
ETÄTYÖLÄINEN,  
KAHVILAYRITTÄJÄN 

PAINAJAINEN?

 S
ieltä se taas tulee tabletti ojossa, ti
laa kahvin ja liimaa peränsä kiinni 
penkkiin. Pistää kuulokkeet korville, 
naputtaa jalalla tahtia eikä lähde ku
lumallakaan. Herää horroksestaan 

vain hetkittäin kailottaakseen puhelunsa kai
ken kansan kuuluville tai käydäkseen vessas
sasi käyttämässä vettäsi ja paperiasi.

Se on tietotyöntekijä, jokaisen kahvilanpi
täjän pahin painajainen, ja aivan kuin tässä 
ei olisi jo tarpeeksi, on sillä myös aika paljon 
lajitovereita. 

Tätä nykyä 60–70 prosenttia työvoimasta on 
tietotyöntekijöitä. He ovat siinä mielessä vek
kulia väkeä, että voivat näin digivallankumouk
sen jälkimainingeissa tehdä työnsä oikeastaan 
missä ja milloin vain. Se tarkoittaa, että heidän 
työpaikkansa kilpailevat kotisohvien ja lempi
kahviloiden kanssa – ja aika monesti etäpäivä 
vetää tunkkaista toimistoa pidemmän korren.    

Minäkin olen yksi heistä. Etätoimistoni pai
naa 853 grammaa ja liikkuu käsilaukussani 
kompaktisti sinne, minne minäkin. Aika usein 
kahvilaan joko Helsingissä tai Tallinnassa. 

Siellä minä sitten luon ja nautin. Niin kuin 
nytkin. Mutta kuinka paljon on sopivaa naut
tia lunastaakseen työpöytänsä toisen yrittäjän 
kustantamissa toimitiloissa?

Oletetaan, että etäpäivää viettävä toimittaja 
saapuu ja kirjoittaa kolumnin. Jos hänellä on 
inspiraatio, siihen menee ehkä kolme varttia. 
Mutta entäs, jos hän lukee vielä sähköpostit
kin? Purkaa sanelukoneesta haastattelun? Pi
tää palaverin? 

Ja juo vain kahvin, jonka maksaa parilla ko
likolla. Se saattaa olla kannattavaa bisnestä toi
mittajalle, mutta entä kahvilayrittäjälle?

Omassa etätyöskentelyssäni pyrin noudatta

maan maalaisjärkeä. Mikäli tiedän, että edessä 
odottaa kolumnia pidempi kirjoitusputki, pidän 
kohteliaana ajoittaa vierailuni pahimman ruuh
kaajan ulkopuolelle, tilata ruokaa ja ilmoittaa 
pidemmästä istunnostani heti saapuessani. 

Monesti olen myös sanonut ääneen, että mi
käli uppoudun työhöni enkä huomaa kahvilan 
täyttyvän, saa minulle tulla huomauttamaan 
asiasta. Silloin kerään omaisuuteni ja luovu
tan hyvin lämmitetyn tuolini muitta muki
noitta seuraavalle.  

Jos taas tiedän joutuvani puhumaan puheli
messa, valitsen paikan, jossa on taustamusiik
kia ja puheensorinaa. Kokemus on osoittanut, 
ettei se häiritse puhelun kumpaakaan osapuol
ta. Eikä muuten häiritse puheluni silloin pöy
tänaapuriakaan.

Toistaiseksi olen törmännyt etätyöskentelyä 
rajoittaviin kahviloihin TallinnaHelsinkiak
selilla vain kerran, mikä ei tietenkään tarkoita, 
etteikö paikkoja voisi olla useampiakin. Kysei
nen kahvila on varannut tiloihinsa kaksi kah
den hengen ”tietokonepöytää” ja tehnyt siinä 
viisaasti. Mitä siitä nyt tulisi, jos jokaisesta pöy
dästä kajastaisi aamusta iltaan pelkkä sininen 
valo, ja ohikulkijat – potentiaaliset suurostajat 

– joutuisivat jatkamaan matkaansa kahviham
mas kolottaen ja vatsa nälästä kiljuen. 

Etätyön lisääntyessä odotankin mielenkiin
nolla sen mukanaan tuomia palveluratkaisuja. 
Kööpenhaminassa vierailin jo muutama vuo
si sitten kahvilassa, jossa töihin saapuva tie
totyöntekijä sai varsin kohtuulliseen hintaan 
lunastaa itselleen oikeuden muutaman tun
nin työrupeamaan. Kahvi ja tee kuuluivat hin
taan, ja selvähän se, että työn lomassa tuli jos
sain välissä vähän nälkäkin. Hetkeäkään ei kui
tenkaan tarvinnut miettiä, että kauanko vielä. 

Ei minun eikä kahvilanpitäjän.

Kolumni
TEKSTI TERHI PÄÄSKYLÄ-MALMSTRÖM

Kirjoittaja on Aromin toimittaja ja kirjoittava yrittäjä,  
joka tekee suurimman osan töistään etänä.
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