
466          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 76 (2011):4

voi miettiä asiaa omalta kannal-
taan: miltä tuntuisi, jos rahan-
puutteen takia olisi pakko huo-
lia oman kodin seinien sisälle 
joku huumevanhemmilta heit-
teille jäänyt, synkkäsilmäinen 
tenava, joka on jo liian vanha 
lumoamaan ketään pienen vau-
van suloisuudella? Aikakaudes-
ta toiseen käsitys avuntarpeen 
yhteydestä syntiin pysyttelee 
sitkeästi ihmisen sisikunnassa. 
Tämän voi huomata esimerkik-
si siitä, että hyvien ja kunnollis-
ten ihmisten asuinalueella ryh-
dytään yleensä tiukkaan vas-
taiskuun, jos samoille kulmille 

suunnitellaan ongelmalasten si-
jaishuoltoyksikköä.

Tarinoita suomalaisista or-
juuskokemuksista on syytä lu-
kea varoittavana esimerkkinä. 
Sekä yksilöiden että kokonais-
ten yhteiskuntien luonnollisena 
pidetty evoluutio on kokenut 
takaiskuja, sillä kehitys ei ole 
aina johtanut parempaan. Me-
rirosvouksen ja ihmiskaupan el-
pyminen osoittavat, että silloin 
kun on tarve ja tilaisuus, enti-
set toimintatavat otetaan nope-
asti käyttöön uusissa muodois-
sa. Viime aikoina on käyty kes-
kustelua sosiaaliturvaan liittyvi-

en palvelujen lisääntyvästä kil-
pailuttamisesta, ja tämän suun-
tauksen kauhuskenaarioksi on 
mainittu eräänlainen uushuu-
tolaisuus. Jos jotakuta 1900-lu-
vun alussa elänyttä, rahanpuut-
teesta kärsivää suutaria tai ta-
lonisäntää ei voi dehumanisoi-
da lapsia syöväksi hirviöksi, jäl-
jelle jää pelko siitä, että julma ja 
välinpitämätön käytös on ihmi-
selle luonnollista ja saattaa kos-
ka tahansa yleistyä jossakin uu-
dessa, oikeana ja hyväksyttävä-
nä pidetyssä toimintamuodossa.

Paul Ekman 
Telling lies. Clues to deceit in 
the marketplace, politics and 
marriage 
Norton, 2009

Valheen jälkien pituus vaihtelee
PEkka SaarNio

Valehtelun taidossa samoin 
kuin sen paljastamisessa on 
suuria yksilöllisiä eroja. Paul 
Ekman on tutkinut aihepiiriä 
useiden vuosikymmenien ajan. 
Lisäksi hän on tutkinut non-
verbaalista kommunikaatiota 
ja tunteiden ilmaisemista. Kä-
sillä oleva kirja on tutkimustie-
toon perustuva yleisesitys, joka 
on suunnattu suurelle yleisölle.

Keitä ja millaisia sitten ovat 
taitavat valehtelijat? Ekman 
mainitsee kolme ryhmää, jois-
ta ensimmäinen koostuu psy-
kopaateista. Valehtelu on heil-
le pinnallisen charmin ja lipe-
vyyden ohella välttämätön kei-
no kanssaihmisten petkutta-
misessa. Psykopaattien tunne-
elämän kehittymättömyys toi-
mii valehtelun perustana, sil-
lä se ehkäisee tahattomia vies-
tejä, jotka edesauttavat paljas-

tumista. Heillä ei myöskään ole 
syyllisyyden taakkaa, joka saat-
taa paljastaa monen muun va-
lehtelijan.

Toiseen ryhmään kuuluvat 
niin sanotut luonnolliset valeh-
telijat. Heillä ei ole psykopaat-
tien tapaan persoonallisuuden 
poikkeavuutta eikä tästä joh-
tuvaa tarvetta muiden ihmis-
ten huijaamiseen. Tutkimusten 
mukaan luonnollisten valehte-
lijoiden taidot perustuvat tun-
teiden erinomaiseen säätelyyn, 
mutta he eivät välttämättä ole 
tietoisia osaamisestaan. Heitä 
lienee tavallista enemmän tie-
tyissä ammateissa, kuten esi-
merkiksi diplomaateissa, asian-
ajajissa ja myyntimiehissä.

Luonnollista valehtelua ei pi-
dä sekoittaa konfabulointiin eli 
satuiluun, joka saattaa olla oi-
re eräistä neurologisista saira-

uksista. Satuilu on keskeisessä 
roolissa esimerkiksi Wernicke-
Korsakoffin oireyhtymässä, jota 
esiintyy alkoholisteilla. Suosit-
telen konfabuloinnista kiinnos-
tuneille William Hirsteinin te-
osta “Brain fiction: self-decep-
tion and the riddle of confabu-
lation” (2005). Omaan valhee-
seen uskominen yleensä edistää 
läpimenoa, joskin ulkoiset rea-
liteetit asettavat sillekin rajansa.

Kolmas valehtelun taitaja-
ryhmä koostuu paitsi näytteli-
jöistä myös muista henkilöis-
tä, jotka osaavat käyttää Stanis-
lavski-tekniikkaa, jolla tarkoite-
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taan tunnetilojen tietoista tuot-
tamista. Nämä tuotokset heijas-
tuvat usein myös nonverbaali-
seen viestintään, mikä paran-
taa uskot tavuutta. Tällä tavalla 
voidaan salata todellisia tuntei-
ta, kuten esimerkiksi pelkoa, vi-
haa tai surua, jotka ovat muu-
toin vaikeasti peiteltävissä.

Mikä sitten johtaa valhees-
ta kiinni jäämiseen? Yleispäte-
viä sääntöjä ei valitettavasti ole 
esittää, koska sekä valehtelu et-
tä sen paljastaminen ovat mut-
kikkaita ilmiöitä ja lisäksi kon-
tekstisidonnaisia. Tutkimusten 
mukaan kasvojen lyhytkestoiset 
mikroilmeet, jotka eivät ole tie-
toisesti kontrolloitavissa, saat-
tavat paljastaa valehtelijan. Sa-
ma pätee äänenpainoihin. Myös 
erilaiset lipsahdukset ja tarinan 
epäjohdonmukaisuudet saatta-
vat johtaa paljastumiseen.

Liiallinen vakuuttelu tai kii-
rehtiminen herättää niin ikään 
epäluuloja. Sananparressakin 
varoitetaan: ”Huijarit ovat hä-
täisiä”. Valehtelun huolellinen 
valmistelu tavallisesti parantaa 

lopputulosta, kun taas äkkiti-
lanteissa voi tie nousta pystyyn. 
Taitavalla valehtelijalla pitää ol-
la itsensä pussiin puhumisen 
välttämiseksi hyvä muisti.

Ekman on tutkinut Maureen 
O’Sullivanin kanssa valheenpal-
jastuksen ekspertiisiä. Tulosten 
mukaan huipputaitajia oli hy-
vin harvassa: ainoastaan 0,25 
prosenttia tutkimushenkilöistä 
ylitti minimiksi määritellyn 80 
prosentin tehokkuuden. Keski-
vertoihmiset saavuttivat 50 pro-
sentin tehokkuuden, joka on 
yhtä kuin satunnaistulos. Ver-
rattaessa eri ammattikuntia kes-
kenään salaisen palvelun työn-
tekijät olivat taitavampia kuin 
muut.

Kirjassa tarkastellaan myös 
fysiologisten vasteiden mittaa-
mista eli polygrafin käyttöä. 
Tekijä esittelee siihen kehitetyt 
tutkimusasetelmat ja tekniikat 
sekä tiivistää tutkimustulokset. 
Valehtelijat saadaan kyllä pal-
jastettua polygrafilla verrattain 
hyvin, mutta useimpien teknii-
koiden ongelmana ovat väärät 

positiiviset tulokset, toisin sa-
noen rehellisiä henkilöitä tulki-
taan liikaa valeh telijoiksi. Fysio-
logiset reaktiot saattavat erinäi-
sistä syistä viestittää epäluotet-
tavuutta, vaikka henkilö puhui-
sikin totta.

Teoksen liitteenä olevaan tau-
lukkoon on tiivistetty tärkeim-
mät tiedot valehtelusta. Niitä 
tarkastellaan sekä valehtelijan 
että valheen paljastajan omi-
naisuuksien ja taitojen kannal-
ta. Lisäksi huomioidaan erilai-
sia valehtelun reunaehtoja. Ek-
man muistuttaa lopuksi, että 
kyseessä ei välttämättä ole to-
tuus, vaikka kaikki valheen tun-
nusmerkit puuttuisivat.

Valehtelulla lienee yhtä pitkä 
esihistoria kuin inhimillisen tie-
toisuuden kehittymisellä. Se on 
kautta aikojen noteerattu myös 
kielenkäytössä. Esimerkiksi en-
tisajan raumalaisilla oli tapana 
sanoa palturin puhujasta: ”Va-
letle ko ruski koer”. Minkä ta-
kia tuo koira oli nimenomaan 
ruskea, sitä en osaa sanoa.

Ennen julkinen elämä oli asial-
lista, hillittyä ja arvokasta. Po-
liitikot pitivät yksityiselämänsä 
piilossa ja keskittyivät vakaviin 
poliittisiin kysymyksiin, me-
dia raportoi heidän päätöksis-
tään objektiivisesti ja puolueet-
tomasti, ja kansalaiset valitsivat 
puolueen luokka-asemansa mu-
kaan ja pysyivät sille uskollisina 
elämänsä loppuun asti.

Viimeisten parinkymmenen 
vuoden aikana vanhat instituuti-
ot ja hierarkiat ovat murtuneet ja 
monet asetelmat kääntyneet ym-
päri. Kansalaiset vaihtavat puolu-
etta makunsa ja tilanteensa mu-
kaan, poliitikon täytyy menesty-
äkseen esitellä yksityiselämään-
sä mediassa ja suurimman lukija-
kunnan saa media, joka paljastaa 
kuumimmat skandaalit.

Anu Kantolan toimittama te-
os Hetken hallitsijat tarkastelee 
tätä murrosta ja punnitsee sen 
hyviä ja huonoja puolia. Teok-
sen suuri kysymys kuuluu: Joh-

Suoraa demokratiaa?
PEkka WahlSTEdT

anu kantola (toim.) 
hetken hallitsijat. 
Julkinen elämä notkeassa 
yhteiskunnassa 
Gaudeamus, 2011


