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otteita ajasta

Olet kirjoittanut itsemurhasta 
laajasti, useita artikkeleita ja hil-
jattain vielä kirjan. Mikä sai sinut 
alun perin kiinnostumaan ai-
heesta?

Kiinnostukseni itsemurhaan keh-
keytyi vähitellen ja suurelti sattu-
malta. Osallistuin jatko-opiskelijana 
Kantin etiikkaa käsittelevään semi-
naariin ja minun oli todella vaikea 
keksiä sopivaa aihetta tutkielmalleni. 
Kysyin työni ohjaajalta, onko 
kukaan eritellyt huolellisesti Kantin 
argumentteja itsemurhan moraalisen 
kieltämisen puolesta. Hän antoi ym-
märtää, että argumentteja oli käsi-
telty mutta etteivät keskustelut olleet 
olleet kovin valaisevia. Päädyin kir-
joittamaan tutkielman aiheesta, ja 
lopulta paperi muuttui vuonna 1999 
artikkeliksi ”Kant and the Irratio-
nality of Suicide”.

Suunnilleen samoihin aikoihin 
olin hyvin kiinnostunut siitä, mitä 
filosofit – erityisesti Rawls – sa-
noivat epäideaalisista moraali- ja 
politiikkateorioista. Sitten kirjoitin 
itsemurhien ehkäisemisestä toisen ar-
tikkelin, jossa analysoin sitä epäide-
aalisen moraaliteorian ongelmana. 
Voidakseni kirjoittaa paperin minun 
täytyi syventyä kysymykseen, joka 
on keskeinen kantilaisten tavalle 
pohtia itsemurhan etiikkaa: ovatko 
suisidaaliset toimijat täysin ratio-
naalisia? Tämä johti minut laajaan 
psykologiseen ja psykiatriseen itse-
murhaa käsittelevään kirjallisuuteen. 
Minuun vaikutti erityisesti Kay Ja-
misonin teos Night Falls Fast (1999). 

Hän kirjoittaa aiheesta sekä akatee-
misena psykologina että henkilönä, 
jolla on ollut mielenterveysongelmia 
sekä itsemurha-ajatuksia.

Minusta itsemurha on kiin-
nostava ongelma, koska se liittyy 
käytännöllisesti katsoen kaikkiin 
filosofian osa-alueisiin. Pelkästään 
etiikan alueella itsemurha herättää 
kysymyksiä oikeuksista ja hyvästä: 
mitä on hyvinvointi tai hyvä elämä. 
Moraalifilosofiassa myös poh-
ditaan, onko itsemurha sallittavaa 
tai jopa velvollisuus. Itsemurha 
sivuaa niin ikään monia metafy-
siikan kysymyksiä: persoonallista 
identiteettiä, kuolemattomuutta ja 
niin edelleen. Lisäksi se nostaa esiin 
erittäin vaikeita moraalipsykologisia 
kysymyksiä, jotka liittyvät intentio-
naalisuuteen ja rationaalisuuteen. 
Kysymys itsemurhasta johtaa myös 
laajempiin ”eksistentiaalisiin” poh-
diskeluihin ihmiselämän merkityk-
sestä ja tarkoituksesta. Se on siis filo-
sofisesti hedelmällinen aihe.

Filosofit ovat kirjoittaneet 
paljon itsemurhan rationaalisuu-
desta, ja hyvin usein he tuntuvat 
ajattelevan, että itsemurha voidaan 
oikeuttaa jos ja vain jos se on ra-
tionaalinen. Toisaalta eräät John 
Donnellyn kaltaiset filosofit ovat 
väittäneet, ettei itsemurha voi 
koskaan olla rationaalinen va-
linta – enintään se voi olla ara-
tionaalinen valinta. Miten tärkeää 
rationaalisuus mielestäsi on, kun 
itsemurhaa pyritään arvioimaan 
moraalisessa mielessä?

En hyväksy Donnellyn kantaa, 
jota myös Christopher Cowley ja 
Philip E. Devine puolustavat. Väite, 
jonka mukaan itsemurha on aratio-
naalinen, tuntuu riippuvan kahdesta 
oletuksesta. Joko otaksutaan, että 
on yksinkertaisesti epäkoherenttia 
väittää itsen ja oman tulevaisuuden 
tuhoavaa tekoa rationaaliseksi tai ir-
rationaaliseksi, koska rationaalisuus 
suuntautuu tulevaisuuteen. Tai sitten 
ajatellaan, ettei itsemurhaa voi pitää 
rationaalisena tai irrationaalisena, 
ellemme pysty vertaamaan kuolleena 
olemisen tilaa ja elossa olemisen tilaa 
käsitettävällä tavalla.

En kiistä sitä, että rationaa-
lisuus suuntautuu tulevaisuuteen. 
Ymmärrän myös itsemurhan joh-
tavan kuolemaan, toisin sanoen 
siihen, että meiltä katoavat olemas-
saolon jatkumisen käytännölliset 
perusteet. Niinpä olen samaa mieltä 
siitä, ettemme voi verrata elossa 
olemista kuolleena olemiseen, sillä 
kuolleena oleminen ei ole mitään 
kenellekään. Siitä huolimatta kum-
massakin edellä mainitsemistani 
oletuksista tehdään se virhe, ettei 
niissä tunnisteta mahdollisuutta 
puhua mielekkäästi rationaalisista 
teoista vertailemalla elämän vaih-
toehtoisia suuntia. Suisidaalinen 
henkilö valitsee lyhyemmän elämän, 
ja voimme epäilemättä kysyä mie-
lekkäästi, onko ihmisen rationaa-
lisempaa päättää elämänsä aivan 
lähitulevaisuudessa kuin joskus 
myöhemmin. Emme vertaa elossa 
olemista kuolleena olemiseen, 
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vaan vertaamme kahta mahdollista 
elämää. Ei varmasti ole epäkohe-
renttia vertailla kahta mahdollista 
elämää rationaalisesti.

Nähdäkseni väite ”itsemurha 
voidaan oikeuttaa jos ja vain jos se 
on rationaalinen” on tautologia tai 
lähellä sitä. Mutta koska kysyt ra-
tionaalisuuden ja moraalisen oikeu-
tuksen suhdetta, asiat muuttuvat 
mielestäni erittäin monimutkaisiksi. 
Eräät itsemurhat voivat olla mo-
raalisesti vääriä, vaikka ne ovatkin 
rationaalisia siinä mielessä, että ne 
ovat punnittuja ja henkilön etujen 
mukaisia. Ajatellaan vaikkapa van-
hempaa, jonka itsemurha voi olla 
harkittu, mutta hänen kuolemansa 
järkyttäisi hänen lapsiaan ja jät-
täisi heidät oman onnensa nojaan. 
Onhan niin, että vaikka itsemurha 
on omien rationaalisten etujemme 
mukainen, se ei usein ole muiden 
ihmisten rationaalisten etujen mu-
kainen.

Sosiaalietiikan tai sosiaalipoli-
tiikan näkökulmasta ihmisen itse-
murhan ei sitä paitsi tarvitse olla 
täysin rationaalinen tai kaikkein ra-
tionaalisin vaihtoehto, jotta hänellä 
olisi oikeus tehdä se. Jos itsemurha 
on perusoikeus, emme yleensä ra-
joita ihmisten vapautta, vaikka he 
eivät harjoittaisikaan sitä täysin rati-
onaalisesti. Ihmisellä on esimerkiksi 
oikeus sijoittaa rahansa harkitsemat-
tomasti tai irrationaalisesti.

Aiheen vaikeus piilee siinä, että 
itsemurha liittyy moniin mielenter-
veydellisiin ongelmiin, jotka hei-

kentävät rationaalisuutta eri tavoin. 
Näin ollen kannatan tietyissä ra-
joissa pysyttelevää itsemurhien eh-
käisemistä tilanteissa, joissa meillä 
on evidenssiä siitä, ettei ihminen 
ole edes vähimmäisen rationaalinen. 
Voisi siis sanoa minun uskovan, 
että itsemurha voi olla moraalinen 
oikeus, vaikka se ei olisi täysin ra-
tionaalinen teko, mutta ei silloin, 
kun se ei ole edes vähimmäisen ra-
tionaalinen teko. Uskon myös (ja 
tässä luulen olevani moraalifilosofien 
vähemmistössä), että itsemurha voi 
olla rikkomus itseen kohdistuvia vel-
vollisuuksia kohtaan ja täten väärin. 
Mutta korostan taas, ettei tämä tar-
koita sitä, ettei ihmisillä koskaan ole 
oikeutta itsemurhaan. Nähdäkseni 
meillä voi olla oikeus tehdä itsel-
lemme väärin.

Kirjasi Suicide. The Philo-
sophical Dimensions on tietysti 
suunnattu filosofeille ja filosofian 
opiskelijoille, mutta luuletko, että 
filosofisesta näkökulmasta itse-
murhaan voisi olla hyötyä suurelle 
yleisölle? Ajattelen lähinnä mielen-
terveysammattilaisia mutta myös 
ihmisiä, jotka saattavat harkita it-
semurhaa.

Ehdottomasti. Yksi työni ta-
voitteista on ollut saattaa filosofit 
ja muut ammattilaiset yhteen kes-
kustelemaan itsemurhasta. Haluan 
rohkaista ihmisiä sanomaan avoi-
mesti, että heillä on itsemurha-
ajatuksia – tai että heillä on ollut 
niitä aiemmin tai on niitä silloin 
tällöin. Valitettavasti itsemurhaan 

liittyy edelleen paljon stigmati-
sointia ja häpeää. Uskon vahvasti, 
että ne vähenisivät, jos vain sai-
simme ihmiset tunnustamaan itse-
murhan ja itsemurha-ajatusten to-
dellisuuden. Jo asiasta puhuminen 
vaikuttaa itsemurha-ajatuksiin 
voimakkaasti.

Olen Millin kanssa samaa mieltä 
siitä, että jos painavaan kysymykseen 
tartutaan yhteiskunnallisesti, kysy-
mykseen saadaan yleensä parempi 
vastaus. Niinpä vertaan kantaani 
mielelläni näkemykseen, jonka Bill 
Clinton esitti abortista 1990-lu-
vulla: tahtoisin, että se olisi turval-
lista, laillista ja harvinaista. Toivon 
laajemman yhteiskunnallisen it-
semurhakeskustelun aloittamisen 
saavan aikaan sen, että ne harvat it-
semurhat, jotka tehdään, ovat aidosti 
perusteltuja.
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