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JOHDANTO: ABSURDEISTA 
USKOMUKSISTA 
HIRVITTÄVIIN TEKOIHIN

”Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen.”

– Juho Kusti Paasikivi

”Onko tarina tosi tai ei, se on toinen juttu.  
Näin nämä asiat koetaan.”

– Riikka Slunga-Poutsalo (ps.)

Muutama vuosi sitten internetissä alkoi levitä teoria, jonka mu-
kaan Suomea ei oikeasti ole olemassa. Teorian mukaan Suomen ti-
lalla on vain merta, jonka venäläiset ja japanilaiset ovat jakaneet 
keskenään kalastusta varten.1 Helmikuussa 2021 Texasia kohtasi 
historiallinen talvimyrsky, joka tuhosi osavaltion sähköverkon ja 
verhosi isot alueet lumikinosten alle. TikTokissa alkoi heti levitä vi-
deoita, joissa ihmiset väittivät, että lumi ei ollut aitoa, ja syyttivät 
kaikesta Bill Gatesia. Todisteeksi tarjottiin sitä, että sytkärillä läm-
mitetty lumipallo ei sula vaan tummuu.2 Erään koomisen teorian 
mukaan Illuminatin, tuon mystisen salaseuran, päämaja sijaitsee 
tunneleissa Denverin kansainvälisen lentokentän alla. Vielä koomi-
semman teoriasta tekee se, että lentokenttä on käyttänyt ”tietoa” 
jopa omissa mainoksissaan!3 Meille on myös paljastettu, että natsit 



6 ovat asuneet Kuussa toisesta maailmansodasta asti4 ja että meitä 
hallitsevat muotoaan muuttavat lisko-olennot, jotka ovat soluttau-
tuneet muun muassa Englannin kuninkaalliseen perheeseen.5

Salaliittoteorioita on joka puolella.
Meillä on aina ollut taipumus uskoa asioita, jotka eivät ole 

totta ja nähdä tapahtumien taustalla mystisiä voimia. Sosiaalinen 
media on tuonut aiemmin marginaalissa asuneet uskomukset jo-
kaiseen kännykkään, ja viimeistään koronapandemia on tehnyt 
selväksi, että salaliittoteoriat vaikuttavat konkreettisesti meidän 
kaikkien elämään, uskoimme näihin vaihtoehtoisiin selityksiin ja 
”omiin totuuksiin” tai emme.

”Vuosisatojen ajan oli ihan tavallista uskoa salaliittoteorioi-
hin, ja käytännössä kaikki Yhdysvaltain presidentit George 
Washingtonista Dwight D. Eisenhoweriin uskoivat niihin.” Näin 
sanoo saksalaisen Tübingenin yliopiston professori Michael Butter 
tätä kirjaa varten antamassaan haastattelussa. Butter on tutkinut 
ilmiötä vuosikausia ja toimittanut aiheesta tuoreen tuhatsivui-
sen Routledge Handbook of Conspiracy Theories -järkäleen. ”Winston 
Churchill levitti juutalaisvastaisia salaliittoteorioita 1920-luvulla 
Britanniassa, ja Saksassa ne olivat valtion virallinen ideologia kak-
sitoista vuotta, joten historiallisesti salaliittoteoriat eivät ole olleet 
ääri-ilmiö eivätkä ne ole sitä tänä päivänäkään”, Butter jatkaa.

Ilmiön luonne on kuitenkin muuttunut, ja salaliittoteorioita 
käytetään nyt entistä strategisemmin ja laajemmin. Niitä hyödyn-
netään, kun halutaan kiistää ilmastonmuutos, demonisoida val-
lanpitäjät, levittää disinformaatiota rokotteista tai väittää tiedo-
tusvälineiden valehtelevan kaikesta. Kyse ei ole vain yksittäisistä 
villeistä uskomuksista, vaan myös eräänlaisesta mielentilasta ja 
retorisesta työkalusta.

”Erityisen tärkeää salaliittoteorioiden ymmärtämisestä tulee 
silloin, kun niillä on vaikutusta poliittiseen keskusteluun, kuten 
esimerkiksi Yhdysvalloissa viime vuosina. Kaikki salaliittoteoriat 
eivät ole vaarallisia, mutta ne voivat johtaa radikalisoitumiseen 



7ja väkivaltaan ja tietysti myös vahingoittaa demokratiaa”, Butter 
muistuttaa.

Monet salaliittoteorioista ovat toki lähinnä viihdyttäviä ja saa-
neet kulttimaineen populaarikulttuurin parissa. Ufoista, okkultis-
mista, salaseuroista ja pyramidien alle kätketyistä salaisista koo-
deista tehdyt kömpelöt dokumenttielokuvat ovat vuosikymmeniä 
olleet television myöhäisillan täytettä; tosi-tv:n, saippuaoopperoi-
den ja ostoskanavien kaltaista aivotonta mutta harmitonta huvia.

Teorioihin kannattaa silti kiinnittää huomiota vähintäänkin 
eräänlaisina yhteiskunnallisina ilmapuntareina, olivat ne sitten 
kuinka marginaalisia tai epäjohdonmukaisia tahansa. Ne nimit-
täin kertovat ihmisten huolenaiheista, ja viihdyttävienkin teorioi-
den taustalla on samanlaisia ajatuskulkuja kuin yhteiskunnallises-
ti merkittävimmissä salaliittoteorioissa.

Erityisesti internetin mahdollistamat tehokkaammat tavat 
levittää salaliittoteorioita ovat tuoneet mukanaan myös aivan 
uuden laisia ilmiöitä, kuten QAnonin, jonka seuraajat ovat osallis-
tuneet doktriinin muovaamiseen ja raivon lietsomiseen niin te-
hokkaasti, että Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI luokitteli liik-
keen lopulta terroriuhkaksi ja sosiaalisen median alustat poistivat 
lähes kaiken sen sisällön palveluistaan.

Michael Butterin mukaan tässä ei ole kuitenkaan mitään poik-
keuk sellista: ”Historiallisesti salaliittoteoriat ovat olleet äärim-
mäisen vaikutusvaltaisia poliittisesti jopa Yhdysvalloissa ja Länsi- 
Euroopassa, joissa vasta viime vuosikymmeninä salaliittoteorioi-
ta on alettu pitää stigmatisoituna tietona ja ne on liitetty yhteis-
kunnan marginaaleihin ja jopa mielenterveydellisiin ongelmiin. 
On kuitenkin hyvä huomata, että tämä ei ole vaikuttanut arabi - 
maihin, afrikkalaisiin maihin tai Keski- ja Itä-Eurooppaan, missä 
salaliitto teoriat ovat säilyneet täysin hyväksyttyinä. Ja silti mais-
sa, joissa tämänkaltainen tieto leimautuu epäluotettavaksi, kuten 
Saksassa, Suomessa ja Yhdysvalloissa, salaliittoteoriat saattavat 
kaikesta huolimatta olla suosittuja. Ne vain muuttuvat sellaiseksi 



8 tiedoksi, jota ei yleisesti hyväksytä, eikä sillä kerää pisteitä akatee-
misessa maailmassa tai mediassa.”

Jos salaliittoteorioihin suhtautuminen vakavana yhteiskun-
nallisena ilmiönä tuntuu vaikealta niihin liitettyjen mielikuvi-
tuksellisten uskomusten takia, on tärkeä ymmärtää, että kaikki 
salaliittoteoriat eivät kuitenkaan ole kevyttä huumoria, nettimee-
mejä ja b-luokan viihteen raaka-ainetta: Holokausti perustui sala-
liittoteorialle juutalaisten hämäristä juonista, ja sen takana olevat 
ennakkoluulot ovat yhä voimissaan. Koronaviruksen vaarallisuu-
den – tai jopa sen olemassaolon – kiistäminen uhkaa koko maa-
ilman väestön terveyttä. Donald Trump on levittänyt menestyk-
sekkäästi salaliittoteoriaa, jonka mukaan hän voitti vuoden 2020 
presidentinvaalit, vaikka hävisi ne seitsemällä miljoonalla äänellä.  
”I Won This Election. By A Lot!” Trump tviittasi kymmenille miljoo-
nille kannattajilleen6 ja sai nämä valtaamaan kongressin ja suista-
maan yhdysvaltalaisen demokratian vakavimpaan kriisiinsä sitten 
1860-luvun sisällissodan.

Salaliittoteorioilla on siis voimaa. Kuten filosofi Voltaire on 
Questions sur les Miracles -teoksessaan vapaasti suomennettuna sa-
nonut, ne, jotka saavat sinut uskomaan älyttömyyksiin, voivat saa-
da sinut tekemään hirmutekoja. 

Salaliittoteorioilla on myös kysyntää. Butterin mukaan tutki-
mukset ovat osoittaneet, että usko salaliittoteorioihin on paljon 
yleisempää kuin olemme kuvitelleet.

”Saksassa psykologit ovat osoittaneet, että noin kolmasosalla 
kansasta on taipumus, jota he kutsuvat salaliittomentaliteetiksi. 
Se ei tarkoita, että kolmasosa saksalaisista olisi jyrkän linjan sala-
liittouskovaisia. Heitä on ehkä 10–15 prosenttia, mikä sekin on niin 
paljon, ettei sitä voi selittää mielensairaudella. Yhdysvalloissa joka 
toisen kansalaisen on tulkittu uskovan ainakin yhteen salaliitto-
teoriaan”, Butter kertoo.

Salaliittoteorioihin myös kiinnitetään enemmän huomiota, 
koska niin monet liputtavat niiden puolesta sosiaalisessa mediassa.



9”Viisi tai kymmenen vuotta sitten poliitikkojen puheissa ja 
mediassa ei keskusteltu salaliittoteorioiden vaarallisista piirteis-
tä samalla tavalla kuin nyt”, Butter toteaa ja jatkaa, että ”Yhdysval-
loissa ne tietysti saivat myös enemmän valtaa, koska Valkoisessa 
talossa oli presidentti, joka strategisesti artikuloi salaliittoteorioi-
ta ja on jatkanut sitä senkin jälkeen, kun ei ole enää vallassa, koska 
kokee hyötyvänsä siitä poliittisesti. Yhdysvalloissa on myös valta-
virran tiedotusvälineitä, kuten FOX News, jotka levittävät salaliit-
toteorioita säännöllisesti.”

Asuin Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa vuodet 
2016–2021 ja pääsin seuraamaan sikäläistä yhteiskuntaa ja politiik-
kaa aitiopaikalta. Kokemukseni perusteella Butterin arvioon on 
helppo yhtyä. Taistelu totuudesta eteni Trumpin kaudella vaihee-
seen, jossa suurelle osalle kansasta ei ollut enää oleellista, mikä 
oli argumentin sisältö, vaan se, kuka argumentin esitti. Keskeis-
tä ei ollut, oliko väite totta, vaan se, oliko väitteen uskomisesta 
ja levittämisestä hyötyä levittäjälle ja tämän edustaman viiteryh-
män jäsenille. Ylipäätään voisi sanoa, että totuus itseisarvona on 
menettänyt merkitystään, mikä taas on avannut portit salaliit-
toteorioille. Yhdysvallat oli toki jyrkän polarisoitunut aikaisem-
minkin, mutta muutamassa vuodessa on ajauduttu tilanteeseen, 
jossa kyse ei ole enää oikeistosta ja vasemmistosta, liberaaleis-
ta ja konservatiiveista, maaseudusta ja kaupungeista tai valkoi-
hoisista ja etnisistä vähemmistöistä. Maan jakolinja kulkee tätä  
nykyä siinä, operoiko henkilö faktojen vai salaliittoteorioiden 
maailmassa.

Pienemmässä mittakaavassa kaikuja ilmiöstä on nähty myös 
Suomessa. Täälläkin moni uskoo QAnoniin, Trumpin ja tämän hen-
genheimolaisten puheisiin ja siihen, että koronavirus on maailman-
hallitusta haikailevien illuminaattien juoni tai osoitus siitä, että 
Ilmestyskirjassa ennakoidut lopun ajat ovat koittaneet. Myös reto-
riikka on muuttunut rajummaksi. Eduskunnassa meuhkataan natsi-
passista, internetissä levitetään surutta putinilaista propagandaa ja 



10 Kivinokan kesäteatteri Helsingissä joutui poistamaan Uppo-Nalle- 
lastennäytelmästään rokotuskohtauksen kesällä 2021, kun salaliit-
toteorioihin uskovat ihmiset näkivät näytelmän osana globaalia 
koronahuijausta ja uhkasivat tulla pesäpallomailojen kanssa pai-
kalle.7 Tilanne on eskaloitunut puskafarssista kauhuelokuvan puo-
lelle. Salaliittoteoriat ja valheelliset narratiivit ovat tulleet osaksi ar-
kea tavalla, jota ei olisi vielä muutama vuosi sitten uskonut todeksi.

Tästä monisyisestä ja intohimoja herättävästä ilmiöstä kirjoit-
tamisen ensimmäinen haaste liittyy terminologiaan. Salaliittoja 
on ollut olemassa maailman sivu, ja ne ovat todellinen ilmiö: aina 
kun vähintään kaksi ihmistä suunnittelee salassa jotain, kyseessä 
on salaliitto. Termi salaliittoteoria sen sijaan pitää sisällään aja-
tuksen siitä, että väite ei todennäköisesti pidä paikkaansa ja että 
” teoria” on kyhätty, jotta pohjaton väite saisi uskottavamman ke-
hyksen. Koko termi salaliittoteoria on siis monien mielestä joten-
kin latautunut ja halventava. Ainakin se on laaja. Käytän sitä silti 
paremman puutteessa läpi teokseni siinä vakiintuneessa merki-
tyksessä, että kyseessä on virallisen totuuden haastava versio ta-
pahtumien kulusta, tulkinta, jota saatavilla olevien tietojen valos-
sa ei yleisesti pidetä oikeana.

Salaliittoteorioista tuoreen Red Pill, Blue Pill -kirjan kirjoittanut 
tutkiva toimittaja David Neiwert ei pidä terminologiaan takertu-
mista kovin oleellisena. Hänen mielestään englanninkielinen ter-
mi conspiracy theory, joka suomeksi käännetään yleensä muotoon sa-
laliittoteoria, on akateemisten piirien kritiikistä huolimatta aivan 
toimiva, koska ihmiset ymmärtävät, mitä sillä tarkoitetaan.

”Salaliittoteoria ei ole tiedeyhteisön mielestä tietenkään hyvä 
termi, koska eihän niissä yleensä mitään teoriaa ole, enemmänkin 
’villejä huhuja, jotka tempaisin hanuristani’ – se on aika pitkälle 
salaliittoteorian rakenne”, Neiwert nauraa tätä kirjaa varten anta-
massaan Zoom-haastattelussa kotonaan Seattlessa.

On myös niin, että välillä jollekin ilmiölle ei vain millään löy-
dy kattavaa ja kaikkia tyydyttävää määritelmää, vaikka sitä kuinka 



11korkea-arvoisessa seurassa pohdittaisiin. Esimerkiksi Yhdysvallois-
sa yhä laajalti siteerattu määritelmä siveettömälle materiaalille 
on peräisin vuodelta 1964, jolloin korkeimman oikeuden tuomari 
Stewart Potter ilmoitti, ettei aio määritellä hardcore-pornoa sen 
tarkemmin, koska ”tunnistan sen kyllä kun näen sen”.8

Tämän kirjan tarkoitus ei ole esitellä kaikkia mahdollisia sala-
liittoteorioita tai käydä kattavasti läpi aiheen historiaa. Pyrkimyk-
senä on esitellä stewartpottermaisen subjektiivisesti valittuja mo-
derneja salaliittoteoreetikkoja ja heidän ajatteluaan. Tarkastelun 
kohteena on etenkin se, miten populistisen politiikan ja sosiaa-
lisen median nousu on muovannut salaliittoteorioita ja toisaalta 
myös tehnyt niistä entistä näkyvämpiä, poliittisempia ja vaaralli-
sempia. Ideana on antaa haastatelluille ja siteeratuille ihmisille 
mahdollisuus avoimesti ja laveasti kertoa, miksi he uskovat niin 
kuin uskovat. Samalla kuitenkin käsitellään myös salaliittoteorioi-
den leviämisen aiheuttamia ongelmia, niiden keskinäisiä yhtäläi-
syyksiä ja sitä, miten ne vaikuttavat demokratiaan. Toisin sanoen, 
miksi ne tulee ottaa vakavasti.

Ensimmäisessä luvussa tutustumme muutamaan paljon 
huomiota saaneeseen, yksittäistä teemaa käsittelevään salaliitto- 
teoriaan. Alan klassikko on litteän Maan teoria, jonka perusajatus 
on, että maapallo ei ole pyöreä, vaikka meille on niin koulussa ope-
tettu. Tämä teoria johtaa väkisin lähes kaiken muunkin virallisen 
tiedon kyseenalaistamiseen. Sen jälkeen tutustumme tuoreem-
paan salaliittoteoriaan, jonka mukaan syyskuun 11. päivän terrori- 
iskut Yhdysvalloissa vuonna 2001 eivät olleet Osama bin Ladenin 
johtamien al-Qaida-terroristien käsialaa, vaan Yhdysvaltain sisältä 
junailtu operaatio, jonka tavoitteena oli pehmittää maaperä sota-
retkelle Irakiin. Luvun lopuksi käymme läpi koronaviruksen ym-
pärille syntyneitä salaliittoteorioita, joita Suomessakin on levitet-
ty vilkkaasti.

Toisessa luvussa käsittelemme laajempia ja ajallisesti pitkä-
kestoisempia salaliittoteorioita, kuten juutalaisiin kohdistuvaa 



vainoa, Illuminatia ja pahamaineisen ”maailmanhallituksen” ai-
heuttamaa lähes vainoharhaista pelkoa. Näihin uskomuksiin liit-
tyy usein kaikkia tapahtumia selittävä kokonaisteoria, jossa saat-
taa olla mukana myös planeettamme ulkopuolisia toimijoita.

Kolmannessa luvussa uppoudumme salaliittoteorioiden ja us-
konnon välisiin yhtäläisyyksiin ja mietimme, miksi niitä kohdel-
laan julkisessa keskustelussa niin eri tavalla, vaikka molemmissa 
on kyseessä maailmanselityksestä, jota ei voida faktoin todentaa. 
Miksi usko ufoihin on ongelma, mutta usko Jeesukseen ei? Miksi 
ajatus siitä, että Illuminati on vastuussa kaikesta herättää enem-
män vastustusta kuin ajatus siitä, että maailmaa hallitsee kaikki-
valtias Jumala?

Neljännessä luvussa pureudumme QAnoniin, sosiaalisen me-
dian luomaan uudenlaiseen interaktiiviseen ja joukkoistettuun sa-
laliittoteoriaan, joka on samaan aikaan henkilökultti, leikki, arvoi-
tus ja väkivaltainen poliittinen liike. Miten ihmeessä ajatus lapsia 
uhraavien satanistipedofiilien globaalista verkostosta ja niitä vas-
taan taistelevasta Donald Trumpin johtamasta digitaalisten sotu-
rien armeijasta onnistui vakuuttamaan miljoonat ihmiset ympäri 
maailman ja ujuttautumaan osaksi Yhdysvaltain republikaanista 
puoluetta? Miksi liike ei kuollut, vaikka Q hiljeni?

Viidennessä luvussa selvitämme, miten toimii moderni sala-
liittoteoria ilman teoriaa. Tarkastelemme myös sitä, miksi populis-
tinen puhe valeuutisista ei ole mediakritiikkiä, vaan salaliittoteo-
ria totuuden konseptia vastaan ja todellinen uhka demokratialle. 
Mitä tapahtuu, jos jokaisella on ”oma totuus”?

Kuudennessa luvussa pohdimme, onko salaliittoteorioihin 
uskominen vääjäämätöntä ja kiinteä osa lajimme luontaista käy-
töstä. Entä mikä on sosiaalisen median rooli näiden uskomusten 
levittämisessä? Mietimme myös, miksi salaliittoteoriat ovat niin 
koukuttavia ja miksi niitä tuntuu olevan kaikkialla. Onko peli me-
netetty vai voiko niiden lumoa jotenkin vastustaa tai heikentää? 
Kaninkoloon on helppo pudota, mutta pääseekö sieltä myös pois?

12



13Salaliittoteorioihin on syytä kiinnittää huomiota, vaikka yk-
sittäisten väittämien sisällöstä ja epätieteellisistä argumenteista 
ei olisikaan järin kiinnostunut. Ilmiötä ei voi vain sivuuttaa, sillä 
salaliittoteoriat leviävät tehokkaasti ja vaikuttavat voimakkaasti. 
Heihinkin, jotka eivät mihinkään salaliittoteorioihin edes usko. 
Valheellisilla narratiiveilla ja salaliittoteorioilla pyritään nimittäin 
aivan tietoisesti vaikuttamaan poliittisesti, ja siksi niiden toimin-
talogiikka on syytä tajuta. Kukaan ei ole näille immuuni. Läheisen 
ihmisen auttaminen ylös kaninkolosta on niin ikään mahdotonta, 
jos ei ymmärrä, miksi hän on sinne pudonnut ja mikä salaliittoteo-
riassa on alun perin viehättänyt. 

Mikään ei viittaa siihen, että salaliittoteoriat tai niihin verrat-
tavat ajatusmallit olisivat ainakaan lähiaikoina katoamassa, tai 
edes vähenemässä. Niinpä niiden – ja niihin uskovien – kanssa on 
opittava elämään. Taistelussa totuudesta on tärkeä tietää, millaista 
salaliittoteoria-ajattelu on.



Voiko jokaisella olla 
oma totuutensa?
Salaliittoihin uskoville mikään ei tapahdu sattumalta. 

Taustalla on aina jokin taho, joka uhkaa tuhota kaiken  

rakkaan. Salaliittoteorioita löytyy aina yksittäisistä  

tapahtumista kaiken kattaviin maailmanselitys-

myytteihin. Usein ne limittyvät ja alkavat muovata 

kokonaista salaliittoteoreettista maailmankuvaa.

Modernit salaliittoteoriat ovat yhtä aikaa viraaleja ja 

globaaleja. Niissä ei enää luoda mitään vaihtoehtoista 

teoriaa, kiistetään vain yhteiset faktat. Eikä iso osa 

salaliittoteorioita levittävistä tahoista toimi hyvässä 

hengessä.

Markus Tiittula haastatteli lukuisia salaliittoihin usko-  

via, aihetta tutkineita ja siitä kirjoittaneita. Millainen  

on salaliittoteoreetikon maailmankuva? Miten kanin- 

koloon pudotaan? Ja mitä tapahtuu demokratialle, 

jos luottamus yhteiskunnan koossapitävänä voimana 

murenee?
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MIKÄ SALALIITTO- 
TEORIOISSA KOUKUTTAA?

JA MIKSI NE PITÄÄ
OTTAA VAKAVASTI?

Yhdysvaltain pääkaupungissa nähdään 

seitsemäntoista vuoden välein hämmen- 

tävä näytelmä, jossa maan alta kömpii 

miljardeja laulukaskaita.

Niiden selviytyminen perustuu silkkaan 

numeroiden ylivaltaan. Eläimet ja linnut 

syövät satoja miljoonia laulukaskaita, 

mutta murto-osa maan alta kömpineistä 

riittää takaamaan lajin jatkuvuuden.

Aivan sama logiikka toimii valheiden ja  

salaliittoteorioiden 

kohdalla. Ne jatkavat elämäänsä, jos 

niitä levittää tarpeeksi isolla volyymilla. 

Kyseessä on tietoinen strategia, ja siksi 

valheisiin on jaksettava tarttua kerta 

kerran jälkeen.

Laulukaskaat ovat äänekkäitä mutta  

muuten ihmiselle harmittomia. Disinfor- 

maatio sen sijaan aiheuttaa demo- 

kra tian toimintakyvylle suuria ongelmia.

MARKUS TIITTULA on pitkään Yhdys-

valloissa asunut vapaa toimittaja, joka on 

aiemmissa kirjoissaan käsitellyt radikaalin 

oikeiston nousua, Donald Trumpin aikaista 

politiikkaa ja amerikkalaista yhteiskuntaa.
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