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Kaiken takana ei ole 
salaliittoteoriaa
Jonas Sivelä, Esa Väliverronen

Salal!!tto"a p!detään use!n myst!senä, 
todell!suudesta !rrallaan olevana 
!lm!önä. Järkevämpää ol!s! ymmärtää 
ne yhdeks! d!s!nformaat!on muodoks!, 
"ohon myös !tseään rat!onaal!s!na 
p!tävät !hm!set vo!vat ha!rahtua.

Kr!!s!a!ko!na tutk!must!eto, huhut, speku-
laat!ot "a suorana!set valheet lev!ävät no-
peast! "a myös seko!ttuvat v!ll!st!. S!llo!n 

syntyy myös salal!!ttoteor!o!ta, "otka ammentavat 
ka!k!sta nä!stä a!neks!sta. Kun !hm!sten perustur-
vall!suus "ärkkyy, mon!mutka!s!n ongelm!!n ale-
taan ka!vata yks!nkerta!s!a ratka!su"a.

Myös koronapandem!a on synnyttänyt r!st!r!!-
ta!sen t!edon tulvan "a nostanut es!!n salal!!tto-
teor!o!ta. Tämä e! ole yllätys. Samo!n käv! myös 
a!ka!semp!en ep!dem!o!den, kuten 1918 espan-
"antaud!n ta! sen "älkeen lev!nne!den p!enem- 
p!en v!rustaut!en kohdalla. 

Salal!!tto"en merk!tystä helpost! yl!arv!o!daan. 
Ne näyttäytyvät pelottav!na oso!tuks!na !hm!sten 
!rrat!onaal!suudesta "a yks!nkerta!s!na sel!tyks!nä 
s!lle, m!ks! "otkut e!vät luota v!ranoma!sten oh-
"e!s!!n ta! tutk!"o!den näkemyks!!n. Tätä a"atusta 
ruokk!! puhe totuuden"älke!sestä a"asta, huuhaan 
lev!äm!sestä "a t!eteenvasta!suuden kasvusta.

Va!kka salal!!ttoteor!at "a v!ranoma!sten ky-
seenala!stam!nen ovat ent!stä näkyvämp! !lm!ö 
"ulk!suudessa, n!!den merk!tystä e! kannata yl!-
arv!o!da. Olemassa olevan tutk!must!edon mu-
kaan n!!den va!kutus Suomessa on vars!n vähä!-
nen. Halukkuus ottaa koronarokote on suur!, "a 
vastaavast! salal!!ttoteor!o!den kannatus p!en!. 
Kyselytutk!musten mukaan t!eteen arvostus on 
p!kemm!nk!n noussut ku!n laskenut.

V!!me vuoden lopulta läht!en Suomessa on "ul-
ka!stu use!ta kysely"ä !hm!sten halukkuudesta ot-
taa koronarokote. Jo!ssak!n n!!stä käv! !lm!, että 
yl! 20 prosentt!a vastaa"!sta e! a!konut ottaa roko-
tetta "a yhtä mon! e! v!elä halunnut vastata kysy-

mykseen. Nämä tulokset synnytt!vät "ulk!sessa 
keskustelussa moraal!sen pan!!k!n, "ossa tuloks!a 
kauh!stelt!!n "a n!!den syyks! epä!lt!!n huuhaan le-
v!äm!stä "a salal!!ttoteor!o!den suos!ota. 

Myöhemm!ssä kysely!ssä halukkuus rokotteen 
ottam!seen on noussut "a epärö!v!en osuus vä-
hentynyt. Tämä ol! odotettua, s!llä ens!mmä!sten 
kysely"en a!kana koronarokotte!lla e! ollut v!elä 
myynt!lup!a e!kä tarkempaa t!etoa n!!den tehok-
kuudesta "a turvall!suudesta ollut saatav!lla. Suo-
messa on per!nte!sest! ollut korkea rokotusluot-
tamus, "oten uudemmat tulokset myönte!s!stä 
asente!sta e!vät tulleet yllätyks!nä. 

Tästä huol!matta salal!!ttoteor!at "a huuhaan 
lev!ttäm!nen sa!vat pal"on huom!ota "ulk!sessa 
keskustelussa. Myös mon!lle t!eteen kannatta"!lle 
ne tar"os!vat helpon sel!tyksen yhte!skunnall!s!s-
ta keh!tyskulu!sta "a !hm!sten asente!sta. Tämä-
k!n on vaarall!sta, s!llä helpot sel!tykset nosta-
vat es!!n vaat!muks!a rokotuspakosta "a l!säävät 
rokotuks!a epärö!v!en le!maam!sta rokotusten 
vastusta"!ks!. Molemmat ovat huono"a strateg!-
o!ta, "os haluamme l!sätä rokotusten kannatusta.

Valeuut!set muodostavat va!n p!enen osan 
uudesta !nformaat!on epä"är"estyksestä
Usko salal!!ttoteor!o!den vo!maan mu!stuttaa 
monella tapaa valeuut!s!sta syntynyttä moraal!-
pan!!kk!a. Brex!t-äänestyksen "a Donald Trump!n 
val!nnan "älke!sessä t!lanteessa syyks! nostett!!n 
"uur! valeuut!set. N!!den yle!stym!nen tulk!tt!!n 
s!!rtym!seks! totuuden"älke!seen a!kaan.

Monet v!est!nnän "a pol!t!!kan tutk!"at ovat 
ku!tenk!n kyseenala!staneet valeuut!sten mer-
k!tyksen äänestyks!ssä. Valeuut!set, s!!s tarko!-
tuksell!sest! sep!tetyt valheet, "otka la!naavat 
uskottavuutensa per!nte!sen med!an uut!s!lta, 
muodostavat va!n p!enen osan uudesta !nformaa-
t!on epä"är"estyksestä. Tätä epä"är"estystä vahv!s-
taa per!nte!sen uut!smed!an "a sos!aal!sen me- 
d!an yhteenk!etoutum!nen. Sekä uut!smed!aa 
että somea oh"aavat yhä enemmän algor!tm!t "a 
huom!otalouden log!!kka, "oka nostaa es!!n vo!-
makka!ta "a m!elellään r!st!r!!ta!s!a tunte!ta he-
rättäv!ä a!he!ta. Tämä l!sää yhte!skunnall!sta 
polar!saat!ota, "osk!n myös polar!saat!on kasvua 
helpost! yl!arv!o!daan. 
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Valeuut!sten s!"aan tutk!"at ovatk!n alkaneet pu-
hua enemmän er!la!s!sta d!s!nformaat!on "a m!s- 
!nformaat!on muodo!sta. Ens!n ma!n!ttu v!!ttaa 
tahall!seen v!rheell!sten tulk!nto"en "a kontekst!s-
taan !rrotetun t!edon lev!ttäm!seen, "älk!mmä!-
nen puolestaan tahattomaan sella!seen.

Tarkkuus on tärkeää myös m!s- "a d!s!nformaa-
t!osta puhuttaessa. N!!denk!n merk!tys alkaa hel-
post! kärs!ä !n#aat!osta$–$etenk!n "os lähes ka!ken 
pahan la!ttaa väärän t!edon syyks!. 

Totuuden "a valheen s!"asta t!edonväl!tyksessä 
onk!n luku!s!a harmaan sävy"ä, "o!ta p!tä!s! pystyä 
ymmärtämään "a tulk!tsemaan paremm!n. Yks! 
ongelma keh!tyksessä on se, että myös t!eteestä 
saattaa tulla m!s!nformaat!on lähde. Tämä on tul-
lut !lm! koronaan l!!ttyvässä tutk!muksessa, kun 
valtava t!edon kysyntä "a tar"onta on he!kentänyt 
per!nte!s!ä t!eteen laadunvalvonnan prosesse-
"a. Jo "ulka!stu"a tutk!muks!a on vedetty po!s ar-
vostetu!sta t!edelehd!stä, kun ne on "älk!käteen 
hava!ttu v!rheell!s!ks!. V!elä suuremman ongel-
man muodostaa verta!sarv!o!mattom!en "ulka!-
su"en tulva.

Kun er!la!sta tutk!must!etoa on pal"on saatav!l-
la, s!tä käytetään "a väär!nkäytetään pal"on "ulk!-
sessa keskustelussa. Tutk!mus vaat!! lukuta!toa, 
"ota yleensä on va!n samaan alaan perehtyne!llä 
tutk!"o!lla. S!ks! su"uvast! googlaavaat maall!kot 
"a pol!!tt!set va!kutta"at$–$ka!kk! ne, "o!lla on kes-
kustelussa oma agenda a"ettavanaan$–$to!m!vat 
tehokka!na m!s!nformaat!on "a d!s!nformaat!on 
lähte!nä. 

Kun luottamus !nst!tuut!o!h!n rapautuu, 
salal!!tto"en on helpomp! lev!tä
Salal!!ttoteor!o!den psykolog!aa on tutk!ttu melko 
pal"on. On tutk!ttu !hm!sten persoonall!suuden 
p!!rte!tä, tapaa käs!tellä t!etoa "a hakea sel!tyks!ä 
uus!lle !lm!ö!lle. Sen s!"aan salal!!tto"en syntyyn 
"a lev!äm!seen l!!ttyv!ä yhte!skunnall!s!a tek!"ö!tä 
on hankalamp! tutk!a.

Salal!!tto"en synnyn yks! keske!nen käyttö-
vo!ma on luottamuksen rapautum!nen yhte!s-
kunnall!s!!n !nst!tuut!o!h!n. Suomessa "a mu!ssa 
Poh"o!sma!ssa se on edelleen korkea, mutta mo-
n!ssa mu!ssa ma!ssa se on polar!saat!on myötä 
laskenut. V!!me a!ko!na s!tä ovat rapauttaneet 

monet popul!st!set "ohta"at, puolueet "a l!!kkeet. 
Yhte!skunnall!sten !nst!tuut!o!den "a ”el!!tt!en” 
epä!ly "a kyseenala!stam!nen palvelevat pol!!t-
t!sta kampan"o!nt!a "a vallassa pysym!stä. S!ks! 
n!!den houkuttelevuus on kasvanut, kuten va!k-
kapa Donald Trump!n "a Unkar!n V!ktor Orban!n 
es!merk!t oso!ttavat. 

To!nen tärkeä yhte!skunnall!nen keh!tysp!!rre 
l!!ttyy med!ama!seman muutokseen "a er!ty!sest! 
tutk!must!edon kasvavaan näkyvyyteen. Inter-
net!n "a some"ätt!en hall!tsemassa med!ama!se-
massa per!nte!set port!nvart!"at$–$ammatt!ma!set 
uut!smed!at to!m!tta"!neen ta! t!eteen !nst!tuut!ot 
"a auktor!teet!t$–$e!vät enää val!ko! "a suodata t!e-
toa ent!seen tapaan. ”Demokraatt!sessa” "ulk!-
suudessa ka!kk! vo!vat "ulka!sta suunn!lleen m!tä 
tahansa, e!kä t!edon tuotanto ole enää pelkästään 
yl!op!sto"en "a tutk!musla!tosten varassa.

Salal!!ttoteor!o!ta lev!ttävät muutk!n 
ku!n t!edettä v!eroksuvat henk!löt
Yks! harhaluulo salal!!ttoteor!o!sta on, että n!!h!n 
uskovat "a n!!tä lev!ttävät läh!nnä va!n huonost! 
koulutetut, t!edettä v!eroksuvat henk!löt, n!!n sa-
notut fol!ohatut. Val!tettavast! ongelma on pal"on 
mon!mutka!semp! "a va!keamm!n ratka!stav!ssa. 

Yks! tunnetu!mm!sta koronasalal!!tto"en lev!t-
tä"!stä on yhdysvaltala!nen syöpätutk!"a "a v!ro-
log! Judy M!kov!ts. Yks!ty!sen tutk!musla!toksen 
"ohta"ana to!m!nut M!kov!ts a"autu! kymmen!sen 
vuotta s!tten tutk!"ana s!vura!teelle, kun hänen 
k!!stanala!nen art!kkel!nsa vedett!!n po!s Sc!ence-
lehdestä v!lpp!epä!ly"en tak!a. T!eteell!sen uran 
h!!pum!sen "älkeen M!kov!ts nous! parrasvalo!h!n 
Plandem!c: The H!dden Agenda Beh!nd Cov!d-19 
-v!deolla, "oka luo kuvaa koronasta man!pulo!-
tuna salal!!ttona.

M!kov!ts!n tar!na mu!stuttaa k!!nnostavas-
t! br!tt!lä!stä Andrew Wake%eld!ä, "onka MPR-
rokotteen "a aut!sm!n yhteyttä tod!stellut art!k-
kel! vedett!!n po!s arvostetusta Lancet -lehdestä 
1990-luvun lopulla. Wake%eld menett! lääkär!n-
o!keutensa v!lpp!epä!ly"en tak!a, "a hän nous! sen 
"älkeen rokotte!den vastusta"!en keulakuvaks!.

Salal!!tot nähdään herkäst! "onak!n myst!senä, 
todell!suudesta !rrallaan olevana !lm!önä. Järke-
vämpää ol!s! a"atella n!!täk!n yhtenä d!s!nformaa-
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t!on muotona, "ohon myös !tseään rat!onaal!s!na 
p!tävät !hm!set vo!vat ha!rahtua. N!!tä ruokk!vat 
samat !lm!öt ku!n muutak!n yhte!skunnall!sta l!!-
kehd!ntää !nternet!ssä "a sos!aal!sessa med!assa. 

Suomessa salal!!ttoteor!o!lla on 
kannatusta  
läh!nnä marg!naal!ryhm!ssä
R!sk!en kyllästämä maa!lma, "ossa luottamus !n-
st!tuut!o!h!n rapautuu, kutsuu es!!n tee-se-!tse- 
tutk!"an, "oka luo oman totuutensa val!ko!du!s-
ta "a sop!vast! ta!vutetu!sta fakto!sta. Kr!!tt!sestä 
tee-se-!tse-tutk!"asta vo! "oskus olla yllättävän ly-
hyt matka va!noharha!suuden polu!lle.

Nykya"an salal!!to!lle luo poh"aa se, että yks!-
löstä on tullut oman elämänsä as!antunt!"a, "oka 
hankk!! tutk!must!etoa !nternet!n "a sos!aal!sen 
med!an loputtomasta aarrea!tasta. Hän "ärke!lee, 
suhtautuu kr!!tt!sest! auktor!teette!h!n "a muo-
dostaa oman käs!tyksensä as!asta. S!ks! monet 
va!kkapa YouTubessa nähtäv!llä olevat, salal!!tto-
teor!o!ta hyödyntävät v!deot e!vät ole m!tään hou- 
rupä!den paatoksell!sta "ul!stusta. Monet n!!stä 
on rakennettu näennä!sen rat!onaal!sen, v!!leän 
argumento!nn!n varaan "a n!!n, että katso"a osal-
l!stetaan mukaan tutk!maan "a poht!maan !tse.  

On ku!tenk!n syytä mu!staa, että nykyt!edon 
valossa salal!!ttoteor!o!lla on Suomessa kanna-
tusta läh!nnä marg!naal!sten ryhm!en par!ssa. 
Va!kka "ollak!n v!deolla vo! olla tuhans!a katselu-
kerto"a, s!!täk!n on v!elä p!tkä matka s!!hen, että 
sen sanomaan uskotta!s!!n ta! se va!kutta!s! !h-
m!sten käyttäytym!seen.

Mon!lle salal!!ttoteor!o!den katselem!nen ne-
t!ssä on v!!hdettä$–$n!!lle nauretaan. Salal!!ttoteo-

r!o!den soppaa hämmentävät myös ne, "otka va!n 
tekevät huumor!a salal!!ttovä!tte!llä.

Salal!!ttoteor!o!den taustalla 
vo! olla a!to huol! "ostak!n
Juur! vähättelyyn "a naureskeluun l!!ttyy yks! 
!so!mm!sta salal!!ttoteor!o!ta koskev!sta ongel-
m!sta.

Med!assa "a somekeskustelu!ssa salal!!tto!-
h!n uskovat es!tetään use!n "uur! fol!ohattu!s!na 
hörhö!nä, "otka "ostak!n henk!lökohta!sesta he!k-
koudestaan "ohtuen ovat "outuneet salal!!tto teo- 
r!o!den paulo!h!n. Tälla!sen vastakka!nasette-
lun luom!nen "a "atkuva vahv!stam!nen e! a!na-
kaan ed!stä s!tä, että väärää t!etoa saata!s!!n o!ot-
tua. Todennäkö!sest! se saa salal!!tto!h!n uskovat 
pä!nvasto!n ka!vautumaan yhä syvemmälle po-
tero!h!nsa. 

A!na salal!!ttoteor!at e!vät perustu uskomatto-
m!!n "a karm!v!!n tar!no!h!n satan!st!pedo%!le!stä, 
vaan n!!den taustalla vo! olla a!to huol! "ostak!n. 
Jos tähän huoleen "a s!!tä polveutuv!!n kysymyk-
s!!n suhtaudutaan vähätellen "a alentuvast!, vo! 
väkevämp!, epä!lyksen "a va!noharhan katku!nen 
sel!tys tullak!n houkuttelevammaks!. 

Suomessa on per!nte!sest! ollut korkea luotta-
mus t!eteeseen "a er! v!ranoma!s!!n. Korkea luot-
tamus on va!kuttanut s!!hen, että salal!!ttoteo- 
r!at "a harhakäs!tykset e!vät ole saaneet "alans!"aa 
maassamme. Tämän vastavuoro!sen luottamuk-
sen ylläp!täm!nen edellyttää, ette! l!!o!tteluun "a 
syyttelyyn sorruta. Me!llä ka!k!lla on vastuu ter-
veen keskustelukulttuur!n ylläp!täm!sestä: n!!n 
to!m!tta"!lla, tutk!"o!lla ku!n kenellä tahansa, "oka 
keskusteluun osall!stuu.$▪
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