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Elämme tarkkailukapitalistisessa dys-
topiassa, jossa mediajätit keräävät meistä 
yhä enemmän tietoa ja kohdentavat vies-
tejään hankkimansa tiedon perusteella1. 
Internetfilosofi ja virtuaalitodellisuusguru 

Jaron Lanier kirjoittaa jättien manipulaatiokoneistosta 
self-help-kirjaksi naamioidussa teoksessaan Ten Arguments 
For Deleting Your Social Media Accounts Right Now eli 
”Kymmenen syytä tuhota sosiaalisen median tilisi saman 
tien”2. Manipulaatiota kutsutaan usein mainonnaksi, 
mutta se poikkeaa perinteisestä mainonnasta huomatta-
vasti. Käyttäjä on sosiaalisen median tuote, jonka tiedot 
myydään eteenpäin. Algoritmit säätävät toimintaansa 
jatkuvasti ja yrittävät tarkkailun perusteella vaikuttaa 
käyttäjän ostopäätöksiin. Täsmämarkkinoinnin sivu-
tuotteena sosiaalinen media saa meidät voimaan pahoin 
sekä yksilön että yhteiskunnan tasolla. Ongelmat tie-
dostetaan, mutta silti harva meistä poistuu sosiaalisen 
median vaikutuspiiristä vapaaehtoisesti.

Parveilua ja ajattelematonta laumakäytöstä sosiaa-
lisessa mediassa lähestytään nykykirjallisuudessa usein 
viittaamalla Justine Saccon tapaukseen. Saccosta tuli 
kuuluisa joulukuussa 2013, kun hän tviittasi mauttoman 
vitsin ja nousi lentokoneeseen. Hänen vitsiään uudel-
leentviitattin seuraavien tuntien aikana lukemattomia 
kertoja hänen matkatessaan kohti määränpäätään onnel-
lisen tietämättömänä. Kun hän laskeutui ja avasi puhe-
limensa, oli jo liian myöhäistä. Tilanteen ironiaa lisäsi 
se, että Sacco työskenteli yhtiönsä johtoportaassa tiedot-
tajana. Kohu vei hänen maineensa ja työnsä.

Jon Ronson kirjoittaa tapauksesta kirjassaan So You’ve 
Been Publicly Shamed (”Vai on sinut julkisesti häväisty”)3. 
Hän käy läpi monia samankaltaisia tapauksia, mutta 
kääntää katseensa häpäistyjen lisäksi häpäisijöihin. He 
olivat Saccon tapauksessa aivan tavallisia Twitter-käyt-
täjiä, eivät 4chan-trolleja tai sosiopaatteja. Mikä ajoi 
aivan tavalliset ihmiset kohdistamaan vihansa ajattele-M
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Tommi Kakko

Someraivon anatomiaa
Haastattelussa Molly Crockett
Sosiaalinen media muokkaa käytöstämme monin eri tavoin. Sen koukuttavat mekanismit 
saavat meidät haaskaamaan aikaamme ja tekemään hölmöjä ostopäätöksiä. Sosiaalisen 
median tapa käyttää hyväksi ihmisen aivokemian oikkuja saa aikaan myös monia muita 
lieveilmiöitä. Vakavimmissa tapauksissa onnistutaan vaikuttamaan vaalikampanjoihin, 
joiden tuloksilla on valtava geopoliittinen painoarvo. Avointa yhteiskuntaa ihannoivan 
retoriikan sijaan sosiaalista mediaa on helpompi kuvata nykyisin epidemiavertauksin: 
päivitykset ja meemit leviävät holtittomasti ja levittävät ei-toivottuja viestejä. 
Haastattelimme neurotieteilijä Molly Crockettia, joka on tutkinut raivon liikkeitä 
internetissä.

mattomasti yksittäiseen kanssakäyttäjään ja tuhoamaan 
yhden omistaan? Twitter oli Ronsonin mukaan alun 
perin pienen ihmisen väline vastustaa vakiintuneita val-
tarakenteita. Se antoi äänen niille, joilla ei sitä ollut. Se 
auttoi ihmisiä järjestäytymään ja protestoimaan. Kuinka 
on mahdollista, että se onnistui muuttamaan ihmiset  
hyeenoiksi?

4chanin trolliarmeijasta kirjoittanut Angela Nagle 
tarjoaa puolestaan kirjassaan Kill All Normies (”Tap-
pakaa kaikki normaalit”) toisenlaisen perspektiivin so-
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siaalisen median säädyttömään retoriikkaan4. Naglen 
näkökulma paljastaa, että ilkeily on peräisin verkon alku-
aikojen keskustelupalstoilta, joilla pienet piirit vaihtoivat 
ajatuksiaan kömpelösti ja toisiaan verbaalisesti tölvien. 
Nenäkkäät loukkaukset kuuluivat keskustelukulttuuriin, 
mutta sosiaalisen median levitessä laajempaan käyttöön 
rekisteri ei voinut pysyä samankaltaisena aiheuttamatta 
mielipahaa. Nagle väittää, että törkypuhe löysi oivan 
liittolaisen paranoidia kulttuurisotaa lietsovan yhdysval-
talaisen uskonnollisen oikeiston joukosta, jonka uhriutu-
mista ja kiehuvaa sappea se palveli erinomaisesti.

Kummallisen laumakäyttäytymisen ja henkisen pa-
hoinvoinnin ytimessä on sosiaalisen median psykolo-
ginen ja neurologinen palkitsemisjärjestelmä. Klikkauk-
set ja tykkäykset tuottavat tunnetusti mielihyvää. Yalen 
yliopiston Crockett Labs -tutkimuskeskuksen johtaja 
Molly Crockett on tutkinut, kuinka myös moraalisen 
raivon ilmaiseminen verkkoympäristössä saa aikaan ihmi-
sissä samankaltaisia mielihyvän tuntemuksia. Hänen tut-
kimustuloksensa ovat herättäneet paljon mielenkiintoa: 
hän on luennoinut aiheesta Ted Talk -tapahtumissa ja 
hänen esiintymisensä, haastattelunsa ja artikkelinsa ovat 
levinneet verkossa lähes viraalisti. Artikkelissaan ”Moral 
Outrage in the Digital Age” hän toteaa, että nettirai-
voaminen on nautinnollista, sillä raivoaja kykenee pal-
kitsemaan itseään käytöksellään jopa ilman, että raivon 
kohde edes tiedostaa joutuneensa sellaiseksi5. Haastatte-
limme Crockettia hänen tutkimuksensa tiimoilta.

Artikkelissasi ”Moral Outrage in the Digital Age” 
toteat, että moraalinen raivo tai suuttumus voi olla 

joko hyödyllistä tai sillä voi olla synkempi puoli. 
Miten päättää, missä raja kulkee?

Moraalinen raivo voi olla positiivinen voima, jos sen 
avulla voidaan saada väärin toimivia ihmisiä vastuuseen. 
Toisaalta se voi kiihdyttää sosiaalisia jakoja tai muuttua 
kiusaamiseksi ja hyväksikäytöksi, jos rangaistus rikko-
muksesta on suurempi kuin alkuperäinen rikkomus. 
Rajan määrittely on vaikeaa ja siitä tulisi käydä yhteis-
kunnallista keskustelua.

Teet rinnastuksen juoruilun ja sosiaalisen median 
välille. Ovatko molemmat tapoja kontrolloida omaa 
sosiaalista ympäristöä? Mikä on muuttunut näiden 
keinojen käytössä, tai mikä on pysynyt samana?

Juoruilu on vanha yhteisöllinen tapa levittää tietoa 
ihmisten luotettavuudesta. Nykyään sen määrä on li-
sääntynyt dramaattisesti internetissä. Erona on, että in-
formaatio leviää internetissä pikemminkin sen mukaan, 
kuinka kiinnostavaa se on, kuin sen mukaan, kuinka 
hyödyllistä se on – ja riippumatta siitä, onko se edes 
totta.

Aivojen palkitsemisjärjestelmät verkossa
Miten internet ja sosiaalinen media ovat muuttaneet 
sosiaalista käyttäytymistä neurotieteen näkökul-
masta? Aiheuttaako teknologia jossain mielessä poik-
keavaa käytöstä? Ja kuinka viraalius liittyy tähän 
kaikkeen?

On edelleen avoin kysymys, muuttavatko internet 
ja sosiaalinen media perustavalla tavalla inhimillisen 

Kuvio 1. Miten digitaalinen media voi vaikuttaa moraaliseen raivoon. Moraalista suuttumusta ja raivoa synnyttävät 
ärsykkeet, jotka saavat kiinnittämään huomiota moraalinormien rikkomuksiín. Ärsykkeet synnyttävät vasteinaan 
tunteita ja käyttäytymistä (juoruilua, häpäisyä, rankaisemista), joilla on erilaisia kustannuksia ja rajoitteita. Raivon 
ilmaiseminen voi johtaa sekä positiivisiin että negatiivisiin tuloksiin yksilön itsensä ja yhteiskunnan kannalta. Digi-
taalinen media voi edistää raivon ilmaisemista voimistamalla sitä laukaisevia ärsykkeitä (lisäämällä altistumista rik-
keille ja tunteellisia sisältöjä; vasen laatikko), madaltamalla raivonilmaisujen kynnystä ja niiden vaatimaa vaivannä-
köä (keskimmäinen laatikko) sekä vähentämällä raivon seurausten vakavuutta ja kustannuksia yksilölle, silti voi-
mistaen sen henkilökohtaisia hyötyjä (oikea laatikko). Samalla moraalisen suuttumuksen mahdolliset yhteiskun-
nalliset hyödyt heikkenevät. (Lähde: Crockett 2017.)
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käytöksen luonnetta. Minusta on kuitenkin selvää, että 
nämä teknologiat käyttävät hyväkseen sitä, miten aivot 
oppivat palkkioista, ja teknologiayritykset käyttävät 
neuro- ja käyttäytymistieteellisiä tutkimuksia tehdäkseen 
tuotteistaan mahdollisimman vetoavia. Eräs keino on eh-
dollistaa meidät ennalta arvaamattomilla sosiaalisia palk-
kioilla – ”tykkäyksillä”, ”jaoilla” ja niin edelleen – jotka 
saavat meidät palaamaan internetiin yhä uudelleen. Si-
sällöt voivat muuttua viraaleiksi, kun ne osuvat tähän pa-
lautekehään. Kollegani William Brady on havainnut, että 
erityisesti moraaliset tunteet ajavat tätä prosessia: hän on 
osoittanut, että moraalisen tunteen ilmaiseminen tviitissä 
lisää sen uudelleentviittauksen todennäköisyyttä 20 pro-
sentilla6.

Miten ihmiset reagoivat moraalisten rikkomusten 
kokemiseen verrattuna siihen, että he havaitsevat 
toisten kokevan niitä? Onko ihmisten tavoissa kokea 
moraalista suuttumusta eroa?

Ihmiset kokevat tyypillisesti vahvempia moraalisia 
tunteita, kun he itse ovat uhrin asemassa, verrattuna 
siihen, että joku toinen olisi uhrina. He ovat myös taipu-
vaisempia kostamaan tullessaan henkilökohtaisesti louka-

tuksi kuin jonkun toisen vuoksi. Mutta kun ihmiset ko-
kevat olevansa osa ryhmää, heidän identiteettinsä saattaa 
lomittua ryhmän identiteetin kanssa, mikä saa heidät 
tuntemaan suuttumusta ryhmän puolesta. Internetin 
sosiaaliset verkostot mahdollistavat sen, että ihmiset eris-
tyvät homogeenisesti erilaisiin ryhmiin, ja tämä saattaa 
kasvattaa moraalista suuttumusta, jota ihmiset tuntevat 
ryhmän puolesta.

Miten häpeän kohteeksi saattaminen toimii tut-
kimusten valossa? Muuttaako teknologia sitä, miten 
tunnemme häpeää tai sitä, mitkä asiat ovat meistä hä-
vettäviä?

Tämä on avoin kysymys, jota tutkitaan paljon. Hil-
jattaisessa Stanfordin psykologien tutkimuksessa saatiin 
selville, että viraaliksi muuttuva häpäiseminen interne-
tissä saa paradoksaalisesti aikaan sympatiaa rikkomuksen 
tekijää kohtaan ja alentaa ihmisten näkemyksiä henki-
löstä, joka saattaa rikkojan häpeän alaiseksi7. Ei ole sen 
sijaan selvää muuttuvatko itse tunnekokemukset tekno-
logian myötä.

Mainitset artikkelissasi, että ”tutkimukset ovat 
osoittaneet, että suuttumisen ilmaiseminen saa aikaan 

Kuvio 2:  Altistuminen moraalittomille teoille ja niitä seuraavalle moraaliselle raivolle verkossa ja verkon ulko-
puolella.  Aiemmassa tutkimuksessa ihmiset saivat ilmoituksen älypuhelimiinsa viisi kertaa päivässä kolmen päivän 
ajan (Hofmann ym. 2014). Näin poimittiin demografisesti monipuolisesta otoksesta pohjoisamerikkalaisten ai-
kuisten (N = 1252) jokapäiväisiä moraalisia kokemuksia. A) Aineiston uudelleenanalysointi paljasti, että osallistu-
jat kuulivat moraalittomista teoista todennäköisemmin verkossa kuin henkilökohtaisesti tai perinteisen median 
kautta (painatteet, televisio ja radio; !2 = 9,51, p = 0,009). Kuvaaja esittää kussakin ympäristössä havaittujen teko-
jen prosenttiosuuden kaikista ilmoitetuista moraalisista/moraalittomista teoista. B) Laskimme moraalisen raivon 
kertomalla itseraportoidut vihan ja inhon jokaiselle moraalittomalle teolle (Salerno & Peter-Hagene 2013). Mo-
raalisen raivon lukemat syötettiin lineaariseen sekamalliin (mixed-effects model) käyttämällä SPSS-ohjelmassa MI-
XED-komentoa ja ympäristön tyyppiä (perinteinen media, henkilökohtainen kokemus tai verkossa) kategorise-
na BY-muuttujana. Tästä havaittiin, että verkossa kohdatut moraalittomat teot synnyttivät enemmän raivoa kuin 
henkilökohtaisesti (t(771) = 2,723, p = 0,007) tai perinteisen median kautta kohdatut (t(762) = 4,555, p < 0,001). 
Virhepalkit kuvastavat keskiarvon keskivirhettä; *p < 0,01, **p < 0,001. (Lähde: Crockett 2017.)
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Viitteet
1 Termi ’tarkkailukapitalismi’ on Shos-

hana Zuboffin (2015).
2 Lanier 2018. Ks. myös Alroth 2018.
3 Ronson 2015.
4 Nagle 2017.
5 Crockett 2017.
6 Brady ym. 2017.
7 Sawaoka & Monin 2018.
8 Moral outrage in the digital age -esi-

telmä.
9 Crockett ym. 2014.

lisää suuttumusta”. Eräällä luennolla puhut ”silkasta 
tuhoisasta kostamisesta” ja ”raivopornosta”8. Missä 
tapauksessa moraalisen suuttumuksen osoittamisesta 
tulee päämäärä itsessään ja miksi?

On olemassa vakuuttavaa todistusaineistoa siitä, että 
suuttumuksen ilmaiseminen on itsessään tyydyttävää. Tut-
kimuksemme on esimerkiksi osoittanut, että ihmiset ovat 
halukkaita rankaisemaan rikkojia omalla kustannuksellaan, 
vaikka rikkojat eivät koskaan saisi tietää, että heitä on ran-
gaistu9. Tällaista käyttäytymistä ei pitäisi olla olemassa, 
jos ihmiset olisivat halukkaita rankaisemaan ainoastaan 
saavuttaakseen jonkin laajemman sosiaalisen päämäärän, 
kuten vaikkapa antaakseen rikkojalle opetuksen. On ole-
massa paljon todistusaineistoa, että seuraamuksiltaan va-
kavampi rankaisukäyttäytyminen vaikuttaa aivojen pal-
kintomekanismeihin. On kuitenkin epäselvää, olemmeko 
syntyneet tällaisella rankaisuvietillä varustettuina. Teemme 
Yalessa parhaillaan tutkimusta pienten lasten käyttäytymi-
sestä saadaksemme tämän selville.

Someraivon valjaat tulevaisuudessa
Vaikuttaa siltä, että ihmiset ovat tulleet tietoisem-
miksi käyttäytymisestään internetissä sinun työsi sekä 
esimerkiksi Jon Ronsonin ja Jaron Lanierin kirjojen 

ansiosta. Voimmeko todella muuttaa käyttäytymis-
tämme? Mitä voisimme tehdä parantaaksemme käy-
töstämme, jos se on mahdollista? Entä mitä yksit-
täiset sosiaalisen median käyttäjät voivat tehdä?

Käyttäytymisen muuttaminen on varmasti mahdol-
lista. Ensimmäinen askel on tiedostaminen. Olen roh-
kaistunut nähdessäni, miten Applen kaltaiset yritykset 
ovat alkaneet ottaa vakavasti ajatuksen, että teknologian 
käyttäjät haluavat kyetä käyttämään laitteitaan tietoi-
sesti. He ovat esimerkiksi luoneet käyttöliittymiinsä 
keinoja, joilla käyttäjät voivat seurata muun muassa 
aikaa, jonka he käyttävät internetissä, ja asettaneet tu-
levaa käyttöä säännösteleviä rajoituksia. Olen ainakin 
itse pyrkinyt lähestymään sosiaalista mediaa tiedosta-
vammin siitä lähtien, kun aloitin tutkimukseni moraa-
lisesta raivosta.

Mitä tutkit tällä hetkellä?
Olemme kollegani William Bradyn kanssa koonneet 

psykologeista ja informaationtutkijoista ryhmän, jonka 
tavoitteena on tutkia digitaalista raivoa ja sen mahdol-
lisia vaikutuksia demokratialle. Työllämme on kiire, sillä 
Yhdysvaltain vuoden 2018 välivaalit ovat marraskuussa. 
Luomme uusia työkaluja, joilla voidaan havaita ja ym-
märtää digitaalista suuttumusta: miten se toimii ja mitä 
se aiheuttaa.
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