
päätelmiä tietämättömänä tiedon tuotta-
miseen liittyvistä epävarmuustekijöistä. 
Lisäksi koetellun tiedon kokonaisuus jää 
hahmottamatta. Riski ja todennäköisyys 
voivat olla epäselviä käsitteitä. Etäisyys 
osittaisen kirjaviisauden ja tietoa tuot-
tavan asiantuntijuuden välillä on suuri. 
Kyse ei ole sananvapauden rajoittami-
sesta, autoritäärisyydestä tai syrjinnäs-
tä. Puusepän rakentama vajakin pysyy 
huomattavasti todennäköisemmin pys-
tyssä kuin koulun veistotuntien täyden 
oppimäärän suorittaneen rakennelma. 

Terveyteen liittyvät ratkaisut ovat eri-
tyisen alttiita emootioiden amygdala-oh-
jatulle järkeilylle. Riskien arviointi perus-
tuu enemmän potentiaalisen seurauksen 
pelottavuuteen kuin sen todennäköisyy-
teen. Riski kuolla kaatumisen vuoksi on 
2000-kertainen lento-onnettomuuteen 
verrattuna (2), mutta arkisessa elämässä 
ei juuri tule pelänneeksi kaatumista. 
Pelko-ohjattua päättelyä on valitetta-
van helppoa ohjailla perusteettomilla 
väitteillä. Esimerkkitapaus väitetystä 
rokotehaitasta lapselle sopii argumen-
taation aseeksi, kun samalla jätetään 
mainitsematta ehkäistävien sairauksien 
aiheuttamien vakavien seuraamusten 
todellisuus.

Tieteenvastaista liikehdintää johtaa 
yksittäisissä kysymyksissä usein karis-
maattinen henkilö, joka esiintyy yksinäi-
senä ja urheana salaliiton vastustajana. 
On kiinnostavaa, että salaliittoja epäile-
villä on itsellään taipumus muodostaa 
salaliittoja. Salaliittoihin uskovilla voi-
daan havaita muita kansalaisia taval-
lisemmin nk. Macchiavellismia, laskel-

moivaa päättelyä, joka on yksi narsismin 
ja psykopatian piirteistä (2).

Erot tieteenvastaisessa liikehdinnässä 
ja uskonnollisessa lahkolaisuudessa ovat 
vähäisiä silloin kun niiden motiivina 
ei ole iso raha, kuten hiiliteollisuuden 
intresseissä ilmastomuutoksen kiistämi-
sessä. Torakat kyllä tietävät pohjoiseen 
levittäytymisen olevan lämpenemisen 
vuoksi mahdollista ja kenties lajin kehi-
tyksen kannalta edullista. Tämä ei nä-
emmä ole selvää suuryritykselle, tai kyse 
on samanlaisesta kyynisyydestä, johon 
tupakkateollisuus syyllistyi aikanaan. 

Salaliittoja on olemassa ja lääke-
teollisuuskin on tietyissä tapauksissa 
syyllistynyt vilppiin. Tästä ei seuraa, että 
kaikki on vilpillistä tai kiistanalaista. 
Keskustelu lääkehoitojen tehosta saattaa 
olla naamioitunutta väittelyä kapitalis-
min etiikasta, kun pitäisi puhua täsmälli-
semmin tietystä aiheesta, esimerkiksi ko-
lesterolilääkehoidon tehosta. Ikävä kyllä 
alan ammattilaisetkin saattavat tehdä 
itseään tykö taistelemalla hyvän puoles-
ta pahaa vastaan. Kirjoitetaan kirjoja ja 
luennoidaan huomattavaa taloudellista 
hyötyä vastaan. Samalla taloudellisesta 
hyödystä syytetään reduktionistises-
ti yksinkertaistaen toista osapuolta. 
Kaikki kritiikki ei missään nimessä ole 
aiheetonta. Foorumin valinta ja valittu 
terminologia puhuvat kyllä puolestaan.
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Historian perusteella tiedetään, 
että tiedon asema yhteiskun-
nissa ei ole itsestäänselvyys. 

Mustan surman runneltua Arabian 
niemimaata ja literalistisen uskonnon-
tulkinnan vallattua alaa korkeatasoinen 
tähtitieteellinen ja matemaattinen 
tutkimus katosivat hiljalleen. Antiikin 
Kreikan kulttuurin saavutukset unohtui-
vat pitkäksi aikaa. Postmoderni yhteis-
kunta vilisee vaihtoehtoisia tosiasioita 
tai vahvoja perusteita siitä, että faktoja 
ei ole tai ”kaikki on suhteellista”. Kirjal-
lisuuden tutkija Terry Eagleton on to-
dennut, että postmoderni on allerginen 
tosiasioille ja on siten fundamentalismin 
kääntöpuoli, sen ensiasteen sukulainen 
(1). Faktat voidaan ymmärtää autori-
täärisyyden ilmentymiksi, koska niiden 
todenperäisyyttä ei voi valita. Eagleto-
nia mukaillen: ”influenssa on viruksen 
aiheuttama sairaus”, ”kolesteroli on 
koronaaritaudin syytekijä”, ”rokotteet ja 
geenimanipuloitu ruoka ovat turvallisia” 
ja ”ilmastonmuutos ei ole sortoa vaan 
todellisuutta”. Ne ovat faktoja. Aivan 
kuten fundamentalistisessa uskonnossa, 
tosiasiat korvautuvat arvoilla.

Tiedon hakeminen on vaivatonta ja 
tämä houkuttelee uskomaan, että jokai-
nen voisi tehdä informoidun johtopää-
töksen kaikesta itse. Lukemastaan voi 
vetää omia ennakkoluuloja vahvistavia 
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