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Pääkirjoitus

Suhteellisuudentaju on tyypillinen inhimillinen omi-
naisuus: suurin osa meistä kuvittelee sitä omaavan-
sa ainakin siihen saakka, kunnes ryhdymme vertaile-
maan käsityksiämme muiden kanssa. Pelkkä mielipi-
teistä kinasteleminen ei yleensä johda mihinkään, vaan
pidemmän päälle olisi kummankin osapuolen tuotava
mukaan myös asiatietoja.

Numeroihin perustuvat tosiasiat ovat ainakin periaat-
teessa kaikkein yksinkertaisimpia. Vaikka esimerkiksi
työttömien lukumäärästä ei olla täysin yksimielisiä, on-
gelmana eivät tietenkään ole yhteenlaskuun liittyvät
ongelmat vaan se, mitä työttömällä oikeastaan tar-
koitetaan. Valitettavasti numerotietoja mainittaessa ei
useinkaan kiinnitetä tarpeeksi huomiota siihen, millä
perusteilla luvut on saatu, ja ennen kaikkea, miksi pe-
rusteluina esitetään juuri näitä lukuja. Jälkimmäiseen
kysymykseen törmää esimerkiksi jokainen, joka – omas-
ta kannastaan riippumatta – yrittää seurata ydinvoi-
masta käynnissä olevaa keskustelua.

Kirjassaan Numerotaidottomuus John Allen Paulos
tuo esille myös suhteellisuudentajuun liittyviä esimerk-
kejä. Seuraavassa muutamia numerotietoja, jotka ovat
tulleet itselleni mieleen.

• Niin sanotun hullun lehmän taudin vuoksi
(lähteistä riippuen) 50–80 % saksalaisista on olen-
naisesti vähentänyt naudanlihan syöntiään. Tau-
tiin ei ilmeisesti ole Saksassa kuollut vielä yhtään
ihmistä. Sen sijaan autokolareissa kuolee vuosit-

tain n. 5000 saksalaista. Suomessa vastaavat lu-
vut ovat nolla ja yli 300.

• Pyöräilijöille on jo pitkään ehdotettu kypärä-
pakkoa. Vuosittain liikenteessä kuolee n. 50
pyöräilijää. Sen sijaan kuolemaan johtaneita ja-
lankulkijoiden liukastumisia sattuu n. 1000 ta-
pausta.

• Petoeläimet kuten karhu ja susi surmasivat Suo-
messa viimeisten sadan vuoden aikana ilmeisesti
yhden ihmisen. Samaan aikaan lemmikkieläinten,
lähinnä koirien, uhreista saamme lukea vuosit-
tain.

• Lopuksi näistä synkistä aiheista hieman harmit-
tomampaan esimerkkiin: Suomessakin on ryh-
dytty joissakin säätiedotuksissa esittelemään ko-
ko maailman säätä. Niitä on mielenkiintoista
seurata, mutta mikä lienee ennusteiden tarkoi-
tus? Kun Etelä-Amerikkaan on luvassa puoli-
pilvistä ja kuurosateita, niin kannattaa muis-
taa, että jo pelkästään Argentiinan pinta-ala on
lähes 3 000 000 km2 eli sama kuin koko Länsi-
Euroopalla.

Esimerkkeihin liittyvien numeroiden oikeellisuuden voi
jokainen itsekin tarkistaa, mutten väitä, että aiheisiin
pitäisi suhtautua niin suoraviivaisesti kuin numerotie-
dot näyttäisivät viittaavan. Sen sijaan epäilen, että esi-
merkkien valinta todistaa vain kirjoittajan huonosta
suhteellisuudentajusta.

Pekka Alestalo


