokevat
oikeudenmukaisuuden tapahtuvan näissä
ikävissä tapauksissa." Kontekstissaan lauset-
ta on vaikea lukea muuten kuin, että aloitteen
tekijtiiden mukaan Suomen kansa ei hyväksy
rattijuopuneen aiheuttamaa kuolemankolaria
pelkan tuottamuksellisuuden seuraukseksi
eli siis lahinna piittaamattomuudesta synty-
neeksi. Sen sijaan kansa haluaisi teon tulkit-
tavan tapoksi ja siita rangaistavan nykyistä
tuntuvasti ankarammin.

Lappi-Seppäla kayttaa lahes parikymmenrä
painosivua horjuttaakseen perustellusti aloit-
teen sisältämää argumentaatiota. Hänen poh-
diskelunsa keskeinen osa koskee analogiaa
rattijuopuneen ja kadulla-ammuskelijan vä-
lilla:

"Heti alkuun on hyvä lahteä siitä, että ka-
dulla voi ammuskella kohtalokkain seurauk-
sin erilaisissa olosuhteissa; toiset teot arvioi-
daan tappoina ja toiset kuolemantuottamuksi-
na. Joka ampuu Mannerheimintien ja Simon-
kadun kulmassa kohden raitiovaunupysakilla
seisovaan väkijoukktnn luomitaan taposla
silloinkin kun tekijän tarkoituksena ei ole
surmata ketään. Jos tekijä sen sijaan ammus-
kelee ajankulukseen Mannerheimintieltä
kohden Ruskeasuon metsikköä ilman. että
ampumalinjan piirissä olisi näktietäisyydellä
ihmisia, ja jos joku tallt;in luodista haavoituu
saaden sittemmin surmansa, ei tekijää tuomi-
ta taposta vaan kuolemntuottamuksesta. Sii-
hen, miten kulloinkin menetellään antavat
vastauksen tahallisuusteoriat. Huolirnatta sii-
tä, kumpaa taalla kUytetysrä kahdesta päätte-
lysäännöstä seurataan, eroaa ammuskelijan ja
rattijuopon vastuu t<tisistaan - ja mika tar-
keintä, niiden on syytä erota uastakin:r."

Ttrinen mainituista säätrnöistä operoi ns. to-

i'Kaikki sitaatteihin sisältyvät kursivoinnit ovat
Lappi-Seppälän.

dennaköisyystahallisuudella. Korkein oikeus
on lukuisissa henkirikoksia koskevissa rat-
kaisuissaan vahvistanut tahallisuuden ja tuot-
tamuksen erottelukriteeriksi sen todennäkiii-
syyden, jolla tekija on käsittänyt teon johta-
van tiettyyn seuraukseen. Tekija on tuomittu
taposta, mikali hän on pitänyt kuolemaa te-
konsa varsin todennäköisenä seurauksena.
Rattijuopuneen ajoon liittyvä hengenmenon
riski on karkeasti laskettavissa onnettomuus-
lukujen ja humalaisten ajokertojen perusteel-
la. Rattijuopumuskuolemia rattijuopuneet
itse pois lukien mutta rattijuopuneen matkus-
tajat mukaan lukien on vuosittain 20-30.
Humalaisia ajokertoja koskevat karkeatkin
vuosiarviot taas liikkuvat miljoonissa. Yhteen
rattijuopuneen ajokertaan liittyvä hengenme-
non riski on siten suuruusluokkaa l:100 000.

Jatkan Lappi-Seppälän referoimista. Van-
hemman ns. positiivisen tahtoteorian mukaan
tahallisuus taas edellyttää, että tekijä on suh-
tautunut hyväksyen tai välinpitämättömästi
mahdolliseksi mieltämäänsä seuraukseen.
Rattijuopunut sen sijaan luottaa hyväuskoi-
sesti omiin kykyihinsä ja siihen, että hän välr-
tää onnettomuuden. Teoriassa voidaan konst-
ruoida autoilija, joka päättää ajaa pysakillä
seisovan väkijoukon päälle ajatellen'jos kuo-
lee niin kuolee", ja tälloin tuomio voi tulla
taposta tai sen yrityksestä, mutta tälliiin hu-
malatilalla ei enää ole merkitystä, sillä sama

tahallisuusvastuu kohtaisi myös selvää kul-
jettajaa. Kirjoittajan logiikka puree.

Entäpä se ehdotus, että yksi monista lain
tuntemista rikoksista asetettaisiin erikoisase-
maan: siitä tuomittu ei voisi päästä ehdonalai-
seen vapauteen? Aloitteen tekijat perustele-
vat ideaansa mm. sillä, että jo kerran kuole-
man aiheuttanut rattijuopunut ei vankilassa
ollessaan pysty tekemään uusia rikoksia -
uusia samanlaisia, he tarkoittanevat. Tämän
ajattelun pätevyyden Lappi-Seppälä kiistää
seuraavin perustein:

"Eristämällä tänä uuonna kuoleman aihe-
uttaneet rattijuopot ei eristetä ensi ouonna
kuoleman aiheuttaneita rattijuoppoja, sillä ri-
koksilla on eri vuosina eri tekijät. Kymmenien

ihmishenkien pelastamiseen ei riitä
erityisryhmän eristäminen. Onnetton

tehokas ennalta estäminen eristämis
on keinoin edellyttäisi kaikkien - ta

suurimman osan - potentiaalisten r

pojen eristämista. Tämä on mahdr

senkin vuoksi, että tekijöistä jää ki
vajaat puol i prosentt ia."

Saattaa herätä kysymys, voidaankc

puneille ja heidan uhreilleen ylipä
tään. Muistelen jonkun kriminolol
hän lienee ollut Paavo Uusitalo - jo
joittaneen, että niin kauan kuin st

aikuisväesLöslä ajaa auloa ja suuri

kuisväestöstä myiis käyttää alkoholia
määrässä tapauksia nuo toiminnot o
siin, ts. teillämme liikkuu muiden st

tijuopuneita. Asian täydelliseen I
seen ei ole keinoja. Lappi-Seppälä
tutkilun tiedon valossa. etlä rangaisl

karuuden ja ilmi tulleiden rattijuopu
usten välillä ei ole suoraviivaista yh

aloitteen tekijoiden kuvitelma pitem

mioiden automaattisesta tehosta on e

tinen. Kuolonkolarin ajaminen ei ku
juopuneen suunnitelmiin, vaan hi
välttävänsä sen ajotaitonsa ansiost
joutumista sen sijaan hän ei samas

voi välttää, minkä vuoksi Lappi-Sep
sittelee kiinnijoutumisriskin, nim

koetun riskin lisäämistä. "Kuljettaj
hallutettava z äyttäotisti - paikoissa j
joissa ratsiat huomataan."

Paljonko kuitenkin suuri kiinnijou
kin lisääminen parantaisi liikenn
suutta, sita kirjoittaja ei spekuloi, jr

se varmaan olisikin. Sen sijaan hän ,

feroidun todennäköisyyslaskelmans
ta päätyy seuraavaan tulemaan:

"- - eristämälla yhdeksi vuodeks

laista rattijuoppoa, jotka ajaisivat k,

taa viikossa 15 km yli 1,5 Voo:n hr

onnistuttaisiin sulkemaan liikente
sellainen kuljettaja joka olisi aiheu
kopuolisen kuoleman. Tamakin oli
hyvä. Hintana tosin olisi, että vank

tuisi tuona vuonna myös 99 sellaista
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rattijuopuneista vaikkapa 10 prosenttia saisi
korjauksen alkoholiongelmaansa.

Miksi nämä ehdotukset eivat kelpaa? Miksi
niistä on vaikea saada aikaan edes kunnon
keskustelua? Miksi sama lehti kirjoittaa uuti-
sensa rattijuopuneen aiheuttamasta kuolon-
kolarista voimakkaan moralisoivasti, mutta
vastustaa nopeusrajoitusten tiukentamista tai
jopa vaatii niitä väljennettäviksi?

Kolmannella kysymyksellani en viittaa sii-
hen, että julkisuus jotenkin olisi kaikkien täs-
sä puheenvuorossa esiin otettujen ongelmien
takana, /ir.sr mouer eli ensimmäinen liikkuja,
kuten skotlantilais-hollantilainen tiedotus-
tutkija Denis McQuail asiaa kutsuu. Mutta
julkisuuden takana on jotakin, vielapä jotakin
olennaista.

Ehka hiukan auttaa eteenpäin tieto siitä,
että kulttuurissamme muutenkin on paljon
kaksijakoisuutta, miksi ei siis mytis suhteessa
riskeihin: monet suuretkin riskit hyväksy-
tään, eräitä tilastollisesti pieniä kauhistel-
laan.

Lisaselityksestä käy tuttuus-vieraus-diko-
tomia, johon myös Lappi-Seppalä viittaa. Niin
j ulkisesti kuin varmaan yksityisestikin onnet-
tomuuden. jopa kuolonkolarin aiheuttanut
rattijuopunut on eräänlainen abstraktio.
Etialta on helppo vaatia vaikkapa yliankaria
rangaistuksia kasvottomalle pahantekijälle.

Jos arvostelukykyinen henkilt; tuntee yhden-
kin tuollaisen "absoluuttisen pahan", hänen
suhtautumisensa todennäköisesti muuttuu,
saa vivahteita ja myös syvyyttä, hän oivaltaa,
että kaikki olemme vain ihmisiä.

Erikseen ovat siis "absoluuttiset pahat" ja
erikseen tutut tavalliset autoilevat kunnon ih-
miset. Jälkimmäiset ovat kaikki tai melkein
kaikki joutuneet joskus tekemisiin poliisin
kanssa vähintään ratsiassa, poliisi on siis hi-
dastanut heidan matkantekoaan ja ollut ken-

ties epäkohtelias, poliisi on myös antanut
huomautuksen tai rikesakon ylinopeudesta
sen sijaan, että se keskittyisi rattijuopuneiden
jahtaamiseen. Asia saatetaan symbolisesti
jopa politisoida: suomalaisessa Iiikennepoli-
tiikassa eletään yhä Brezhnevin aikaa.

Edellä sanotusta tuntemuksesta seuraa. että
liikenneonnettomuuksia ja myös kuolonkola-
reita on muka kahdenlaisia: humalassa ajetut
ovat mitä ankarimmin rangaistavia rikoksia,
kun taas selvänä ajetut ovat niin mukavan ja
korvaamattoman kulkuvälineen kuin auton

kaytOn väistämättömiä seurauksia, teknisiä
sattumia, joita ei pida moralisoida. Kuulopu-
heiden mukaan jopa asianajaja saattaa kuole-
rnaa selvin päin kylvänyttä autoilijaa oikeu-
clessa puolustaessaan vedota tämän nollapro-
milleen osoituksena siitä, että kyseessä on

kunnon kansalainen, joka joutui onnettomuu-
teen tekemättä rikosta.

Kaksijakoisuudelle on toki muunkintyyppi-
sia selityksia. Myllyniemen ja kumppanien
aloite sai sysäyksensä talvella 1996 sattu-

neesta ns. Petäjäveden tapauksesta. Sita kom-
mentoirlessaan Helsingin Sanomien kolum-
nisti Arja Leppänen esitti spekulaation, että
kaikkein aggressiivisimmin rattijuopuneisiin
suhtautuvat pelkaavat tosiasiassa itseään, ts.

sitä. että he jossakin tilanteessa saattaisivat
lahteä ajarnaan juopuneina. Minimoidakseen
tämän todennaküisyvden he ylireagoivat ratti-
juopuneita koskeviin uutisiin. En sulkisi tetä-
kään ajatuskuviota pois.

Lopuksi ehtlotan, että Tapio Lappi-Seppä-
län johtama laitos paneutuisi vakavasti tahan
perisuomalaiseen kaksijakoisuuteen, siihen
että on hyväksyttyjä ja kauhisteltuja riskejä,
piittaamattomuutta yhtaallä ja yliankaruutta
toisaalla. Asiaa voisi yrittaa lähestyä hyvin
valmistelluilla mutta samalla kohdeherkille
teema- tai syvähaastatteluilla.
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PAIHDEoNGELMAN MURRo{

Paihtymys ja humalahakuisuus ova

malaista kansanperinnettä, johon "
ryypyt" ja "saunapullot" kuuluvat l

sena osana. Alkoholin käytön rinnal
tenkin tullut joukko muita päihtei
Kontula (1995) toteaa, että Suomess

lin ja laakkeiden sekakäyttö on ne

yleisempää kuin varsinaisten huum
den kaytto. Laakkeiden paihdekayt
rättänyt keskustelua etenkin lää

edustajien piirissä. Osa lääkärien
kunnasta on kritisoinut sita, etta laal
räävät liian herkasti riippuvuulla ai

Iaakkeita potilailleen, vaikka huomr

väestöstä on altis riippuvuusriskille
Holopainen 1992; Fors€n 1995;
lees).

Paihdeongelman murros on kaata

sukupuolten ja sukupolvien väliset r
Naisten erityinen lääkehakuisuus c

eri puolilla maailmaa. Ilmiöta on

kahdesta näkökulmasta. Ensiksi n
todettu suosivan rauhoittavia lääkke
niiden kayttti ei näy ulospäin. Juc

nainen tuomitaan laekkeiden kaytt

pommin huonoksi äidiksi ja vaimoks

si naisten on todettu olevan miehii
teettiuskoisempia. Naiset tulevat ht

riippuvaiseksi laakarisuhteesta ja s

rnyos lääkkeistä. Suomessa päihd
on vielä miesten eikä maassamme na

kekaytto ole ilmennyt muiden Pohjc

tavoin (ks. esim. Bourne & l,ewin l!
219; Beroende framkallande..., 199

rorre1992,58,6647;' Riska & al.

Ross 1993; Ettt»'re & Riska 1995,:
Nuorlen päihdetutkimukset osoitt

meiden, pillerei«len ja liuottimie
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