
toihin. Kreationismi liittyi finalismiin eli 
teleologiseen ajatteluun. Kreationismi ja 
usko salaliittoihin korreloivat keskenään 
merkitsevästi. Lapsen kognitiivisen kehi-
tyksen aikana teleologiset intuitiot ovat 
osa normaalia kehitystä. 

Yksilö on sosiaalisissa verkostoissaan 
vaihtelevasti altis uskomaan disinfor-
maatiota. Koska petetyksi tulemisella on 
suuria sosiaalisia kustannuksia, on kullakin 
meistä oma tietoteoreettinen vireys- 
tilamme (epistemic vigilance), jolla arvi-
oimme nopeasti väittämien luotettavuut-
ta (3). Tämä koostuu kahdesta osatekijäs-
tä. Väitettä arvioidaan sen valossa, kuka 
on väitteen esittäjä ja mikä on väitteen si-
sältö. Faktojen sisältöanalyysi on työlästä, 
koska maailma on täynnä informaatiota, 
josta voi omaksua vain pienen osan. Asi-
antuntijat ovat etäisiä, kenties herraskai-
siksi ja viileäksi koettua eliittiä. Kansalaisen 
lähiverkostoissa ei keskimäärin ole monen 
alan huippuasiantuntijoita, ja monimut-
kaisissa kysymyksissä on helpompaa 
kysyä vierustoverilta kuin selvittää juurta 
jaksaen, miten asiat oikeasti ovat. Koska 
valmiudet lapsen teleologisiin intuitioihin 
elävät meissä ja ne voivat tuntua houkut-
televan yksinkertaisilta, on salaliittoteo-
rioiden laaja leviäminen väestössä ollut 
lopulta melko vähäistä suhteessa taipu-
muksiimme, lukuun ottamatta erityisiä 
kriisitilanteita.

Historia tietää, miten julmiin tapahtu-
miin haitalliset uskomukset voivat johtaa. 
Valitettavasti näitä inhimillisiä valmiuk-
siamme pyritään hyödyntämään häikäi-
lemättömästi. Yhdysvaltalaiset tutkijat 
käyttivät aineistonaan vuosien 2014 ja 
2017 ajalta yhteensä 1 793 690 twiittiä  tut-
kiakseen rokotevastaista disinformaatiota. 
Trollaajat ja hienostuneet botit twiittasivat 

huomattavan paljon enemmän rokotteista 
kuin keskivertotwiittaajat. Vieraan vallan 
lähteistä peräisin olevat trollaajat twiittai-
livat sekä rokotteiden puolesta että niitä 
vastaan provosoiden erimielisyyttä. Erilai-
set botit sen sijaan jakoivat haittaohjelmia 
tai rokotteisiin liittyvää disinformaatiota. 
Valitettavasti väärä tieto näyttää käyvän 
enemmän kaupaksi sosiaalisessa mediassa 
kuin koeteltu tosiasia. Tutkijat selvittivät 
valheuutisia ja todennettuja uutisia, joita 
oli jaettu Twitterissä vuosien 2006 ja 2017 
välillä. Tosiasioita jaettiin korkeintaan 
1000 ihmisen kesken, kun valhetta jaettiin 
1000–100 000 ihmisen kesken. Valheelli-
nen tieto johti pelon, inhon ja yllättymisen 
sävyttämiin viesteihin (4).

Episteeminen vigilanssi joutuu nykyi-
sessä sosiaalisessa kommunikaatiossa 
aivan erityiselle rasitukselle. Informaatiota 
tulvii jatkuvasti ovista ja ikkunoista eikä 
faktantarkistus pysy aina perässä. Edes-
mennyt kirjailija David Foster Wallace 
kuvasi tilannetta osuvasti ”täydelliseksi 
meluksi”. Tosiasioiden, yhteyksien ja 
näkökulmien valtamereen voi hukkua, 
koska informaatiota on vaikea jäsentää. 
Tällaisessa tilanteessa yksinkertaisia vas-
tauksia tarjoava johtaja saattaa kohentaa 
harhaanjohtavasti autonomian tunnetta.
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Ihmisellä on vahva taipumus nähdä 
toimija ja aikomus siellä, missä sitä ei 
ole. Klassisessa tutkimuksessa ihmiset 

katsoivat geometristen kuvioiden liikkeitä 
ja kokivat niiden olevan sosiaalisia toimi-
joita (1). Jo pienet vauvatkin vastaavassa 
kokeessa katsoivat kolmion käyttäytyvän 
epäreilusti palloa kohtaan. Kykymme 
havaita toisten ihmisten mielen liikkeitä 
sai aikoinaan luonnon näyttämään lumo-
tulta, ja lähimetsissä vilisteli henkiolentoja 
ja peikkoja. Luonnonilmiöillä ajateltiin 
olevan tekijänsä. Moderni ihminen uskoo 
elävänsä kaukana pimeiksi arvioiduista 
ajoista, mutta tämä ei ole täysin totta.

Tieteelle vieras teleologinen ajattelu, 
jossa luonnon tapahtumilla tai monimuo-
toisilla ilmiöillä katsotaan olevan jokin yk-
sinkertainen tarkoitus ja päämäärä, ei ole 
inhimilliselle ajattelulle epätavanomaista. 
Modernien peikkojen sijaan ihmiset 
saadaan uskomaan valeuutisiin ja harhau-
tuneisiin käsityksiin. Ranskalaiset tutkijat 
tekivät kolme kyselytutkimusta, joissa he 
selvittivät väestöissä teleologiseen ajatte-
luun liittyviä tekijöitä erilaisissa otoksissa 
eri väestöissä (2). Tutkijat havaitsivat kaksi 
tekijää, jotka liittyivät salaliittoteorioiden 
hyväksymiseen. Animismi eli tietoisuuden 
ja toimijuuden liittäminen elottomaan 
ja tieteen hylkääminen liittyivät vahvasti 
taipumukseen uskoa erilaisiin salaliit-
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