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Virheistä oppimisessa ja erityisesti
virheistä kertyvien oppien ja

kokemusten jakamisessa on suurin
tunnistamamme käyttämätön

potentiaali. 



Jokainen moka on yritykselle tai 
yksilölle (tahaton) investointi. Siihen
palaa aikaa, rahaa tai molempia. 

Saatko investoinnillesi tuoton? 



1. Rohkeutta uskaltaa ja kokeilla merkittävästi nykyistä enemmän, 
sillä paikalleen jämähtämisen riski on suurempi kuin
järkevänkokoiset kokeilut epäonnistumisen uhallakin silloin kun
yritetään luoda uutta

2. Kykyä pyrkiä virheettömään suoritukseen, mutta virheen sattuessa
välittömästi muuttaa katsantokanta sellaiseksi jossa virhe tuodaan
voimavaraksi, systeemisesti kaikkien tietoon ja yhteiseksi opiksi. 

3. Kykyä kohdata virheet objektiivisesti sellaisena kun ne ovat ja
oppia,  eikä sortua luontaiseen harhaan jossa mieli suojaa meitä
ihmisiä omalta epäonnistumiseltamme. 

MITÄ MUUTOSTA TAVOITTELEMME? 
Kolme teemaa:







Me uskallamme liian vähän.

Me tulkitsemme tapahtunutta
vanhentuneen käyttöjärjestelmän
mukaisesti, joka painottaa liikaa
epäonnistumisen riskejä hyötyjen

kustannuksella.









“And so it was this last new year 
- 478 people lost their lives on 
the roads in just seven days.”

BBC Jonathan Head 20.1.2017: “Life 
and death on Thailand's lethal
roads”



Toimialan kollektiivinen oivallus: 

JOKAINEN ONNETTOMUUS, 
SATTUUPA SE KILPAILIJALLE 
TAI MEILLE, VAHINGOITTAA 
MEIDÄN LIIKETOIMINTAA. 



Keskeinen toimenpide?

TÄYDELLINEN AVOIMUUS 
Jokaista onnettomuutta tai läheltä piti-tilannetta
koskeva jokainen tiedonmurukin jaetaan kaikille: 
Kilpaileville lentoyhtiöille, kilpaileville
lentokonevalmistajille ja kaikille lentäjille. 





Hoitovirheisiin kuolee THL:n arvion mukaan Suomessa noin 700-1700 henkeä
vuodessa.

”Puolet hoitovirheistä olisi mahdollista välttää jos aiemmista virheistä olisi 
osattu systemaattisesti ottaa opiksi. Hänen mukaansa hoitovirheet 
vähenisivät parhaiten avoimuutta lisäämällä”  

- Terveyden ja Hyvinvoinnin Laitos, ylilääkäri Olli Väisänen STT:n haastattelussa -
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The Standish Group:in julkistaman viimeisimmän vuotta 2015 koskevan tilaston mukaan 
tietojärjestelmäprojekteista onnistuu odotusten mukaisesti ainoastaan 29%. Pieleen menneiden 
tietojärjestelmähankkeiden kustannusten väitetään olevan useita miljardeja euroja vuodessa. 
Standish Group 2015 Chaos Report. https://www.infoq.com/articles/standish-chaos-2015



TAVOITE
Mitä jos organisaatio saataisiin viritettyä 
sellaiseen kulttuuriin että mokia koskeva tieto 
jaettaisiin kaikkien kesken, ja kokemuksen 
jakaja saisi osakseen arvostusta kun hän on 
auttanut muita välttämään saman virheen 
tekemistä jatkossa?





Onnistunut suoritus, jonka juurisyyt ymmärretään ja joka sen vuoksi 
kyetään toistamaan laajalti organisaatiossa.

Epäonnistunut suoritus, jonka juurisyyt ymmärretään ja joka sen vuoksi 
kyetään jatkossa välttämään laajalti organisaatiossa.

Onnistunut suoritus, jonka juurisyyt ymmärretään ja joka sen vuoksi 
kyetään toistamaan yksilötasolla tai rajatusti organisaatiossa.

Epäonnistunut suoritus, jonka juurisyyt ymmärretään ja joka sen vuoksi 
kyetään jatkossa välttämään yksilötasolla tai rajatusti organisaatiossa.

Sattumalta onnistunut suoritus, josta ei ymmärretty miksi onnistuttiin.

Epäonnistunut suoritus, josta ei opittu mitään systeemisellä tasolla ja joka 
sen myötä todennäköisesti toistuu jossain päin organisaatiota.

Epäonnistunut suoritus, josta ei opittu mitään ja joka sen myötä 
todennäköisesti toistuu yksilötasolla.

Epäonnistunut suoritus, josta tiedetään mistä epäonnistuminen johtuu ja 
silti se toistetaan jossain päin organisaatiota

Epäonnistunut suoritus, josta tiedetään mistä epäonnistuminen johtuu ja 
silti se toistetaan yksilötasolla
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Onnistuminen, josta ei ymmärretä miksi
onnistuttiin voi olla organisaatiolle

merkittävästi vahingollisempi
tapahtuma kun epäonnistuminen josta
ymmärrettiin mistä epäonnistuminen

johtui ja tieto jaettiin kaikkien kesken. 





Kyky systemaattiseen virheistä 
oppimiseen puuttuu kun joko 

vaste tai mittaamisen 
systematiikka puuttuu kokonaan. 

Haluttomuus tuoda mokia 
yhteiseen käyttöön 

organisaatiossa häpeän pelon, 
kulttuurin tai luottamuspulan 

vuoksi.

Kyky ymmärtää, miksi me 
pelkäämme epäonnistumista 
enemmän kuin nykyihmisen 
olisi tarpeen. Kyky ymmärtää 
epäonnistumisten elintärkeästä 
roolista kaikessa kehityksessä.

Kyky ymmärtää, mitä ovat ne 
mekanismit jotka estävät meitä 
tarkastelemasta mokia 
objektiivisesti, ja sitä kautta päästä 
realistisempaan tilannekuvaan 
tapahtuneesta. 

Kyky luoda kulttuuri jossa yksilöt 
eivät pelkää epäonnistumisen 
häpeää vaan päinvastoin jakavat 
epäonnistumisen kokemuksensa 
muiden hyödyksi.

Kyvyttömyys tarkastella 
epäonnistumisten syitä 

objektiivisesti, kun mieli suojaa 
meitä totuudelta.

Epäonnistumisen pelko, 
joka pahimmillaan estää 
yrittämisen kokonaan.

Kyky luoda organisaatioon 
systemaattinen virheistä oppimisen 
järjestelmä joka varmistaa että 
yksittäisistä virheistä otetaan kaikki 
hyöty koko organisaation käyttöön. 
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YKSILÖ1
- Uskallanko yrittää? 



Kyky ymmärtää, miksi me 
pelkäämme epäonnistumista 
enemmän kuin nykyihmisen 
olisi tarpeen. Kyky ymmärtää 
epäonnistumisten elintärkeästä 
roolista kaikessa kehityksessä.

Epäonnistumisen pelko, 
joka pahimmillaan estää 
yrittämisen kokonaan.
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MIKSI ME PELKÄÄMME MOKIA?

1. Hyväksytyksi tulemisen tarve. Meillä on luontainen miellyttämisen tarve, 
jonka vuoksi haluamme näyttää ympäröiville ihmisille mahdollisimman 
hyvältä. Usein haluamme käyttäytymisellämme viestiä: ”Hyväksy minut”.

2. Minäkuva. Haluamme näyttää myös omissa silmissämme hyvältä, 
loogiselta ja virheettömältä.

3. Negatiivisuusvääristymä. Koemme luontaisesti negatiiviset asiat 
vahvempina kuin positiiviset.  

4. Perimä. Evoluution myötä meidän sisäinen järjestelmämme on rakennettu 
pelkäämään epäonnistumista enemmän kuin mitä nykymaailmassa on 
tarpeen.

5. Persoona ja temperamenttierot, erityisesti suhtautumisemme 
lahjakkuuteen. 

6. Aikaisemmat kokemukset. 



Perimä. 
Evoluution hitauden myötä meidän 
sisäinen järjestelmämme on 
myöhässä. Se on virittäytynyt 
pelkäämään epäonnistumista 
enemmän kuin mitä nykymaailmassa 
on tarpeen.



Minäkuva. Haluamme näyttää 
omissa silmissämme mahdollisemman 
hyvältä, loogiselta ja virheettömältä.



Hyväksytyksi tulemisen tarve. 
Meillä on luontainen miellyttämisen tarve, 
jonka vuoksi haluamme näyttää 
ympäröiville ihmisille mahdollisimman 
hyvältä. Usein haluamme 
käyttäytymisellämme viestiä: ”Hyväksy 
minut”.



Negatiivisuusvääristymä
Shelly Gable, Jonathan Haidt (2005)

Kokonaiskokemus on negatiivinen, vaikka 
tekisimme kolme kertaa enemmän positiivisia 
havaintoja kuin negatiivisia. 



Persoonallisuuspiirteet. 
Temperamenttierot, erityisesti akselilla 
lähestyvä – vetäytyvä. 



Aikaisemmat kokemukset. 
Nöyryyttävän johtamistyylin vaikutusten 
kitkeminen voi viedä pahimmillaan vuosia.



Onko meidät valettu valmiiseen 
muottiin? Ei ole.
• ”Olosuhteiden vaikutus on voimakkaampi kuin 

persoonallisuuden”
• ”Temperamentti ei ohjaa ihmistä, vaan ihminen 

temperamenttia” 
• White: Sisäisen dialogin kierre - narratiivinen 

psykologia



professori
MARKKU 
NIEMIVIRTA

”Kaikkein paras lääke 
yksilötasolla epäonnistumisten 
sietämisessä on syvä 
ymmärrys ja tietoisuus 
siitä mistä tunteet ja 
reaktiot johtuvat ja mistä 
näissä asioissa on kysymys”



THOMAS GILOVICH & 
VICTORIA MEDVEC: 
The Experience of Regret (1995) 

“Lyhyellä aikavälillä ihmiset katuvat kyllä
yksittäisiä tekojaan ja virheitään, mutta
pitkällä aikavälillä ihmiset harmittelevat
eniten sitä mitä jättivät tekemättä” 





YKSILÖ1
- Uskallanko yrittää? 
- Kykenenkö olemaan

itselleni rehellinen? 



Kyky ymmärtää, mitä ovat ne 
mekanismit jotka estävät meitä 
tarkastelemasta mokia 
objektiivisesti, ja sitä kautta päästä 
realistisempaan tilannekuvaan 
tapahtuneesta. 

Kyvyttömyys tarkastella 
epäonnistumisten syitä 

objektiivisesti, kun mieli suojaa 
meitä totuudelta.
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“
DON’T 
BELIEVE 

ALL 
WHAT YOU 

THINK”
B.J.Miller



KOGNITIIVINEN
DISSONANSSI
Leon Festinger (1956)

Jotta voimme elää epätäydellisen 
itsemme kanssa, mieli suojaa meitä 
riitasoinnuilta. 

Jos käyttäydymme tavalla joka on 
ristiriidassa oman uskomuksemme tai 
minäkuvamme kanssa, muutamme 
selitystä tapahtuneesta. 







KORRELOIKO ÄLYKKYYS JA
OBJEKTIIVISUUS? 

Onko älykäs ihminen immuuni
kognitiiviselle dissonanssille? 

Se olisi tavallaan loogista, mutta
tutkimusten mukaan tilanne on pikemminkin
päinvastoin. 

Älykäs ihminen löytää helpommin
haluamansa faktat mielipiteittensä tueksi. 







“ARGUE LIKE YOU’D KNOW 
YOU ARE RIGHT, LISTEN LIKE 

YOU’D KNOW YOU ARE 
WRONG”

-Karl E. Dweick-





PRE-MORTEM

“Jos istumme tässä vuoden päästä ja
todetaan että tämä meni ihan
vihkoon, mitä on todennäköisimmin
tapahtunut?”



YKSILÖ1
- Uskallanko yrittää? 
- Kykenenkö olemaan
itselleni rehellinen?

- Voiko epäonnistumisiin
harjaantua?  



10
%
35
%



YKSILÖ: YHTEENVETO

Mitä tästä mielestämme kannattaisi
viedä mukanaan arkeen pysyvästi?  



1. Maailma on parempi paikka kun mitä mielemme 
luontaisesti haluaa meille kertoa. 

2. Ylireagoimme luontaisesti epäonnistumisiin ja 
ylikorostamme negatiivisia uutisia sen vuoksi että se 
on historiassa palvellut ihmislajin selviytymistä, 
vaikkei se teekään erityisen hyvää nykyihmisen 
arjen hyvinvoinnille. 

3. Lyhytaikainen häpeä epäonnistumisesta on 
lastenleikkiä verrattuna puolen ihmisiän mittaiseen 
”mitä – jossitteluun”. 



4. Persoonallisuuspiirteet ohjaavat suhtautumistamme 
epäonnistumisiin ja aikaa myöten karttuvat 
kokemuksemme joko rohkaisevat tai lamaannuttavat 
meitä kokeilemasta uutta. 

5. Olosuhteiden, kokemusten ja oman tahdonvoiman 
merkitys on kuitenkin merkittävämpi kuin 
persoonallisuuspiirteiden. 

6. Kognitiivinen dissonanssi suojaa mieltämme ja 
muokkaa käsitystä ympäröivästä maailmasta 
sellaiseksi että kuva tukee tekemiämme valintoja ja 
haluamaamme kuvaa omasta itsestämme. Tunnista 
ja aktiivisesti eliminoi sen vaikutus, vaikka se 
tekeekin elämästä vähemmän mukavaa. 



Markku Niemivirtaa vielä kertaalleen 
siteeraten: 
”Kaikkein paras lääke 
yksilötasolla epäonnistumisten 
sietämisessä on syvä ymmärrys 
ja tietoisuus siitä mistä tunteet 
ja reaktiot johtuvat ja mistä 
näissä asioissa on kysymys”



“I used to think that the brain was the most
wonderful organ in my body. Then I realized who
was telling me this.”
-Emo Phillips-



JOHTAMINEN2
Mikä johtamisessa on 
olennaista jotta
systeeminen
epäonnistumisista
oppiminen olisi
mahdollista? 



Haluttomuus tuoda mokia 
yhteiseen käyttöön 

organisaatiossa häpeän pelon, 
kulttuurin tai luottamuspulan 

vuoksi.

Kyky luoda kulttuuri jossa yksilöt 
eivät pelkää epäonnistumisen 
häpeää vaan päinvastoin jakavat 
epäonnistumisen kokemuksensa 
muiden hyödyksi.
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LUOTTAMUS
Virheiden tunnustaminen edellyttää 
luottamusta. 

Luottamusta tarvitaan siihen, että 
jokainen meistä tietää kelpaavansa 
omana, epätäydellisenä mutta muita 
täydentävänä jäsenenä yhteisöön. 



LUOTTAMUS ON OSAPUOLIEN 
HALUKKUUTTA ASETTUA 

HAAVOITTUVAISEKSI TOISIINSA 
NÄHDEN.

- JEAN LIPMAN-BLUMEN -



TIIVIISTI:

Kuinka edesauttaa oman
organisaation systeemistä
oppimista?



1. Rakenna luottamus. Ennustettavuus, 
läpinäkyvyys, oikeudenmukaisuus. Inhimillisyys, 
haavoittuvuus.

2. Näytä esimerkkiä. Avaa omat virheesi.  Älä ole 
täydellinen. Heittäydy.

3. Uudelleenmäärittele moka. Jos on aikeissa 
olla edelläkävijäorganisaatio, on kokeiltava ja 
epäonnistuttava useammin kuin muut.



4. Jaa huomiota. Energia on siellä, missä on 
huomio. Palkitse oikeanlaisista teoista, 
yrittämisestä ja sinnikkyydestä.

5. Anna aikaa. Liikkeellelähtö ottaa aikansa, mutta 
on sen arvoista.

6. Nauti. Mokista puhuminen ja oppiminen 
vapauttaa.



Mika Sutinen
mika.sutinen@vaakapartners.fi
@MikaSuti

Mikko Kuitunen
mikko.kuitunen@vincit.fi
@mikko_kuitunen

Kiitos!
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