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KIRJA-arvostelu

mielenkiintoi-
simmista tietoteoksista alkaa haastavasti: ”Etsi pala 
paperia ja kynä ja vastaa seuraaviin kolmeentoista 
faktakysymykseen”.

Kuhunkin oli tarjolla kolme selkeästi erottuvaa vas-
tausvaihtoehtoa, kuten ”Kuinka monella ihmisellä on 
sähkö käytettävissään — 20, 50 vai 80 prosentilla?” ja 
”Kuinka suuri osuus maailman 1-vuotiaista rokotetaan 
jotakin tautia vastaan — 20, 50 vai 80 prosenttia?”

Olen aina kuvitellut seuraavani maailman menoa 
keskimääräistä paremmin, mutta silti vastasin joka 
toiseen kysymykseen väärin.

Kirjasta ilmenee, että ylivoimaisesti suurin osa 
samalla kysymyssarjalla testatuista ihmisryhmistä 
pärjäsi vielä paljon heikommin! Mm. eurooppalaiset 
journalistit ja dokumentintekijät osoittautuvat jopa 
amerikkalaisia virkaveljiäänkin tietämättömämmiksi. 

Ruotsalaislääkärin faktakirjan tendenssinä on mm. 
sen selvittäminen, miksi niin monen mielestä asiat 
olivat ennen paremmin ja maailma muuttuu koko 
ajan huonompaan suuntaan. 

Opus vyöryttää lukijalle tarkistettua, tuoretta tilas-
totietoa maailman tilasta ja vain muutamassa vuosi-
kymmenessä tapahtuneesta kehityksestä eri maissa. 
Todetaan mm., että kun kaikista vuonna 1800 
eläneistä 25 vuotta täyttäneistä ihmisistä vain 10 % 
osasi lukea, nyt luku- ja kirjoitustaitoisten osuus on 
86 %. Vuonna 1970 kouluikäisistä tytöistä opintielle 
pääsi vain 65 %, nyt koulun aloittaa yhdeksän 
kymmenestä. Vuonna 1980 vain 22 % yksivuotiaista 
rokotettiin, toissa vuonna jo 88 prosenttia. 

Erityisen mielenkiintoisia ovat tilastot kehittyvien 
maiden terveydenhuollon tilasta vertaamalla sitä vau-
raassa Ruotsissa toteutuneeseen: esimerkiksi Lesotho 
saavutti viime vuonna tason, joka naapurimaassamme 
vallitsi vuonna 1921. Egypti on saavuttanut Ruotsissa 

1948 vallinneen tason, ja 
Malesian järjestelmä on 
nyt samalla tasolla kuin 
Ruotsissa oltiin vuonna 
1975.

Otava lähettää kirjojensa arvostelukappaleet 
epub-muodossa, joten tulipa kokeiltua myös tämän 
formaatin edut ja haitat perinteiseen kirjaan verrat-
tuna windows-tietokoneessa, android-läppärissä ja 
matkapuhelimessakin. Sähkökirjan selaaminen pc:ssä 
Microsoft Edgellä on kovin hankalaa: selain ei näytä 
edes sivunumeroita ja sivuttaakin resoluutiosta riip-
puen aivan miten sattuu. Onneksi netti on pullollaan 
ilmaisia sähkökirjan lukuohjelmia, joissa palstoitus 
tapahtuu taittajan tarkoittamalla tavalla. Kun sivu-
numerot näkyvät, sisällysluetteloa ja hakemistoakin 
pystyy käyttämään.

Yksi olennainen asia kuitenkin menetetään: painetun 
kirjan kansiaukeamilla on neliväriset kopiot teok-
sen mielenkiintoisimmista ja havainnollisimmista 
grafiikoista. Sähkökirjasta värit (tietenkin) puuttu-
vat: lukijan on tyytyminen neljännessivun kokoisiin 
harmaasävykuviin, jotka eivät visualisoi aineistoa 
läheskään yhtä selkeästi.

Koulussa opetettu tieto vanhenee 10–15 vuodessa. 
Siksi pitää löytää keinoja päivittää myös aikuisten 
tietämystä. Rosling haastaa: 

”Kun kouluissa ja yliopistoissa opetetut, maailmaa koske-
vat faktat eivät ole enää ajan tasalla, silloin pitäisi saada 
kirje: ’Olemme pahoillamme siitä, että opettamamme 
asiat eivät ole enää totta. Olkaa hyvä palauttakaa 
aivonne ilmaista tasonkorotusta varten.’

Tai kenties työnantajan pitäisi hoitaa ongelma: ’Olkaa 
hyvä ja tutustukaa tähän aineistoon ja suorittakaa 
tämä testi, jotta ette nolaisi itseänne Maailman talous-
foorumissa tai muualla.’”  

Hans Rosling: Faktojen maailma
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