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Tietoperustaisen ajattelun ja yhteiskunnan 
mahdollisuudet ovat paremmat kuin koskaan 

Tallennetun tiedon (datan) määrä, tiedon automaattisen 
käsittelyn teho (komputaatio), uuden (tieteellisen) tiedon 
tuottamisen tahti ja tietosisältöjen (informaation) välittämisen 
nopeus ja kattavuus (kommunikaatio) ovat jatkuvasti 
kasvaneet, 1980–2000-lukujen aikana välillä jopa kiihtyvästi 
(laskutavasta riippuen) 

 

Mutta: tieto vaikuttaa vasta kun sitä kyetään muuttamaan 
yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietämykseksi ja siihen 
perustuvaksi toiminnaksi 



Yhteiskunnallisen keskustelun pulmat uhkaavat silti   

Viime vuosina huomiota kiinnittäneitä yhteiskunnallis-poliittisia 
ilmiöitä: 

  keskustelun polarisaatio  

  kaikukammiot ja sosiaaliset kuplat (echo chamber) 

  vahvistusvinoutumat (confirmation bias) sekä  

  valemediat (fake news)  

 

– jotka kaikki liittyvät toisiinsa ja ovat ilmenneet ajankohtaisissa 
poliittisissa tapahtumissa (pakolaiskriisi, ulkomaalaisviha, 
hybridisodankäynti, Brexit ja US-presidentinvaalit ym.) 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)
https://en.wikipedia.org/wiki/Echo_chamber_(media)
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
https://en.wikipedia.org/wiki/Confirmation_bias
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news
https://en.wikipedia.org/wiki/Fake_news


USA, 

presidentin-

vaalit 2016 



Niinpä sosiaalisen median alustojen ylläpitäjiltä (etenkin FB, Twitter) on 
vaadittu tarkempaa moderointia, sääntöjä ja kontrollointia ns. 
”valeuutisten”, informaatiovaikuttamisen ja muun harhaanjohtavan 
viestinnän karsimiseksi  

Jossain määrin näin on tapahtunutkin, kontrolli on ainakin hieman 
lisääntynyt ja algoritmeja muutettu  

Mutta ei näytä siltä, että ongelma olisi lieventynyt vertailtaessa 2016 ja 
2020 vaaleihin liittyvää uutisvirtaa Facebookissa (riippuen tosin siitä, 
miten ”valeuutiset” määritellään) (Research note: The scale of Facebook’s 

problem depends upon how ‘fake news’ is classified)  

Joskin vaalien välisenä aikana FB on näyttänyt toimivan paremmin kuin 
Twitter (Allcott ym.: Trends in the diffusion of misinformation on social media)   

 

https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/research-note-the-scale-of-facebooks-problem-depends-upon-how-fake-news-is-classified/
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/research-note-the-scale-of-facebooks-problem-depends-upon-how-fake-news-is-classified/
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/research-note-the-scale-of-facebooks-problem-depends-upon-how-fake-news-is-classified/
https://misinforeview.hks.harvard.edu/article/research-note-the-scale-of-facebooks-problem-depends-upon-how-fake-news-is-classified/
https://www.researchgate.net/publication/332968959_Trends_in_the_diffusion_of_misinformation_on_social_media
https://www.researchgate.net/publication/332968959_Trends_in_the_diffusion_of_misinformation_on_social_media
https://www.researchgate.net/publication/332968959_Trends_in_the_diffusion_of_misinformation_on_social_media
https://www.researchgate.net/publication/332968959_Trends_in_the_diffusion_of_misinformation_on_social_media


Ongelma on lisäksi mutkikkaampi:   

• Tutkimusten valossa somen informaatiokuplat eivät ole aivan niin 
vahvoja kuin aiemmin oletettiin (tosin USA voi olla tässä poikkeus) 

• Ongelma ei ole vain, että ihmisiä on helppo harhauttaa, jos heiltä 
puuttuu tietämystä ja lukutaitoa – vaan ihmiset jopa puolitietoisesti 
haluavat uskoa lähteitä ja väitteitä, jotka tajuavat epäluotettaviksi 

• Ts. ihmiset valikoivat informaatiota tukemaan ennakkokäsityksiään 
(koska se tuottaa mielihyvää ja suojaa omaa identiteettiä)  
motivaatio uskoa epäilyttävääkin informaatiota  

• Siten pelkkä faktoihin vetoaminen ei toimi – ellei vedota myös 
perustavampiin persoonallisuustasoihin, tunteisiin ja taipumuksiin 

(Tutkijoita ja tutkimusryhmiä esim. Jonathan Haidt, Paul Bloom, Jesse Prinz; 
YourMorals, Moral Psych Group) 

 

http://people.stern.nyu.edu/jhaidt/
http://psychology.yale.edu/people/paul-bloom
http://subcortex.com/
https://www.yourmorals.org/
http://www.moralpsychology.net/
http://www.moralpsychology.net/
http://www.moralpsychology.net/
http://www.moralpsychology.net/


Samalla esimerkiksi salaliittoteoriat vetoavat, koska niihin 
uskominen voi olla emotionaalisesti palkitsevaa 

Tieteellisen tiedon oppiminen on vaikeaa, vaatii pitkäjänteisyyttä ja 
sitkeyttä, ja silloinkin totuus tuntuu monesti tylsältä  

Salaliittoteoriat ovat sen sijaan helppoja ja jännittäviä  

On inhimillistä kaivata jännitystä mutta välttää vaivaa & voi kokea 
olevansa erityinen ja muiden yläpuolella 

Erilaiset veljeskunnat ja muut suljetut piirit salattuine tietoineen ovat 
aina olleet osa kulttuureja, mutta ennen niihin vihkiytyminen vaati 
uhrauksia, pidättäytymistä maallisista houkutuksista, terveydelle tai 
jopa hengelle vaarallisia initiaatioriittejä – nyt samankaltaisen tunteen 
voi saada istuessaan sohvalla juomassa kaljaa katselemalla YouTube-
videoita 

 

 

 



Lisäksi ihmistä eivät harhauta pelkästään tunteet ja sosiaaliset 
tarpeet  

vaan ihmisen rationaalisuus on itsessään rajoittunutta (bounded 

rationality)  

(Tutkijoita esim. Simon, Kahneman & Tversky, Gigerenzer, Stanovich, Bazerman) 

 

Ei pelkkä heikkous vaan alun perin evoluutiossa kehittyneitä toiminnan ja 
valitsemisen tarpeellisia apuvälineitä (joita ilman arkisten ratkaisujen 
tekeminen ja ympäristöön reagoiminen olisi liian hidasta)  

– mutta tuottavat ongelmia sitä enemmän, mitä mutkikkaampaa 
tietämystä ja ajattelua nykyaika vaatii 

Ks. esim. ”Cognitive bias cheat sheet/codex” (seuraavalla sivulla) 
(https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18) 
(http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/)  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality
https://en.wikipedia.org/wiki/Bounded_rationality
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbert_A._Simon
https://www.princeton.edu/~kahneman/
https://en.wikipedia.org/wiki/Amos_Tversky
https://www.mpib-berlin.mpg.de/en/staff/gerd-gigerenzer
http://www.keithstanovich.com/Site/Home.html
http://www.hbs.edu/faculty/Pages/profile.aspx?facId=6420
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
https://betterhumans.coach.me/cognitive-bias-cheat-sheet-55a472476b18
http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/
http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/
http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/
http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/
http://dailynous.com/2016/09/14/cognitive-bias-codex/




Informaatiota on liikaa sulateltavaksi  mutta sitä suodatettaessa myös 
menetetään tietoa 

Merkitysvajeen vuoksi asiat eivät kytkeydy toisiinsa  mutta aukkoja 
täytetään helpoilla selityksillä, vetoavilla tarinoilla ja ennakkoluuloja 
vahvistavilla kuvitelmilla 

Ei ole riittävästi aikaa ajatella, hankkia tietoa ja jäsennellä sitä  mutta 
kiirehdittäessä päätöksiä virheiden määrä kasvaa ja turvaudutaan 
mustavalkoisiin nyrkkisääntöihin 

Muisti on rajallinen  jolloin olennaisia yksityiskohtia hukkuu, mutta 
toisaalta erottuvat yksittäistapaukset ja poikkeukset ylikorostuvat (vs. 
tilastolliset todennäköisyydet), omakohtaiset satunnaiset kokemukset 
painuvat mieleen vahvemmin kuin anonyymi, kollektiivinen ja 

yleistettävissä oleva asiantuntijatieto  

 



Ihmisyksilöiden ajattelun vinoutumat eivät ole uusi havainto, 
vaikka niitä on psykologisesti tutkittu enemmän vasta viime 
vuosikymmeninä  

 

Jo tätä ennen koko filosofisen ajattelun historia on ollut juuri 
pyrkimystä tiedostaa ongelmat ja kohentaa ajattelun taitoja, ts. 
opettaa ajattelemista ja päättelyä  

 



Esim. uuden tieteellisen menetelmän (havainnoinnin, kokeiden ja 
induktiivisen päättelyn) sekä tieteellisen maailmankuvan merkittävä 
edelläkävijä, filosofi Francis Bacon (1561–1626) ja ns. ”idolikritiikki” 
ajattelun harhakuvia vastaan (idola mentis; mielen kuvat) teoksessa 
Novum Organum (1620):  

  Heimon idolit (idola tribus): ihmiselle ominainen havaintokyky 
oletetaan yleispäteväksi ja virheettömäksi (eikä omalla tavallaan 
lajinomaisesti rajoittuneeksi) 

  Luolan idolit (idola specus): yksilön ajatteluun pinttyy virheellisiä 
ennakkokäsityksiä (kasvatus, ympäristö, omat taipumukset jne.) 

  Torin idolit (idola fori): kieli ja sanat ohjaavat ajattelua harhaan  

  Teatterin idolit (idola theatri): perinteisiä uskomuksia ja dogmeja 
omaksutaan kyseenalaistamattomasti  

 



Pelkkä tieto ja tiedon lisääntyminen ei siis tässäkään mielessä riitä, 
vaan yksilöillä ja yhteisöillä pitää olla kriittisen ajattelun 
valmiuksia 

 

Mitä kriittinen ajattelu siis on? 

 



Kognitiivisen prosessoinnin kolme tasoa 
(Keith Stanovichin versio kognitiotutkijoiden ja psykologien laajasti hyväksymästä 

duaaliprosessoinnin teoriasta)  

autonominen  esitietoinen, spontaani, intuitiivinen (esim. 
heuristiikka, stereotypiat)  nopeaa, energiatehokasta, 
välttämätöntä, mutta helposti erehtyvää ja epätarkkaa 

------------------------------------- 

algoritminen  tietoinen sääntöjä seuraava älykäs ajattelu (esim. 
suoraviivainen ongelmanratkaisu tai laskenta)  älykkyys, 
kognitiivinen kapasiteetti  

reflektiivinen  tietoinen metakognitiivinen, rationaalinen ajattelu 
(esim. kriittinen ajattelu ja taitavan ajattelun kehittäminen)  
itsereflektio, ajattelun, maailmankuvan ja toiminnan rationaalisuus, 
ajattelun monipuoliset valmiudet ja niiden kehittäminen  

 





Autonominen intuitiivinen prosessointi on välttämätön ja ensisijainen 
prosessoinnin muoto, jota tarvitaan joka hetki  

Tietoinen ja etenkin reflektiivinen ajattelu on siihen verrattuna 
energiaa ja aikaa vievää sekä toisinaan emotionaalisesti raskasta 

Tietoinen ajattelu on interventio, joka keskeyttää automaattisen 
prosessoinnin ja ottaa käyttöön algoritmisen tai reflektiivisen 
prosessoinnin  

Kriittinen ajattelu on reflektiivistä ajattelua, joka auttaa tunnistamaan, 
milloin ja miten on syytä pysähtyä ja hidastaa ajattelun spontaaneja 
prosesseja sekä reflektoida niiden suhdetta omaan 
maailmankuvaan, asenteisiin, arvostuksiin ja tunteisiin 



Kriittinen ajattelu, määrittely-yrityksiä: 

”Kriittinen ajattelu on järkiperäistä reflektiivistä ajattelua, joka 
keskittyy ratkaisemaan, mitä pitäisi uskoa tai miten pitäisi toimia.” 
(Robert Ennis)  

”Ajattelija on kriittinen, kun perusteet vaikuttavat häneen 
asianmukaisella tavalla.” (Harvey Siegel)  

”Kriittinen ajattelu on skeptisyyden arvostelukykyistä, harkitsevaa 
soveltamista.” (John McPeck) 

”Kriittinen ajattelija ajattelee rationaalisesti tavalla, joka (1) edistää 
arvostelukykyä, (2) tukeutuu kriteereihin ja (3) on itseään korjaavaa 
sekä (4) kontekstitietoista.” (Matthew Lipman) 

  



Kriittinen ajattelu, määrittely-yrityksiä: 

 

”Ymmärrämme kriittisen ajattelun olevan tietoista, itseään säätelevää 
arvostelmien muodostamista, joka etenee tulkinnan, analyysin, 
arvioinnin, päättelyn ja selittämisen keinoin todistusaineistoa, 
käsitteistöä, metodologiaa, kriteerejä ja konteksteja koskeviin 
tarkasteluihin, jotka pohjustavat kyseisten arvostelmien 
muodostamista.”  

(American Philosophical Associationin asiantuntijapaneeli)  



Taitavan ajattelun moniulotteisuus:  
kriittinen, luova, huolehtiva  
– tietäminen, mielikuvitus, tunteet – tieto, estetiikka, etiikka 
(Matthew Lipman)  



 

Kriittisyys, kritiikki etymologiassa (kreik.):  
 

krísis     krínein, erotella, ratkaista 

erottelu, ratkaisu,  krínō, arvioin, tuomaroin, ratkaisen, 

valinta,    erotan (esim. hyvän ja pahan) 

(sairauden)   kritikós, arvostelukykyinen,  

käännekohta    harkintakykyinen, teräväjärkinen 

 

kriittinen ajattelu = erottelukykyisyys, harkintakyky, tarkka ymmärrys 

Kriittisyys ei tarkoita negatiivisuutta, kriitikko on arvioija, ei syyttäjä  

  



Kriittisyys arvostelmien muodostamisena 

Arvostelmasta (esim. päätelmä, arvio, tuomio, päätös, ratkaisu, 
valinta) on pidättäydyttävä kunnes asiaa on tutkittu riittävästi  

Yksilöllisen ja yhteisöllisen tutkimisen idea on kriittisen ajattelun 
ytimessä:  

• Yksilötasolla tutkiva asenne vahvistaa järkevyyttä 

• Yhteisön tasolla tutkiva asenne vahvistaa demokratiaa  

 

  





Kriittinen ajattelu tukeutuu kriteereihin 

Käytämme erilaisia kriteerejä ajattelussa kaikilla elämänalueilla (usein 
tosin implisiittisesti ja epäreflektiivisesti), esim.: 

Lait, normit, säännöt, asetukset, määräykset, vakiot, mitat, parametrit, 
standardit, määritelmät, ihanteet, päämäärät, suositukset, 
menettelytavat, metodit, tiedon lajit ym. ym. – ovat käytännössä 
luonteeltaan erilaisten kriteerien tyyppejä ja luokkia   

Jotkin kriteerit toimivat metakriteereinä toisten kriteerien valinnassa, 
esim.: luotettavuus, tehokkuus, relevanssi, koherenssi, täsmällisyys, 
johdonmukaisuus 

Jotkin kriteerit asetetaan muita korkeammalle yleisyys- ja 
tärkeystasolle, esim.: totuus, oikeus, hyvyys, oikeudenmukaisuus, 
kauneus 

  



Lipman:  

Ajattelu 

kasvatuksessa 

https://netn.fi/kirjat/ajattelu-kasvatuksessa
https://netn.fi/kirjat/ajattelu-kasvatuksessa


Kriittisen ajattelun piirteiden tunnistaminen ei riitä, koska (kuten 
alussa todettiin) sosio-emotionaalis-asenteelliset taipumukset 
vaikuttavat voimakkaasti ajatteluun  on siis tunnistettava kriittisen 
ajattelijan taipumusten ja valmiuksien ihannekriteerejä:  

”Ihanteellinen kriittinen ajattelija on tottumuksiltaan kyselevä, 
tietämystä tavoitteleva, järkeilyyn luottava, avarakatseinen, 
joustava, arvioissaan tasapuolinen, henkilökohtaisten 
ennakkoluulojensa tunnistamisessa vilpitön, arvostelmissaan 
harkitsevainen ja halukas harkitsemaan uudelleen, 
ongelmanasettelussa selkeä, monimutkaisia aiheita käsitellessään 
järjestelmällinen, relevanttia informaatiota etsiessään huolellinen, 
kriteerejä asettaessaan järkiperäinen, tutkimuksissaan asiaan 
keskittynyt ja sinnikäs pyrkiessään tuloksiin, jotka ovat niin 
täsmällisiä kuin aihe ja tutkimuksen olosuhteet sallivat.” 

(American Philosophical Associationin asiantuntijapaneeli) 



 
Kuulostaa erittäin vaativalta – eikä kukaan meistä ole 

kuvatunkaltainen ihanneihminen 
 
Ihannekriteerit ovat nimenomaan ihanteita, ihanteet yleensä 

saavuttamattomia – mutta niiden tehtävä on näyttää suuntaa 
 
Mutta miten ihanteiden suuntaan pyritään?  



  
Kun tiedollinen edistys lähti kiihtymään Baconia seuranneena aikana, 

avaimena oli ennen kaikkea yksi keskeinen tieteellisen tutkimuksen 
piirre:  

• Tietomme lisääntyy yhteisen tutkimuksen, ajattelun ja keskustelun 
avulla  yhteistyö, dialogi ja debatti korjaavat yksilöllisen ajattelun 
vinoutumia ja harhoja 

• Ratkaisu ei siis löydy yksilöistä yksinään vaan yhteisöllisistä 
käytännöistä, kommunikaatiosta ja tiedonvaihdosta, vertais- ja 
uudelleenarvioinnista, kritiikistä ja itsekritiikistä, yhteisen ajattelun ja 
oman ajattelun yhteispelistä 



Yhteiskunnassa on suuri joukko kollektiivisia käytäntöjä, jotka 
pitävät yllä ja kehittävät omassa piirissään hyvän ajattelun 
kriteerejä:    

Esim.  

• Tiede instituutiona, tiedeyhteisöt ja tieteellisen tutkimuksen hyvät 
käytännöt 

• Asiantuntijakäytännöt, akateemiset professiot ja niiden pyrkimys 
edistää parasta toimintaa kunkin käytännön puitteissa 

• Laadukas ammattimainen tiedonvälitys, journalistisia kriteereitä 
noudattava media 

• Opetus, koulutus ja niitä pohjustavat sivistyksen ihanteet  



Myös psykologisesti tiedetään, että ajattelu kehittyy 
kommunikaatiossa 

 

Keskustelu, dialogi ja debatti harjoittavat ajattelun taitoja: 
monimutkaisin ajattelu eli käsitteellinen ajattelu kehittyy kielen 
käyttämisen myötä  

Nykyinen sosiokonstruktiivinen oppimispsykologia (edeltäjänä esim. 
Lev Vygotski): lapsen ajattelu kehittyy sosiaalisen puheen 
sisäistyessä; korkeammat psykologiset toiminnot esiintyvät ensin 
yksilöiden välisinä suhteina ja kommunikaationa ennen kuin niitä 
sisäistetään oman ajattelun valmiuksiksi 

Jo kreikkalaiset (esim. Platon): ajattelu on sisäistettyä puhetta, 
ajattelun dialektiikka edellyttää keskustelun dialogia ja debattia 



Yksilölliset ja yhteisölliset kriittis-reflektiiviset valmiudet 
kehittyvät siis vuorovaikutuksessa keskenään  

 

älykäs kommunikaatio  älykäs ajattelu  

reflektiivinen keskustelu  reflektiivinen ajattelu  

demokraattinen debatti  kansalaisten kriittiset ajattelutaidot 

 



Siten myös kollektiivisessa kriittisen ajattelun harjoittelussa 
erittäin tärkeitä ovat sosioemotionaaliset valmiudet, kuten:  

• seurata toisten ajattelua ja vastata asiallisesti ja ystävällisesti myös 
erimielisyyden vallitessa 

• huomata ja antaa tunnustusta toisten ajattelun ansioille 

• ottaa vastaan kritiikkiä omasta ajattelustaan & myöntää 
erehtyväisyytensä  

• sietää epävarmuutta & muovata käsityksiään, maailmankuvaansa ja 
arvojaan yhdessä muiden kanssa 

 

 Näitä ei voi harjoitella yksin vaan ryhmässä ja yhteisössä 

 Ilman näiden ihmisten yhteistoimintaan liittyvien emotionaalisten 
taipumusten ja valmiuksien kehittymistä ei myöskään kriittisen 
ajattelun kognitiivisen ulottuvuuden kehittäminen onnistu   



Lopuksi alkuun palaten on kuitenkin muistettava, että 
ajattelutaidot eivät kehity myöskään ilman tietämystä 

  on hallittava tietosisältöjä, jotta voidaan opetella niiden käsittelytaitoja  

  uuden tietämyksen omaksumista edesauttaa metatietämys eli laaja 
edeltävä tietämys kokonaisuuksista ja niiden osista 

 samoin oman tiedon puutteiden (tietämättömyyden) tunnistaminen 
edellyttää metatietämystä  

  tietämyksen on oltava sisäistynyttä, jotta se voi vaikuttaa asenteisiin ja 
toimintaan (eikä omaa maailmankuvaansa voi ”katsoa googlesta”) 

 myös ”ulkoa oppiminen” on monesti tärkeää  
 

Ks. esim. kolumnit:  

Liisa Keltikangas-Järvinen: Pariisi ja muu nippelitieto  

Anni Kytömäki: Ulkoa, kuin apteekin hyllyltä 

Pirta & Risto Hotulainen: Aivojen pikkuruiset muistiyksiköt ja oppiminen  

 

http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
http://www.laakarilehti.fi/maailmassa/kolumni/pariisi-ja-muu-nippelitieto/?public=ef83e6740a1a20c4b8ace23bc06b9dca
https://lapsenmaailma.fi/palstat/kolumni/anni-kytomaki-apteekin-hyllylta/
http://blogs.helsinki.fi/aivotutkimus/2016/02/16/hotulaiset022016/


Kirjoja (kannet ovat linkkejä) 

https://netn.fi/kirjat/ajattelu-kasvatuksessa
https://netn.fi/kirjat/20-ajattelun-tyokalua
https://netn.fi/ajattelun-pikkujattilainen
https://netn.fi/kirjat/normand-baillargeon-alyllisen-itsepuolustuksen-pikakurssi
https://www.kosmoskirjat.fi/kirjat/valheenpaljastajan-kasikirja-kovakantinen-kirja/
https://aulakustannus.fi/tuote/vaihtoehtoiset-faktat-tiedosta-ja-sen-vihollisista/

