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Tiivistelmä: 

Tämä työ käsitellään salaliittoteorioiden vaikutusta. Tutkielma tarkastelee nuorten 
käsityksiä koronapandemiaan liittyvistä salaliittoteorioista ja sitä kautta tulkitsee 
salaliittoteorioille altistumisen vaikutusta nuoriin. Tutkielman 
aineistonkeruumenetelmänä oli kyselytutkimus, joka teetettiin sähköisellä 
kyselylomakkeella. Kyselylomakkeella selvitettiin nuorten käsityksiä kuuden eri 
teeman alle asettuvista sosiaalisesta mediasta poimituista salaliittoteorioista. 
Teemoina olivat koronapandemian synty, pandemian suunnitelmallisuus, 5G-verkko, 
Yhdysvaltojen vaalit, johtava eliitti ja koronarokote. Kyselylomakkeeseen vastasi 
yhteensä 23 helsinkiläisen lukion opiskelijaa. Näiden 23 vastaajan vastaukset 
muodostavat tutkielman aineiston. 

Tutkielmassa salaliittoteoriat käsitetään persuasiivisen viestinnän, eli suostuttelun 
muodoksi, jonka myötä teoreettinen viitekehys muodostui persuasiivisen viestinnän 
sekä alalla sovellettujen teorioiden, kognitiivisen dissonanssin ja vahvistusvinouman 
ympärille. Aineisto analysoitiin teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä 
esitettyjä teorioita joustavasti apuna käyttäen. Tässä tutkielmassa kognitiivisen 
dissonanssin ilmentyminen ymmärretään salaliittoteorioiden hylkäämiseen johtavana 
prosessina, kun taas vahvistusvinouman ymmärretään olevan salaliittoteorioiden 
omaksumiseen johtava prosessi. 

Tutkielman merkittävimpänä tuloksena voidaan pitää vastausta tutkimuskysymyksiin, 
joiden pyrkimyksenä oli selvittä salaliittoteorioille altistumisen vaikutusta nuoriin. 
Aineiston analyysin avulla selvitettiin, minkälaisia käsityksiä nuoret liittävät 
koronapandemian salaliittoteorioihin. Tätä kautta pystyttiin tekemään johtopäätöksiä 



siitä, kuinka teoriat vaikuttavat nuoriin. Saatujen tulosten perusteella enemmistö 
nuorista liitti esitettyihin salaliittoteorioihin kielteisiä ja salaliittoteoriat kieltäviä 
käsityksiä. Tämän pohjalta tutkielma esittää, että sosiaalisessa mediassa levinneillä 
pandemiaa koskevilla salaliittoteorioilla ei ole juuri ollut vaikutusta tutkimukseen 
osallistuneisiin nuoriin. Tutkielman tulosta tukee ja selittää myös kognitiivisen 
dissonanssin välittyminen nuorten käsityksissä. Enemmistö vastauksista edusti 
kognitiiviselle dissonanssille ominaisia piirteitä, jonka katsotaan tässä tutkielmassa 
olevan vaikuttava tekijä salaliittoteorioiden hylkäämisessä. 

 
 
 

 



 

Sisällysluettelo 

1. Johdanto ................................................................................................................................ 1 

1.1 Tutkimuksen aihe, tausta ja merkitys ........................................................................................ 1 

1.2 Aikaisemmasta tutkimuksesta .................................................................................................... 3 

1.3 Tutkielman rakenne ..................................................................................................................... 4 

2. Tutkielman taustailmiöt ........................................................................................................ 6 

2.1 Salaliittoteorioiden määrittelystä ............................................................................................... 6 

2.2 Salaliittoteorioiden ja uskonnon suhde ...................................................................................... 7 

2.3 Salaliittoteoriat koronapandemiasta .......................................................................................... 9 

3. Aineisto ................................................................................................................................ 14 

3.1 Aineistonkeruumenetelmä ja aineiston kuvaus ....................................................................... 14 

3.2 Tutkimusetiikka ......................................................................................................................... 17 

4. Teoreettinen viitekehys ja sisällönanalyysi ........................................................................ 19 

4.1 Kognitiivinen dissonanssi ja vahvistusvinouma ...................................................................... 20 

4.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi ................................................................................................. 22 

4.3 Teoriat analyysin työkaluina ..................................................................................................... 23 

5. Analyysi ................................................................................................................................ 25 

5.1 Aineiston luokittelu .................................................................................................................... 25 

5.2 Lukiolaisten käsityksiä salaliittoteorioista ............................................................................... 27 

5.3 Vahvistusvinouma ja kognitiivinen dissonanssi vastauksissa ................................................ 37 

6. Tulokset ja yhteenveto ......................................................................................................... 46 

6.1 Tulokset ja johtopäätökset ........................................................................................................ 46 

6.2 Reflektio ja mahdollinen jatkotutkimus .................................................................................. 49 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo .................................................................................................. 52 

Lähteet ............................................................................................................................................... 52 

Kirjallisuus........................................................................................................................................ 52 

Liitteet ...................................................................................................................................... 55 

Kyselylomake .................................................................................................................................... 55 
 

 

 



1 

 

1. Johdanto 

1.1 Tutkimuksen aihe, tausta ja merkitys 

 

”Tämä on vain näytelmää. Pandemia ei ole totta”, lastenkirjailija Astrid Lindgrenin kuvalla varustettua kylttiä 

esitellyt mies kertoi. 

 

”Korona on vain tavallinen virus”, sanoi mielenosoitukseen tullut nainen. 

 

”Meille on valehdeltu”, sanoi toinen. 

 

Luvun aloittavat lainaukset ovat Helsingin Sanomissa julkaistusta artikkelista, joka käsitteli 

vuoden 2021 alussa Ruotsissa järjestettyä koronarajoitusten vastaista mielenosoitusta.1 

Vuoden 2019 lopulla alkunsa saanut pandemiaksi paisunut COVID-19-virus herätti tullessaan 

pelkoa ja paniikkia. Samalla osassa se herätti myös epäilyn koronavirusta ja sen myötä 

syntyneitä toimia kohtaan. Luonnollinen osa ihmisyyttä on etsiä selityksiä erilaisille asioille, 

tapahtumille ja ilmiöille. Toisinaan ihmiset etsiytyvät valtakäsityksistä poikkeavan 

vaihtoehdon äärelle ja yhden tämänlaisen vaihtoehdon tarjoavat salaliittoteoriat. 

 Tässä tutkielmassa tutkitaan sosiaalisessa mediassa levinneiden koronapandemiaan 

liitettyjen salaliittoteorioiden vaikutusta helsinkiläisen lukion oppilaisiin. Tutkielmassa 

tarkastellaan minkälaisia käsityksiä nuoret liittävät eri teemojen alle asettuviin koronaa 

koskeviin salaliittoteorioihin ja sitä kautta pyritään arvioimaan, onko teorioilla vaikutusta 

heihin. Näitä teemoja ovat pandemian syntyyn ja sen suunnitelmallisuuteen liittyvät teoriat, 

5G-verkkoon ja koronarokotteeseen liitetyt väitteet ja johtavaa eliittiä sekä Yhdysvaltojen 

politiikkaa koskevat salaliitot. Tutkielman aineistona ovat helsinkiläisen lukion oppilaiden 

antamat vastaukset sähköiseen kyselylomakkeeseen, jonka kysymykset muodostettiin edellä 

esitetyistä teemoista. Tutkielmassa salaliittoteoriat ymmärretään persuasiivisen viestinnän 

muotona, joten tutkielman teoreettinen viitekehys muodostuu persuasiivisen viestinnän 

tutkimuksessa käytettyjen kognitiivisen dissonanssin sekä vahvistusvinouma teorioiden 

ympärille. Teoriat toimivat analyysia joustavasti ohjaavina ja tulevat merkitykselliseksi 

erityisesti siinä vaiheessa, kun pohditaan miksi nuoret hylkäävät tai hyväksyvät esitettyjä 

salaliittoteorioita.  

 Sosiaalisen median käyttö on kasvanut huomattavasti viime vuosina ja pandemian 

alettua käytön katsottiin kasvaneen yleisesti noin 25 %.2 Sosiaalisen median ollessa 

 
1 Sippola 2021. 
2 Dow et al. 2021, 3.  
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nykypäivänä salaliittoteorioiden pääasiallinen kierrätys- ja levityspaikka, on selvää, että eri 

sosiaalisen median alustojen käyttäjien on mahdollista altistua salaliittoteorioille.3 Sosiaalisen 

median käytön ja salaliittoteoriamaisten uskomusten välisestä yhteydestä on myös tutkittua 

näyttöä.4 Edellä esitetyt huomiot sosiaalisesta mediasta ja sen käytöstä sekä sosiaalisen 

median yhteys salaliittoteorioihin, muodostavat tutkielman lähtöoletukset. Lisäksi oletuksena 

oli, että kyselyn kohderyhmä eli lukioikäiset käyttävät sosiaalista mediaa, mikä osoittautui 

oikeaksi.5 Näistä syistä tutkielman aineistonkeruussa käytetty sähköinen kyselylomake 

koostuu eri sosiaalisen median alustoilta poimituista materiaaleista. Koronapandemiaa 

koskevat salaliittoteoriat valittiin tutkimuskohteeksi aiheen ajankohtaisuudesta johtuen. 

Lisäksi salaliittoteorioilla yleisesti ottaen on havaittu vaikutusta esimerkiksi 

kansanterveyteen, uskonnollisiin yhteisöihin sekä politiikkaan ja samanlaisia vaikutuksia on 

huomattu olevan myös koronapandemiaa koskevilla salaliittoteorioilla.6 Uskon myös, että 

koronapandemian koskettaessa kaikkia, lähes jokaisella on siitä myös jotain sanottavaa.  

 Tutkielma käsittelee ilmiötä, jonka historia on pitkä. Uskontotieteen tutkimuskentälle 

salaliittoteoriat ovat kuitenkin löytäneet tiensä vasta viime vuosikymmeninä, mutta niiden 

paikka tutkimusalalla on oikeutettu. Uskontotiede on monialainen ja laaja tieteenala, joka 

tutkii uskontoja ja uskontojen ilmenemismuotoja maailmanlaajuisesta näkökulmasta. 

Tieteenalan vahvuus on sen kyvyssä ottaa vaikutteita sekä hyödyntää muita lähitieteitä, kuten 

esimerkiksi historiaa, sosiologiaa ja psykologiaa. Uskontotieteen klassiset kiinnostuksen 

kohteet ovat olleet esimerkiksi maailmanuskonnoissa ja niiden vertailussa, uskonnollisissa 

yhteisöissä ja uskonnollisissa rituaaleissa. 2000-luvulla kiinnostuksen kohteet ovat 

lisääntyneet muuttuvan maailman myötä. Ymmärrys uskonnosta monisyisenä ilmiönä ja 

erityisesti uskonnollisuuden digitalisoituminen on laajentanut sekä uskontotieteen 

tutkimuskenttää että sen lähestymistapoja. Yhä edelleen tieteenalalla pohditaan uskontotiteen 

perinteisiä kysymyksiä, mutta ympäröivän maailman muutos on tuonut alalle myös paljon 

uutta. Uskontoa ei tarkastella tieteenalalla enää vain sen perinteisimmässä muodossa vaan 

huomiota saavat myös esimerkiksi uskontoon kytkeytyvät ilmiöt.7  

 
3 Bangerter et al. 2020, 214; Cinelli et al. 2022, 1. 
4 Enders 2021, 1–24. 
5 Kyselylomakkeella kerätyssä aineistossa kysyttiin myös vastaajien päivittäistä sosiaalisen median käyttöä. 

Kaikki 23 vastaajaa kertoivat käyttävänsä sosiaalista mediaa päivittäin. Vastaajien sosiaalisen median 

päivittäisen käytön yhteinen keskiarvo oli noin neljä tuntia.  
6 Douglas 2021, 2–3. 
7 Pesonen & Sakaranaho 2020, 6–20. 
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 Salaliittoteoriat ovat uskontoon kytkeytyvä ilmiö ja ne käsitetään sekulaarin maailman 

uskonnollisuudeksi.8 Tutkielman katsotaan valottavan uskontotieteen alalle sikäli uutta ja 

kiinnostavaa ilmiötä, salaliittoteorioita, niiden yhden ilmenemismuodon eli 

koronapandemiaan liitettyjen salaliittoteorioiden kautta.  

 Inspiraatio tutkielman tekemiselle syntyi laajemman tutkimushankkeen SAPO:n 

myötä. Salaliittoteorioiden politiikka SAPO selvittää salaliittoteorioiden kiertoa ja 

kierrättämisen seurauksia journalistiselle medialle sekä salaliittoteorioiden poliittista 

merkitystä yhteiskunnassa. Hankkeen johtajina toimivat Katja Valaskivi (teologinen 

tiedekunta) ja Johanna Sumiala (valtiotieteellinen tiedekunta) Helsingin yliopistosta. 

Tutkielma kytkeytyy omalta osaltaan osaksi tätä hanketta. Tutkimalla sitä minkälaisia 

käsityksiä lukiolaiset liittävät koronapandemiaa koskeviin salaliittoteorioihin voidaan tehdä 

johtopäätöksiä siitä, onko sosiaalisessa mediassa leviäville salaliittoteorioille altistumisella 

vaikutusta. Kuten jo aiemmin esitin, salaliittoteorioilla on laaja vaikutus monella eri 

yhteiskunnan tasolla ja tästä syystä yhteiskuntamme nuorten altistumisvaikutukset ovat 

kiinnostava tutkimuskohde. Tutkimus on siis vaikutustutkimus, jonka katsotaan antavan oman 

osansa salaliittoteorioiden tutkimuskentälle. Näiden näkemysten saattelemana tutkielman 

tutkimuskysymyksiksi asettuvat seuraavat:  

 

Minkälaisia käsityksiä lukiolaiset liittävät koronapandemiaa koskeviin salaliittoteorioihin? 

Näkyykö vastauksissa kognitiiviseen dissonanssiin ja vahvistusvinoumaan sopivia piirteitä ja 

voidaanko niiden esiintymisestä päätellä jotain?  

Millaisia päätelmiä aineiston pohjalta voidaan tehdä salaliittoteorioille altistumisen 

vaikutuksista?  

1.2 Aikaisemmasta tutkimuksesta 

Salaliittoteorioita on tutkittu laajasti eri tieteenaloilla ja tutkimuksessa salaliittoteorioita 

lähestytään ilmiön eri tasoilla. Monet tutkimukset käsittelevät salaliittoteorioiden kulttuuria 

sekä salaliittoteorioihin uskovia. Kattavan tutkimuksen, joka tarkastelee salaliitoteorioita 

useasta eri näkökulmasta, tarjoaa esimerkiksi Jovan Byfordin Conspiracy Theories: A Critical 

Introduction (2011). Laajan tutkimuksen tarjoaa myös Michael Butterin ja Peter Knightin 

toimittama teos Routledge Handbook of Conspiracy Theories (2020), joka kokoaa yhteen eri 

alojen pioneerit ja heidän tutkimuksensa salaliittoteorioiden parissa. Näitä molempia teoksia 

käytetään tässä tutkielmassa erityisesti salaliittoteorian käsitteen ymmärtämisen tukena.  

 
8 Salaliittoteorioiden ja uskonnon suhdetta käsitelty tarkemmin luvussa 2.2. 
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 Salaliittoteoriat ovat uskontotieteen alalla vielä nuori ilmiö, mutta tutkimusta niiden 

parissa on jo tehty. Tutkielman kannalta merkittävän katsauksen alalla tehtyyn tutkimukseen 

salaliittoteorioista antaa Asbjørn Dyrendalin, David G. Robertsonin sekä Egil Aspremin 

toimittama teos Handbook of Conspiracy Theory and Contemporary Religion (2019).  

 Koronapandemiaa ja salaliittoteorioita koskevaa tutkimusta on julkaistu paljon 

viimeisen kahden vuoden aikana. Kiinnostuksen kohteena on ollut kysymys siitä miksi 

ihmiset uskovat koronapandemiaa koskevia salaliittoteorioita ja mitkä ovat sen seuraukset. 

Aiheesta on kirjoitettu muun muassa tutkimuksissa COVID-19 conspiracy theories (Douglas 

2021) ja Why do people believe COVID-19 conspiracy theories? (Uscinski et al. 2020). 

Erityisen noston ansaitsee teos Covid-19 Conspiracy Theories (Bodner et al. 2021), jossa 

käsitellään hyvin laajasti tämän tutkielman kannalta tärkeitä teemoja. Teoksessa esitetään 

koronapandemian myötä syntyneitä salaliittoteorioita sekä niiden syntyyn vaikuttaneita 

taustailmiöitä. Teoksessa käsiteltäviin salaliittoteorioihin sisältyvät myös tässä tutkielmassa 

käytetyt salaliittoteoriat. Näin ollen tässä tutkielmassa teos on merkittävässä osassa muun 

muassa koronapandemian salaliittoteorioiden taustailmiöiden selvityksessä ja 

ymmärtämisessä. Sosiaalinen media ja salaliittoteoriat koronapandemiasta ovat olleet myös 

kiinnostuksen kohteina ja aiheeseen perehdytään esimerkiksi tutkimuksessa The COVID-19 

pandemic and the search for structure: Social media and conspiracy theories (Dow et al. 

2021).  

Tämän tutkielman kaltaista tutkimusta koskien koronapandemian salaliittoteorioiden 

vaikutuksista nuoriin ei ole ainakaan vielä julkaistu. Salaliittoteorioiden parissa on kuitenkin 

tehty hyvin samankaltaisia salaliittoteorioiden vaikutusta tutkivaa tutkimusta aiemmin. 

Tällaisia tutkimuksia tarjoavat esimerkiksi The Effects of Anti-Vaccine Conspiracy Theories 

on Vaccination Intentions (Jolley & Douglas 2014), The Hidden Impact of Conspiracy 

Theories: Perceived and Actual Influence oh Theories Surrounding the Death of Princess 

Diana (Douglas & Sutton 2008) sekä The Psychological Impact of Viewing the Film "JFK": 

Emotions, Beliefs, and Political Behavioral Intentions (Butler et al. 1995).  

1.3 Tutkielman rakenne 

Tutkielma jakaantuu kuuteen päälukuun, jotka koostuvat johdannosta, tutkielman 

taustailmiöistä, aineistosta, teoreettisen viitekehyksen sekä metodin esittelystä, analyysista ja 

johtopäätöksistä.  

 Ensimmäisessä luvussa ”Johdanto”, esitellään tutkielman aihetta ja sen linkittymistä 

sekä merkitystä tieteenalalle. Luvussa luodaan ymmärrys tutkielman kiinnostuksen 
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kohteeseen sekä asetetaan tutkielman tutkimuskysymykset. Luvussa luodaan myös katsaus 

tutkielman aiheen kannalta merkitykselliseen aiempaan tutkimukseen.   

 Toinen luku ”Tutkielman taustailmiöt” on tutkielman kannalta merkittävä. Luvussa 

määritellään tutkielman kannalta tärkeitä käsitteitä sekä annetaan pohja, jonka päälle 

tutkielma on rakennettu. Luvussa käsitellään salaliittoteoria käsitteen määrittelyä, uskonnon ja 

salaliittoteorioiden suhdetta sekä salaliittoteorioita koronapandemiasta.  

 Kolmannessa luvussa ”Aineisto” esitellään tutkielman aineisto ja 

aineistonkeruumenetelmä. Lisäksi luvun lopussa pohditaan tutkielmaan liittyvää 

tutkimusetiikkaa. Luvussa kuvataan aluksi tutkielmassa käytetty aineisto yksityiskohtaisesti, 

sekä esitetään tapa, jolla aineisto kerättiin. Tutkimusetiikkaa käsittelevä alaluku keskittyy 

selvittämään niitä eettisiä tekijöitä, joita aineiston keräämiseen sekä käsittelyyn liittyy.  

 Neljännessä luvussa ”Teoreettinen viitekehys ja sisällönanalyysi” kuvataan tutkielman 

teoreettisia lähestymistapoja sekä tutkielmaan valittua teoriaohjaavan sisällönanalyysin 

menetelmää. Luvun loppuluku ”Teoriat analyysia ohjaavana” pyrkii selvittämään, kuinka 

tutkielmassa esitettyjä teorioita on hyödynnetty analyysia ohjaavina.  

 Viides luku ”Analyysi” on tutkielman analyysiluku. Luvussa esitetään aineiston 

erittelyn, joka on tehty teoriaohjaavan sisällönanalyysin mallin mukaisesti ja esitetään lisäksi 

aineistosta saadut vastaukset. Viimeisessä alaluvussa ”Vahvistusvinouma ja kognitiivinen 

dissonanssi vastauksissa” aineistoa peilataan myös teorialuvussa esitettyihin teorioihin. 

 Tutkielman kuudes ja viimeinen luku ”Tulokset ja yhteenveto” kokoaa yhteen 

tutkielman tulokset ja johtopäätökset. Lopuksi esitetään vielä pohdinta mahdollisista 

jatkotutkimuksista sekä tutkielman reflektio. 
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2. Tutkielman taustailmiöt 
Tässä luvussa kuvaan tutkielman taustailmiöitä. Luvussa on kolme alalukua, joissa käsittelen 

salaliittoteorioiden määrittelyä, salaliittoteorioiden ja uskonnon suhdetta sekä 

koronapandemiaa ja salaliittoteorioita. Luvun pyrkimyksenä on luoda ymmärrys tutkielman 

taustalla vaikuttaviin ilmiöihin ja siitä, mihin konteksteihin tutkielma linkittyy. 

Ensimmäisessä alaluvussa keskitytään salaliittoteorian määritelmään ja siihen, kuinka 

salaliittoteoriat käsitetään tässä tutkielmassa sekä miten niitä lähestytään. Toisessa alaluvussa 

kartoitetaan salaliittoteorioiden ja uskonnon suhdetta, sekä liitetään salaliittoteoriat osaksi 

uskontotieteen tutkimuskenttää. Kolmannessa alaluvussa käsitellään koronapandemian myötä 

syntyneitä ja tässä tutkielmassa käsiteltäviä salaliittoteorioita. Tämä alaluku on tutkielman 

kannalta sikäli merkittävin, sillä alaluku esittelee pohjan, jolle tutkielman aineisto sekä 

analyysi on rakennettu. 

2.1 Salaliittoteorioiden määrittelystä 

Salaliittoteoria on käsitteenä haastava sen sisältämän arvo- ja asennelatautuneisuuden vuoksi. 

Käsite tuntuu olevan negatiivissävytteinen jo itsessään, mutta myös laajemmassa kontekstissa, 

kun sitä tarkastellaan esimerkiksi historiallisesti. Tutkielman kannalta on kuitenkin tärkeätä 

ottaa kantaa siihen, kuinka salaliittoteoria käsitteenä ymmärretään nimenomaan tässä 

tutkielmassa. 

 Tutkimusta salaliittoteorioiden parissa on tehty paljon. Useat tutkijat määrittävät 

kuitenkin salaliittoteorian käsitteen hyvin samalla tavalla. Salaliittoteorialla viitataan tapaan 

selittää tapahtumia tai asioita valtavirrasta poikkeavalla tavalla. Tällä tarkoitetaan 

tapahtumien ja asioiden selitysten nojaamista nimensä mukaisesti salaliittoon, julkisen tiedon 

kanssa ristiriidassa olevaan tietoon tai sellaisiin selityksiin, joita on hankala näyttää todeksi. 

Käsitteen leimaava sävy on tiedostettu myös tutkijoiden parissa, mutta asenne on selvä: 

salaliittoteoriat eivät viittaa vain virheellisiin harhaluuloihin, historiassamme on esimerkkejä 

myös oikeiksi todistetuista salaliittoteorioista, ja salaliittoteoriat ovat erityisesti nyky-

yhteiskunnassa merkittävä ilmiö.9  

 Edellä esitetty määritelmä on selkeä ja asettuu myös tämän tutkielman ymmärrykseksi 

siitä, mitä salaliittoteorialla tarkoitetaan. Määritelmä ei varsinaisesti poista käsitteen 

negatiivista kaikua, mutta koen, että se ei ole tässä tutkielmassa oleellista. On tiedostettava, 

että salaliittoteorioihin suhtaudutaan erityisesti julkisessa mediassa vähintäänkin 

 
9 Räikkä 2021, 18–35; Harambam 2017, 3–20; Byford 2011, 20–24. 



7 

 

vähättelevästi ja salaliittoteorioihin uskovia leimataan harhaluuloisiksi.10 En kuitenkaan tutki 

sitä, minkälaisia ovat tutkielmani aineiston vastaajaprofiilit tai kuka ja minkälainen henkilö 

omaksuu salaliittoteorioita. Tarkoitukseni on selvittää, onko salaliittoteorioille altistumisella 

vaikutusta ihmisten, tässä tapauksessa lukiolaisten, asenteisiin, käsityksiin, uskomuksiin ja 

tunteisiin. Tästä syystä salaliittoteoria-käsitteen stigmaa ei mielestäni ole tarpeellista yrittää 

poistaa. 

 Vaikka historian salaliittoteoriat eivät ole osoittautuneet aina epätosiksi ja virheitä on 

tehty asiantuntijoidenkin toimesta, on salaliittoteorioiden ongelmallisuuden myöntäminen 

merkityksellistä siinä vaiheessa, kun tutkitaan niiden vaikutusta. Salaliittoteorioilla on 

varjopuolensa ja niiden vaikutukset ovat toisinaan negatiivisia. Esimerkiksi salaliittoteoriat 

rokotteiden haittavaikutuksia, lietsovat rokotevastaisuutta, joka on huolestuttava 

terveysriski.11 Lisäksi historiassa on paljon esimerkkejä ihmisryhmiin, kuten juutalaisiin 

kohdistuvista salaliittoteorioista, jotka ovat olleet äärimmäisen vahingollisia.12 

 Salaliittoteorioiden vaikutukset on siis ymmärretty tässä tutkielmassa. On selvää, että 

kyseessä ei olisi vaikutustutkimus, mikäli salaliittoteorioihin suhtauduttaisiin vain neutraalina 

ilmiönä. Salaliittoteoriat ymmärretään tässä tutkielmassa myös persuasiivisen viestinnän 

muodoksi, mitä käsitellään lisää luvussa 4. 

2.2 Salaliittoteorioiden ja uskonnon suhde 

Salaliittoteorioilla ja uskonnolla on takanaan pitkä yhteinen historia. Salaliittoteorioita on 

tutkittu paljon monilla eri tieteen aloilla, mutta erityisesti viime vuosikymmenten aikana 

salaliittoteoriat ovat löytäneet paikkansa uskontotieteen alalta. Uskonnon ja 

salaliittoteorioiden suhdetta lähestytään teoksessa Handbook of Conspiracy Theory and 

Contemporary Religion (Dyrendal et al. 2019) kolmesta eri näkökulmasta. Salaliittoteorioita 

käsitellään joko uskontona, uskonnoissa tai uskonnoista. Tämä jaottelu on otettu myös tämän 

tutkielman lähtökohdaksi, sillä kaikki kolme lähestymistapaa ovat omiaan perustelemaan sitä, 

miksi salaliittoteorioilla on paikkansa uskontotieteen tutkimusalalla. Seuraavaksi käsittelen 

nämä kolme näkökulmaa, jotka kuvaavat uskonnon ja salaliittoteorioiden suhdetta. Alaluku 

antaa myös perusteen sille, miksi tutkielma toteutetaan uskontotieteen tieteenalalla.13 

 

Salaliittoteoriat uskontona 

 
10 Byford 2011, 23. 
11 Jolley & Douglas 2014, 1–10. 
12 Simonsen 2020, 357–371. 
13 Robertson et al. 2019, 1–3. 
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Uskonnoilla ja salaliittoteorioilla on paljon yhteisiä piirteitä, jotka mahdollistavat 

salaliittoteorioiden tarkastelun uskonnollisena ilmiönä. Yhteisten piirteiden nähdään syntyvän 

esimerkiksi siitä, kuinka salaliittoteoriat ja uskonnot tarjoavat samanlaista merkityksellisyyttä 

sekä selittävyyttä. Maailmassa vallitseva hyvyys, pahuus, kärsimys ja ikävät tapahtumat on 

helpompi hyväksyä, kun taustalla nähdään jokin syy. Usko salaliittoteorioihin ja 

uskonnollinen usko ovat myös mekanismeiltaan samanlaisia. Molempien ajatellaan syntyvän 

silloin, kun tapahtumille annetut selitykset eivät syystä tai toisesta tyydytä. Tällöin syy 

löydetään esimerkiksi jostakin yliluonnollisesta tai salaisesta, tavallisen ihmisen 

tietämättömissä olevasta. Salaliittoteoriat ja uskonnot tarjoavat ennen kaikkea kokemuksen 

asioiden ja tapahtumien hallinnassa olemisesta. Salaliittoteoriat omaksuvat myös 

huomattavasti uskonnollisia piirteitä, jotka nousevat uskontojen narratiiveista, kuten 

esimerkiksi apokalyptisista käsityksiä. Salaliittoteorioiden katsotaan rakentavat myös 

yhteisöllisyyttä samalla tapaa kuin uskontojen, osallisten jakaessa yhteisen 

maailmankatsomuksen, arvomaailman sekä aatteet. Näistä syistä salaliittoteorioita voidaan 

lähestyä uskonnollisena ilmiönä tai jopa uskontoa. Lisäksi salaliittoteoriat voidaan nähdä 

perinteisen uskonnollisuuden jatkumona, sekulaarisen eli maallistuneet yhteiskunnan 

uskontona.14 

 

Salaliittoteoriat uskonnoissa 

Salaliittoteoriat uskonnoissa viittaa käsitykseen salaliittoteorioiden esiintymisestä tiettyjen 

uskonnollisten ryhmien sisällä. Uskontojen katsotaan omaksuvan salaliittoteorioita tai 

salaliittoteoriamaisia uskomuksia esimerkiksi oppeihinsa. Tästä esimerkkinä toimii muun 

muassa monelle uskonnolle ominainen millenarismi, jossa uskotaan sekä odotetaan suurta 

yhteiskunnallista muutosta. Perinteistä tämä on esimerkiksi juutalaisessa messiasodotuksessa 

ja kristinuskon Jumalan valtakuntaa koskevissa profetioissa. Salaliittoteoriat löytävät 

uskonnoissa paikkansa myös silloin, kun uskonnot pyrkivät yhdistämään nykymaailman 

tapahtumia omaan teologiaansa. Esimerkiksi poliittisia tapahtumia tai maailmankriisejä 

selitetään Jumalan työksi tai uskon koetteluksi.15  

 Uskontojen sisällä syntyvät salaliittoteoriat keskittyvät yleensä selittämään yhteisön 

kokemia vääryyksiä, niin historiassa kuin nykypäivänäkin. Esimerkkinä nykypäivän 

salaliittoteorioista uskonnon sisällä toimii esimerkiksi Bodu Bala Sena -yhteisö. Sri Lankassa 

lähinnä buddhalaisista munkeista koostuvassa Bodu Bala Sena -yhteisössä elää voimakkaana 

 
14 Wood & Douglas 2019, 87–100. 
15 Robertson et al. 2019, 5–7. 
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käsitys buddhalaisen uskon vastustajista, joita vastaan tulee taistella. Yhteisön omaksumat 

salaliittoteoriat sisältävät muun muassa voimakasta islamofobiaa.16 

 

Salaliittoteoriat uskonnoista 

Salaliittoteorioiden ja uskonnon välinen suhde tulee selkeimmin esiin niin kutsutulle 

ulkopuoliselle katsojalle niissä tapauksissa, joissa salaliittoteoriat koskevat jotakin 

uskonnollista ryhmää. Historiassamme on useita esimerkkejä tapauksista, jossa 

salaliittoteoriat ovat syntyneet koskemaan jotakin uskonnollista yhteisöä, yleensä 

vähemmistöä. Tunnetuimmat tapaukset ovat antisemitismiä ilmentävät, juutalaista ryhmää 

koskevat salaliittoteoriat. Uskomuksilla juutalaiseliitin halusta hallita maailmaa on pitkät 

juuret. Myöhäiskeskiajalla Euroopan yli pyyhkäisseestä mustasta surmasta syytettiin 

juutalaisia, joiden väitettiin myrkyttäneen juomavesiä kristityt tuhotakseen.17 Myös uudet 

uskonnolliset liikkeet, toisin sanoen uususkonnot, ovat saaneet osuutensa salaliittoteorioista. 

Salaliittoteoriat koskien uususkontoja ovat syntyneet lähinnä konservatiivisen hallinnon sekä 

länsimaisen median keskuudessa, jotka ovat syyttäneet liikkeitä muun muassa aivopesusta ja 

seksuaalisesta väkivallasta.18 Islamilaisia yhteisöjä koskevat salaliittoteoriat saavat myös 

hyvin samankaltaisen muodon, kuin antisemitismiä ilmentävät teoriat ja rakentavat 

muslimiyhteisöistä uhkan läntiselle yhteiskunnalle.18 

 Salaliittoteoriat uskonnoista ovat selkein esimerkki salaliittoteorioiden ja uskonnon 

välisestä suhteesta. Uskontoja koskevia salaliittoteorioita on historiassamme huomattavasti ja 

viimeisimmät esimerkit löytyvät tältä vuosikymmeneltä ja tästä tutkielmasta. 

Koronapandemiaa koskevat salaliittoteoriat löysivät myös antisemitistisen muotonsa väittäen 

muun muassa, että juutalaiset hyötyivät rahallisesti pandemiasta.19  

2.3 Salaliittoteoriat koronapandemiasta 

Koronaviruksen aiheuttama infektiotauti COVID-19, on koronaviruksiin kuuluva virustauti. 

Käsillä oleva COVID-19-virus ei ole historian ensimmäinen koronavirus. Koronavirus 

tavattiin ensimmäisen kerran ihmisellä 1960-luvulla. Seuraavan kerran koronavirus tavattiin 

ihmisellä vuonna 2003, kun SARS-CoV, eli SARS-koronavirus levisi epidemiaksi asti. 

Koronavirustapauksia on tavattu historiassa myös SARS-epidemian jälkeen, mutta laajimman 

huomion on saanut edelleen pandemiana vaikuttava koronaviruksen aiheuttama infektiotauti 

 
16 Bretfeld 2019, 257–258. 
17 Bodner et al. 2021, 62–65. 
18 Robertson et al. 2019, 7–8. 
19 Bodner et al. 2021, 67. 
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COVID-19. Historiamme koronavirukset ovat eläimestä ihmisiin tarttuneita viruksia, eli 

zoonooseja. COVID-19-virus on tunnistettu myös zoonoosiksi. COVID-19 sai alkunsa 

loppuvuodesta 2019 Wuhanin kaupungista Kiinasta, mereneläviä myyvältä torilta. Huanan 

Seafood Wholesale Market tunnetaan merenelävistä, mutta myös elävien eläinten, kuten 

lepakoiden, sammakoiden, lintujen, käärmeiden ja murmeleiden myynnistä. Vaikka COVID-

19-viruksen syntypaikkaa ei voida täysin osoittaa, pidetään Huanan Seafood Wholesale 

Marketia todennäköisimpänä lähteenä. COVID-19-virus aiheuttaa tarttuessaan 

hengitystieinfektioita, ja erityinen riski on iäkkäällä väestöllä sekä riskiryhmäläisillä, joille 

tartunta voi olla hyvin vakava.20 

 Edelleen käsillä oleva pandemia on historiallinen ja poikkeuksellinen. COVID-19-

virus syntyi sosiaalisen median aikakaudella, jonka myötä erilaiset teoriat koronaviruksesta, 

levisivät kulovalkean lailla.21 Tässä tutkielmassa käytetyn kyselylomakkeen teemat ja niiden 

alle asettuvat teoriat ovat sosiaalisesta mediasta poimittuja. Teoriat ovat sellaisia, joihin 

törmäsin itse usein eri sosiaalisen median alustoilla. Tästä syystä ne valikoituivat myös 

tutkielmaan. Useiden koronapandemiaan liittyvien salaliittoteorioiden syntyä on pohdittu 

kuitenkin pandemian myöhemmässä vaiheessa tarkemmin ja niiden taustailmiöitä on hyvä 

tarkastella myös tämän tutkielman yhteydessä. Käsiteltävät salaliittoteoriat koskevat virukset 

syntyä, pandemian suunnitelmallisuutta, Yhdysvaltojen politiikkaa sekä johtavaa eliittiä, 5G-

verkkoa ja koronarokotetta. 

 Jo pandemian alkuvaiheessa Kiina tuli voimakkaasti leimatuksi. Huolimatta siitä, että 

uusi koronavirus nimettiin helmikuussa 2020 alkuperämaan sijaan COVID-19-virukseksi, 

olivat erilaiset syrjivät termit saaneet jo alkunsa. Esimerkiksi Yhdysvaltain entinen presidentti 

Donald Trump viittasi koronavirukseen termillä ”kung flu” esiintyessään julkisesti. Näin ollen 

myös teoriat koskien koronaviruksen alkuperää saivat leimaavia ja rasistisia muotoja. Teoriat 

koronapandemian synnystä alkoivat levitä sosiaalisessa mediassa, kun viruksen alku 

jäljitettiin Kiinan Wuhaniin ja lepakkokeitto sai erityisaseman leviävien teorioiden keskellä. 

Teoria liittyi länsimaiseen käsitykseen Kiinan ruokakulttuurista, mutta myös ajatukseen ruuan 

ja kehon suorasta yhteydestä. Huolimatta teorian virheellisestä ja leimaavasta sisällöstä, useat 

sosiaalisessa mediassa jaetut kuvat sekä videot, jotka käsittelivät koronapandemian syntyä, 

sisälsivät esityksen kiinalaisoletetusta henkilöstä syömässä lepakkokeittoa.22 

 
20 Sharma 2021, 11–19. 
21 Bodner et al. 2021, 8. 
22 Bodner et al. 2021, 29–32. 
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Pandemian suunnitelmallisuuteen, Yhdysvaltojen politiikkaan ja johtavaan eliittiin 

liittyvät teoriat linkittyvät kaikki saman ilmiön alle. Näiden teorioiden pohja on syvällä 

historiassa, kuten eri uskontojen narratiiveissa lopunajoista sekä erityisesti Illuminatissa. 

Uskontojen käsitykset lopunajoista vaihtelevat, mutta erityisesti kristinuskon piirissä 

vaikuttava Ilmestyskirja on vaikuttanut voimakkaasti teorioiden syntyyn. Ilmestyskirja 

kuvailee muun muassa Harmageddonin, lopunaikojen viimeisen taistelun, jossa hyvä ja paha 

kohtaavat. Lisäksi lopunaikojen alkua kuvataan esimerkiksi koronapandemiaan verrattavissa 

olevalla suurella rutolla, joka pyyhkäisee ihmiskunnan yli. Toinen vaikuttava tekijä on jo 

1700-luvulla tunnetuksi tullut Illuminati, joka tunnettiin järkeä uskon sijaan korostavana 

salaseurana. Illuminatin tie jäi lyhyeksi, sillä salaseuran toiminta loppui 1800-luvulle 

tultaessa, mutta sen legenda elää yhä. Illuminatin uskotaan toimivan edelleen ja pyrkivän 

hiljalleen kohti maailmanhallintaa.23  

Edellä esitetty pohja on muovannut ja muokannut salaliittoteorioiden kenttää ja 

tämänlaisiin teorioihin viitataan nykyisin käsitteellä uusi maailmanjärjestys (New World 

Order), jonka uskotaan pyrkivän yhteen maailmanhallitukseen (One World Government). 

Niiden keskiöön asettuvat vaikutusvaltaiset ihmiset ja heidän uskotut salaiset tavoitteensa. 

Teoriat linkittyvät usein Yhdysvaltain presidentteihin, kuten nytkin Donald Trumpiin sekä Joe 

Bideniin. Teorioihin kuuluu myös käsitys tavallisten kansalaisten ohjaamisesta, 

rajoittamisesta sekä yksityisyyden rikkomisesta. Tämä näkyy koronapandemiaa koskevissa 

salaliittoteorioissa voimakkaasti erityisesti maskisuositusten ja rajoitusten myötä, jolloin 

näihin myöntyviä kutsuttiin sosiaalisessa mediassa ”lampaiksi”. Teoriat 

maailmanjärjestyksestä ja maailmahallituksesta välittyvät myös siis koronapandemiaa 

koskeviin teorioihin, joista esimerkkinä ovat kyselylomakkeessa käytetyt teoriat.23 

Salaliittoteoriat koskien 5G-verkostoa saivat alkunsa jo marraskuussa 2018. 5G-

verkostolla tarkoitetaan nykyistä 4G-verkostoa korvaavaa langatonta verkkoteknologiaa. 5G 

tullaan ottamaan käyttöön koko maapalolla ja se vaatii satojen tuhansien antennitornien 

asennuksen. Ensimmäiset väitteet 5G:n haitallisuudesta syntyivät Hollannissa, jossa 5G-

verkkoa syytettiin kolmesataapäisen lintuparven tappamisesta. Myöhemmin 5G on liitetty 

esimerkiksi syöpään, hedelmättömyyteen, autismiin sekä Alzheimeriin. Myös 5G:hen liitettiin 

uskomuksia hallituksen ja tiedemiesten salaisesta tiedosta siitä, että verkosto on haitallinen. 

5G-verkon ja koronapandemiaan liitetyt salaliittoteoriat syntyivät siitä, että Kiinan Wuhanin 

alueelle oli asennettu 5G-verkkoa ennen pandemian puhkeamista. Iso osa 5G:tä ja COVID-19 

 
23 Bodner et al. 2021, 117–138. 
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koskevista teorioista levisivät yleisölle sosiaalisen median kautta. Kuvissa ja videoissa 

kuvattiin esimerkiksi 5G-alueita sekä koronapandemian leviämisalueita vierekkäin. 

Villeimmät teoriat väittivät koko viruksen olevan huijausta ja sairastelun johtuvan 5G:stä. 

Yleisin ja tähänkin tutkielmaan mukaan otettu teoria väittää, että 5G heikentää 

immuunisysteemiä, ja tästä syystä virus tarttuu ja jopa tappaa. Teoriat levisivät erityisesti 

julkisuuden henkilöiden, kuten artistien ja näyttelijöiden, Twitter ja Instagram -tilien kautta. 

Teorioiden jakamiseen osallistuivat useat julkisuuden henkilöt kuten näyttelijä Woody 

Harrelson.24 

Rokotteita koskevia salaliittoteorioita on ollut olemassa jo ennen koronapandemiaa. 

Taustalla vaikuttavat epäluottamus lääketieteeseen sekä lääketieteen alalla tapahtuneet 

virhearviot ja eettiset rikkomukset. Rokotevastaisuuteen liittyy käsitys mahdollisista 

sivuvaikutuksista, mutta myös voimakas pelko mahdollisista rokotteiden aiheuttamista 

sairauksista, kuten esimerkiksi autismista. Lisäksi rokotevastaisuuteen ja teorioihin linkittyvät 

usein ajatukset jonkun tahon rahallisesta hyötymisestä, rokotusten epäluonnollisuudesta sekä 

toimimattomuudesta. Jo pandemian varhaisessa vaiheessa Microsoftin kehittäjä Bill Gates sai 

keskeisen rooliin koronaviruspandemiaa koskevissa salaliittoteorioissa. Gatesia pidettiin 

muun muassa COVID19-viruksen kehittäjänä, koronarokotteesta rahallisesti hyötyvänä sekä 

osana juonta, jonka tarkoituksena oli vähentää maailman väestöä. Teoriat kumpusivat Gatesin 

antamasta rahallisesta tuesta lääke- ja rokoteteollisuuteen. Lisäksi Gatesin puheet 

digitaalisesta tatuoinnista ja hänen hakemansa patentti kehoimplantille synnyttivät teorian 

Gatesin halusta asettaa rokotteen mukana ihmistä seuraava mikrosiru. Erityisesti patentin 

numero WO2020060606 herätti keskustelua, sillä numero muuntui salaliittoteorioissa pedon 

luvuksi 666.25 

Tässä alaluvussa käsitellyt koronapandemiaan liietyt salaliittoteoriat ja niiden 

taustailmiöt ovat sellaisia, jotka on sisällytetty tähän tutkielmaan. Kyseiset salaliittoteoriat 

esiintyivät valintaprosessin aikana eniten sosiaalisessa mediassa ja tästä syystä tulivat osaksi 

tutkielmaa. Tutkielmaan valitut salaliittoteoriat ja niihin pohjautuvat tutkielmassa esiintyvät 

teemat rajautuivat siis suoraan sosiaalisesta mediasta poimittujen salaliittoteorioiden kautta. 

Kyseisten salaliittoteorioiden suosio näkyy kuitenkin myös siinä, että ne ovat valikoituneet 

koronapandemian salaliittoteorioita käsittelevään teokseen Covid-19 Conspiracy Theories 

(Bodner et al. 2021), johon viittaan läpi käsillä olevan alaluvun. Erityisesti sellaiset 

salaliittoteoriat, jotka koskevat tunnettuja henkilöitä tai ovat tunnettujen henkilöiden jakamia, 

 
24 Bodner et al. 2021, 164–172. 
25 Bodner et al. 2021, 112–115, 132–133. 
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tuntuvat herättävät huomiota. Huolimatta siitä, että kaikki tutkielmaan valitut teoriat on 

kumottu väärinä26, on teorioilla ollut huomattavia vaikutuksia. Maailmalla ja Suomessakin on 

esimerkiksi uutisoitu rasistisesta sekä syrjivästä käytöksestä kiinalaisia ja kiinalaisoletettuja 

kohtaan pandemian aikana. 27 On selvää, että teorioilla on tähän oma osuutensa. 

 
26 Kyselylomakkeessa annettiin linkit sivustoille, jotka kumoavat kyselylomakkeessa esitetyt teoriat. 
27 Timonen 2020. 
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3. Aineisto 
Tässä luvussa kuvaan tutkielman aineiston sekä aineistonkeruumenetelmän. 

Kyselytutkimuksen aineisto koottiin sähköisellä kyselylomakkeella, joka on tutkielman 

liitteenä. Lopuksi alaluvussa pohditaan aineiston keräämiseen ja käsittelyyn liittyviä eettisiä 

seikkoja.  

3.1 Aineistonkeruumenetelmä ja aineiston kuvaus 

Tässä tutkielmassa aineistonkeruumenetelmänä toimi kyselytutkimus. Kyselytutkimuksessa 

tutkimuksen aineisto kerätään kyselyllä. Kysely teetetään ihmisjoukolle, joka valikoituu 

tutkimuksen tarpeiden mukaisesti. Nykypäivänä sähköisesti toteutetut kyselyt ovat 

yleistyneet. Kyselyitä voidaan jakaa esimerkiksi sähköpostitse tai eri sosiaalisten medioiden 

alustalla. Erilaiset ohjelmistot tarjoavat myös valmiita kyselylomakepohjia, joiden kautta 

kyselyiden teettäminen onnistuu melko vaivatta. Kyselytutkimuksen tavoitteena on kerätä ja 

tarkastella tietoa esimerkiksi yhteiskunnan erilaisista ilmiöistä, ihmisten toiminnasta, 

mielipiteistä, asenteista ja arvoista. Lisäksi kyselytutkimus tarjoaa mahdollisuuden laajaan 

sekä monipuoliseen tutkimusaineistoon. Erityisesti sähköisesti levitetty kyselytutkimus 

säästää aikaa, eikä se myöskään sido vastaajaa vastaamaan tutkimukseen tiettynä aikana 

tietyssä paikassa. Sähköisen kyselylomakkeen etu on myös siinä, että en omalla läsnäolollani 

voi vaikuttaa vastauksiin.28 

Kyselytutkimus valikoitui tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi edellä 

esitettyjen huomioiden vuoksi. Sähköinen kyselylomake on myös omiaan tutkimusaiheen 

arkaluontoisuuden kannalta, joten tutkielman kannalta merkityksellisiä vastauksia saadaan 

parhaiten silloin, kun vastaajan anonymiteetti säilytetään. Opettajantyössäni olen myös 

todennut, että opiskelijat vastaavat helpommin nimettömiin kyselyihin. Sähköisesti tuotetun 

kyselyn helppous on myös tutkielman kannalta oleellista. Tässä tutkielmassa käytetty 

kyselylomake, laadittiin Microsoft Forms -alustan lomakepohjalla. Microsoft Formsin 

tarjoama alusta valikoitui lähinnä sen tuttuuden myötä. Alusta tarjoaa yksinkertaisen pohjan 

lomakkeen laatimiseen sekä jakamiseen, eikä vaadi vastaajalta kirjautumista tai 

rekisteröitymistä. Lisäksi lomakepohja muodostaa vastauksista yhteenvedon esimerkiksi 

keskimääräisestä vastausajasta ja kysymyksistä, joissa vastausvaihtoehto on annettu valmiiksi. 

Sähköisen lomakkeen helppous ja nopeus mahdollisti kyselyn jakamisen helposti laajalle 

joukolle. Sähköinen lomake tehtiin myös kohderyhmä mielessä pitäen, sillä vastaaminen ei 

 
28 Valli & Perkkilä 2018, 100. 
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vaadi nuorilta ylimääräistä työtä sen yksinkertaisuuden vuoksi. Kyselytutkimus on 

tämänlaisen vaikutustutkimuksen äärellä selkeä valinta, sillä haastattelututkimuksessa olisin 

saattanut omalla läsnäolollani vaikuttaa lopputulokseen tai ohjata haastattelua haluamaani 

suuntaan.      

Aineistonkeruussa käytetty kyselylomake jakaantuu karkeasti ottaen kolmeen osioon, 

jotka ovat niin sanotut lämmittelykysymykset, varsinaiset kysymykset sekä 

jäähdyttelykysymykset. Kyselylomake laadittiin seuraavasti mukaillen kyselylomakkeelle 

tyypillistä mallia.29 Lämmittelykysymykset koostuivat viidestä kysymyksestä koskien 

vastaajan ikää, sukupuolta, tuntimääräistä aika-arviota sosiaalisen median käytöstä sekä 

COVID-19-pandemiaa koskevien teorioihin törmäämisestä ja niiden jakamisesta. 

Lämmittelykysymykset toimivat nimensä mukaisesti vastaajan lämmittelemisenä tulevaan, ja 

tästä syystä kaksi viimeistä kysymystä johdattelevat COVID-19-pandemiaa koskeviin 

salaliittoteorioihin. Lämmittelykysymykset olivat lyhyitä ja strukturoituja, eli 

vastausvaihtoehdot oli annettu valmiiksi kaikissa kysymyksissä paitsi sosiaalisen median 

käytön arvioinnissa.  

Kyselylomakkeen varsinaiset kysymykset koskivat jo mainittuja kuutta teemaa: 

viruksen synty, koronapandemian suunnitelmallisuus, 5G-verkko ja korona, Yhdysvaltojen 

vaalit, johtava eliitti sekä koronarokote. Tutkimusta valmistellessani seurasin eri sosiaalisen 

median alustoja30 ja huomasin yleisempien koronapandemiaan liitettyjen salaliittoteorioiden 

asettuvan näiden teemojen alle. Teemat rajautuivat siis suoraan sosiaalisesta mediasta 

poimittujen teorioiden kautta. Teemoihin liittyviä teorioita käsitellään tarkemmin luvussa 2.3. 

Eri teemojen alle asettuvan osuuden kysymyksiin vastaajat vastasivat 

vapaamuotoisesti omin sanoin, eli kysymykset olivat avoimia kysymyksiä. Varsinaisten 

kysymysten jokainen kysymys koostui lyhyehköstä teeman alle asettuvan salaliittoteorian tai 

salaliittoteorioiden esittelystä sekä täsmentävästä kysymyksestä ”Kerro minkälaisia ajatuksia 

tämä herättää sinussa? Onko kyseinen teoria sinulle ennestään tuttu?” sekä kehotuksesta 

vastata vähintään kolmella lauseella. Kuuden teeman alle rajautuneista kysymyksistä saadut 

vastaukset ovat tutkielman kannalta tärkeimmät. Saadun aineiston avulla pyritään 

selvittämään minkälaisia käsityksiä nuoret liittävät COVID-19-pandemiaa koskeviin 

salaliittoteorioihin ja käsitysten kautta tulkitaan, onko näillä salaliittoteorioilla vaikutusta 

nuoriin. 

 
29 Valli 2018, 81–82. 
30 Tässä tutkielmassa seurattiin elokuusta marraskuuhun Instagram, TikTok ja Snapchat -alustoja.  
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Kyselylomake päättyy jäähdyttelykysymyksiin, joiden tarkoitus on tuoda vastaajalle 

ilmi, että kysely on päättynyt. Jäähdyttelykysymykset koostuivat kahdesta kysymyksestä, 

jossa tiedusteltiin, tutustuiko vastaaja alussa annettuihin lähteisiin tai hakiko lisätietoja 

teorioista. Lisäksi vastaajalta pyydettiin vapaamuotoista palautetta kyselystä.  

Tutkimuksen aineisto koostuu edellä esitetyllä sähköisellä kyselylomakkeella 

kerätyistä vastauksista. Kyselylomake jaettiin sähköisesti 47 helsinkiläisen lukion 

opiskelijalle, jotka olivat antaneet suostumuksensa tai saaneet luvan osallistua 

kyselytutkimukseen. Kyselylomakkeeseen vastasi näistä 47 opiskelijasta lopulta 23 

opiskelijaa. Kuuden eri teeman alle muodostettuihin kysymyksiin saatiin siis yhteensä 138 

vastausta näiltä 23 opiskelijalta. Lomakkeen avoimista kysymyksistä koostuvien vastausten 

pituudet vaihtelivat yksittäisistä lauseista 200 sanaan. Aineistoa kerättiin vuoden 2020 

marraskuusta joulukuun loppuun. Vastauksia saatiin jokaiselta lukioasteelta, ja ikäjakauma oli 

15–18-vuotta.  

Saaduissa vastauksissa on nähtävissä tutkielman kannalta oleellinen, eli se, 

minkälaisia käsityksiä lukioikäiset nuoret liittävät salaliittoteorioihin. Huolimatta lomakkeen 

tarkentavista kysymyksistä, kävi joistakin vastauksista ilmi, että kysymyksiä ei ollut 

ymmärretty tarkoitetulla tavalla. Sähköisissä kyselylomakkeissa herkimmin virheitä tuloksiin 

syntyy, kun vastaaja on ymmärtänyt kysymyksen toisin kuin kyselyn laatija on sen 

tarkoittanut.31  Muutamat vastaukset osoittivat myös moniosaisten kysymysten 

ongelmallisuuden: vastaus oli annettu vain jompaankumpaan osaan. Laaditun 

kyselylomakkeen virheeksi osoittautui myös sen pituus, josta useampi vastaaja oli antanut 

palautetta. Liian pitkä kysely aiheuttaa helposti vastausmotivaation hiipumisen loppua 

kohden, jolloin tutkimuksen luotettavuus voi kärsiä.31 Sähköisellä lomakkeella kerättyjen 

vastausten keskimääräinen vastausaika oli 105 minuuttia. Vastausajan keskiarvoa on 

kuitenkin kyseenalaistettava. Osissa vastauksista vastausaika ja vastausten pituus eivät kulje 

käsikädessä, mikä viittaa siihen, että lomake on jätetty auki, vaikka täyttäminen on 

keskeytynyt. 

Aineisto koostuu monipuolisista vastauksista, jotka tarjoavat hyvän perustan 

tutkimuskysymysten tarkasteluun. On selvää, että pienestä otannasta koostuvan aineiston 

pohjalta ei voida tehdä laajaa yleistystä siitä, onko salaliittoteorioilla vaikutusta nuoriin. 

Laadullista tutkimusta tehdessä tavoitteenani onkin ymmärtää ja tuoda lisätietoa tutkittavasta 

 
31 Valli 2018, 81–83. 



17 

 

ilmiöstä. Tutkielma ja sen aineisto asettuu osaksi laajempaa keskustelua salaliittoteorioiden 

yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

3.2 Tutkimusetiikka  

Tutkimusta tehdessä tutkijan tulee noudattaa tiettyjä tieteellisiä menettelytapoja.32 Näistä yksi 

on tutkimusetiikka, sillä hyvä tutkimus edellyttää hyvää tutkimusetiikkaa. Näin ollen myös 

tämän tutkielman toteutuksessa on noudatettu tutkimuseettisiä normeja.  

 Tutkielman aineistonkeruu toteutettiin kunnioittaen tutkittavien suojaa korostetusti 

huomioiden. Tutkittavien suojaan kuuluu tieteellisten menettelytapojen mukaan seitsemän 

periaatetta: selvitys osallistujille tutkimuksen tavoitteista, menetelmistä ja mahdollisista 

riskeistä, osallistuvien vapaaehtoinen suostumus ja sen varmistaminen, että osallistuja tietää 

mistä tutkimuksessa on kyse, osallistujien oikeuksien ja hyvinvoinnin turvaaminen, 

luottamuksellisuus, osallistujien nimettömyys ja osallistujien oikeus odottaa tutkijan 

noudattavan lupaamiaan asioita.33  

Tähän tutkielmaan osallistunutta helsinkiläistä lukiota lähestyttiin aluksi 

tutkimuslupapyynnöllä, joka osoitettiin kyseisen koulun rehtorille sekä apulaisrehtorille. 

Tutkimuslupapyynnössä kuvattiin tarkasti tutkielman tavoitteet ja aineistonkeruumenetelmä. 

Tutkimusluvan myöntämisen jälkeen tiedustelu mahdollisuudesta osallistua tutkimukseen 

lähetettiin opiskelijoille ja heidän huoltajilleen. Osallistumiskysely piti sisällään 

yksityiskohtaisen selvityksen tutkimuksesta, sen tavoitteista ja sen vastuuhenkilöistä 

yhteystietoineen. Tutkimuksen kuvaus liitettiin myös osaksi aineiston keruussa käytettyä 

kyselylomaketta, joka jaettiin tutkimuksen osallistujille sähköisesti. Tutkimusasetelma 

muuttui tutkielman teon aikana tilastollisesta laadulliseen, ja tästä annettiin myös tieto 

kaikille, joille kyselylomake oli jaettu. Tutkimusetiikan varmistamiseksi ilmoituksessa 

kuvailtiin myös muuttuneen tutkimusmenetelmän vaikutukset kerätyn aineiston kannalta. 

Osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä vastaajien anonyyminä pysymistä korostettiin 

aineistonkeruun jokaisessa vaiheessa, myös silloin kun tutkimusasetelma muuttui tutkielman 

teon aikana.   

Tutkimukseen osallistuneiden anonymiteetin turvaaminen otettiin huomioon erityisen 

tarkasti. Anonymiteetin turvaaminen tuntui ensisijaisen tärkeältä kyselytutkimuksen 

onnistumisen kannalta. Kyselylomake jaettiin yhteensä 47 lukio-opiskelijalle, joista 23 antoi 

vastauksensa kyselylomakkeeseen. Vastaukset eivät jättäneet minkäänlaista jälkeä vastauksen 

 
32 Kuula 2011, 26. 
33 Tuomi & Sarajärvi 2009, 125–132. 
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antajasta, eikä vastausten sisältöjä ole mahdollista yhdistää yksittäisiin vastaajiin: vastauksen 

antaminen ei jättänyt ainakaan tutkijan tavoitettavissa olevia jälkiä esimerkiksi vastaajan IP-

osoitteesta. Tutkielmaan kerättyä aineistoa ei tulla jakamaan ulkopuolisille, enkä myöskään 

julkaise aineistoja tässä tutkimuksessa niiden alkuperäisessä muodossa. 

Kyselylomakkeella kerättiin tieto vastaajien sukupuolesta ja tarkasta iästä, mikä 

osoittautui näin jälkikäteen ajateltuna täysin turhaksi tutkielman kannalta. Vastaajien vähäisen 

määrän vuoksi ei voida tehdä sukupuoleen perustuvia johtopäätöksiä ja vastaajien iän ollessa 

hyvin lähellä toisiaan, jäivät nämä tiedot merkityksettömiksi. Näitä muuttujia ei käytetä tässä 

tutkielmassa.  

Tutkimusta varten laaditussa sähköisessä kyselylomakkeessa käytettiin COVID-19-

pandemiaan liitettyjä salaliittoteorioita. Tutkimuksen kohderyhmän nuoren iän vuoksi 

materiaalia valittiin harkitusti ja se pyrittiin pitämään neutraalina. Käytetyt materiaalit ovat 

kuitenkin internetissä vapaasti kenen tahansa tavoitettavissa, ja kyselytutkimuksen yhteydessä 

annettiin Internet-linkit sivustoille, joissa kumottiin lomakkeella esitetyt salaliittoteoriat. 

Lisäksi osallistumiskyselyn ja sähköisen kyselylomakkeen jaon yhteydessä kerrottiin, mistä 

kyselylomakkeen materiaali on peräisin. Tällä tavoin pyrittiin takaamaan se, että 

tutkimukseen osallistuvat ovat tietoisia siitä, etteivät kyselyssä esitetyt teoriat ole 

todenperäisiä. Näin varmistettiin myös, että osallistujia tai heidän vastauksiaan ei johdateltu 

tutkimuksen kannalta mielekkääseen suuntaan.  
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4. Teoreettinen viitekehys ja sisällönanalyysi 
Salaliittoteoriat ovat persuasiivisen viestinnän, vapaasti suomennettuna suostuttelun 

(persuasion) muoto.34 Suostuttelu ja sosiaalinen vaikuttaminen (social influence) ovat 

viestinnän muotoja niin yksilöiden välisessä viestinnässä kuin mediaviestinnässä. Sosiaalisen 

vaikuttamisen tavoitteena on vaikuttaa kohteena olevan ihmisen tiedollisiin käsityksiin, 

tunteisiin, uskomuksiin, asenteisiin tai käyttäytymiseen ja toimintaan.35 Suostuttelusta 

puhutaan silloin, kun edellä mainittuihin pyritään tahallisesti.35 Suostuttelu on siis tietoista 

vaikuttamista yksilöön tai yhteisöön, käyttäen hyödyksi symbolista, sanallista ja sanatonta 

viestintää, jonka tarkoituksena on saavuttaa haluttuja muutoksia esimerkiksi 

käyttäytymiseen.36  

 Suostuttelu on käsitteenä monisyinen, mikä johtuu sen kontekstisidonnaisuudesta. 

Suostuttelun mekanismeja käytetään niin hyvään kuin pahaan, mikä tekee käsitteestä myös 

tässä suhteessa hankalan määritellä.37 Olen kuitenkin päätynyt lähestymään suostuttelun 

käsitettä neutraalista näkökulmasta, sillä koen, että suostuttelun käsittäminen vain pahaan 

tähtäävänä määrittelisi myös omaa asennettani suostuttelun käsitteeseen ja sitä kautta 

salaliittoteorioihin. Näin ollen tässä tutkielmassa suostutteluksi käsitetään kaikki tietoinen 

kommunikoinnin tai kanssakäymisen muoto, jonka tavoitteena on saada aikaan vaikutus, oli 

se sitten hyvä tai paha.38  

 Tässä tutkielmassa suostuttelulla viitataan erityisesti mihin tahansa persuasiivisen 

viestinnän muotoon, jonka tarkoituksena on tahallisesti, mutta ilman pakottamista vaikuttaa 

kohteeseensa. Esimerkkinä tällaisesta persuasiivisesta viestinnästä on mainonta, joka on 

tahallista suostuttelua hyväksi käyttävä median muoto ja jonka tarkoituksena on vaikuttaa 

kohteensa tapaan huomioida ympäristöä ja siinä toimimista.39 Persuasiivinen viestintä kuuluu 

erityisesti viestinnän, mutta myös psykologian alaan. Tähän tutkielmaan on valittu kaksi 

analyysia ohjaavaa teoriaa, jotka vaikuttavat sekä psykologian että persuasiisivisen viestinnän 

alalla. Teoriat valikoituivat siksi, että ne selittävät osaltaan sitä, miksi ihmiset omaksuvat tai 

hylkäävät salaliittomaisia uskomuksia, asenteita ja käsityksiä. Teorioiden kautta tutkielmassa 

tehdään tulkintoja siitä, miksi esitetyillä salaliittoteorioilla oli tai ei ollut vaikutusta. 

Seuraavaksi esittelen analyysia ohjaavat teoriat ja tutkielman analyysissa käytetyn 

 
34 Nera et al. 2018, 1–17; Douglas & Sutton 2008, 1–14. 
35 Mustonen 2001, 37–39. 
36 Gass & Seiter 2004, 13 – 17. 
37 Gass & Seiter 2004, 3.  
38 Gass & Seiter 2004, 26. 
39 Zhao 2002, 495–512. 
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teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Lopuksi käsittelen sitä, kuinka teorioita on hyödynnetty 

analyysin teossa.  

 

4.1 Kognitiivinen dissonanssi ja vahvistusvinouma 

Kognitiivisen dissonanssin teorian (cognitive dissonance theory) kehitti sosiaalipsykologi 

Leon Festinger (1919–1989) vuonna 1957. Teoria on Festingerin jälkeen saanut useita eri 

sovelluksia, mikä selittyy sillä, että kognitiivisen dissonanssin teoria ei ole yksiselitteinen ja 

se ilmenee monessa eri muodossa. Teorian perusajatus on kuitenkin se, että uuden tiedon 

synnyttämä epäjohdonmukaisuus tai ristiriita jo olemassa olevien vakaumusten, uskomusten 

ja käsitysten kanssa aiheuttaa epämiellyttävän tunteen. Tämä epämiellyttävä tunne saa aikaan 

prosessin, jonka tarkoituksena on vähentää kognitiivista dissonanssia, eli ristiriitaa. Ristiriidan 

vähentämiseen pyritään esimerkiksi välttelemällä, kieltämällä tai selittämällä uusi tieto pois. 

Yksilö pyrkii siis ylläpitämään jo olemassa olevia uskomuksiaan, käsityksiään ja 

kognitioitaan ja ristiriidan vähentämisellä pyritään vastustamaan muutosta.40 

 Kognitiivista dissonanssia on tutkittu erityisesti neljässä eri suuntauksessa, jotka olen 

suomentanut vapaasti itse. Vapaan valinnan paradigma (free-choice paradigm), uskon 

vahvistamattomuuden paradigma (belief-disconfirmation), taivutellun myöntymisen 

paradigma (induced-compliance paradigm) ja oikeutukseen pyrkimyksen paradigma (effort-

justification paradigm). Näistä neljästä suuntauksesta uskon vahvistamattomuuden paradigma 

sopii parhaiten tutkielmaan sen koskiessa informaatiolle altistumisesta syntyvää ristiriitaa, 

joten se esitellään seuraavaksi tarkemmin. 

 Uskon vahvistamattomuuden paradigma syntyy silloin, kun yksilö altistuu tai 

altistetaan sellaiselle informaatiolle, joka on epäjohdonmukainen hänen uskomustensa kanssa. 

Teorian mukaan yksilö joko pyrkii kieltämään (reject), vääristelemään (distort) tai 

välttelemään (avoid) ristiriitaa aiheuttavaa informaatiota. Samaisen teorian mukaan yksilöt 

hakeutuvat myös usein sellaisen informaation äärelle, joka tukee heidän uskomuksiaan ja 

välttelevät uskomusten vastaista informaatiota.41 

 Persuasiivinen viestintä ja kommunikointi ovat kognitiivista dissonanssia vahvistavia 

tai heikentäviä. Näin ollen kognitiivisen dissonanssin synnyllä voidaan selittää sitä, miksi 

erilaiset persuasiivisen viestinnän, eli suostuttelun muodot, kuten esimerkiksi salaliittoteoriat 

hylätään ja olemassa olevista, salaliittoteoriat kieltävistä uskomuksista, pidetään kiinni.42 

 
40 Harmon-Jones 2002, 99–100. 
41 Gass & Seiter 2004, 51–53. 
42 Phadke et al. 2021, 1–35. 



21 

 

Kognitiivisen dissonanssin synnyn voidaan katsoa siis olevan syy sille, miksi 

salaliittoteorioille altistumisella ei ole vaikutusta. Tästä syystä teoria valikoitui osaksi tätä 

tutkielmaa.  

 Toisena analyysia ohjaavana teoriana toimii vahvistusvinouma (confirmation bias).43 

Vahvistusvinouma on osittain päällekkäinen edellä esitetyn kognitiivisen dissonanssin teorian 

kanssa. Vahvistusvinouma ymmärretään kuitenkin kognitiivisen dissonanssin eräänlaisena 

jatkeena. Kognitiivinen dissonanssi selittää sitä, miksi tietynlainen informaatio hylätään. 

Vahvistusvinouman katsotaan taas selittävän sitä, miksi omaksumme tietynlaista 

informaatiota. Tässä tutkielmassa kognitiivinen dissonanssi nähdään ennen kaikkea 

salaliittoteorioiden hylkäämiseen johtavana prosessina, kun taas vahvistusvinouma nähdään 

salaliittoteorioiden omaksumiseen johtavana prosessina. 

 Vahvistusvinouma on alun perin kognitiivisen psykologian edustaja Peter Wasonin 

(1924–2003) 1960-luvulla esittelemä termi. Vahvistusvinouman teorian mukaan ihmisillä on 

taipumus suosia sellaista informaatiota, joka on linjassa heidän jo olemassa olevan tietonsa 

kanssa. Yksinkertaisimmillaan teoria siis väittää, että suosimme, muistamme sekä 

vahvistamme sellaisia tietoja ja uskomuksia, josta meillä on jo tietoa. Vahvistusvinouma 

vaikuttaa siis suoraan tapaamme omaksua tietoa ja muodostaa saadusta informaatiosta 

mielipiteitä, uskomuksia ja näkemyksiä. 44  

 Vahvistusvinouman niin kutsuttu voima näkyi erityisen hyvin vuoden 2020 

koronapandemian maskisuositusten myötä syntyneissä konflikteissa. Huolimatta tieteellisistä 

tutkimuksista, jotka tutkivat maskien käyttöä pandemian leviämisen hidastamiseksi, moni 

hylkäsi suositukset ja näki suositusta koskevassa informaatiossa vain halun rajoittaa ihmisten 

vapautta. Vahvistusvinouma ajoi ihmiset sellaisen informaation äärelle, joka tuki heidän 

oletustaan siitä, että maskisuositus oli liioiteltu ja edusti vain halua rajoittaa ihmisten elämää. 

Vahvistusvinouman teoria valikoitui osaksi tämän tutkielman analyysia, koska salaliittoteoriat 

tukeutuvat vahvistusvinoumaan. Salaliittoteoriat sisältävät usein jotakin tuttua, tunteisiin ja 

aiempaan tietoomme vetoavaa, johon ihmismielen on helppo tarttua. Vahvistusvinoumaa 

voidaan pitää selityksenä sille, miksi esitetty salaliittoteoria omaksutaan ja hyväksytään. 

Meidän on esimerkiksi helppo omaksua negatiivista ja väärääkin informaatiota koskien 

 
43 Vahvistusvinoumasta käytetään myös nimitystä valikoiva altistuminen (selective exposure). Kts esimerkiksi 

Hart et al. 2009. 
44 Nickerson 1998, 175–176. 
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vaikkapa julkisuuden henkilöitä, joista emme alun perinkään pitäneet. Vahvistusvinouman 

teoria on siis omiaan tutkimukseen, jossa tarkastellaan vaikutusta.45 

4.2 Teoriaohjaava sisällönanalyysi 

Sisällönanalyysi on analyysimenetelmä, jota käytetään usein laadullisessa tutkimuksessa. 

Yksinkertaisimmillaan sisällönanalyysi tarkoittaa menetelmää, jonka pyrkimyksenä on esittää 

tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty ja yleinen kuvaus. Diskurssianalyysin tapaan 

sisällönanalyysissa tarkastelun kohteena ovat valmiit tekstimuotoiset tai sellaiseksi muutetut 

aineistot. Analyysimenetelmää voidaan soveltaa lähes mihin tahansa tekstin muotoon, kuten 

esimerkiksi päiväkirjoihin, puheisiin, keskusteluihin tai, kuten tässä tutkielmassa, 

kyselylomakkeella kerättyihin vastauksiin. Poiketen kuitenkin diskurssianalyysista pyrkii 

sisällönanalyysi etsimään tulkittavasta aineistosta merkityksiä, eikä sitä, miten merkityksiä 

tuotetaan. Sisällönanalyysissa aineisto käytännössä hajotetaan osiin, käsitteellistetään ja 

tämän jälkeen kootaan uudelleen uudeksi eheäksi kokonaisuudeksi kuitenkin kadottamatta 

aineiston sisältämää informaatiota. Sisällönanalyysi on ennen kaikkea tapa järjestää aineisto, 

jotta tutkittavasta ilmiöstä voitaisiin tehdä luotettavia sekä selkeitä ymmärrystä ja tietoa 

lisääviä johtopäätöksiä. Sisällönanalyysin yksi suurimpia kompastuskiviä on, että sen avulla 

järjestetty aineisto esitetään tutkimuksen tuloksena, ilman varsinaisia johtopäätöksiä.46 

Sisällönanalyysia voidaan tehdä kolmella tapaa: aineistolähtöisesti, teorialähtöisesti tai 

teoriaohjaavasti. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa edetään aineisto edellä. 

Perusperiaatteena on, että aineistosta etsittävät analyysiyksiköt eivät ole ennalta määrättyjä tai 

tietyn teorian sanoittamia. Näin ollen aikaisemmat havainnot, tiedot tai teoriat eivät saisi 

vaikuttaa analyysin tekoon, mikä tekeekin menetelmästä haastavan. Aineistolähtöisessä 

sisällönanalyysissa pyrkimyksenä on rakentaa tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus, 

eikä testata olemassa olevaa teoriaa tai hypoteesia. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa 

aineistoa tulkitaan teoria edellä. Analyysin tekoa ohjaa tällöin olemassa oleva teoria ja 

analyysin pyrkimyksenä on esimerkiksi testata teoriaa uudessa kontekstissa. Aineisto- ja 

teorialähtöisen sisällönanalyysin välimaastoon tipahtaa näiden kahden eräänlainen 

yhdistelmä, jota kutsutaan teoriaohjaavaksi47 sisällönanalyysiksi. Teoriaohjaava 

 
45 Bodner et al. 2021, 22–25. 
46 Tuomi & Sarajärvi 2009, 103–108. 
47 Teoriaohjaavasta sisällönanalyysista käytetään myös nimitystä teoriasidonnainen sisällönanalyysi (Eskola 

2018), analyysimuotona ne ovat kuitenkin sama ja nimiä käytetään ristiin.  
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sisällönanalyysi valikoitui oman tutkimukseni analyysimenetelmäksi, ja esittelen sen 

seuraavaksi yksityiskohtaisemmin.48 

Teoriaohjaava analyysi etenee lähtökohtaisesti samalla tapaa kuin aineistolähtöinenkin. 

Toisin kuitenkin kuin aineistolähtöisessä menetelmässä, olemassa olevan teorian kytkennät 

ovat havaittavissa analyysissa, vaikka analyysi ei perustu suoraan teoriaan. Teorian rooli 

näkyy varsinaisesti siinä kohtaa, kun aineistosta tehtyjen tulkintojen tueksi etsitään teoriasta 

selityksiä tai vahvistusta. Analyysiyksiköt tuotetaan siis aineistosta suoraan, mutta aikaisempi 

tieto tutkittavasta aiheesta toimii auttavana tekijänä analyysissa. Teoriaohjaavassa analyysissa 

voidaan puhua abduktiivisesta päättelystä, jossa aineistolähtöisyys ja valmiit mallit 

vaihtelevat vuoron perään.49 

Tässä tutkielmassa sisällönanalyysi toteutetaan mukaillen edellä esitettyä teoriaohjaavan 

sisällönanalyysin mallia. Tutkielmassa teoriat toimivat ennen kaikkea työkaluina analyysin 

sekä siitä tehtävien johtopäätösten teossa. Koen, että teoriaohjaava sisällönanalyysi on 

joustavuutensa vuoksi omiaan tähän tutkielmaan. Pitämällä aineiston ensiarvoisessa asemassa 

pyrin päästämään nuorten käsitykset kuuluviin, enkä hukuta sitä tarkastelemalla aineistoa 

teoria edellä. Teorioiden käyttöä analyysissa käsitellään seuraavassa luvussa. 

 

4.3 Teoriat analyysin työkaluina 

Tässä tutkielmassa aiemmin esitellyt teoriat, kognitiivinen dissonanssi ja vahvistusvinouma, 

toimivat analyysia ohjaavina eivätkä analyysia sitovina. Tällä viittaan siihen, että analyysia ei 

pyritä muodostamaan teorioihin sopivaksi. Teorioita ei pyritä siis osoittamaan oikeiksi tai 

vääriksi, vaan ne auttavat ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä paremmin. Teoriaohjaava 

sisällönanalyysi toteutetaan lukemalla, tulkitsemalla ja luokittelemalla aineistoa teoriat 

mielessä pitäen, mutta huomioon otetaan myös sellaisia aineistosta nousevia seikkoja, jotka 

eivät sovi teorioihin.  

 Aineistoa käsitellään siis teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmin, jossa aineisto 

kulkee edellä, mutta analyysissa käytetään lisäksi hyväksi jo tutkittavasta ilmiöstä valmiiksi 

tiedettyä. Tämä näkyy esimerkiksi aineiston erittelyvaiheessa, jossa aineistosta nostetaan 

sellaisia ilmaisuja, jotka kuvasivat vastaajan uskomuksia, asenteita, käsityksiä ja tunteita. 

Näiden katsotaan olevan persuasiivisen viestinnän vaikutuksen kohteina, joten näitä seikkoja 

 
48 Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–117. 
49 Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97, 117–118. 
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myös huomioitiin analyysin teossa.35 Aineiston analyysi esitetään tarkemmin tulevassa 

luvussa 5.1. 

 Persuasiivisen viestinnän tutkimusalalla vaikuttavat kognitiivisen dissonanssin sekä 

vahvistusvinouman teoria tulevat työkaluiksi erityisesti siinä analyysin vaiheessa, kun aineisto 

on luokiteltu. Teorioiden kautta pyritään tulkitsemaan ja ymmärtämään niitä aineistosta 

nousseita käsityksiä, jotka mahdollisesti ilmaisevat esitetyn teorian hyväksymistä tai 

hylkäämistä. Keskittyminen vain salaliittoteorian hyväksyviin tai hylkääviin käsityksiin 

johtuu siitä, että kognitiivisen dissonanssin katsotaan olevan merkittävä tekijä 

salaliittoteorioiden hylkäämisessä, kun taas vahvistusvinouman katsotaan vaikuttavan 

salaliittoteorioiden omaksumiseen.  

 Teorioiden mahdollinen välittyminen vastauksissa on kuitenkin vain yksi osa 

analyysia, ja tutkielman johtopäätökset muodostetaan koko saatujen tulosten pohjalta. On 

myös selvää, että teorioiden välittyminen vastauksissa ei anna tyhjentävää esitystä siitä, miksi 

salaliittoteoriat hylätään tai omaksutaan. Vastausten peilaaminen teorioihin auttaa erityisesti 

siinä kohtaa, kun pyritään selittämään, vahvistamaan sekä tukemaan aineistosta nousseita 

tulkintoja. Teorioiden ilmenemistä aineistossa käsitellään analyysiluvussa 5.3. 
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5. Analyysi 
Kuvaan seuraavaksi aineiston luokitteluvaiheen, jossa kuvaan, kuinka aineisto käsiteltiin ja 

eriteltiin. Tämän jälkeen siirryn tarkastelemaan, minkälaisia käsityksiä nuoret liittävät 

salaliittoteorioihin ja oliko salaliittoteorioilla nuoriin vaikutusta. Käsityksiä ja vaikutusta 

tarkasteleva alaluku on jaoteltu kuuteen eri teemaan, jotka ovat samat kuin 

kyselylomakkeessa. Luvun viimeisessä alaluvussa 5.3 tarkastellaan teorialuvussa esitettyjen 

teorioiden, kognitiivisen dissonanssin ja vahvistusvinouman esiintymistä vastauksissa. 

5.1 Aineiston luokittelu 

Tutkielman aineisto eriteltiin Jouni Tuomen ja Anneli Sarajärven teoksessa Laadullinen 

tutkimus ja sisällönanalyysi (2009) esitellyn teoriaohjaavan sisällönanalyysin mallin avulla. 

Tutkielman aineisto koostuu 23 lukiolaisen vastauksesta, joiden pituus varioi yksittäisestä 

lauseesta 200 sanaan. Tutkielman aineisto on kuvattu tarkemmin luvussa 3.1. Vastaukset 

luettiin ensin läpi huolellisesti useaan kertaan, jonka jälkeen siirryttiin aineiston redusointiin, 

eli pelkistämiseen. Pelkistämisessä vastauksista poimittiin tutkimuskysymyksiä kuvaavia ja 

niiden kannalta olennaisia ilmaisuja.  Pelkistetyt ilmaukset kirjoitettiin puhtaaksi ja listattiin 

taulukkoon. Pelkistämisen jälkeen aineisto klusteroitiin, eli ryhmiteltiin. Pelkistetyistä 

ilmaisuista etsittiin alleviivaamalla käsitteitä, jotka kuvasivat eroavaisuuksia ja 

samankaltaisuuksia. Näin samaa ilmiötä kuvaavat käsitteet ryhmiteltiin omakseen ja ne 

muodostivat alaluokan. Tuotetuista alaluokista muodostettiin edelleen yläluokkia ja lopulta 

pääluokka. Pääluokat nimettiin kuvaamaan tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia ilmiöitä, 

jonka lisäksi ne värikoodattiin tulosten selkiyttämiseksi. Prosessia kutsutaan abstrahoinniksi, 

jossa alkuperäisestä aineistosta muodostetaan tutkimuksen kannalta olennaisia käsitteitä.  

 Pääluokat muodostettiin tutkittavasta ilmiöstä jo aiemmin tiedetyn kautta. Tällä 

viittaan teorialukuun, jossa toin ilmi, että tässä tutkimuksessa salaliittoteoriat käsitetään 

perusasiivisen viestinnän muodoksi, joiden tarkoitus on tahallisesti vaikuttaa ihmisen 

tiedollisiin käsityksiin, tunteisiin, uskomuksiin, asenteisiin tai käyttäytymiseen ja toimintaan. 

Näin ollen aineistosta pyrittiin poimimaan sellaisia ilmaisuja ja seikkoja, jotka kuvastavat 

vastaajien uskomuksia, asenteita, käsityksiä ja tunteita, esitettyjä salaliittoteorioita kohtaan. 

Tekemällä näin saadaan näyttöä siitä, minkälaisia käsityksiä tutkimukseen osallistuneet 

lukioikäiset nuoret liittävät salaliittoteorioihin ja onko esitetylle salaliittoteorialle 

altistumisella ollut vaikutusta. Näin ollen pääluokat syntyivät tämän olemassa olevan tiedon 

kautta, alla esitetyn mukaisesti. Esimerkistä on jätetty alkuperäinen ilmaus pois, koska se 

vaarantaa mahdollisesti vastaajan anonymiteetin. 
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Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Tämänlainen 

internetissä liikkuva 

virheellinen tieto saa 

vihaiseksi ja 

surulliseksi 

Aiheuttaa surua 

Aiheuttaa vihaisuutta 

Ikävät tunteet Teoria vaikuttaa 

tunteisiin/Teorialla 

on vaikutus 

 

            Aineiston erittelyvaiheessa aineistoa luettiin myös pitäen mielessä teorialuvussa 

esitellyt teoriat. Kognitiivinen dissonanssi ja vahvistusvinouma tulevat tärkeiksi siinä 

analyysin vaiheessa, kun pohdittiin ja tarkasteltiin, miksi nuoret omaksuvat tai hylkäävät 

salaliittoteoriamaisia käsityksiä. Teorioiden käyttöä analyysissa on kuvattu tarkemmin 

luvussa 4.3. Mikäli alkuperäinen ilmaus ilmensi jommallekummalle teorialle ominaisia 

piirteitä, tehtiin siitä erillinen merkintä taulukkoon alla olevan esimerkin mukaisesti. 

Esimerkistä on jälleen jätetty pois alkuperäinen ilmaus anonymiteetin suojaamiseksi. 

 

Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka Pääluokka Huomio 

Esimerkkejä 

muista 

samankaltaisista 

teorioista  

Simpsoneiden 

yhdistäminen 

vapaamuurareihin 

Juutalaisiin 

kohdistuneiden 

teorioiden 

ilmaiseminen 

Epäilyksen 

ilmaiseminen 

 

Olemassa olevan 

käsityksen/ 

uskomuksen 

vahvistaminen 

informaatiolla 

 

 

Olemassa olevat 

käsitykset/ 

uskomukset 

Teorian 

hyväksyminen/ 

Teorialla on 

vaikutus 

Vahvistusvinouma 

 

 Aineiston erittelyn ja abstrahoinnin jälkeen aineistosta saadut tulokset koottiin yhteen 

teemoittain. Eri teemojen alle kootut tulokset kuvaavat minkälaisia käsityksiä nuoret liittivät 

esitettyihin salaliittoteorioihin sekä käsitysten kautta pääteltyä salaliittoteorioiden vaikutusta 

nuoriin. Lukioikäisten käsitykset ja salaliittoteorioiden vaikutukset, on käsitelty seuraavassa 

alaluvussa. Alaluku jakaantuu kyselylomakkeessa esitettyjen teemojen alle ja aineistosta 
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saadut tulokset esitetään aineiston erittelyvaiheessa muodostettujen pääluokkien kautta. 

Pääluokat muodostuivat analyysin erittelyvaiheessa alla esitetyn mukaisesti. 

 Pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei vaikutusta” sijoitettiin sellaiset 

vastaukset aineistosta, jotka ilmaisivat salaliittoteorian kieltämistä. Pääluokan vastaukset 

ilmaisivat vastaajan kielteisiä sekä torjuvia käsityksiä, uskomuksia ja asenteita esitettyä 

salaliittoteoriaa kohtaan, jolloin katsotaan, ettei esitetyllä teorialla ole vaikutusta vastaajaan. 

Pääluokkaan sijoitetut vastaajat joko kieltävät salaliittoteorian hyvin suorasti tai vastauksella 

niin sanotusti pois selittävät tai kumoavat salaliittoteorian aiempiin käsityksiin, tietoihin tai 

uskomuksiin vedoten.  

 Pääluokkaan ”Teorian hyväksyminen/Teorialla on vaikutus” sijoitettiin sellaiset 

vastaukset, jotka ilmaisivat salaliittoteorian pitämistä oikeana tai vähintäänkin mahdollisena. 

Tällaisten vastausten katsottiin suhtautuvan esitettyyn teoriaan hyväksyvästi ja näin ollen 

pääteltiin, että salaliittoteorialla on vaikutus vastaajan käsityksiin, uskomuksiin sekä 

asenteisiin. Pääluokkaan sijoitettiin tässä tutkielmassa myös sellaiset vastaukset, jotka 

ilmaisivat salaliittoteorian hyväksymistä vain joiltain osin, vaikka jotkin teorian osat olisi 

kielletty. Pääluokan vastaukset pitivät sisällään joko suoran salaliittoteoriaan uskomisen 

ilmaisun tai vastaus jollakin muulla tavalla välitti hyväksyntää. 

 Pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on vaikutus” sijoitettiin sellaiset 

vastaukset, jotka kuvailivat sekä ilmaisivat vastaajan tunteita esitettyyn salaliittoteoriaan. 

Pääluokan vastaukset eivät varsinaisesti ottaneet kantaa teoriaan, vaan kuvailivat teorian 

aiheuttamia negatiivisia tai positiivisia tunteita. Vastauksen ilmaistaessa vastaajan tunteita tai 

tunnereaktiota katsotaan, että esitetty salaliittoteoria vaikuttaa vastaajaan ja sitä kautta myös 

asenteisiin, uskomuksiin sekä käsityksiin, vaikka vastaaja ei suoraan kieltäisi tai hyväksyisi 

teoriaa.  

 Pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta” sijoitettiin 

sellaiset vastaukset, jotka ilmaisivat, ettei salaliittoteoria synnytä mielipiteitä. Tämän 

pääluokan vastaukset eivät kuvailleet käsityksiä, uskomuksia, tunteita tai asenteita esitettyä 

salaliittoteoriaa kohtaan ja näin ollen pääteltiinn, ettei teorialla ole vaikutusta. 

5.2 Lukiolaisten käsityksiä salaliittoteorioista 

Tässä luvussa esittelen kyselylomakkeella teetetyn kyselyn vastaukset, toisin sanoen esittelen 

mitä nuoret vastasivat ja minkälaista vaikutusta käsitysten katsottiin ilmentävän. 

Kyselylomakkeella saatiin jokaisen teeman alle 23 vastaajalta vastaus, jonka myötä 

vastauksia on saatu jokaista teemaa kohden 23. Kaikkiaan vastauksia on yhteensä 138 ja 
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analyysin helpottamiseksi vastaukset on jaettu saman kuuden teeman alle, jotka esiintyvät 

myös alkuperäisessä kyselylomakkeessa. Teemoihin jakaminen auttaa myös hahmottamaan 

eri aihealueisiin liittyviä käsityksiä sekä esitetyn salaliittoteorian mahdollista vaikutusta. 

Jaottelu on hyödyllinen myös myöhemmin johtopäätöksiä tehtäessä. Edellisessä luvussa 

esitellyn aineiston luokittelun myötä aineistosta saaduista tuloksista muodostettiin kaksi 

taulukkoa. Ensimmäisessä taulukossa on kuvattuna aineiston kokonaistulokset, eli se kuinka 

monta vastausta ryhmiteltiin kuhunkin pääluokkaan eri teemojen kohdalla. Toinen taulukko 

kuvaa vastaajien yksilökohtaista luokitusta eri teemojen kohdalla. Taulukko havainnollistaa 

yksittäisen vastaajan käsitysten ja sitä kautta ilmenevän vaikutuksen mahdollista muutosta tai 

jatkumoa eri salaliittoteorioiden kohdalla. Tässä luvussa esitetyt tulokset, eli analyysi, on 

muodostettu näiden taulukoiden sekä edellisessä luvussa esitellyn luokittelun pohjalta. 

Värikoodien selitykset sekä taulukot on esitetty alla.  

 

Teoria kielletään/ 
Teorialla ei vaikutusta 

 

Teoria hyväksytään/ 
Teorialla on vaikutus 

 

Teoria vaikuttaa tunteisiin/ 
Teorialla on vaikutus 

 

Teoriaan suhtaudutaan neutraalisti/ 
Teorialla ei vaikutusta 

 

 

Pandemian synty/ 
Vastausmäärä 

9 7 5 2 

Pandemian 
suunnitelmallisuus/ 
Vastausmäärä 

12 3 8 0 

5G ja pandemia/ 
Vastausmäärä 

15 2 5 1 

Yhdysvaltojen vaalit/ 
Vastausmäärä 

6 11 5 1 

Johtava eliitti/ 
Vastausmäärä 

14 5 3 1 

Koronarokote/ 
Vastausmäärä 

15 2 4 2 

Yhteensä 71 30 30 7 
Taulukko 1a: Aineiston kokonaistulokset. 

 

Vastaaja Pandemian 
synty 

Pandemian 
suunnitelmallisuus 

5G ja 
pandemia       

Yhdysvaltojen 
vaalit 

Johtava 
eliitti 

Koronarokote 

1       

2       

3       
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4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       
Taulukko 1b: Yksittäisen vastaajan luokitus esitetyn salaliittoteorian kohdalla. 

 

Koronapandemian synty 

Salaliittoteoria koronapandemian synnystä jakoi vastaukset melko tasaisesti eri pääluokkiin. 

Yhdeksän 23 vastauksesta ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei 

vaikutusta”. Pääluokan vastaukset kuvailivat esitettyä teoriaa muun muassa epäuskottavaksi, 

epärealistiseksi ja typeräksi. Vastausten katsottiin kieltävän esitetty teoria hyvin suorasti ja 

näin ollen katsotaan, ettei esitetyllä teorialla ollut vaikutusta vastaajien käsityksiin, 

uskomuksiin, asenteisiin tai tunteisiin. Kahdeksasta vastaajasta kuudelle esitetty teoria oli jo 

ennestään tuttu ja kahdelle teoria ei ollut entuudestaan tuttu. Teorian kieltävissä vastauksissa 

kahdessa ilmaistiin sosiaalisen median epäluotettavuus lähteenä ja kolmessa vastauksessa 

teorian mahdollinen syrjintää sekä rasismia aiheuttava vaikutus. 

Seitsemän 23 vastauksesta ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teorian hyväksyminen/Teorialla 

on vaikutus”. Pääluokkaan sijoitetut vastaukset pitivät esitettyä salaliittoteoriaa uskottavana 

tai vähintäänkin mahdollisena. Salaliittoteorialla katsotaan näin ollen olevan vaikutus 

vastaajien käsityksiin, uskomuksiin, asenteisiin tai tunteisiin. Vastauksissa kuvailtiin 

salaliittoteoriaa uskottavaksi, mahdolliseksi sekä paikkaansa pitäväksi. Kaksi seitsemästä 

vastauksesta ilmaisi kuitenkin kritiikkinsä teorian väitteeseen siitä, että pandemian alkuhetki 

on taltioitu videolle. Kaksi seitsemästä vastauksesta toi ilmi teorian mahdolliset syrjintää sekä 

rasismia aiheuttavat vaikutukset. Seitsemästä vastaajasta kuudelle esitetty salaliittoteoria oli 

ennestään tuttu.  
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Viisi 23 vastauksesta sijoitettiin pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on 

vaikutus”. Neljä viidestä vastauksesta kuvaili salaliittoteorian aiheuttavan heissä 

huvittuneisuutta ja teoriaa pidettiin naurettavana. Yksi viidestä vastauksesta kuvasi 

salaliittoteorian sisältämän virheellisen tiedon aiheuttavan negatiivisia tunteita, kuten surua ja 

vihaa. Salaliittoteorian katsotaan näin ollen vaikuttavan vastaajien tunteisiin, jolloin teorialla 

voidaan sanoa olevan vaikutusta, vaikka sen todenperäisyyteen ei otettaisi kantaa. Yksi 

viidestä vastaajasta toi ilmi salaliittoteorian mahdollisen syrjintää ja rasismia aiheuttavan 

vaikutuksen. Esitetty salaliittoteoria oli ennestään viidestä vastaajasta kolmelle tuttu ja kaksi 

vastaajaa kohtasi teorian ensi kerran. 

Kaksi 23 vastauksesta ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan 

neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta”. Pääluokan toinen vastaus ilmaisi, ettei salaliittoteoria 

herätä hänessä mitään mielipidettä ja toisen mukaan salaliittoteoria esitti normaalia aasialaista 

ruokakulttuuria. Vastausten ilmaistessa käsityksiä, jotka eivät suoranaisesti kuvaile heidän 

asenteitansa, uskomuksia tai tunteita kyseistä teoriaa kohtaan katsotaan, ettei teorialla ole 

vaikutusta ja suhtautuminen on neutraali. Toiselle vastaajista esitetty salaliittoteoria ei ollut 

ennestään tuttu, kun taas toiselle teoria oli tuttu. 

 

Koronapandemian ennustaminen ja suunnitelmallisuus 

Koronapandemian ennustusta ja suunnitelmallisuutta koskevassa osuudessa 23 vastauksesta 

12 sijoitettiin pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei vaikutusta”. Pääluokkaan 

sijoitetut vastaukset toivat selkeästi ilmi, että salaliittoteoriassa esitettyjä ennusteita pidettiin 

vain sattumina, jotka eivät toimi pandemian suunnitelmallisuuden todisteena. Kuudessa 12 

vastauksesta kumottiin salaliittoteoriat olemassa olevalla tiedolla esimerkiksi historian 

pandemioista. Pääluokan vastaukset kielsivät uskon esitettyihin salaliittoteorioihin ja sen 

lisäksi kuvasivat teorioita käsittein epäuskottava, mahdoton, sattuma, hullu sekä turhaa pelkoa 

lietsova. 12 vastaajasta neljälle esitetyt salaliittoteoriat eivät olleet aiemmin tuttuja ja 

kahdeksalle teoriat olivat tuttuja.  

 Kahdeksan 23 vastauksesta sijoitettiin tässä osuudessa pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa 

tunteisiin/Teorialla on vaikutus”. Pääluokkaan ryhmitellyt vastaukset kuvasivat ennen kaikkea 

teorioiden herättämiä tunteita. Kahdeksasta vastauksesta neljässä tuotiin ilmi, että vastaaja ei 

usko esitettyjen salaliittoteorioiden pitävän paikkaansa, mutta kuvailevat kantansa sijaan 

tunteita, joita kyseiset salaliittoteoriat heissä herättävät. Tästä syystä katsottiin, että 

salaliittoteorioilla on ollut vaikutusta vastaajiin, huolimatta heidän kannastaan. Kolme 

vastaajaa kahdeksasta esittivät vastauksissa teorioiden aiheuttavan heissä pelkoa. Yksi 
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kolmesta vastauksesta kuvasi pelon syntyvän siitä, että joku uskoo kyseiseen 

salaliittoteoriaan. Kahdessa kahdeksasta vastauksesta vastaaja piti teoriaa huvittavana ja 

kuvailevat teoriaa vitsiksi ja naurettavaksi. Kolme kahdeksasta vastauksesta kuvasi 

salaliittoteorioiden herättävän heissä huolta, epäilyä sekä kysymyksiä. Kyseisten vastausten 

vastaajat ilmaisevat tunnetilojensa syntyvän huolesta, että pandemia on suunniteltu, olemassa 

olevasta tiedosta väestön liiallisesta kasvusta, julkisen tiedon muokkaamisesta jälkikäteen 

sekä salaliittoteorian liian onnistuneista arvauksista. Esitetyt salaliittoteoriat olivat ennestään 

tuttuja kahdeksasta vastaajasta neljälle, ja neljälle teoriat eivät olleet ennestään tuttuja.  

Kolme 23 vastauksesta sijoitettiin pääluokkaan ”Teorian hyväksyminen/Teorialla on 

vaikutus”. Tähän pääluokkaan sijoitetuissa vastauksissa esitettyjä salaliittoteorioita pidettiin 

mahdollisena tai vastauksessaan tuotiin ilmi muulla tavalla salaliittoteorian omaksumisen. 

Yhdessä kolmesta vastauksesta vastaaja kertoi tarkistaneensa salaliittoteoriassa esitetyt 

päivämäärät ja niiden pitäessä paikkansa hyväksyvänsä salaliittoteorian mahdollisena. 

Toisessa kolmesta vastauksesta vastaaja kuvasi salaliittoteoriaa mahdolliseksi ja jatkaa ”…en 

olisi yllättynyt, jos jokin tällainen asia sattuisi olemaan totta”. Kolmas pääluokan vastauksista 

sijoitettiin pääluokkaan, vaikka vastaus ei varsinaisesti ottanut kantaa esitettyyn teoriaan. 

Tässä kohtaa kuitenkin katsoin vastauksen antajan vahvistavan käsityksillään esitettyjä 

teorioita ja näin ollen vastaaja sijoitettiin tähän pääluokkaan. Vastaaja kuvasi vastauksessaan 

esitettyä teoriaa vahvistavia seikkoja, kuten teorian Simpsonit-animaation luojan 

vapaamuuraritaustasta ja Simpson-sarjan aiemmin oikeaan osuneista ennusteista. Kaikille 

kolmelle pääluokan vastaajalle esitetyt salaliittoteoriat olivat entuudestaan tuttuja. 

 
Koronavirus ja 5G-verkko 

Salaliittoteoria 5G-verkon roolista koronaviruksen leviämisessä otettiin vastaan melko 

yksipuolisesti. 23 vastauksesta 15 sijoitettiin pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei 

vaikutusta”. Pääluokan vastauksista kahdeksassa kiellettiin teorian paikkansa pitävyys jyrkästi 

kuvaillen salaliittoteoriaa käsittein perusteeton, typerä ja keksitty. Pääluokan vastauksista 

seitsemän kielsi salaliittoteorian joko kumoamalla tai poisselittämällä teorian väitteet 

olemassa olevan tietonsa nojalla. Viidestätoista vastauksessa kolmessa kutsuttiin 

salaliittoteoriaan uskovia sivistymättömiksi. Yksi viidestätoista pääluokkaan sijoitetusta 

vastaajasta kertoi tuntevansa henkilön, joka uskoo kyseiseen teoriaan. Viidestätoista 

vastaajasta esitetty salaliittoteoria oli ennestään tuttu kahdelletoista.  

 Kaksi 23 vastausta luokiteltiin pääluokkaan ”Teorian hyväksyminen/Teorialla on 

vaikutus”. Vastaukset katsottiin pääluokkaan kuuluvaksi salaliittoteorian osittaisen 
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hyväksynnän vuoksi. Ensimmäinen vastaus piti salaliittoteoriaa ”absurdina”, mutta uskoi, että 

teoriassa voisi olla jotakin perää ilmaisten: ”Saattaahan se ehkä olla mahdollista, että tämä 

verkko jotenkin heikentäisi vastustuskykyä, jolloin altistuisi helpommin koronalle.” Toinen 

vastaus ei pidä salaliittoteoriaa mahdottomana ja vetoaa 5G:n väitettyihin yhteyksiin lintujen 

joukkokuolemiin. Salaliittoteorian osittainen hyväksyminen tai vahvistaminen olemassa 

olevan tiedon avulla katsotaan salaliittoteorian hyväksymiseksi tai salaliittoteorian 

vaikutuksen ilmaisuksi. Esitetty salaliittoteoria oli toiselle vastaajista ennestään tuttu ja 

toiselle ennestään tuntematon.  

 Viisi 23 vastausta ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on 

vaikutus”. Kolme pääluokan vastausta kuvasi salaliittoteorian aiheuttavan heissä lähinnä vain 

huvitusta ja salaliittoteoriaa kuvattiin naurettavaksi. Kaksi kolmesta vastauksesta kuvaili 5G-

verkkoon liitettyjä muita uskomuksia, sekä teorioita. Yksi viidestä vastauksesta kuvasi teorian 

herättävän hänessä epävarmuutta ja koki, että 5G-verkkoa tulisi tutkia enemmän ennen sen 

käyttöönottoa. Yksi viidestä vastauksesta ilmaisi salaliittoteoriaan uskovien aiheuttavan 

hänessä vihan ja pelon tunteita. Viidestä vastaajasta kolmelle esitetty salaliittoteoria oli 

ennestään tuttu.  

 Yksi 23 vastauksesta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan 

neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta”. Vastauksen mukaan teoria ei ole hänelle ennestään tuttu 

ja koska vastauksen vastaaja ei ollut kommentoinut salaliittoteoriaa sen enempää katsotaan, 

ettei teorialla ollut vastaajaan vaikutusta.  

 

Yhdysvaltojen vaalit  

Salaliittoteoria, joka koski Yhdysvaltojen vaaleja sekä halua saattaa Yhdysvaltojen entinen 

presidentti Donald Trump huonoon valoon, poiki vastaajilta poikkeuksellisen laajoja 

vastauksia verrattuna muihin teorioihin. Teorian hyväksyviä vastauksia oli huomattavan 

paljon, mutta tässä kohtaa on otettava huomioon, että moni vastauksista ilmaisi esitetyn 

salaliittoteorian hyväksymistä vain osittain. 

 23 vastauksesta yksitoista ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teorian hyväksyminen/Teorialla 

on vaikutus”. Salaliittoteorian sellaisenaan hyväksyviä vastaajia oli vastausten perusteella 

vain yksi. Kyseisessä vastauksessa ilmaistiin, että esitettä salaliittoteoriaa pidetään hyvinkin 

mahdollisena. Yksi yhdestätoista kuvasi vastauksessaan vain epäluottamusta 

koronarokotteeseen vedoten lääkevalmistaja Pfizerin ihmisille aiheuttamiin ”vääryyksiin ja 

rikoksiin”. Huolimatta vastauksen keskittymisestä koronarokotteeseen, katsotaan, että teoria 

herätti vastaajassa aiempiin käsityksiin liittyvän olettamuksen, jonka myötä teoria omaksuttiin 
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oikeana. Yksi yhdestätoista vastauksesta ilmaisi uskoa tiedon pimittämiseen sekä salailuun, 

mutta näki syyn olevan halussa ohjata kansalaisia mieluiseen suuntaan. Yksi yhdestätoista 

vastauksesta piti mahdollisena sitä, että tiedon pimittämisellä ja salailulla haluttiin saattaa 

Trump huonoon valoon. Yksi yhdestätoista vastauksesta ilmaisi uskoa teoriaan siltä osin, että 

Yhdysvaltojen vaaleissa on tapahtunut vaalivilppi. Yksi yhdestätoista vastauksesta piti 

salaliittoteoriaa Donald Trumpin kannattajien synnyttämänä. Viisi kymmenestä vastauksesta 

hyväksyi salaliittoteorian siltä osin, että koronaviruksen vakavuutta pidettiin liioiteltuna. 

Vastaajat perustelivat näkemystään esimerkiksi vertaamalla virusta influenssaan, läheisten 

viruksesta selviämisellä tai sillä, että kuolemantapaukset koskevan vai vanhuksia. Yksi näistä 

viidestä piti liioittelua kuitenkin hyvänä asiana, sillä liioittelu johtaa pandemian kuriin 

saamiseen. Yhdestätoista vastaajasta seitsemälle esitetty salaliittoteoria oli ennestään tuttu. 

 23 vastaajasta kuusi sijoitettiin vastauksensa perusteella pääluokkaan ”Teorian 

kieltäminen/Teorialla ei vaikutusta”. Kaksi kuudesta vastaajasta kielsi vastauksessa 

salaliittoteorian ilman suurempia perusteita ja vetosi vastauksessaan luottamuksesta siihen, 

ettei kaikki tieto ole ollut vielä saatavilla. Kaksi kuudesta vastauksesta piti teoriaa 

epäuskottavana ja selitti salaliittoteorian pois olemassa olevalla tiedolla, lisäksi molemmat 

vastaukset ilmaisivat käsityksensä siitä, että Trump on itse aiheuttanut oman huonon 

maineensa. Yksi kuudesta vastauksesta kielsi teorian pitäen sitä epäkunnioittavana 

hyvätuloisten harhana. Yksi kuudesta vastauksesta kielsi salaliittoteorian ilmaisemalla 

asenteensa siitä, ettei kyseessä ole ”salaliitto” vaan harhaluulo, joka on syntynyt median 

tavasta esittää asioita. Kuudesta vastaajasta kolmelle esitetty salaliittoteoria oli ennestään 

tuttu.  

 Neljä 23 vastauksesta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/teorialla on 

vaikutus”. Kolmessa neljästä vastauksesta ilmaistiin salaliittoteorian aiheuttavan vastaajissa 

huolta, vihaa, surua sekä ahdistusta. Tunteet liittyivät erityisesti pandemian vähättelyyn ja 

käsitykseen Trumpista väärän tiedon levittäjänä. Yksi neljästä vastauksesta kuvasi 

salaliittoteorian aiheuttavan hänessä epäilyä ja mielenkiintoa. Vastaaja viittasi vastauksessaan 

Pfizerin osakemyyntiin sekä Yhdysvaltojen edeltäviin vaalivilppiepäilyihin. Esitetty 

salaliittoteoria oli neljästä vastaajasta kahdelle ennestään tuttu.  

 Kaksi 23 vastauksesta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan 

neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta”. Vastaajat eivät olleet ilmaisseet vastauksissa 

mielipidettään salaliittoteoriasta perustaen vastauksensa siihen, ettei teoria ollut ennestään 

tuttu. Vastaajan kommentoidessa vain teorian tuntemattomuutta katsotaan, ettei teoria herätä 

heissä ajatuksia ja näin ollen käsitys on neutraali eikä teorialla ole vaikutusta. 
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Johtava eliitti 

Osuudessa, joka esitteli vastaajille useamman salaliittoteorian, jotka toimivat ”todisteina” 

johtavasta eliitistä sekä heidän salaisista tavoitteistaan, enemmistö vastaajista kallistui 

hylkäämään teoriat. Vastaukset olivat kaikissa pääluokissa poikkeuksellisen pitkiä ja teoriat 

herättivät selvästi vastaajissa mielipiteitä.  

 Pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei vaikutusta” luokiteltiin 23 vastauksesta 

neljätoista. Neljästätoista vastauksesta viisi hylkäsi salaliittoteorian hyvin jyrkästi ja 

ytimekkäästi kuvaten teoriaa epäuskottavaksi, haluksi lietsoa pelkoa, valeuutisiksi sekä 

perusteettomaksi; ”…miksi haluttaisiin tappaa ihmisiä?”. Yhdeksän neljästätoista 

vastauksesta perusteli teorian kieltämistä ja hylkäämistä olemassa olevan tiedon nojalla. 

Vastaajat kertoivat vastauksissa käsittävänsä rajoitteet kansalaisten suojelemisena, eikä 

aivopesuna. Lisäksi vastauksissa todettiin, että vaikutukset ovat olleet liian tuhoisat, jotta 

kyseessä voisi olla johtavan eliitin salainen suunnitelma. Yksi vastauksista myös käsitti 

teorioiden johtuvan epäselvistä ohjeistuksista, jotka ovat saaneet kansalaiset epäileväksi. Yksi 

vastauksista toi perusteluissa ilmi samankaltaisia ”epäuskottavia” salaliittoteorioita. Yhdessä 

vastauksessa kuvattiin koronakuolemien tilastoja, joissa mukaan oli laskettu myös virusta 

kantavia itsemurhan tehneitä henkilöitä. Kaksi vastausta kielsi teoriat, mutta salaliittoteorioita 

pidettiin kuitenkin hyvänä asiana, eikä kansalaisia vahingoittavana. Neljästätoista 

vastauksesta enemmistössä perusteltiin salaliittoteorian kieltämistä tai hylkäämistä olemassa 

olevien käsitysten ja tietojen perusteella. Esitetyt salaliittoteoria olivat ennestään tuttuja 

enemmistölle, eli kymmenelle neljästätoista.   

 Viisi 23 vastauksesta sijoitettiin pääluokkaan ”Teoria hyväksytään/Teorialla on 

vaikutus”. On huomioitava, että esitetyt teoriat hyväksyttiin vain osittain, eli yksikään viidestä 

vastauksesta ei tuonut ilmi uskoa kaikkiin osioissa esitettyihin teorioihin. Kolmessa viidestä 

vastauksessa pidettiin salaliittoteoriaa ilmastonmuutoksen ehkäisemisen osalta uskottavana. 

Vastaajat kuvailivat vastauksissa salaliittoteoriaa uskottavaksi, koska se pyrkii hyvään. 

Vastaajilla oli myös selkeä käsitys siitä, että ilmastonmuutoksen torjumiseksi kaikkien tulisi 

toimi samanaikaisesti. Yhdessä viidestä vastauksessa vastaaja piti todennäköisenä sitä, että 

teoriassa esitetyt toimet ovat todiste johtavan eliitin halusta kontrolloida ”tavallisia” ihmisiä, 

mutta ei uskonut toimien liittyvän ilmastonmuutoksen torjumiseen. Yksi viidestä vastauksesta 

luokiteltiin pääluokkaan, vaikka vastauksen vastaaja ei uskonut varsinaisesti ”johtavaan 
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eliittiin”. Vastauksen ryhmittely perustui ilmi tuotuun uskoon salaliittoteorian aktuaalisesta 

alkuperästä. Vastauksessa kuvailtiin esitettyjä teorioita ”…populistien yrityksenä sysätä 

pandemian ongelmat hallituksille…”. Lisäksi vastauksessa kuvattiin teorioiden olevan 

erityisesti ”…helppoja ja ymmärrettäviä ratkaisuja työttömille, etenkin huonosti 

koulutetuille”. Vastaajan katsotaan vastauksessa ilmaisevan, että teorian taustalla on 

”johtavan eliitin” sijaan ”johtavat populistit”, mikä tässä tapauksessa tulkitaan salaliittoteorian 

omaksumiseksi. Esitetyt salaliittoteoriat olivat ennestään tuttuja kahdelle viidestä vastaajasta.  

 Kolme 23 vastausta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoria vetoaa tunteisiin/teorialla on 

vaikutus”. Pääluokan vastauksista yksi vastaaja kuvasi salaliittoteorioita käsittein naurettava 

ja outo. Yksi kolmesta vastauksesta kuvasi salaliittoteoriaan uskovien herättävän vastaajassa 

huolestuneisuutta, sillä teorioiden katsotaan vahingoittavan kansalaisten perusluottamusta. 

Yksi kolmesta vastauksesta kuvasi teorioiden olevan vakavia väitöksiä ja niihin uskomisen ja 

sitä kautta demokratian kyseenalaistamisen olevan huolestuttavaa sekä pelottavaa. Kaikista 

pääluokan vastauksista käy ilmi esitettyjen teorioiden kieltäminen. Vastaukset luokiteltiin 

kuitenkin kyseiseen pääluokkaan, koska vastaajat kuvasivat sekä perustelivat vastauksissa 

tunnereaktioita, eivätkä kantaansa. Esitetyt salaliittoteoriat olivat kolmesta vastaajasta yhdelle 

ennestään tuttuja. 

 Yksi 23 vastauksesta ryhmiteltiin pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan 

neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta”. Vastaaja kertoi vastauksessaan testanneensa maskin 

toimivuutta suihkepullolla, jonka myötä tulkitaan, että itse teoria ei varsinaisesti herätä 

vastaajassa tuntemuksia ja siihen suhtaudutaan neutraalisti. Esitetyt salaliittoteoriat eivät 

olleet myöskään tuttuja ennestään vastaajalle, jonka katsotaan myös vaikuttavan vastaukseen. 

 

Koronarokote 

Koronarokotetta koskevissa salaliittoteorioissa vastaajat kritisoivat vastauksissa erityisesti 

TikTok-sovellusta. Yhdeksässä 23 vastauksessa TikTok-sovellusta pidettiin epäluotettavana 

ja edesvastuuttomana lähteenä. Tässäkin osiossa enemmistä vastauksista luokiteltiin 

pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei vaikutusta”.  

 Viisitoista 23 vastausta luokiteltiin pääluokkaan ”Teorian kieltäminen/Teorialla ei 

vaikutusta”. Yhdeksän viidestätoista vastauksesta kielsi teorian kuvailemalla teoriaa käsittein 

idioottimainen, typerä, perätön, keksitty ja epäuskottava. Kuudessa viidestätoista vastauksessa 

perusteltiin salaliittoteorian kieltämistä olemassa olevilla tiedoilla sekä käsityksillä aiheesta. 

Kuudesta vastaajasta neljä kuvaili vastauksessaan käsityksiään Bill Gatesista hyväntekijänä, 

jonka myötä Gatesin salaisiin tavoitteisiin ei uskottu. Yhdessä näistä neljästä vastauksesta 
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käsiteltiin myös sikainfluenssarokotetta ja sen myötä ihmisille syntynyttä rokotevastaisuutta. 

Kaksi kuudesta vastauksesta perusteli kieltämistään myös selittämällä teorian johtuvan 

sikainfluenssarokotteesta. Viidestätoista vastauksessa kuudessa koronarokotteen 

sivuvaikutuksia pidettiin todennäköisenä, ei kuitenkaan salaliittoteorian esittämällä tavalla, 

vaan tiedostaen lääkkeiden sivuvaikutusten mahdollisuus yleisesti. Kuusi vastausta kritisoi 

TikTok-sovellusta epäluotettavana sovelluksena, jolla haetaan vain julkisuutta. Esitetty 

salaliittoteoria oli ennestään tuttu seitsemälle vastaajalle.  

 Neljä 23 vastausta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on 

vaikutus”. Pääluokan vastaajista ensimmäinen kuvaili vastauksessa rokotevastaisuuden 

aiheuttavan huolta ja pelkoa. Pelon kuvattiin vastauksessa erityisesti liittyvän siihen, että 

vanhat sairaudet, kuten polio, voivat mahdollisesti uusiutua, mikäli rokotteita ei oteta. 

Vastaaja kritisoi myös videoiden jakamista vastuuttomana. Toinein neljästä vastauksesta 

ilmaisi salaliittoteorian mikrosiruista herättävän hänessä kysymyksiä sekä epäilyä. Kolmas 

neljästä vastaajasta kertoi vastauksessaan ystävistä, jotka eivät aio ottaa rokotusta, ja kuvaili 

omaa suhtautumistaan rokotteeseen käsitteellä huoli vedoten sikainfluenssarokotteeseen. 

Pääluokan neljäs ja viimeinen vastaus kuvasi teorian aiheuttavan hänessä turhautuneisuutta. 

Pääluokan vastaajista esitetty salaliittoteoria oli ennestään tuttu yhdelle.  

 Pääluokkaan ”Teoria hyväksytään/Teorialla on vaikutus” luokiteltiin tässä osuudessa 

kaksi vastausta. Ensimmäinen kahdesta vastaajasta ei käsitellyt vastauksessaan niinkään 

koronarokotteen haittavaikutuksia, vaan Bill Gatesia ja hänen yhtiötään. Vastauksessa 

pidettiin mikrosiruteoriaa mahdollisena perustaen käsityks olemassa olevaan tietoon Gatesin 

yhtiön kahdesta projektista, jotka molemmat koskevat mikrosirujen asennusta ihmisiin ja 

toinen nimenomaan rokotteen mukana. Toinen pääluokan vastaajista ilmaisi vastauksessaan 

uskovansa, että koronarokotteella on salattuja haittavaikutuksia sekä seurauksia. Esitetyt 

salaliittoteoriat olivat ennestään tuttuja molemmille vastaajille.  

 Kaksi 23 vastausta luokiteltiin pääluokkaan ”Teoriaan suhtaudutaan 

neutraalisti/Teorialla ei vaikutusta”. Pääluokkaan sijoitetuissa vastauksissa teoriat eivät 

herättäneet vastaajissa mielipidettä, jolloin katsotaan, ettei teorialla ole vastaajiin vaikutusta. 

Esitetyt salaliittoteoriat eivät olleet tuttuja kummallekaan pääluokan vastaajalle. 

 

Vastausten yhteenveto 

Kuuden eri teeman pohjalta rakennettu kyselytutkimus tuotti hyvin tasaiset vastaustulokset. 

Kuudesta teemasta viidessä enemmistö vastauksista sijoitettiin pääluokkaan ”Teoria 

kielletään/Teorialla ei vaikutusta”. Ainoa poikkeus tähän oli Yhdysvaltojen vaaleja ja Donald 
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Trumpia käsittelevä osio, jossa enemmistö vastauksista sijoitettiin pääluokkaan ”Teoria 

hyväksytään/Teorialla on vaikutus”. Kaikista teemoista eniten teorian kieltämistä ilmaisevia 

vastauksia poikivat 5G-verkostoa ja koronarokotetta koskevat teoriat. Pääluokkaan ”Teoria 

vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on vaikutus” sijoitettiin eniten vastauksia koronapandemian 

ennustamista ja suunnitelmallisuutta koskevassa osuudessa. On kuitenkin huomioitava, että 

tässä tutkielmassa pääluokkaan ”Teoria vaikuttaa tunteisiin/Teorialla on vaikutus” 

sijoitettujen vastauksien katsotaan ilmaisevan esitetyn teorian vaikutusta. Näin ollen nämäkin 

vastaukset ovat merkittäviä siinä vaiheessa, kun pohditaan tutkielman tutkimuskysymyksiä. 

5.3 Vahvistusvinouma ja kognitiivinen dissonanssi vastauksissa  

Tässä alaluvussa tarkastellaan teorialuvussa esitettyjen teorioiden, kognitiivisen dissonanssin 

sekä vahvistusvinouman esiintymistä lukiolaisten vastauksissa. Tutkielman 

analyysimenetelmä on teoriaohjaava sisällönanalyysi, joka tarkoittaa, että vastauksien kautta 

ei pyritä todistamaan teorioita oikeiksi tai vääriksi, vaan teoriat ovat analyysia ohjaavia 

tutkijan työkaluja. Näin ollen teoriat eivät ole vastauksia tulkittaessa sitovia, vaan analyysia 

tehdään vapaasti teorioiden sekä tutkijan oman tutkittavasta ilmiöstä tiedetyn kautta. Teorioita 

ja niiden käyttöä analyysissa on kuvattu tarkemmin luvussa 4. Edellisen alaluvun mukaisesti 

tämäkin alaluku on jaettu kuuden eri teeman alle, jotka esiintyvät alkuperäisessä 

kyselylomakkeessa. Alaluvun analyysi on muodostettu edellisessä alaluvussa esitettyjen 

tulosten pohjalta. Analyysissa keskityttiin tarkastelemaan niitä vastauksia, jotka luokiteltiin 

pääluokkaan ”Teoria kielletään/Teorialla ei vaikutusta” ja ”Teoria hyväksytään/Teorialla on 

vaikutus”.  

 Kognitiivista dissonanssia peilataan pääluokan ”Teoria kielletään/Teorialla ei 

vaikutusta” vastauksiin, joiden katsotaan olevan esitetyn teorian kieltäviä ja hylkääviä 

vastauksia. Vastauksen katsottiin edustavan kognitiiviselle dissonanssille ominaisia piirteitä 

silloin, kun vastaaja selkeästi ilmaisi vastauksessa olemassa olevan käsityksen salaliittoteoriaa 

kohtaan ja tämän jälkeen erilaisin kognitiiviselle dissonanssille ominaisin keinoin pyrki 

ylläpitämään tätä käsitystä. Näitä keinoja ovat esimerkiksi esitetyn tiedon pois selittäminen, 

kieltäminen tai välttely. Vahvistusvinouman esiintymistä tulkittiin pääluokan ”Teoria 

hyväksytään/Teorialla on vaikutus” vastauksissa, joiden katsotaan olevan teorian hyväksyviä 

ja mahdollisesti omaksuvia vastauksia. Vastauksen katsottiin ilmentävän vahvistusvinoumaa 

silloin, kun vastaaja selkeästi ilmaisi olemassa olevan teorian hyväksyvän käsityksen ja lisäksi 

vahvistaa sitä esitetyn teorian tai muun tiedon, kuten muistitiedon avulla.  
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 Tuloksista muodostettiin erillinen taulukko, jossa kuvataan kognitiivisen dissonanssin 

sekä vahvistusvinouman esiintyminen vastauksissa. Taulukko kuvaa kuinka monen 

vastauksen katsottiin ilmentävän kognitiivista dissonanssia tai vahvistusvinoumaa eri 

teorioiden kohdalla. Taulukko on esitetty alla. 

 

 Kognitiivinen dissonanssi Vahvistusvinouma 

Koronapandemian synnystä/ 
Vastaajamäärä 

3 5 

Koronapandemian ennustus ja 
suunnitelmallisuus/Vastaajamäärä 

6 2 

5G ja koronapandemia/ 
Vastaajamäärä 

5 1 

Yhdysvaltojen vaalit/ 
Vastaajamäärä 

4 5 

Johtava eliitti/ 
Vastaajamäärä 

10 1 

Koronarokote/ 
Vastaajamäärä 

8 1 

Yhteensä 36 15 
Taulukko 1c: Kognitiivisen dissonanssin ja vahvistusvinouman esiintyminen vastauksissa. 

 

 

 

Koronapandemian synty 

Koronapandemian syntyä käsittelevistä vastauksista yhdeksästä kieltävästä vastauksesta 

kahden katsottiin edustavan kognitiivista dissonanssia. Ensimmäinen vastaus kieltää esitetyn 

teorian epäuskottavana. Vastaaja perustaa vastauksessaan käsityksensä tietoon 

salaliittoteorian taustalla vaikuttavista tekijöistä, kuten käsityksestä toisen maan 

ruokakulttuurista sekä siitä, että virus sai alkunsa ruokatorilta. Vastaaja siis ilmaisee 

vastauksessa tietävänsä mistä salaliittoteoria on syntynyt ja nojaten tähän tietoon kumoaa 

salaliittoteorian epäuskottavana, mutta myös syrjivänä. Salaliittoteoriassa kuvatun videon 

ajatellaan vain mahdollisesti esittelevän maan ruokakulttuuria. Toinen vastaaja ilmaisee myös 

vastauksessa tunnistavansa toisen maan ”poikkeavan” ruokakulttuurin ja ymmärtää 

salaliittoteorian taustailmiön. Huolimatta tästä vastaaja pitää epäuskottavana sekä syrjivänä 

teorian väitettä siitä, että kyseinen henkilö olisi yksin syy viruksen alkuun.  

 Kognitiivista dissonanssia edustavat vastaukset ovat sisällöllisesti hyvin 

samankaltaiset. Vastaajat tuovat vastauksissaan ilmi oman kielteisen suhtautumistapansa 

esitettyä teoriaa kohtaan, minkä katsotaan ilmaisevan syntynyttä ristiriitaa esitetyn teorian 

kanssa. Ristiriitaa pyritään vähentämään ja poistamaan ilmaisevalla olemassa olevaa tietoa 
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siitä, miten ja miksi teoria on syntynyt. Tämä tapahtuu kuvailemalla käsityksiä Kiinan 

ruokakulttuurista sekä koronapandemian aikana kiinalaisiin kohdistuneesta syrjinnästä, jotka 

toimivat perusteina teorian kieltämiselle sekä poisselittämiselle. 

 Seitsemästä salaliittoteoriaan hyväksyvästi suhtautuvasta vastauksesta viiden katsottiin 

edustavan vahvistusvinoumaa. Ensimmäinen vastaajista vetoaa vastauksessa salaliittoteorian 

oikeellisuuteen perustamalla näkemyksensä tiedollisiin käsityksiinsä biologian tieteenalasta ja 

viruksen synnystä. Toinen vastauksista perustaa teorian hyväksymisen niin ikään myös 

ilmaisemalla tietonsa koskien viruksen syntyä ja alkupaikkaa. Vastaaja vahvistaa 

näkemystään myös viittaamalla tutkimukseen, jossa lepakkoa pidettiin alkusyynä. Vastausten 

katsotaan edustavan vahvistusvinoumalle tyypillistä piirrettä, jossa esitetty teoria vahvistaa 

vastaajien jo olemassa olevia käsityksiä. Kolme muuta vastausta toivat ilmi teorian olevan 

heille ennestään tuttu ja käsittävänsä kyseisen teorian oikeaksi. Vaikka vastaukset eivät 

edustaneet yhtä monisyistä perustelua kuin kaksi aiempaa, katsotaan niiden siitä huolimatta 

ilmentävän vahvistusvinoumaa. Vastauksissa tuodaan ilmi teorian tuttuus sekä se, että teoria 

on jäänyt vastaajille mieleen koronan alkusyynä. Näin ollen katsotaan, että vastauksissa 

vahvistetaan ja puolletaan olemassa olevaa ennakkokäsitystä.  

 

Koronapandemian ennustus ja suunnitelmallisuus 

Koronapandemian ennustusta ja suunnitelmallisuutta koskevissa teorioissa vastauksista 

löydettiin myös kognitiivista dissonanssia sekä vahvistusvinoumaa ilmentäviä elementtejä. 

Kahdestatoista teorian kieltävästä vastauksesta kuuden katsottiin edustavan kognitiivista 

dissonanssia. Ensimmäinen vastaus perustaa näkemyksen salaliittoteorian paikkaansa 

pitämättömyydestä olemassa olevaan tietoon koronavirusten pitkästä historiasta ja toteaa näin 

salaliittoteoriassa esitetyn patentin liittymättömyyden COVID-19-virukseen. Huomioitavaa 

on myös, että vastaaja jättää esitettyjen salaliittoteorioiden muut osuudet huomiotta todeten 

niiden olevan hänelle ennestään tuntemattomia. Tämän voidaan katsoa ilmentävän 

kognitiiviseen dissonanssiin kuuluvaa välttelyä, jolla pyritään suojamaan ja ylläpitämään 

olemassa olevaa käsitystä. Vastauksista viisi tukeutuu teorian kieltämisessä hyvin 

samankaltaisiin perusteisiin. Vastauksissa kieltävää suhtautumista esitettyihin teorioihin 

perustellaan vastaajien olemassa olevalla tiedolla pandemioiden jatkuvasta mahdollisuudesta, 

virusten tieteellisestä ennustettavuudesta sekä viittaamalla vuoden 2003 SARS-epidemiaan. 

Kaikissa vastauksissa ilmenee, että esitetyt teoriat synnyttävät vastaajien käsitysten ja 

tiedollisten tietojen kanssa ristiriidan, jota vastaajat pyrkivät poistamaan. Kognitiivista 
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dissonanssia pyritään vähentämään viittaamalla hyvin laajasti tieteelliseen sekä 

omakohtaiseen tietoon, jotka osoittavat esitettyjen teorioiden virheellisyyttä.  

 Koronapandemian suunnitelmallisuutta ja ennustusta koskeviin teorioihin 

hyväksyvästi suhtautui kolme vastaajaa, ja näistä vastauksista kahden katsottiin sisältävän 

vahvistusvinoumalle tyypillisiä piirteitä. Ensimmäinen vastaus ilmaisi teorioiden olevan 

hänelle osittain tuttuja. Vastaaja kertoi vastauksessa tarkistaneensa teoriassa esitetyt 

päivämäärät sekä vuosiluvut, minkä myötä vastaaja vakuuttui teorioiden paikkaansa 

pitävyydestä. Esitettyjen salaliittoteorioiden katsotaan olevan vastaajalle ennestään tuttuja ja 

jollakin asteella myös omaksuttuja, sillä vastaaja etsiytyi sellaisen tiedon äärelle, joka 

vahvistaa teorioiden väitteet. Vahvistusvinoumalle tyypillistä on etsiä sellaista tietoa, joka 

vahvistaa jo olemassa olevan ennakkokäsityksen. Toinen vastaajista kuvailee vastauksessaan 

samankaltaisia teorioita. Vastauksessa esitetään Simpsons tv-sarjan aiempia oikeaan osuneita 

ennusteita, tv-sarjan luojan epäilty vapaamuuraritausta sekä aiempia juutalaisiin kohdistettuja 

epäilyjä. Huolimatta siitä, että vastaus ei suoraan ota kantaa itse teoriaan, katsotaan tämän 

tutkielman valossa vastauksen edustavan hyväksyvää kantaa sekä vahvistusvinoumaa. 

Samankaltaisten teorioiden esittäminen kyseenalaistamatta toimii esitettyjä teorioita 

vahvistavana ja puoltavana.  

 

5G ja koronapandemia 

5G-verkon ja koronapandemian yhteyttä koskevassa teoriassa enemmistö vastaajista asettui 

esitettyä teoriaa vastaan. Viidestätoista kieltävästi teoriaan suhtautuvasta vastauksesta viiden 

katsottiin edustavan kognitiivista dissonanssia. Kaikissa vastauksissa ilmaistiin hyvin 

voimakkaasti teorian epätotena pitäminen, jonka jälkeen vastauksissa ryhdyttiin 

perustelemaan esitettyä käsitystä. Kolme vastauksista käsitteli vastaajien olemassa olevaa 

tietoa sekä käsityksiä Afrikan terveydenhuollon, testauksen sekä tilastoinnin heikkoudesta. 

Vastauksissa ilmenevä teorian jyrkkä vastustus, esimerkiksi silloin, kun teoriaa kuvattiin 

käsittein ”sivistymätön” ja ”idioottimainen”, katsotaan ilmaisevan ristiriidan syntyä. Tätä 

ristiriitaa vastaajat pyrkivät vähentämään mitä ilmeisemmin vetoamalla omiin tiedollisiin 

käsityksiinsä, mutta myös vähättelemällä esitettyä teoriaa. Lisäksi yksi näistä kolmesta 

vastauksesta ilmaisi teorian olevan niin naurettava, että vastaaja ei ole jaksanut siihen paljoa 

tutustua. Tämän voidaan katsoa myös edustavan kognitiiviselle dissonanssille tyypillistä 

ristiriitaisen tiedon välttelyä.  

 Kahdessa vastauksessa teoriaa kuvattiin niin ikään myös ”kaikista teorioista 

tyhmimmäksi” sekä teoriaan uskovia ”pelkiksi idiooteiksi”, minkä katsotaan edustavan 
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voimakasta käsitystä teoriasta. Voimakkaan käsityksen omaamisen myötä esitetty teoria 

aiheuttaa vastaajissa ristiriidan, jota vastauksissa pyrittiin lieventämään erilaisin keinoin. 

Ensimmäinen vastaajista tukeutuu omiin tiedollisiin käsityksiinsä siitä, kuinka jo 4G-verkon 

aikana samanlaisia ”typeriä” teorioita leviteltiin. Toisessa vastauksessa esitettiin väitettyjen 

haittavaikutusten olevan tieteellisesti todistamattomia. Lisäksi vastauksessa esitettiin 

argumentti siitä, että 5G-verkostoja ei asennettaisi, jos tiedettäisiin niistä oleva 

terveyshaittoja. Teorian kieltämistä sekä ”typeryyttä” vahvistettiin vastauksessa myös 

mainitsemalla 5G-mastoihin kohdistuneet tuhotyöt ympäri maailmaa.  

 Kaikissa kognitiivista dissonanssia edustavissa vastauksissa ilmeni hyvin 

voimakkaasti ristiriita, joka syntyi esitetyn teorian ja vastaajien omien käsitysten, asenteiden 

sekä uskomusten välille. Kaikissa vastauksissa on löydettävissä kognitiivisen dissonanssin 

tyypilliset piirteet, joita ovat kieltäminen, välttely ja pois selittäminen. Vastaajien voimakas 

suhtautuminen teoriaa kohtaan poiki myös voimakkaan puolustuksen vastaajien olemassa 

olevan tiedon ylläpitämiseksi.  

 5G-verkon ja koronapandemian yhteyttä koskevassa teoriassa hyväksyviä tai teoriaa 

mahdollisena pitäviä vastauksia oli kaksi. Näistä kahdesta yhden katsottiin edustavan 

vahvistusvinoumalle tyypillisiä piirteitä. Vastauksessa ilmaistaan, että esitettyä teoriaa ei 

poissuljeta ja käsitystä perustellaan omakohtaisella tiedolla aiheesta. Vastaajan käsitystä ja 

uskomusta teorian paikkaansa pitävyyteen perustellaan Helsingin Pasilan Triplan 

dokumentoiduilla lintukuolemilla. Vastaaja kuvailee Triplaa 5G-verkon keskukseksi ja 

yhdistää kymmenien lintujen kuoleman alueella 5G-verkkoon. Vastaajan mukaan 5G-verkon 

väitetyt terveyshaitat vaikuttaisivat ”pienempiin ja heikompiin elinmuotoihin”, kuten lintuihin 

voimakkaasti ja tästä syystä Triplan alueella lintukuolemia on todettu. Vastaajan näkemystä 

vahvistetaan lisäksi kertomalla, että ”eräs luokkalaiseni” oli nähnyt kyseiset lintukuolemat.  

 Vastauksen katsotaan edustavan voimakkaasti vahvistusvinoumaa, jossa henkilö tässä 

tapauksessa vastaaja, vahvistaa teoriassa esitettyjä väitteitä omakohtaisella tiedolla asiasta. 

Vastauksessa puolletaan olemassa olevaa ennakkokäsitystä, jota lisäksi vahvistetaan sekä 

tuetaan käsitystä puoltavalla informaatiolla. Näiden katsotaan olevan vahvistusvinoumalle 

tyypillisiä ominaisuuksia. 

 

Yhdysvaltojen vaalit 

Yhdysvaltojen vaaleja sekä Donald Trumpia koskevassa osuudessa kuudesta kieltävästä 

vastauksesta neljän katsottiin edustavan kognitiivista dissonanssia. Kolme vastaajista ilmaisi 

hyvin voimakkaasti vastauksessaan käsityksensä Yhdysvaltain entisestä presidentistä Donald 
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Trumpista. Vastaajien voimakkaan negatiivinen käsitys Trumpista ja esitetty teoria, joka väitti 

pandemian aikaisten tapahtumien olevan halua saattaa Trump huonoon valoon, aiheuttivat 

vastaajille selkeän ristiriidan. Vastauksissa pyrittiin kognitiiviselle dissonanssille ominaisesti 

ylläpitämään vastaajien ennakkokäsityksiä, joiden mukaan Donald Trump on itse aiheuttanut 

huonon maineensa. Vastauksissa Trumpin koettiin hoitaneen koko pandemia-ajan huonosti 

sekä levittäneen misinformaatioksi käsitettävää tietoa pandemiaan liittyen muun muassa 

kehottamalla juomaan desinfiointiainetta. Vastaajista kaksi viittasi myös teorian väitteeseen 

pandemian liioittelusta kuvaten väitteitä käsittein ”epäkunnioittava”. Molemmissa 

vastauksissa tuotiin ilmi vastaajien käsitys siitä, että liioitteluväitteet tulivat hyvätuloisilta, 

hyväkuntoisilta sekä hyvissä oloissa eläviltä henkilöiltä, jotka eivät käsitä matalatuloisten tai 

riskiryhmäläisten ahdinkoa. Neljännessä kognitiivista dissonanssia ilmentävässä vastauksessa 

vastaaja kumosi esitetyn teorian omakohtaisella uskomuksellaan aiheesta. Vastauksessa 

vastaaja kuvasi omakohtaista tietämystään ja käsitystään siitä, miksi kyseinen teoria on 

syntynyt. Vastaajan mukaan teorian taustalla vaikutti erityisesti pandemian alussa vallinnut 

epätietoisuus sekä pelko. Vastaajan mukaan teorian esittämät väitteet ja niihin uskominen 

syntyvät myös median tavasta nostaa asioita esiin.  

 Kaikki vastaukset ilmensivät kognitiivista dissonanssia eli sitä, kuinka esitetty teoria 

aiheuttaa vastaajissa ristiriidan, josta pyritään pääsemään eroon. Ristiriitaa lievennettiin 

vastauksissa erityisesti pois selittämällä teorian väitteitä omakohtaiseen käsitykseen sekä 

tiedolliseen tietoon vedoten. Vastaukset ilmensivät myös tietynlaista esitetyn informaation 

välttelyä silloin, kun vastauksissa ilmaistiin suhtautumista Donald Trumpiin. Näissä 

vastauksissa Trumpin huonoon valoon saattamista koskevat väitteet kumottiin ytimekkäästi 

vetoamalla Trumpin karaktääriin. Sitä, että vastaaja ytimekkääsi ja vahvasanaisesti kumoaa 

esitetyn väitteen, katsotaan tässä tapauksessa ilmentävän välttelyä ja oman olemassa oleman 

tiedon sekä käsityksen ylläpitoa.  

 Tämän teeman alle asettuvat vastaukset olivat poikkeuksellisia, sillä enemmistö 

vastaajista asettui teorian hyväksyvälle puolelle. On otettava kuitenkin huomioon, että esitetty 

teoria hyväksyttiin vastauksissa vain joiltain osin. Hyväksyvistä vastauksista viiden katsottiin 

ilmentävän vahvistusvinoumalle tyypillisiä piirteitä. Vastauksista neljä keskittyi puoltamaan 

vain teorian esittämää väitettä pandemian vakavuuden liioittelusta. Kaikki neljä vastaajaa 

uskoivat koronapandemian vakavuutta koskevien väitteiden olevan liioiteltuja. Vastauksissa 

puollettiin voimakkaasti tätä näkemystä vertaamalla koronavirusta influenssaan. Yksi 

vastauksista perusteli uskomustaan myös näkemyksellä siitä, että koronavirus on haitallinen 

vain vanhuksille ”…jotka ovat lähellä elämänodotettaan ja korona toimii ikään kuin 
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katalyyttina”. Viides vahvistusvinoumaa ilmentävä vastaus keskittyi kommentoimaan vain 

koronarokotetta. Vastauksessa kuvattiin epäluottamus koronarokotteeseen ja perusteltiin sitä 

lääkevalmistaja Pfizerin ”rikoksilla ja vääryyksillä”, joiden vuoksi ihmiset ovat joutuneet 

kärsimään.  

 Vahvistusvinoumalle tyypilliseen tapaan vastaajat ovat poimineet esitetyistä teorioista 

vain osan. Vastaajien teorioista poimitut seikat ovat sellaisia, jotka puoltavat sekä vahvistavat 

jo olemassa olevia näkemyksiä sekä ennakkokäsityksiä. Tämän katsotaan edustavan 

vahvistusvinoumaa hyvin selkeällä tavalla. 

 

Johtava eliitti 

Johtavaa eliittiä koskevat teoriat asettivat enemmistön vastaajista teorian kieltävien joukkoon. 

Neljästätoista kieltävästä vastauksesta kymmenen katsottiin edustavan kognitiiviselle 

dissonanssille tyypillisen ristiriidan ilmaisua. Seitsemässä vastauksessa esitetyn teorian 

katsottiin olevan ristiriidassa vastaajien käsitysten kanssa siitä, että rajoitukset on kehitetty 

ennen kaikkea väestöä suojaaviksi keinoiksi. Vastauksissa painotettiin nimenomaan virukselta 

suojaamisen tarpeellisuutta ja väitteet johtavan eliitin halusta hallita väestöä kumottiin. Yksi 

seitsemästä perusteli teorian paikkansa pitämättömyyttä lisäksi sillä, että pandemiasta 

koitunut taloudellinen haitta on liian suuri, jotta niin sanottu johtava eliitti lähtisi sellaista 

toteuttamaan. Kahdeksas vastaus kielsi ”aivopesun” sekä ilmastonmuutosta koskevan teorian 

mahdollisuuden jyrkästi sekä puolsi omaa näkemystä sillä, minkälaisiin toimiin tulisi oikeasti 

ryhtyä, jotta ilmastonmuutos voitaisiin estää. Yhdeksännen vastaajan mukaan esitetyt teoriat 

ovat valeuutisia sekä sosiaalisessa mediassa tapa saada lisää näkyvyyttä. Vastauksen 

lyhytsanaisuuden sekä tokaisevuuden katsotaan ilmentävän kognitiiviselle dissonanssille 

ominaista välttelyä. Viimeisessä vastauksessa vastaaja puoltaa omaa kieltävää suhtautumista 

tuomalla esiin samanlaisia teorioita niitä vähätellen ja kritisoiden.  

 Vastauksissa kognitiivinen dissonanssi ilmenee vastaajien tavassa esittää esitettyjä 

teorioita kumoavia seikkoja. Vastaajat ilmaisevat selkeästi olemassa olevan käsityksensä, joka 

on ristiriidassa esitetyn teorian kanssa. Ristiriitaa pyritään vähentämään nojautumalla 

vastaajien omiin tiedollisiin tietoihin sekä uskomuksiin, kuten esimerkiksi käsitykseen 

rajoitusten todellisesta merkityksestä.  

 Viidestä esitetyn teorian hyväksyvästä vastauksesta vain yhden vastauksen katsottiin 

ilmaisevan vahvistusvinoumaa. Kyseinen vastaus oli poikkeuksellinen, sillä vastaaja kielsi, 

että esitetty teoria olisi johtavan eliitin suunnitelma ja ilmaisi sen sijaan uskovansa teorian 

taustalla olevan ”populistit”. Vastauksessa ilmaistiin vastaajan olemassa oleva käsitys 
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populistien halusta syyllistää hallitusta ja tätä käsitystä vahvistettiin teoriassa esitetyillä 

seikoilla. Esimerkiksi teoriaa kutsuttiin ”helpoksi ja ymmärrettäväksi ratkaisuksi työttömille 

ja etenkin huonosti koulutetuille”. Vastauksen katsotaan edustavan voimakasta 

ennakkokäsitystä, jota vastaaja vahvisti teoriasta poimitulla informaatiolla, mikä on tyypillistä 

vahvistusvinoumalle. 

 

Koronarokote 

Koronarokotetta koskevissa teorioissa enemmistö vastaajista asettui teorian kieltävälle 

puolelle. Viidestätoista kieltävästi teoriaan suhtautuvasta vastauksesta kahdeksan katsottiin 

edustavan kognitiiviselle dissonanssille tyypillisiä piirteitä. Erityisesti Bill Gatesia koskevat 

väitteet aiheuttivat neljässä vastaajassa selkeän ristiriidan. Vastaajat kuvasivat käsityksiään 

Gatesista hyväntekijänä, lahjoittajana sekä auttajana. Yksi vastaajista kuvaili Gatesia muun 

muassa ”filantroopiksi”. Vastaajien käsitykset Bill Gatesista sotivat selkeästi teoriassa 

esitettyjen väitteiden kanssa, mikä saa vastaajat puolustamaan käsitystään voimakkaasti. 

Näistä neljästä vastauksessa kolmessa tuotiin esiin myös vastaajien olemassa oleva tieto siitä, 

että rokotteisiin ja ylipäätänsä lääkkeisiin liittyy aina sivuvaikutusten riski. Neljä muuta 

kognitiivista dissonanssia ilmentävää vastausta keskittyivät rokotteen sivuvaikutusta 

koskevaan väitteeseen. Vastauksissa tuotiin selkeästi esille vastaajien näkemys rokotteiden 

hyödystä. Vastauksissa käsiteltiin koronavastaisuuden taustailmiöitä ja viitattiin vuoden 2009 

sikainfluenssarokotteeseen sekä siihen, että rokotteet ja lääkkeet sisältävät aina 

sivuvaikutusten mahdollisuuden. Vastausten katsotaan ilmentävän kognitiivista dissonanssia 

siten, että vastaajilla on selkeä käsitys rokotteen hyödystä, mikä on ristiriidassa teoriassa 

esitetyn kanssa. Ristiriitaa pyritään poistamaan kognitiiviselle dissonanssille ominaisella 

tavalla selittämällä pois ja kumoamalla esitetty väite.  

 Teorian hyväksyviä vastauksia oli kaksi, joista yhden katsottiin edustavan 

vahvistusvinoumaa. Vastauksessa tuotiin esiin usko teorian väitteeseen Bill Gatesin salaisesta 

suunnitelmasta asentaa ihmisiin mikrosiru koronarokotteen yhteydessä. Vastauksen 

näkemystä vahvistettiin tuomalla ilmi seikkoja Bill Gatesin oletetuista muista projekteista 

sekä Afrikassa tehdyistä kokeista. Yksi vastaajan mainitsemista ”projekteista” on tässäkin 

tutkielmassa luvussa 2.3 sivuttu WO2020060606, johon vastaaja viittaa kuitenkin virheellisin 

tiedoin, esittäessään kyseisen patentin koskevan mikrosirun asentamista rokotteen yhteydessä. 

Vastauksessa kuvaillaan selvästi vahvistusvinoumalle tyypillisellä tavalla vastaajan 

ennakkokäsityksiä tukevaa tietoa. Lisäksi esitetyn tiedon virheellisyys kuvastaa 
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vahvistusvinoumaa erinomaisesti; vastaajan mielessä ”projektia” koskeva tieto on muuntunut 

sellaiseksi, joka tukee teoriassa esitettyä väitettä. 
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6. Tulokset ja yhteenveto 

6.1 Tulokset ja johtopäätökset 

Tässä luvussa esitetään tutkielman tulokset, jotka pohjautuvat aineistosta analyysin avulla 

tehtyihin päätelmiin ja jotka vastaavat tutkielmalle asetettuihin tutkimuskysymyksiin.  

 Tutkielmassa selvitettiin helsinkiläisen lukion oppilaiden käsityksiä koronapandemiaa 

koskevista salaliittoteorioista. Tutkielman tutkimusaineisto kerättiin sähköisellä 

kyselylomakkeella, jossa tutkimukseen osallistuneille esitettiin kuuden eri teeman alle 

asettuvia salaliittoteorioita. Teemoina olivat koronapandemian synty, pandemian 

suunnitelmallisuus, 5G-verkko, Yhdysvaltojen vaalit, johtava eliitti ja koronarokote. 

Kyselylomakkeeseen vastasi yhteensä 23 lukion opiskelijaa. Kuuden eri teeman alle 

asettuviin salaliittoteorioita koskeviin kysymyksiin saatiin näin ollen yhteensä 138 vastausta. 

Tutkielmassa salaliittoteoriat ymmärrettiin persuasiivisen viestinnän muodoksi, ja teoreettinen 

viitekehys muodostui persuasiivisen viestinnän tutkimusalalla käytettyjen teorioiden, 

kognitiivisen dissonanssin sekä vahvistusvinouman ympärille. Aineisto analysoitiin 

teoriaohjaavan sisällönanalyysin menetelmällä, jossa teoriat, aiempi olemassa oleva tieto 

tutkittavasta ilmiöstä sekä aineisto vuorottelivat. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, että 

analyysissa muodostetut pääluokat luotiin aineistosta nousseiden seikkojen perusteella, mutta 

tutkittavasta ilmiöstä olemassa oleva tieto mielessä pitäen. 

Tutkielmassa pyrittiin ennen kaikkea ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä, eli 

salaliittoteorioiden vaikutusta. Tutkielman kiinnostuksen kohteena oli lukiolaisten käsityksiä 

tulkitsemalla selvittää, onko salaliittoteorioille altistumisella vaikutusta nuoriin. Lisäksi 

tutkielmassa selvitettiin, miten kognitiivinen dissonanssi ja vahvistusvinouma vaikuttavat 

salaliittoteorioiden hylkäämiseen tai hyväksymiseen. Kyselylomakkeella saatujen vastausten 

perusteella vastaajat luokiteltiin neljään eri pääluokkaan, joiden katsottiin kuvaavaan 

vastaajien käsityksiä ja sitä kautta mahdollista vaikutusta esitettyä teoriaa kohtaan. 

Seuraavaksi vastataan tutkielman tutkimuskysymyksiin, jotka olivat: Minkälaisia käsityksiä 

lukiolaiset liittävät koronapandemiaa koskeviin salaliittoteorioihin? Näkyykö vastauksissa 

kognitiiviseen dissonanssiin ja vahvistusvinoumaan sopivia piirteitä ja voidaanko niiden 

esiintymisestä päätellä jotain? Millaisia päätelmiä aineiston pohjalta voidaan tehdä 

salaliittoteorioille altistumisen vaikutuksista?  

Kyselylomakkeella kerättyjen vastausten perusteella enemmistö nuorista liitti 

esitettyihin teorioihin kieltäviä ja teoriat hylkääviä käsityksiä. Kieltäviä käsityksiä ilmaisevia 

vastauksia oli yhteensä 71. Kognitiivisen dissonanssin esiintymistä tulkittiin kielteisiä 
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käsityksiä ilmaisevissa vastauksissa. Kognitiivisen dissonanssin katsottiin esiintyvän kaiken 

kaikkiaan 36 vastauksessa, joka kattaa hieman yli puolet vastauksista.  

 Kielteisille vastauksille yhteistä oli käsityksissä voimakkaasti välittyvä tiedollinen 

osaaminen. Vastauksissa vastaajat ilmaisivat hyvin selkeästi käsityksensä esitettyä teoriaa 

kohtaan ja perustelivat näkemystään useimmissa tapauksissa huomattavaan tietoon nojaten. 

Tiedollinen osaaminen välittyi myös voimakkaasti niissä 36 vastauksessa, joiden katsottiin 

edustavan kognitiiviselle dissonanssille ominaisia piirteitä. Kognitiiviselle dissonanssille 

ominainen kieltäminen ja poisselittäminen tukeutui käsityksiin niin historiasta kuin maailman 

poliittisesta tilanteesta.  

 Kielteisten käsitysten ja niissä esiintyvän kognitiivisen dissonanssin perusteella 

voidaan tulkita, että koulutuksella ja tieteellisen tiedon omaksumisella on vaikutus siihen, 

minkälaisia käsityksiä salaliittoteorioihin liitetään. Ajatusta tukee kognitiivisen dissonanssin 

välittyminen vastauksissa, joka indikoi syntynyttä ristiriitaa. Sen katsotaan johtuvan siitä, että 

esitetty tieto ei kohtaa olemassa olevia käsityksiä. Tätä näkemystä tukee myös se, että 

kielteistä käsitystä edustavista vastauksista esitettyjen teorioiden kerrottiin olevan ennestään 

tuttuja 38 vastauksessa. Tuttuudesta voidaan päätellä, että esitetystä salaliittoteoriasta on 

olemassa olevaa tietoa sekä ennakkokäsityksiä. Tämä näkemys vahvistuu erityisesti Bill 

Gatesia koskevassa osuudessa, jossa käsityksiä perusteltiin näkemyksellä Gatesista 

hyväntekijänä sekä tiedolla rokotevastaisuuden taustatekijöistä.  

 Nuorten vastauksissa salaliittoteoriat hyväksyviä käsityksiä sisältäviä vastauksia oli 

yhteensä 30. Vastaukset eivät sisältäneet yhtä yhtenäistä linjaa kuin kielteisiä käsityksiä 

edustavat vastaukset. Hyväksyvät käsitykset koskettivat harvemmin koko esitettyä teoriaa, ja 

useimmissa vastauksissa vain yhtä osaa teoriasta oli käsitelty. Tästä tehtiin kuitenkin 

tulkintoja, kun vastauksia peilattiin vahvistusvinouman teoriaan. Hyväksyviä käsityksiä 

sisältävistä vastauksista yhteensä 15 katsottiin esiintyvän vahvistusvinoumalle tyypillisiä 

piirteitä. Se, että hyväksyvissä vastauksissa esitetystä salaliittoteoriasta on käsitelty vain osa 

ja omaa olemassa olevaa ennakkokäsitystä tukeva tieto, voidaan tulkita vahvistusvinoumaa 

tukevaksi seikaksi. Tätä ajatusta tukee myös se, että 21 vastauksessa, eli enemmistössä, 

esitetyn salaliittoteorian kerrottiin olevan tuttu.  

 Yksi yhteinen tekijä hyväksyviä käsityksiä ilmaisevissa vastauksissa voidaan 

kuitenkin mainita. Monessa vastauksessa tuntui välittyvän ensimmäisen koronavuoden 

rasitus. Pandemiaa koskevat rajoitukset olivat kovimmillaan maalis-toukokuussa 2020. 

Kesäkuukausina rajoituksia höllennettiin, mutta loppuvuodesta, kyselyn aikaan, uusia 

rajoituksia asetettiin jälleen. Epätietoisuus sekä jatkuvasti muuttuneet ohjeistukset tuntuvat 
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näkyvän vastauksissa; pandemiaa pidetään liioitteluna ja aktuaalista uhkaa vähätellään. 

Tuloksissa oli myös huomattavissa kiinnostava seikka teorioissa, jotka koskivat johtavaa 

eliittiä. Tässäkin kohtaa enemmistö ryhtyi puoltamaan vain yhtä teorian osaa, mutta 

puoltamista perusteltiin teorian hyvään tähtäävällä tavoitteella. Ilmastonmuutosta koskeva 

teoria koettiin tärkeän aiheen puolesta taistelevaksi salaliitoksi, joten se hyväksyttiin. Tästä 

voidaan tehdä johtopäätös, että mikäli salaliiton tavoite on hyvä, koetaan salaliitto 

hyväksyttäväksi ja helpommin omaksuttavaksi.  

 Vastauksia, joiden katsottiin käsittelevän vastaajien tunteita aktuaalisen kannanoton 

sijaan, oli yhteensä 30. Näiden vastausten katsottiin ilmaisevan salaliittoteorian vaikutusta, 

sillä salaliittoteoria vaikuttaa johonkin, kun se vaikuttaa tunteisiin. Nuorten ilmaisemat 

tunteet, jotka nousivat esitetyistä salaliittoteorioista, olivat hyvin samantyyppisiä. 

Vastauksissa kuvattuja tuntemuksia olivat pelko, huoli, naurettavuus, vihaisuus sekä ärsytys. 

Esitetyt salaliittoteoriat olivat ennestään tuttuja 14 vastaajalle. Teoriat olivat siis tässäkin 

kohtaa enemmistölle tuttuja. Kiinnostavammaksi tutkielman kannalta nousee kuitenkin se, 

että melkein puolelle (12) vastaajista salaliittoteoria ei ollut ennestään tuttu, mikä merkitsee, 

että vastauksissa kuvattu tunne on ensireaktio esitettyyn teoriaan. Tämän tuloksen valossa 

voidaan tehdä päätelmiä siitä, minkälainen salaliittoteoria on vaikutusvaltainen. 

Salaliittoteoriat, jotka saavat aikaan tunnereaktion ja vetoavat lukijansa tunteisiin, ovat 

vaikuttavia.  

 Vastauksissa ilmeneviä neutraalia käsitystä ilmaisevia vastauksia ei oteta 

johtopäätöksissä huomioon. Tämä johtuu siitä, että neutraalia suhtautumistapaa edustavien 

vastausten takana oli - yhtä poikkeusta lukuun ottamatta - yksi ja sama tutkimukseen 

osallistunut vastaaja.50 

Enemmistön asettuessa esitetyt teoriat kieltävään ja hylkäävään joukkoon voidaan 

tulkita, että salaliittoteorioille altistumisella ei ole vaikutusta tutkimukseen osallistuneisiin 

nuoriin. Tätä näkemystä tukee myös kognitiivisen dissonanssin välittyminen vastauksissa. 

Enemmistö kielteistä käsitystä edustavista vastauksista piti sisällään kognitiiviselle 

dissonanssille ominaisia piirteitä.51 Kognitiivisen dissonanssin katsotaan tässä tutkielmassa 

olevan selittävä tekijä salaliittoteorioiden hylkäämiselle, joten näin ollen tämän katsotaan 

puoltavan tutkielman lopputulosta. Poikkeusta tähän ei synny siinäkään vaiheessa, kun 

hyväksyviä ja tunteisiin vaikuttavia vastauksia tulkitaan yhdessä. Enemmistö asettuu myös 

 
50 Tämä käy ilmi sivulla 28–29 esitetystä taulukosta 1b. 
51 Tämä käy ilmi, kun verrataan sivun 28 taulukkoa 1a sivun 38 taulukkoon 1c. 
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siinä vaiheessa teoriat kieltävään joukkoon.52 Vaikka erotus on tässä tarkastelutavassa hyvin 

pieni, painotan silti henkilökohtaisesti itse kieltävien ja hyväksyvien käsitysten jakautumista. 

Tulosten valossa voidaan todeta, että tutkielmaan osallistuneet nuoret eivät ole alttiita 

salaliittoteorioiden vaikutuksille.  

 

6.2 Reflektio ja mahdollinen jatkotutkimus 

Tutkielman teon vaiheissa ilmeni erilaisia haasteita. Näistä yhtenä on ehdottomasti pieni 

otanta. 23 opiskelijasta koostuvan vastaajajoukon vastauksista ei voida tehdä kovinkaan 

pitkälle vietyjä yleistyksiä. Aineistonkeruussa käytetyllä kyselylomakkeella oli otannan 

kokoon luultavasti iso merkitys. Kyselylomake oli pitkä ja lomakkeen ”uuvuttavuudesta” oli 

annettu palautetta kyselyn yhteydessä. Liian pitkästä kyselylomakkeesta viestii myös se, että 

kysely lähetettiin 47 suostumuksen tai luvan saaneelle ja vastaajia saatiin lopulta vain 23 

lukiolaiselta. Kyselylomakkeella kerätty aineisto itsessään oli myös haastava. Aineiston 

haasteellisuuden katsotaan johtuvan siitä, että kyselylomakkeessa esitetyt salaliittoteoriat 

sisälsivät monia tarttumapintoja. Tämä johti siihen, että osa vastauksista oli hyvin laajoja, 

mikä vuorostaan johti siihen, että vastaukset olivat monitulkintaisia.  

Tutkielman puitteissa ei voitu myöskään tehdä kovin pitkälle vietyjä johtopäätöksiä 

siitä, miten esitetyt teoriat vastaajiin vaikuttivat. Tutkielmassa pystyttiin käsitysten kautta 

arvioimaan vain lähinnä sitä, vaikuttiko esitetty salaliittoteoria nuoriin vastaushetkellä vai ei. 

Pitkäkestoista esimerkiksi käyttäytymiseen tai maailmankatsomukseen vaikuttavaa vaikutusta 

ei voida tämän tutkielman valossa arvioida. Tämänkaltaisten vaikutusten selvittäminen vaatisi 

tutkittavien pitkäaikaisempaa seurantaa. Tutkielman ongelmaksi nousee myös se, mikä 

käsitetään vaikutukseksi. Tutkielmassa tehtiin hyvin mustavalkoinen linjaus sen suhteen, 

minkälaisen vastauksen katsottiin ilmaisevan vaikutusta. Tämä käy ilmi esimerkiksi siitä, että 

voimakkaan kielteistä käsitystä ilmaisevien vastausten katsottiin edustavan salaliittoteorian 

vaikuttamattomuutta. Voimakas tunnereaktio, jota esimerkiksi jyrkkä kieltäminen edustaa, voi 

hyvin ilmaista myös vaikutuksen syntymistä. Tutkielma olisi tarvinnut pohjalleen vaikutuksen 

tutkimukseen perehtynyttä tutkielmakirjallisuutta. 

Yhdeksi ongelmakohdaksi nostan myös tutkielman analyysimenetelmän. Teoriaohjaava 

analyysi on siitä haastava, että analyysia tehdään aineisto edellä, mutta kuitenkin teoriat ja 

olemassa oleva tieto aiheesta vaikuttavat taustalla. Eräänlainen aineistolähtöisen ja 

teorialähtöisen analyysimenetelmän sekoitus oli haastava, ja tästä syystä tutkielmassa 

 
52 Tämä käy ilmi sivulla 28 esitetystä taulukosta 1a. 
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päädyttiin ratkaisuun, joka ilmaisee selkeästi, missä kohtaa teoriat ja olemassa oleva tieto ovat 

käytössä. Lisäksi apua analyysimenetelmään ei liioin ollut: teoriaohjaavaa sisällönanalyysia 

käsittelevää kirjallisuutta on vähän. Analyysimenetelmän haastavuus välittyy myös siinä, että 

aineistoa tulkittiin laadulliselle menetelmälle epätyypillisesti myös määrällisen menetelmän 

keinoin. Laskemalla vastaajien määriä kussakin pääluokassa ja teemassa, on lopputuloksena 

eräänlainen laadullisen ja määrällisen menetelmän sovellutus. Ratkaisu tuntui kuitenkin 

ehdottomalta ja toimivalta aineiston sekä tutkielman tulosten selkeyttämisen kannalta. 

Tutkielma antaa kuitenkin oman osansa salaliittoteorioiden tutkimuksen kentälle. 

Pienestä otannasta huolimatta tutkielma osoittaa oman kuvauksensa ikäluokasta. Lisäksi 

salaliittoteorioiden näkeminen sekulaarin maailman uskonnollisuutena luo perspektiiviä 

tuloksiin. Vastauksista huomattava osa edusti salaliittoteoriat hyväksyviä käsityksiä sekä 

osoitti näin teorioille altistumisen vaikutusta. Tämä on kiinnostava tulos, kun pohditaan 

tulevaisuutemme uskonnollista muutosta. Tutkielma osoittaa myös tärkeitä seikkoja 

tiedollisten taitojen omaksumisen tärkeydestä. Tutkimukseen osallistuneet nuoret osoittivat 

vastauksissa käsittävänsä hyvin laajoja ilmiöitä esitettyjen teorioiden taustalla. Lisäksi 

vastaukset kuvastavat taitavan lähdekritiikin osaamista.  

Tutkimusta salaliittoteorioita vaikutuksista nuoriin on tehty verrattain vähän. Tutkielma 

tarjosi tätä kautta kiinnostavan sekä mukaansa tempaavan kohteen. Jatkotutkimus voisi 

kuitenkin tarttua tämän tutkielman puitteissa vastauksetta jääneeseen ongelmaan: miten 

salaliittoteoriat vaikuttavat nuoriin. Tutkielman aineisto tarjoaa mahdollisuuksia moneen ja 

aineistoa olisi mielekästä lähestyä myös toisella menetelmällä, kuten esimerkiksi 

diskurssianalyysin menetelmin.  

Tutkielman lähtökohdat voisi toteuttaa myös toiseen kontekstiin sidottuna, sillä elämme 

jälleen salaliittoteorioiden kulta-aikaa. Ukrainan ja Venäjän sota on järkyttänyt maailmalla, 

mutta myös synnyttänyt uuden kiinnostavan tutkimuskohteen. Salaliittoteorioita sodasta 

liikkuu sosiaalisessa mediassa ja sodasta käyty keskustelu on osaltaan polarisoitunutta. 

Mahdollinen jatkotutkimus voisi siis vuorostaan koskea sotaan liittyviä salaliittoteorioita. 

Ukrainan ja Venäjän sotaan sidottu tutkimus voisi antaa paljon laajempia näkökulmia 

kuvaavia käsityksiä sekä vaikutuksia.  

Jatkotutkimuksen mahdollisuuksia on monia sillä salaliittoteoriat jatkavat 

olemassaoloaan, ilman isoja tapahtumiakin. Salaliittoteorioiden tutkiminen on tärkeää, sillä ne 

ovat merkittävä ilmiö yhteiskunnassamme ja niiden vaikutukset ovat osaltaan myös 

huomattavia. Samalla salaliittoteorioiden parissa tehty tutkimus, kuten myös tämä tutkielma, 
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kertoo meille tärkeätä tietoa ihmisyydestä ja ihmisten erilaisista tavoista toimia kriisien 

kohdatessa. 



52 

 

Lähde- ja kirjallisuusluettelo 

Lähteet 

Sähköisen kyselylomakkeen avulla kerätyt vastaukset, 23 kappaletta. Tutkielman tekijän 

hallussa. 

Kirjallisuus 

 

 

Bangerter, A., P. Wagner-Egger & S. Delouvée (2020). How conspiracy theories spread. 

Routledge Handbook of Conspiracy Theories. Toim. M. Butter & P. Knight, 

Abingdon, Oxon: Routledge. 

 

Bodner, J., W. Welch, I. Brodie, A. Muldoon, D. Leech & A. Marshall (2021). COVID-19 

Conspiracy Theories: QAnon, 5G, the New World Order, and Other Viral Ideas. 

Jefferson, NC: McFarland & Co. 

 

Bretfeld, S. (2019). Buddhism Endangered by Hidden Enemies: Conspiracy Narratives in Sri 

Lankan Buddhist Present and Past. Handbook of conspiracy theory and 

contemporary religion. Toim. A. Dyrendal, D. G. Robertson & E. Asprem. Leiden; 

Boston: Brill. 

 

Byford, J. (2011). Conspiracy theories: A critical introduction. Basingstoke: Palgrave 

Macmillan. 

 

Matteo C., G. Etta, M. Avalle, A. Quattrociocchi, N. Di Marco, C. Valensise, A. Galeazzi & 

W. Quattrociocchi (2022) Conspiracy theories and social media platforms. Current 

Opinion in Psychology, Volume 47, 101407, ISSN 2352-250X, 

https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2022.101407 

 

Douglas K. M. (2021). COVID-19 conspiracy theories. Group Processes & Intergroup 

Relations. 2021;24(2):270-275. DOI:10.1177/1368430220982068 

 

Douglas, K. M. & R. M., Sutton (2008). The Hidden Impact of Conspiracy Theories: 

Perceived and Actual Influence of Theories Surrounding the Death of Princess 

Diana. The Journal of Social Psychology, 148:2, 210-222, DOI: 10.3200/ 

SOCP.148.2.210-222 

 

Dow, B. J., A. L., Johnson, C. S., Wang, J., Whitson & T. Menon (2021). The COVID-19 

pandemic and the search for structure: Social media and conspiracy theories. Social 

and Personality Psychology Compass, e12636. https://doi.org/10.1111/spc3.12636 

 

Enders, A.M., J.E., Uscinski, M.I., Seelig, C.A., Klofstad, S. Wuchty, J.R. Funchion, M.N., 

Murthi, K., Premaratne & J. Stoler (2021) The Relationship Between Social Media 

Use and Beliefs in Conspiracy Theories and Misinformation. Polit Behav. (2021). 

https://doi.org/10.1007/s11109-021-09734-6 

 



53 

 

Eskola, J. (2018). Laadullisen tutkimuksen juhannustaiat: laadullisen aineiston analyysi vaihe 

vaiheelta. Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. Näkökulmia aloittelevalle tutkijalle 

tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. Toim. R. Valli, 

Jyväskylä: PS-kustannus. 180–185. 

 

Gass, R. & J. Seiter (2003). Perspectives on persuasion, social influence, and compliance 

gaining. Boston MA: Allyn and Bacon. 

 

Harambam, J. (2017) “The Truth Is Out There”: Conspiracy culture in an age of epistemic 

instability. Rotterdam: Erasmus University. 

 

Harmon-Jones, E. (2002) A Cognitive Dissonance Theory Perspective on Persusion. The 

Persuasion Handbook: Developments in Theory and Practice. Toim. J. P. Dillard, J. 

P. & M. Pfau, Thousand Oaks (Calif.): Sage Publications. 

 

Hart, W., D., Albarracín, A. H., Eagly, I., Brechan, M. J., Lindberg, & L. Merrill (2009). 

Feeling validated versus being correct: a meta-analysis of selective exposure to 

information. Psychological bulletin, 135(4), 555–588. 

https://doi.org/10.1037/a0015701 

 

Jolley, D. & K. M. Douglas (2014). The Effects of Anti-Vaccine Conspiracy Theories on 

Vaccination Intentions. PLoS ONE 9(2): e89177.  

               DOI: 10.1371/journal.pone.0089177 

 

Kuula, A. (2011). Tutkimusetiikka: Aineistojen hankinta, käyttö ja säilytys. 2. uud. p. 

Tampere: Vastapaino. 

 

Mustonen, A. (2001) Mediapsykologia. Porvoo: WSOY. 

 

Nera, K., M. Pantazi & O. Klein (2018). “These Are Just Stories, Mulder”: Exposure to 

Conspiracist Fiction Does Not Produce Narrative Persuasion. Front. Psychol. 9:684, 

1–17. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.00684 

 

Nickerson, R.S. (1998). Confirmation Bias: A Ubiquitous Phenomenon in Many Guises. 

Review of General Psychology, 2, 175–220. 

 

Pesonen, H. & Sakaranaho T. (2020). Johdanto: Uskontotiede muuttuvassa maailmassa. 

Uskontotieteen ilmiöitä ja näkökulmia. Toim. H. Pesonen & T. Sakaranaho, 

Helsinki: Gaudeamus. 6–20. 

 

Phadke, S., M. Samory & T. Mitra (2021). Characterizing Social Imaginaries and Self 

Disclosures of Dissonance in Online Conspiracy Discussion Communities. Proc. 

ACM Hum.-Comput. Interact. 5, CSCW2, Article 468 

https://doi.org/10.1145/3479855 

 

Robertson, D., E. Asprem & A. Dyrendal (2019) Introducing the Field: Conspiracy Theory in, 

about, and as Religion. Handbook of conspiracy theory and contemporary religion. 

Toim. A. Dyrendal, D. G. Robertson & E. Asprem, Leiden; Boston: Brill. 

 



54 

 

Räikkä, J. (2021) Salaliittoteorioiden filosofia. Temppeliherroista liskoihmisiin. Tallinna:        

    Gaudeamus. 

 

Sharma, R. (2021). History and Epidemiology of COVID-19. Current Challenges and Future 

Perspectives. Toim. A. Kumar, Singapore: Bentham Books. 11–26. 

 

Simonsen, K. (2020). Antisemitism and conspiracy. Routledge Handbook of Conspiracy 

Theories. Toim. M. Butter & P. Knight, Abingdon, Oxon: Routledge. 

 

Sippola, J. (2021). ”Pandemia ei ole totta” – Salaliittoteoriat vauhdittivat koronarajoitusten 

vastaista mielenosoitusta Tukholmassa, kuusi poliisia loukkaantui. Helsingin 

Sanomat 7.3.2021. Viitattu 30.7.2022. https://www.hs.fi/ulkomaat/art-

2000007845755.html 

 

Timonen, V. (2020). Koronavirus toi mukanaan syrjinnän: Qi Hongjia huomasi, miten 

suomalaisten käytös muuttui. Helsingin Sanomat 7.2.2020. Viitattu 26.6.2022. 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006398578.html 

 

Tuomi, J. & A. Sarajärvi (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: Tammi. 

 

Valli, R. (2018). Aineistonkeruu kyselylomakkeella. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin 

valinta ja aineistokeruu: virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Toim. R. Valli, 

Jyväskylä: PS-kustannus. 81–99. 

 

Valli, R. & P. Perkkilä (2018). Sähköinen kyselylomake ja sosiaalinen media 

aineistonkeruussa. Ikkunoita tutkimusmetodeihin I. Metodin valinta ja aineistokeruu: 

virikkeitä aloittelevalle tutkijalle. Toim. R. Valli, Jyväskylä: PS-kustannus. 100. 

 

Wood, M. & K. Douglas (2019). Are Conspiracy Theories a Surrogate for God? Handbook of 

conspiracy theory and contemporary religion. Toim. A. Dyrendal, D. G. Robertson 

& E. Asprem, Leiden; Boston: Brill. 

 

Zhao, X. (2002) A Variable-Based Typology and a Review of Advertising-Related Persuasion 

Research During the 1990s. The Persuasion Handbook: Developments in Theory 

and Practice. Toim. Dillard, J. P. & Pfau, M., Thousand Oaks (Calif.): Sage 

Publications. 

 

 

https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007845755.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000007845755.html
https://www.hs.fi/ulkomaat/art-2000006398578.html


55 

 

 

Liitteet 
 

Kyselylomake 

Alla esitetty kyselylomake ei ole ulkonäöllisesti alkuperäisessä muodossaan, sillä tutkielmaan 

ei voida liittää Microsoft Forms alustalle tehtyä lomaketta sellaisenaan. 

 

Lukioikäisten suhtautuminen COVID19-pandemiaa koskeviin 
salaaliittoteorioihin  

Tällä kyselytutkimuksella selvitetään lukioikäisten nuorten suhtautumista sosiaalisessa mediassa 

esiintyviin salaliittoteorioihin koskien COVID19-pandemiaa. Kyselylomakkeella kerättyä aineistoa 
käytetään Helsingin yliopiston uskontotieteelliselle tiedekunnalle tehtävään maisterin tutkielmaan. 
Kyselylomakkeeseen vastaaminen tapahtuu anonyymisti. Kyselytutkimus koostuu sosiaalisesta 
mediasta kerätystä materiaalista ja niitä koskevista kysymyksistä. Kysymyksiin vastataan 

avovastauksilla, joihin toivotaan vähintään kolmen lauseen pituisia vastauksia. Anna vastaus 
kysymykseen omasta näkökulmastasi ja tuo oma äänesi esiin!  

Tutkielma kytkeytyy osaksi laajempaa tutkimushanketta SAPO:a, eli salaliittoteorioiden politiikka, joka 
pyrkii selvittämään salaliittoteorioiden kiertoa ja kierrättämisen seurauksia journalistiselle medialle, 

sekä salaliittoteorioiden poliittista merkitystä yhteiskunnassa. Hankkeen johtajina toimivat Katja 
Valaskivi (teologinen tiedekunta) ja Johanna Sumiala (valtiotieteellinen tiedekunta) Helsingin 
yliopistosta.  

Valaskivi toimii tämän tutkielman ohjaajana ja hänet tavoittaa tarvittaessa sähköpostitse osoitteesta 
katja.valaskivi@helsinki.fi. Tutkielman tekijänä toimii Lenakreetta Hakala, jonka tavoittaa tarvittaessa 
sähköpostitse osoitteesta lenakreetta.hakala@helsinki.fi.  

Kyselytutkimuksessa käytetyn materiaalin lähteet löydät seuraavista linkeistä:  

https://allianceforscience.cornell.edu/blog/2020/04/covid-top-10-current-conspiracy-theories/ 
https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-patent-idUSKBN27C34O 
https://en.wikipedia.org/wiki/Misinformation_related_to_the_COVID-19_pandemic 

https://www.independent.co.uk/news/world/americas/us-election-2020/covid-vaccine-trump- jr-
conspiracy-election-b1719735.html  

Vastaajan tietoja sekä sosiaalisen median käyttö  

1. Vastaajan ikä  

       15 
       16 
       17 

       18 
       19 
       20 

2. Vastaajan sukupuoli  

Nainen 
Mies 
Muu 

En halua kertoa  
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3. Arvioi kuinka paljon tuntimääräisesti käytät sosiaalista mediaa (Whatsapp, Tiktok, Snapchat, 
Instagram yms.) päivässä  

4. Oletko törmännyt COVID19-pandemiaa käsitteleviin teorioihin sosiaalisessa mediassa?  

Kyllä/Ei  

5. Oletko jakanut COVID-19-pandemiaa käsitteleviä teorioita jossakin sosiaalisen median palvelussa?  

Kyllä/Ei  

Viruksen synnystä 

Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  

6. Koronapandemian alkuvaiheessa sosiaalisessa mediassa levisi laajalti video, jossa kiinalaissyntyinen 
nainen aterioi lepakkokeittoa. Tämän uskotaan olevan tilanne, josta koronavirus sai alkunsa ja jonka 
seurauksena virus levisi ympäri maailmaa.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko kyseinen teoria sinulle ennestään tuttu?  

Koronapandemian ennustus  

Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  

7. Saksanjuutalaista alkuperää olevaan pankkiiri- ja liikemiessukuun kuuluva Richard Rothschild 
patentoi vuonna 2015 koronatestin. Vuonna 2013 julkaistussa kappaleessa ”Pandemic” lauletaan 
”2020 combined with CoronaVirus, bodies stacking”. Lisäksi maailmanlaajuisesti suosittu 
animaatiosarja Simpsonit ennusti pandemian puhkeamisen jo vuonna 1993 sarjan neljännellä 

tuotantokaudella. Sosiaalisessa mediassa kyseisiä teorioita on jaettu todisteena sille, että 
koronapandemian tiedettiin olevan puhkeamassa ja se oli suunniteltu.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko kyseinen teoria sinulle ennestään tuttu?  

5G-verkko ja korona 
Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  

8. Lokakuussa 2018 useilla Yhdysvaltojen alueilla lanseerattiin käyttöön 5G-teknologiaa hyödyntäviä 
mobiililiittymiä. Suomessa 5G-tukiasemia on otettu käyttöön vuodesta 2019 alkaen. Koronaviruksen 

nopea leviäminen on liitetty erinnäisillä sosiaalisen median alustoilla 5G- verkkoon. 5G-verkon 
aiheuttamia oireita on kuvailtu identtisiksi koronaviruksen oireiden kanssa. 5G-verkon uskotaan myös 
heikentävän ihmisen vastustuskykyä, jolloin virus tarttuu herkemmin. Lisäksi koronatartuntojen 
vähäistä määrää Afrikassa selitetään maanosan vähäisillä 5G-verkoilla.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko kyseinen teoria sinulle ennestään tuttu?  

Yhdysvaltojen vaalit 
Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  

9. Moni julkisuuden henkilö on tuonut ilmi erinäisillä sosiaalisen median tileillä, että koronapandemian 
vakavuus sekä laajuus on liioiteltua. Lisäksi toimiva koronarokote julkaistiin heti Joe Bidenin 
vaalivoiton jälkeen ja moni taho uskookin, että tietoa rokotteesta on pimitetty. Näiden ajatellaan 
olevan vain halua vahingoittaa Yhdysvaltojen entistä presidenttiä Donald Trumpia vaalien alla, sekä 

niiden jälkeen.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Onko kyseinen teoria sinulle ennestään tuttu?  

Johtava eliitti 

Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  
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10. Koronapandemiaan liittyvien rajoitusten, kuten lähikontakti- sekä maskisuositusten, ajatellaan 
olevan maiden johtajien tapa rajoittaa ihmisten elämää sekä toimintaa. Myös uutisointi koskien 
koronapandemiaa, kuten esimerkiksi tartuntamäärien ja oirekuvausten, uskotaan olevan liioiteltua ja 
korkeampien tahojen ohjaamaa. Liioittelun tavoitteena pidetään ihmisten aivopesua sekä pelottelua. 

Lisäksi pandemian alkupuolella usealla sosiaalisen median kanavalla jaettiin videoita sekä kuvia 
luonnonvaraisten eläinten paluusta esimerkiksi Venetsian kanaaleihin. Pandemia ajatellaan tästä 
johtuen olevan maiden johtavan eliitin tapa taistella myös ilmastonmuutosta vastaan.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Ovatko kyseiset teoriat sinulle ennestään tuttuja?  

Koronarokote - taloudellisen edun tavoittelu - rokotteen oletetut jälkivaikutukset  

Pyri vastaamaan vähintään kolmella lauseella.  

11. Microsoftin kehittäjänä sekä miljardöörinä tunnetun Bill Gatesin tiedetään tukevan rahallisesti 

rokotekehitystä ja näin ollen myös koronarokotteen kehitystä. Tästä syystä rokotteen uskotaan 
palvelevan Gatesin omia tarpeita muun muassa siten, että ihmisiin asennetaan rokotteen yhteydessä 
seurattava mikrosiru. Lisäksi useat TikTok-sovelluksen käyttäjät ovat jakaneet videoita, jossa he 

esittävät saaneensa koronarokotteen. Videot kuvaavat rokotteen jälkiseurauksia, kuten kasvojen 
tahatonta irvistelyä ja kehon kouristuksia. Videot perustuvat ajatukseen, jonka mukaan mahdollinen 
koronarokote tulee aiheuttamaan haitallisia seurauksia.  

Kerro minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Ovatko kyseiset teoriat sinulle ennestään tuttuja?  

 

Lopuksi  

12. Tutustuitko tässä kyselytutkimuksessa annettuun materiaaliin esimerkiksi googlettamalla tai 
katsomalla kyselytutkimuksen lähteet?  

 

13. Anna vapaamuotoisesti palautetta tästä kyselystä  
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