
toden ja epätoden erottelemiseen tarvi-
taan lisääntyvästi aikaa, vaivaa ja taustatie-
toa. Maailmassa on myriadi joukko faktoja 
ja pienempi joukko teorioita tai malleja. 
Kukaan ei voi perehtyä riittävästi kaik-
keen ja inhimillinen ajattelu, pyrkiessään 
mahdollisimman suureen kokonaistehok-
kuuteen, pyrkii mahdollisimman pienellä 
vaivalla suurimpaan hyötyyn. ”Läheisasian-
tuntijoiden” roolista on tullut keskeinen, 
kun muodostetaan esimerkiksi poliittista 
kantaa, käsityksiä omasta terveydentilasta 
tai sen hoidosta. Joku uskottavan tuntui-
nen henkilö, joka on itseä jonkin verran 
enemmän perehtynyt, vaikuttaa usein 
ratkaisevasti käsitysten muodostumiseen.

Ihminen ei ole omassa yksityisyydessään 
rationaalisesti ajatteleva sosiaalinen atomi. 
Käsityksemme ryvästyvät toisiin käsityk-
siin ja sosiaalinen verkostomme jakaa 
valtaosan keskeisistä uskomuksistamme 
(2). Kollektiivinen ajattelu on evoluution 
aikana ollut tärkeä työväline metsästykses-
sä. Sudet saalistavat kollektiivisesti ikään 
kuin niillä olisi ennalta laadittu ja sovittu 
suunnitelma, mutta saaliin uuvuttaminen 
ja tappaminen on sosiaalisen oppimisen 
ja muiden toiminnan seuraamisen tulosta. 
Tietyllä tapaa inhimillinen abstraktin ongel-
man ratkaisu on analogista susien saalista-
miskäyttäytymiselle. Epävirallinen ”johtaja” 
identifioi ongelman ja viiteryhmän jäsenet 
täydentävät ratkaisua omalla panoksellaan, 
kunnes jokin enemmän tai vähemmän 
tyydyttävä ratkaisu on saatu aikaan.

On kyse sitten rokotteiden vastusta-
misesta tai uskomussairauksista, olemme 
tekemisissä sosiaalisten yhteisöjen kanssa, 
joissa yksi käsitys on verkottunut muihin, 
kuten yhteisön ihmiset ovat vastaavasti 
verkottuneita toisiinsa. Yhteisön yhtä 
olennaista käsitystä ei voi muuttaa ilman, 
että se reagoi alkamalla puolustaa usko-

mustaan (2). Uskonnolliset lahkot toimivat 
samalla tapaa. Niistä on vieroittauduttava 
ja hankittava uusi verkosto, jos yhteisöstä 
haluaa irti. Tiedeyhteisökin saalistaa vas-
tauksia ongelmiin, jotka se arvioi tärkeiksi. 
Yhteisöjen muodostuminen on perustavaa 
laatua olevalla tavalla inhimillistä. Tiedon 
tuottamisen käsitteet, keinot ja itsekriitti-
syys ovat avain sille, että tiedämme, kenen 
puheeseen voi luottaa. 

Jokainen kykenee ponnistaessaan 
rationaaliseen ajatteluun, mutta infotulvan 
meressä on yhdelle ihmiselle aivan liikaa 
työstettävää. Jokainen voi erehtyä etenkin 
väsyneenä tai tunteen vallassa. Järkeä ei 
vaihtoehtotietoyhteisöjen jäseniltä puutu. 
He vain nojaavat johtopäätöksissään läheis- 
asiantuntijoihinsa ja intuitioonsa silloin, 
kun pitäisi tietoisesti harkita, ”voisinko ym-
märtää tämän toisin?”. Jatkossa tulemme 
lisääntyvästi elämään erilaisten some-
kuohujen, uskomussairauksien ja vaihto-
ehtotietoyhteisöjen maastoissa. Nämä 
yhteisöt ovat jälkiteologisia sekulaarisia 
uskonnollisia yhteisöjä. Tiedeviestinnälle 
tämä merkitsee väitteiden kehystämisen 
tärkeyden kasvua. Uskottava ja viehättävä 
kehys voi täysin ratkaista yksilön johtopää-
töksen siitä, onko todellisuutta koskeva 
väite tosi tai epätosi. Kehys alustaa ihmisen 
mieltä väitteen totuusarvon pohdintaa 
varten (3,4). 
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Hiljattain television aamulähetyksessä 
keskusteltiin rokotevastaisuudesta. 
Kollega totesi toimittajan kysymyk-

seen rokottamattomuuden lisääntymises-
tä, että kyse on tiedon puutteesta. Vaikka 
tämä pitää paikkansa, on hyvä ymmärtää, 
että se selittää erilaisten uskomussaira-
uksien, salaliittoteorioiden ja vaihtoehto-
faktojen leviämistä vain osittain. Elämme 
vanhakantaisen asiantuntijuuden jälkeistä 
aikaa, jossa inhimillinen parviäly saa aikaan 
kummallisuuksia sosiaalisen median tarjo-
tessa alustaa virulenteille ideoille.

Tässä kontekstissa on havaittavissa 
sanan- ja uskonvapauden ”metastasoitu-
mista”. Yhdysvalloissa rokotevastaisuus 
lisäsi kierroksia, kun Playboy-malli, näyt-
telijä ja koomikko Jenny McCarthy kertoi 
Oprah Winfreyn haastatteluohjelmassa 
vastustavansa rokottamista. Winfrey kysyi, 
mistä McCarthy oli saanut kaiken tietonsa, 
johon hän vastasi ”I went to the University 
of Google”  (1). Voimme kaikki siis katsoa 
Googlesta, miten asiat todella ovat, koska 
osaamme ajatella ihan itse. Vastaavalla 
logiikalla lienee turha käyttää rahojansa 
puusepän palkkaamiseen, sillä taatusti 
Googlesta löytyy riittävästi ohjeita.

Aiemmin kansalaisille riitti, että ”puhu-
va pää” kuului jollekin henkilölle, jolla oli 
aiheen kannalta asianmukainen auktori-
teetti asemansa vuoksi. Oleellinen kysymys 
oli silloin: kuka puhuu? Asiantuntijuuden 
jälkeisessä maailmassa keskeinen kysymys 
on: mistä tiedän, kuka on oikeassa? Kansa-
lainen osaa olla kriittisempi, mutta samalla 
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