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Masennus on sairaus, jolla on
valtavat yksilökohtaiset ja yhteis-
kunnalliset seuraukset. Yhdys-
valloissa on arvioitu, että depres-
sio maksoi 1990-luvun lopulla
valtiolle vuosittain reilusti yli 40
miljardia dollaria. Noin neljän-
nes tästä summasta oli suoria ja
kolme neljännestä epäsuoria kus-
tannuksia. Viimeksi mainittui-
hin laskettiin mm. työikäisen ja
-kykyisen väestön ennenaikaiset
kuolemat, työstä poissaolot ja
työtehon huonontuminen. Nä-
mäkin miljardimäärät ovat vielä
alakantissa: depressio peittyy
usein somaattisten sairauksien al-
le, ja muutenkaan kaikkia elä-
mänlaadun heikkenemisen yh-
teiskunnallisia kustannuksia ei
laskelmiin pystytä sisällyttä-
mään. Sairaalle ja hänen läheisil-
leen koituvat taloudelliset kus-
tannukset eivät nekään näy näis-
sä luvuissa – ja tärkeimmät asiat
eivät tietysti ylipäätään ole ra-
hassa mitattavia. 

Yhdysvaltalaisen Andrew So-
lomonin vuonna 2002 suomek-
si ilmestynyt kirja on hyvin pal-
jon työtä vaatinut ja tavoitteil-
taan kunnianhimoinen teos. Se
pyrkii rakentamaan synteesiä eri
alojen tutkimustiedosta ja muo-
dostamaan monipuolisen kuvan
sairaudesta seurauksineen niin
yksilö- kuin yhteisötasollakin.
Monien psyykkisiä sairauksia
populaaristi käsittelevien teosten
lailla tässäkin tekijän omilla sai-
rauskokemuksilla on tärkeä sija,
ja ne ovat olleet myös ponnin
teokselle. Solomon kiinnittää
niin omia kuin runsaslukuisten
haastateltaviensa kokemuksia
havainnollisella tavalla esimer-

keiksi ja varianteiksi eri teemoja
käsitellessään.

Omakohtaisuus ja haastatelta-
vien kertomukset ovat luonnol-
lisesti erityisen tärkeitä kuvatta-
essa sitä, mitä masennus sitä sai-
rastavan näkökulmasta on: mie-
lihyvän ja elämänhallinnan tun-
teiden katoamista, työ- ja kes-
kittymiskyvyn drastista heikke-
nemistä, tarkoituksettomuuden
tunnetta, musertavaa väsymystä
jne. Ollessaan epäsuhdassa ym-
päröivään tilanteeseen nämä
reaktiot muodostavat keskeisen
osan masennuksen piirteistä, joi-
ta jo Hippokrates kuvasi noin
kaksi ja puoli tuhatta vuotta sit-
ten. Ihmisiä ilmeisesti jo itsetie-
toisuuden kehittymisestä asti
vaivannut tila avaa salaisuuksi-
aan hitaasti; mitään spesifisiä fy-
siologista mittapuuta masen-
nuksen toteamiseen ei ole, vaik-
ka esimerkiksi sairauden aiheut-
tamista aivokemian muutoksista
paljon tiedetäänkin; diagnosoin-
nin perustana on potilaan kuun-
teleminen. 

Johonkin erityisaspektiin kes-
kittynyt asiantuntija saattaisi kä-
sitellä kirjan teemoja eri tavoin,
mutta ainakaan maallikkoluki-
jan näkökulmasta syvyys ei ole
ongelma. Jo teoksen populaari
luonne rajaa mahdollisuuksia sy-
ventämiseen, eikä sivumäärä-
kään nykyisestä ole juuri lisättä-
vissä. Solomon on pystynyt to-
teuttamaan vaativan synteesin,
joka jo sinänsä lisää tietoa tuo-
dessaan esiin eri asioiden välisiä
yhteyksiä. 

Solomon on monipuolisesti
lukenut ja sivistynyt kirjailija ja
hyödyntää hyvin miellyttävällä

ja ajatuksia herättävällä tavalla
muun muassa kaunokirjallisuut-
ta. Tekstissä ylipäänsä on paljon
erilajisia elementtejä, ja esimer-
kiksi neurologisen tutkimustie-
don kääntäminen ymmärrettä-
välle yleiskielelle on jo haaste si-
nänsä. Hyvin eriluonteisten in-
formaatio- ja tekstityyppien yh-
distäminen toisiaan tukevaksi ja
hyvin luettavaksi, otteessaan pi-
täväksi tekstiksi on saavutus, jo-
ka osoittaa tekijänsä suurta kir-
jallista lahjakkuutta. 

Andrew Solomonin työssä on
kuitenkin aivan erityisesti pai-
notettava sen rohkeutta käydä
purkamaan pelkoa ja häpeää ai-
heuttavaa sairautta. Kuten Solo-
mon toteaa, paradoksaalista on
se, että ”me olemme sokeita
depression kulkutautimaiselle
yleisyydelle, koska todellisuus
lausutaan niin harvoin julki, ja
se lausutaan julki niin harvoin
osaksi siksi, ettemme tiedä kuin-
ka yleistä se on” (s. 493). Parille-
kymmenelle kielelle käännetyl-
lä, vuoden 2001 tietokirjallisuu-
den National Book Awardin ja
runsaasti muita palkintoja voit-
taneella ”Keskipäivän demonil-
la” on erittäin tärkeä osa tämän
paradoksin purkamisessa. 

Yhteiskunnallinen sairaus 
Andrew Solomonia ei voi syyt-
tää mistään periamerikkalaisesta
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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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