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Pääkirjoitus
Kunhan rahat riittäisivät
HYVÄ TALOUDELLINEN kannattavuus, hyvinvoiva
maatalousyrittäjä, yrittäjän subjektiivinen kokemus
menestyksestä. Näin menestystä määritellään PTT:n,
Luken ja Työtehoseuran tutkimuksessa, jossa etsitään
maatilan menestystekijöitä ja jonka alustavia tuloksia
löytyy tästä lehdestä (s. 36).
Yleinen määritelmä menestykselle voisi olla tavoitteiden onnistunut saavuttaminen. Jos on oman itsensä
herra ja tavoitteena on pitää työmäärä kurissa ja pärjätä
vähemmällä, menestymisen kokemus syntyy eri teki
jöistä kuin silloin, jos tavoitteena on tuplata liikevaihto.
Tutkijaporukka pisti merkille, että kokemus omas
ta ja yrityksen menestyksestä korreloi vahvasti työ
hyvinvoinnin kanssa, mutta työhyvinvointi ja talou
dellinen menestys eivät kulje käsi kädessä. Parempi
tulos ei siis välttämättä lisää hyvinvointia työssä.
Merkitystä tuloksella hyvinvoinnille kuitenkin on.
Tilanne korostuu poikkeuksellisina aikoina, kuten
nyt. Viljasadot jäivät osassa maata todella huonoksi,
normaalia tulosta ei syntynyt. Lannoitteiden ja mui
denkin tuotantopanosten hinnat hipovat korkeuksia
niin, että huolta riittää; jatkuvatko menetykset, pysy
täänkö edes pystyssä?
Kaikkiin hyvinvointiin vaikuttaviin seikkoihin ei
voi itse vaikuttaa, nämä toimintaympäristön muu
tokset ovat siitä karu esimerkki. Sekä henkisen että
taloudellisen jaksamisen haastajia riittää.
Onneksi suojaaviakin tekijöitä on. Nämä seikat
voivat kannatella, kunhan rahat vain riittäisivät.
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 yöhyvinvointia lisäävät esimerkiksi kiinnostus
T
omaa työtä kohtaan sekä itsensä ja kanssatekijöiden
tuntemus. Suurimmalla osalla meistä on nimittäin
parhaat mahdollisuudet onnistua, kun toimimme
omilla vahvuusalueillamme. Uuden oppiminen ja
työn kehittäminen on kuulemma helpompaa, kun
sitä voi tarkastella itselleen luontevimmista työ
tehtävistä käsin (s. 16).
Yksi homma on siis tietää, mitä itse osaa ja suun
nata työpanoksensa siihen. Toinen juttu on olla selvil
lä siitä, mitä työntekijät, yhteistyökumppanit ja muut
bisneksessä hääräävät osaavat. Työn hyvä organisointi
osoittautui menestystutkimuksen tuloksissa yhdeksi
menestyjiä yhdistäväksi tekijäksi.
Olennaista on myös tunnistaa, miten itse ja ympä
rillä olevat ihmiset toimivat. Kun kommunikointitavat
ovat tiedossa, sanomisiaan ja tekemisiään voi sopeut
taa toisen malliin. Näin yhteistyö paranee, mikä voi
johtaa menestykseen monella tasolla. Toisten ihmis
ten käyttäytymismallien tunnistamiseen on kehitetty
erilaisia työkaluja. Yksi niistä esitellään tässä nume
rossa (s. 16).
Menestystutkimuksen tarkempaa analyysia on
luvassa keväällä. Tutkijat lupaavat toimenpidesuosi
tuksia, joiden on tarkoitus huomioida sekä ne, joilla
menee hyvin että ne, joilla ei mene.
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