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nurkkapatriotismista, vaikka
suurimmaksi osaksi teoksen kä-
sittely Yhdysvaltoihin kiinnittyy-
kin. Muille kulttuureille ominai-
sia tyypillisyyksiä suhteessa ma-
sennukseen Solomon tarkastelee
Grönlannissa, Kambodžassa ja
Senegalissa. Hän auliisti myön-
tää näiden kohteiden eksootti-
suuden lumon. Tapausten erikoi-
suus pakottaa kuitenkin näke-
mään kulttuurisidonnaisia eh-
dollistumia ja tutummistakin
ympyröistä uusia piirteitä.  

Suomalaisella lukijalla saattaa
kuitenkin herätä toive siitä, että
Solomonin eksoottisten matka-
kohteiden joukkoon olisi vali-
koitunut myös Suomi. Toive ei
johdu pelkästään suomalaisen lu-
kijakunnan mielen lämmittämi-
sestä. Suomen puolesta olisi löy-
tynyt mielenkiintoinen kombi-

naatio perusteluja, kuten suuret
masennus- ja itsemurhaluvut yh-
distettynä hyvinvointivaltioajat-
teluun ja sen riisumistendenssei-
hin. Masennusta fysiologisem-
min tarkasteltuna kokoonpa-
noon olisi vielä liittynyt vuoden-
aikamasennuksen riski. Lisää pe-
rusteita tarjoaa Suomen historia. 

Viime vuosina Suomessa on
ilmestynyt lukuisia omakohtai-
sesti masennusta käsitteleviä kir-
joja, kuten Neil Hardwickin
”Hullun lailla” (Otava 1999),
Hymy Kankaanpään ”Rakkau-
den kerjäläinen” (Tammi 2002),
Tellervo Koiviston ”Päiväkirjan
uudet sivut” (Otava 1999) ja Yr-
sa Steniuksen ”Valta ja naiseus”
(Kirjayhtymä, suom. 1994).
Heistä Hymy Kankaanpää näkee
vakavan ja hyvin pitkäaikaisen
masennuksensa siemeninä sen

lapsen tarpeiden sivuuttamisen,
jonka hän ja epäilemättä moni
muu samaan sukupolveen kuu-
luva koki niin aikuisia kuin lap-
siakin raskauttaneina pula-, sota-
ja jälleenrakennusvuosina. Tel-
lervo Koivisto nostaa puolestaan
esiin ne kouluvuosina koetut,
vuosikymmeniksi koteloituneet
ja masennuksena esiin purkau-
tuneet pettymykset ja väärin-
kohtelut, joita hänen kotialueel-
laan Huittisissa punaisten ja val-
koisten vastakkainasettelu ja ris-
tiriidat myös koululaisille ai-
heuttivat. – Suomalaisen masen-
nuksen tutkiminen tämänkaltai-
sessa yhteiskuntahistoriallisessa
valotuksessa olisi erittäin tärkeää.
Yhdysvaltalaiselle Andrew Solo-
monille tämä aihe ei ymmärret-
tävästi istunut, toivottavasti joku
tarttuisi aiheeseen vakavasti.

Etätyöstä on keskusteltu jo kol-
men vuosikymmenen ajan. Eri-
laisten joustavien työtapojen
yleistymisestä huolimatta etä-
työstä ei kuitenkaan ole tullut lä-
heskään niin suosittua kuin vielä
kymmenkunta vuotta sitten us-
kottiin. Etenkin perinteinen ko-
tona tehtävä etätyö, josta on so-
vittu työnantajan kanssa, on har-
vinaista. Myös etätyökeskuksia
tai ”tietotupia” on harvassa. Sen
sijaan satunnainen etätyöskente-
ly kotona tai kulkuvälineissä on
yleisempää, joskin myös tässä
merkityksessä etätyön voidaan
sanoa olevan lapsenkengissä.

Syitä etätyön verkkaiseen ke-

hitykseen on haettu niin johta-
miskulttuureista kuin tieto- ja
viestintätekniikan puutteistakin.
Vaikka esimerkiksi tietoturvaan
liittyviä ongelmia ei ole mitään
syytä vähätellä, tutkijoiden kes-
kuudessa näyttää kuitenkin val-
litsevan varsin vankka konsensus
siitä, että etätyön suurimmat es-
teet ovat luonteeltaan sosiaalisia
ennemmin kuin teknisiä. Kuten
monesti aikaisemmin on todettu
ja mikä tässäkin on paikallaan
toistaa, etätyö on ennen kaikkea
sosiaalinen ja kulttuurinen inno-
vaatio.

Tätä keskustelua vähemmälle
huomiolle on jäänyt kysymys

etätyöntekijän asemasta lainsää-
dännössä. Voi hyvinkin olla, et-
tä yksi tärkeimmistä syistä etä-
työn odotettua hitaampaan
yleistymiseen liittyy juridiik-
kaan. Toistaiseksi niistä seikoista,
joista työnantajan ja työntekijän
on perusteltua sopia ennen etä-
työhön siirtymistä, ei ole ollut
riittävästi tietoa saatavilla, ei ai-
nakaan käytännönläheisessä ja
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helposti omaksuttavassa muo-
dossa. Nyt tähän puutteeseen on
vastannut Akavan lakimiehenä
toimiva Minna Helle, joka on
kirjoittanut kattavan perusop-
paan etätyötä harkitseville ja
muille siitä kiinnostuneille.

Helteen teoksen keskipisteenä
on etätyötä koskevan lainsää-
dännön ja erityisesti eurooppa-
laisen etätyösopimuksen kom-
mentointi, joskin kirjoittaja
myös sivuaa etätyötä yleisem-
mällä tasolla käsittelevää kirjalli-
suutta. Heinäkuussa 2002 etä-
työstä allekirjoitettiin EU-tasoi-
nen puitesopimus, jolla ei ole
varsinaisen direktiivin asemaa,
vaan se saatetaan voimaan työ-
markkinaosapuolten ja jäsenval-
tioiden omien menettelyiden
kautta. Suomessa sopimus tulee
voimaan kesään 2005 mennessä,
ja sen voimaansaattamisesta vas-
taavat palkansaajien ja työnan-
tajien keskusjärjestöt.

Puitesopimuksen ydin on etä-
työn vapaaehtoisuus sekä työn-
antajalle että työntekijälle. Etä-
työstä kieltäytyminen ei saa olla
peruste työsuhteen irtisanomi-
selle, ja kummallakin osapuolel-
la on oltava mahdollisuus ku-
mota etätyösopimus. Peruutet-
tavuuden toteutustapa on tosin
käytännössä syytä määritellä ta-
pauskohtaisesti. Toinen keskei-
nen seikka on työntekijöiden sa-
manarvoisuus. Etätyöntekijät
nauttivat samoista sovellettavas-
sa lainsäädännössä ja työehtoso-
pimuksissa taatuista oikeuksista
kuin heihin verrattavassa ase-
massa olevat, työnantajan tilois-
sa työskentelevät työntekijät.

Jotta nämä periaatteet toteu-
tuisivat, sekä työnantajan että
työntekijän on tärkeää sopia
mahdollisimman yksityiskohtai-
sesti oikeuksistaan ja velvolli-
suuksistaan. Esimerkiksi etä-
työntekijän velvollisuus olla läs-

nä työnantajan toimitiloissa
työn niin vaatiessa on syytä kir-
jata sopimukseen. Etätyönteki-
jän velvollisuus olla työnantajan,
muiden työntekijöiden tai asiak-
kaiden tavoitettavissa määrätty-
nä aikana on myös syytä määri-
tellä tarkasti. Vaikka etätyönte-
kijän vastuulla on päättää itse-
näisesti työaikansa hallinnasta,
tästä ei saa aiheutua kohtuuton-
ta haittaa tavoitettavuudelle.

Toisaalta etätyö ei saa tarkoit-
taa sitä, että työntekijän on olta-
va jatkuvassa valmiustilassa mi-
hin vuorokauden aikaan tahan-
sa. Työaikaan ja työmäärään liit-
tyvät kysymykset ovatkin niitä
yksityiskohtia, joihin työnanta-
jan ja työntekijän on erityisesti
paneuduttava ennen etätyöhön
siirtymistä, Helle korostaa.

Edellisen lisäksi etätyötehtä-
vien sisältö, aikataulu ja mah-
dolliset välitavoitteet on määri-
teltävä tapauskohtaisesti niin
tarkasti, että sopimuksen ehdot
eivät jää epäselviksi kummalle-
kaan osapuolelle. Tämä on vält-
tämätöntä, koska etätyön val-
vonnan painopiste ei voi olla it-
se työprosessin tai työajan seu-
rannassa vaan työn tuloksissa.

Työnantajan on puolestaan
huolehdittava työntekijöidensä
työturvallisuudesta työn suori-
tuspaikasta riippumatta. Esi-
merkiksi kaikkia ergonomisen
kotitoimiston rakennuskustan-
nuksia ei voi maksattaa työnte-
kijällä muista työvälineistä pu-
humattakaan. Pääsääntönä tässä
kuten muissakin yksityiskohdis-
sa voidaan pitää sitä, että etä-
työntekijälle on taattava saman-
arvoinen asema muiden työnte-
kijäryhmien kanssa.

Kaikkein keskeisin muistetta-
va asia jo etätyöjärjestelyä ehdo-
tettaessa on sen vapaaehtoisuus
sekä työntekijälle että työnanta-
jalle. Etätyöstä kieltäytyminen ei

saa olla peruste työsuhteen irti-
sanomiselle. Jos etätyösopimus
päättyy tai irtisanotaan jom-
mankumman tai molempien
osapuolten yhteisestä aloitteesta,
työntekijällä on oltava mahdol-
lisuus palata entiseen tai sitä vas-
taavaan työhön.

Näistä ja muista mahdollisista
yksityiskohdista on perusteltua
sopia kirjallisesti, vaikka työsopi-
mus voi lain mukaan olla myös
suullinen. Kirjallisen etätyösopi-
muksen huolellinen suunnittelu
on suositeltavaa jo siitäkin syys-
tä, että se tarjoaa niin työnanta-
ja- kuin työntekijäpuolellekin
konkreettisen välineen arvioida
uuden työmallin hyviä ja
huonoja puolia

Toimivan etätyöratkaisun ra-
kentaminen ei välttämättä ole
vaikeaa, mutta se edellyttää pait-
si tarkkaa suunnittelua myös toi-
mivaa keskusteluyhteyttä työn-
antajan ja potentiaalisen etätyön-
tekijän välillä. Etätyön kehittä-
minen onnistuu parhaiten, jos jo
lähtötilanteessa kaikilla muutok-
sessa mukana olevilla osapuolilla
on valmiudet tunnistaa ja käsitel-
lä uuteen työkulttuuriin liittyviä
ongelmia ja pelkoja.

Helteen teos on mitä suositel-
tavin lähtökohta tämän proble-
matiikan avaamiseksi. Erityisen
kiitoksen ansaitsee kirjoittajan
käytännönläheinen lähestymis-
tapa, joka miellyttänee erityises-
ti niitä lukijoita, joilla ei ole ai-
kaa tai mielenkiintoa käydä läpi
tieteellisiä tutkimusraportteja.

Perustutkimusta etätyöstä al-
kaakin jo olla saatavilla riittäväs-
ti. Nyt olisi aika päästä eteen-
päin ja kehittää etätyöstä yleises-
ti hyväksytty vaihtoehto ”nor-
maalityön” rinnalle. Tähän Hel-
teen etätyöopas tarjoaa toistai-
seksi kattavimman suomenkieli-
sen työkalupakin, joka tulee var-
masti tarpeeseen.




