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Korona-aika ja rokotesuhtautuminen

Rokotevastaisia,  -kriittisiä ja -epäröiviä. 

… ajatuksellisesti osin etäällä toisistaan. Ehkä jopa täysin eri lajityyppiä.

• rokotevastaisuus, on jyrkin asenne. Se lähestyy ideologiaa. Se on sitä, että ihminen vastustaa yleisesti ja 

jyrkästi rokotteita – syystä tai toisesta. Tällaisia ihmisiä on Suomessa nyt noin viisi prosenttia kansasta.

• rokotekriittisyys viittaa laajoihin epäilyksiin rokotteiden turvallisuutta, sivuvaikutuksia sekä 

terveysviranomaisia kohtaan.

• rokote-epäröijät ovat jo lähempänä kansan valtavirtaa. Heidän pääkysymyksensä kuuluu: ovatko 

ennätyksellisen nopeasti kehitetyt ja testatut koronarokotteet taatusti sataprosenttisen turvallisia?



Rokotekriittiset ja rokotevastaiset 
jakautuvat motiivien ja 
taustaideologioiden mukaan

1) On rokotteiden turvallisuutta pohtivia.

2) Vaihtoehtohoitojen kannattajia, jotka vastustavat rokotteita.

3) Valtion ja terveysviranomaisten ohjeita ja puolueettomuutta epäileviä.

4) Uskonnollisista syistä kieltäytyviä.

5) Epidemioiden riskit kieltäviä.

6) Rokotevastaisia salaliittoteorioita uskovia.

Lähde: HS Tommi Nieminen Kyllä sanon ei 10.1.2021

https://www.hs.fi/sunnuntai/art-2000007727904.html


Uudenmaan sairaanhoitopiirin diagnostiikkajohtajan Lasse Lehtosen mukaan :

rokotuspelkoisiin, naturisteihin ja salaliittoteoreetikkoihin.

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008325487.html

Tällaisia ovat Suomen rokottamattomat –
voi jakaa kolmeen ryhmään

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008325487.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000008325487.html


Järjestöpohjainen EXIT-toiminta

Asiakasohjaukset ja 

konsultaatiopyynnöt 

osoitteeseen

exit@hdl.fi tai Matti Cantell 050 

308 8912

Verkkosivumme löytyvät 

osoitteesta https://www.hdl.fi/exit/

mailto:exit@hdl.fi
https://www.hdl.fi/exit/


Väkivaltaista ääriajattelua korjaavaa 
ja ennaltaehkäisevä työ

Exit Työ



Salaliittoteoriat 
ja ekstremismi

Ryhmän ylemmyys

(ylemmyys vs.alemmuus)

Ryhmä on hyökkäyksen kohteena

(välitön uhka)

Uhka on olemassaoloa uhkaava, 

(apokalyptinen uhka)  

Tärkeä tehtävä

(merkitys ja selkeys)

Oikeutus

(tärkeä tehtävä)



Salaliitot – totta ja tarua!?

- (Väkivaltaisen) ekstremismin eri

muodot nojautuvat salaliittoteorioihin

- Kaikki salaliittoteoriat eivät eivät johda

väkivaltaan

"Tobacco industry (3)" by nuclearmse is licensed under CC BY-NC-ND 2.0
"National Security Agency - They Served in Silence" by Ryan Somma is licensed under CC BY 2.0

https://www.flickr.com/photos/93448526@N00/8647325390
https://www.flickr.com/photos/93448526@N00
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich
https://www.flickr.com/photos/14405058@N08/5175342301
https://www.flickr.com/photos/14405058@N08
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/?ref=ccsearch&atype=rich


Todellinen salaliitto Kuviteltu salaliitto

Tavanomainen ajattelu ”Salaliittoajattelu”

Terve epäily                                                                     Ylenmääräinen epäily 

Vastaanottavainen todisteille  Todisteiden ylitulkinta

Pyrkimys johdonmukaisuuteen Ristiriitainen

John Cook and Stephen Lewandowsky: ConspiracyTheory Handbook

https://www.climatechangecommunication.org/conspiracy-theory-handbook/


Salaliitot – seurauksia ja syitä

• Vähentynyt kiinnostus ja luottamus politiikkaan tai halukkuus pienentää hiilijalanjälkeä, muut terveyttä uhkaavat

seuraukset

• Sosiaalinen media kiihdyttää salaliittoteoretisointia

• Taktiset salaliittoteoriat – demokratioiden heikentäminen

Disinformaatio=

Tahallisesti levitettyä 

harhaan johtavaa 

tietoa

Motiiveina mm:

*Vaikuttaminen/pol&yht.k

*taloudellinen hyöty 

*ilkivalta, pilailu, hupi



Salaliittoteoriat – määritelmä

• salaliittoteorialla tarkoitetan tapahtumien ja ilmiöiden selittämistä juonilla, joiden takana voimakkaita ja pahantahtoisia

tahoja (esim. Lääketeollisuus “Big pharma” tai juutalaisten salainen maailmanvalloitussuunnitelma MV:n teemoina, 

lisäksi voimakas rokotekielteisyys( autismi+kätkytkuolemat) (J.Vehkoo)

• EU:n mukaan Salaliittoteoria= Usko siihen, että vahvat voimat manipuloivat tiettyjä tapahtumia tai tilanteita salassa kulissien 

takana pahoin aikein.

Salaliittojen 6 yhteistä piirrettä

1. Väitetty salainen juoni.

2. Salaliiton takana oleva ryhmä.

3. ”Todisteet”, jotka näyttävät tukevan salaliittoteoriaa.

4. Virheellinen väite, jonka mukaan mikään ei tapahdu sattumalta ja että yhteensattumia ei ole olemassa;                        

(mikään ei ole sitä miltä vaikuttaa ja kaikki on yhteydessä keskenään.)

5. Mustavalkoinen maailmankatsomus.

6. Tietyistä henkilöistä tai ryhmistä tehdään syntipukkeja.





1. Tunnista ajatusvinoumat – myös omaan ajatteluun!

-vahvistusharha:(oman ajattelun vahvistaminen), uskomusten pysyvyys

2. Yritä ymmärtää, miten paljon tiedät ja miten paljon et tiedä

3. Yritä väitellä itsesi kumoon

4. Mieti ennen kuin jaat eteenpäin 

5. Varo kertomusta

6. Tunnista asiantuntija

7. Tunnista tasapuolisuusharha

8. Ajattele kuin tutkija

9. Ajattele kuin faktantarkistaja

10. Opettele muutama keskeinen digitaalisen faktantarkistuksen työkalu

Johanna Vehkoo: Valheenpaljastajan käsikirja

10 ohjetta oman elämänsä 
valheenpaljastajille

Disinformaatio on 

tehokasta kun emme 

tunnista sitä



/diakonissalaitos@HDLsaatio

Asiakasohjaukset ja konsultaatiopyynnöt osoitteeseen

exit@hdl.fi tai 050 308 8912

Verkkosivumme löytyvät osoitteesta https://www.hdl.fi/exit/

mailto:exit@hdl.fi
https://www.hdl.fi/exit/

