


Kolmen kerran laki

Ongelman
toistuminen

Jos ongelma toistuu kolme kertaa, voi 

tietää varmuudella että ongelma ei ole 

yksittäinen tapaus, vaan se on vain oire alla 

piilevästä juurisyystä. Toistuvan ongelman 

korjaaminen ei siis auta, vaan täytyy löytää 

ja hoitaa juurisyytä.

Toistuvan epäkohdan 
nostaminen pöydälle

Jos joku henkilö tai jokin toimintatapa on saanut 

aikaan kolme kertaa tietyssä yhteydessä 

erinomaisia tuloksia, on se erinomainen ennustaja 

siihen, että hän saa samat tulokset myös 

tulevaisuudessa. 

Esimerkki: Myyjä joka on myynyt kolmea eri 

palvelua/tuotetta menestyksellisesti. Yksi tai kaksikin 

kertaa voi johtua toimialan tai palvelun markkinan tai 

palvelun erinomaisuudesta eikä myyjän taidoista. 

Mutta kolme kertaa harvoin on enää sattumaa.

Tarkennukset: Erinomaiset tulokset tietyllä alueella

tarkoittaa sitä, että tulokset yhdellä alueella eivät ole 

minkäänlainen ennustaja toisella alueella. Myyjä joka 

on myynyt kolmea eri tuotetta eri firmoissa 

tuloksellisesti, ei välttämättä ole hyvä palkanlaskija... 

Tai hyvä myynnin johtaja.

Tulosten laki

Jos jonkun asian osalta mietityttää, että pitäisikö siitä 

sanoa työkaverille, niin velvollisuus on sanoa 

viimeistään kun sama asia tapahtuu kolmannen 

kerran. 

Käytännössä: Jokin asia joka häiritsee toistuu, esim. 

Mikko myöhästyy toistuvasti asiakaspalavereista (tai 

sisäisistä) niin siitä pitää sanoa viimeistään kolmannen 

kerran jälkeen, kyseessä ei ole enää sattuma vaan 

toistuva trendi.

Tarkennukset: Ei tarvitse odottaa kolmatta kertaa, 

sanoa saa (nätisti) jo ensimmäisellä kerralla. Jos 

kyseessä isompi asia niin hyväkin. Tämän lain 

tarkoituksena poistaa miettimisen vaiva jos pieni asia 

toistuu.



Kuten todettu, virheitä pitää tehdä ja niitä teemme 

halusimme tai emme. Olennaista on kuitenkin 

1. oppia virheistä 

2. kertoa niistä, jotta muutkin oppivat 

3. kehittää ratkaisuja, etteivät samat virheet toistu

Käytännössä tämä tapahtuu kirjaamalla virheet ylös 

yhdessä sovittuun paikkaan ja muotoon. Tämä auttaa 

kokemusten jakamisessa, mutta mahdollistaa myös 

trendien havaitsemisen. Jos kolme ihmistä tekee 

samanlaisen virheen, se on selvä merkki siitä että sen 

välttämiseen on kehitettävä keinot.

Virheen syyt on analysoitava. Lähes aina tänään ilmenevän 

virheen syyt ovat menneisyyden tekemisissä ja vielä 

useammin tekemättä jättämisissä. Lisäksi juurisyyt ovat 

aivan muualla kuin mitä ensimmäisellä näkemällä voisi 

luulla.

Virheiden laki

”JOS HALUAT TUPLATA ONNISTUMIS-

NOPEUTESI, KAKSINKERTAISTA 

EPÄONNISTUMISIESI MÄÄRÄ” 

– Michael Jordan 

Jokaiseen kunnon tavoitteeseen pyrkiessä 

nopein tie on virheiden kautta. Virheet ja 
ongelmat ovat välttämättömiä ja 
tarpeellisia kehittymiselle, eivät este tai 
hidaste.

Virheiden ja epäonnistumisten aiheuttama 

tuska kertoo, että tässä kohtaa on tehtävä 

muutos ja että haluan opettaa sinulle jotain.



Avoimuus

Vislassa tarkoitus on, että voimme olla töissä omina itsenämme. Se ei ole kovin helppoa, koska se tarkoittaa sitä 
että tunnemme ja tunnustamme omat heikkoutemme ja kehityskohteemme. Me emme myöskään näe itse 
asioita useinkaan oikein tai eri ihmiset näkevät ne aivan eri näkökulmista. Tästä syystä avoimuus johtaa erilaisten, 
vastakkaisten näkemysten nostamiseen esille. 

Luonnollisesti emme pidä siitä, että heikkoutemme nostetaan esille, 
varsinkaan jos emme ole niitä huomanneet itse. Tai jos mielipiteemme 
kyseenalaistetaan vastakkaisella mielipiteellä, luonnollinen 
reaktio on tyrmätä, olla kuuntelematta, loukkaantua, 
osoittaa toisen olevan väärässä, miettiä miten osoitan olevani 
oikeassa jne.

Toinen missä meidän pitää olla avoimia on toisten 
vahvuuksien näkeminen ja kertominen niistä avoimesti. 

Avoimuuden periaate on niin vastoin yleistä käytäntöä, että 
ymmärrämme sen että se vaatii huomattavaa harjoittelua ja 
totuttelua. Hyväksymme myös sen, että kaikki ihmiset eivät voi 
sitä koskaan toteuttaa vaikka hyväksyisivätkin sen ajatuksen tasolla 
hyvänä.



Arvostus

Avoimuus voi toteutua vain jos arvostamme erilaisia ajatuksia, näkökulmia, ihmisiä. Arvostus 
näkyy kuuntelemisena, yrityksenä ymmärtää, erilaisuuden hyväksymisenä jne. Myös asian 
esittäminen niin, että eri luonteella varustetuttu ihminen pääsee kiinni ajatukseen on tärkeä 
asia arvostamisessa. 

Arvostus tarkoittaa myös kannustamista, virheiden hyväksymistä jne. 

Omien aivojen käyttö

Rohkaisemme käyttämään omia aivoja sen sijaan että esimerkiksi toimittaisiin ”niin kuin aina 
on toimittu”. Se tarkoittaa siis sitä, että toimintatavat ( ja Vislan periaattetkin) pitää 
kyseenalaistaa ja tuoda esiin. Kyseenalaistaminen niin ettei pysty perustelemaan 
ajatuksenkulkuaan muille ei kuitenkaan ole omien aivojen käyttöä vaan ennemminkin merkki 
siitä että menee virran mukana. 

Esimerkki: Vaikkapa avoimuuden periaatteen saa kyseenalaistaa, jos sen tuo julki ja perustelee 
sen. Toimivaan perusteluun on kaksi hyvää tapaa: 

▪ Kerro esimerkki kolmesta organisaatiosta joissa virheiden peittely, ajatusten piilottelu jne. 
on ollut selvästi osa kulttuuria ja nämä organisaatiot ovat siitä syystä menestyneet 
(=työntekijät tyytyväisiä ja tulokset hyviä).

▪ Jos ei ole dataa ja faktaa vastakkaisesta (edellinen esimerkki) niin avaa muille 
ajatuksenjuoksusi jolla päädyit tulokseen, että avoimuus ei ole toimivaa pitkässä juoksussa



Totuus

Jos ollaan tehty virhe, ei peitellä, vaieta tai kaunistella sitä. Tämä pätee myös suhteessa asiakkaisiin. Kun on 
mokattu jotain, on luonnollinen reaktio kaunistella asiaa ja esittää se paremmassa valossa. Totuus on 
kuitenkin kerrottava vaikka pelkäisi siitä tulevan taloudellisia seuraamuksia tai asiakkuuden päättyminen. 

Vislassa virheiden tekeminen tai epäonnistuminen ei ole irtisanomisen peruste, mutta virheiden peittely on. 

Mitäs jos asiakkaalle kaunistelee tilannetta ja tajuaa sen myöhemmin? Siirry kohdan alkuun, kerro tilanne 
asiakkaalle ja pyydä anteeksi.

Sisäisesti totuus tarkoittaa etenkin myös omien virheiden ja  
myöntämistä ja omien mielipiteiden tarkistamista kun uutta 
tietoa tulee jostakin asiasta lisää.

Voin olla kuinka rehellinen tahansa ja kertoa ajatukseni, mutta 
se ei tee ajatuksestani totuutta. Vain äärimmäisen harvoin
näen itse koko totuuden.



Anteeksipyytäminen

Kun teen virheen, pyydän anteeksi. Jos asiakas on sitä mieltä että on mokattu, niin pyydetään 
anteeksi. Vislan periaatteiden mukaisesti anteeksipyyntöön käytetään vain yhtä sanaa: 
Anteeksi. Pahoittelut on kirosana jota ei saa mainita. Kyseisen sanan ( jota tässä ei mainita) 
tarkoitus on vain vierittää vastuu jonkun muun niskaan. 

Jos asiakas soittaa ja syyttää jostakin joka on hänen oma syynsä? Esimerkiksi asiakas soittaa 
viime tipassa asiasta joka hänen olisi pitänyt hoitaa ajat sitten. Pyydetään anteeksi. Emme ole 
kertoneet ja kouluttaneet tarpeeksi asiakkaita missä vaiheessa pyyntö pitää tulla. 
Anteeksipyynnön jälkeen siis voimme kertoa että meidän olisi pitänyt osata kertoa aiemmin, 
että asia olisi pitänyt hoitaa viikkoa aiemmin, jotta pystymme hoitamaan sen ajoissa. 

Jos asiakas soittaa Mikolle ja Juha olisi mokannut (epätodennäköistä), niin kuka pyytää 
anteeksi? Mikko. 

Vahingon korjaaminen ja virheistä oppiminen

Anteeksipyyntö ei yksin riitä (aina). Jos syy on oikeasti meidän, pitää tapahtua kaksi asiaa: 

1. asiakkaalle hyvitetään hänen kärsimänsä vahinko JA nähty vaiva asian ilmoittamisesta ja 
harmista

2. Virheestä pitää oppia. Se pitää kirjata. Virheen syyt pitää analysoida ja laatia 
prosessi/suunnitelma joka ehkäisee/vaikeuttaa vastaavan virheen toistumista. 



Vahingon korjaaminen ja 
korvaaminen

Vahingosta ja vaivasta hyvitetään pääasiassa siitä kärsinyttä ihmistä, ei yritystä. Jos yritys 
on menettänyt selvästi rahaa, niin tietenkin yritykselle on myös hyvitettävä kärsitty 
tappio. 

Sopivia vahingonkorvaustapoja kuvataan Vislan
ohjeisiin reklamaatiotapauksia varten. Oleellista 
kuitenkin on, että tämä tehdään nopeasti virheen 
tapahduttua ja siitä informoidaan sopivasti asiakasta. 
Jos heti virheen tapahduttua ei tiedä esimerkiksi 
sopivaa korvauksen suuruutta, voi kertoa asiakkaalle 
että mietimme ja palaamme siihen piakkoin. 

Tärkeää on kuunnella ja ymmärtää mikä asiakkaan 
odotusarvo on. Yleensä anteeksipyytäminen, 
kuuntelu ja ymmärtäminen on paljon tärkeämpää 
kuin rahallinen korvaus.



Päätöksenteko

Koska meillä on erilaisia näkemyksiä asioista riippuen luonteesta, 
kokemuksesta, mielialasta, asian esitystavasta, asian esittäjästä ja vaikka 
mistä riippuen, pitää omat ajatukset tuoda esille avoimesti. Kun 
kyseessä on päätöksenteko, pitää pystyä myös esittämään se 
ajatuksenkulku jolla omaan ajatukseen on päädytty. 

Päätöksenteko ei saa perustua mutuun. Miten erilaisista ajatuksista 
sitten valitaan oikea? Oikeaa emme voi tietää, mutta todennäköisimmin 
oikean kyllä.

Kun päätös on tehty, en 

voi enää pitää omasta 

poikkeavasta ajatuksesta 

kiinni, vaan on 

lähdettävä edistämään 

tehtyä yhteistä päätöstä.

Valinta perustuu kahteen asiaan: 

1. Ehdotuksen tekijän uskottavuus. Jos kokenut kirurgi sanoo 
miten potilas olisi leikattava, niin uskotko häntä enemmän kuin 
juuri opiskelunsa aloittanutta lääkäriä

2. Dataan. Jos data kertoo että jokin toimintatapa tai tulos saadaan 
tietyllä tavalla aina uudestaan, niin sitä on uskottava vaikka oma 
intuitio sanoisi mitä. Eikä aina ole edes tarpeen ymmärtää miksi 
toimii tietyllä tavalla, se riittää jos se toimii.



Minä vs. Me – Kumpi voittaa?

Meillä kaikilla on omat (itsekkäät) pyrkimyksemme ja ajatuksemme, siitä emme pääse 
mihinkään. Ristiriita syntyy kun oma pyrkimyksemme on ristiriidassa yrityksen edun kanssa. 
Periaate on selvä, yhteinen ja yrityksen etu menee aina etusijalle. 

Tämä takaa myöskin pitkässä juoksussa aina jokaiselle yksilölle paremman tuloksen kuin oman 
edun tavoittelu lyhyellä aikavälillä. Tätä on myös tutkittu paljon voittavissa joukkueissa, oli kyse 
liike-elämästä tai urheilusta. Tähti, joka yrittää edistää ensi kädessä omaa 
uraansa tai ansaita enemmän rahaa menettää koska huonontamalla 
yhteishenkeä ja yhteisen tuloksen tekemistä myös hänen oma tuloksensa 
rapistuu. Ja toisinpäin kaikki voittavan yrityksen ja joukkueen jäsenet 
hyötyvät menestyksestä pitkässä juoksussa.

Omia ajatuksia ja pyrkimyksiä voi olla esimerkiksi urakehityksen, 
rahankäytön, rahan ansaitsemisen, statuksen jne. osalta. Yleissääntönä 
esimerkiksi rahankäytön osalta onkin, että rahaa voi käyttää oman 
harkinnan mukaan jos se edesauttaa yritystä. Jos se taas auttaa minua, 
ei rahaa pidä käyttää vaikka se olisi seliteltävissä myös yrityksen parhaaksi.



Tehokkuus

Vislassa halutaan toimia tehokkaasti, koska se mahdollistaa tasapainoisemman ja 
stressittömämmän elämän. Jos täytämme päivämme turhanpäiväisillä tai vähemmän 
tärkeillä aktiviteeteilla, todella tärkeät asiat jäävät tekemättä ja aiheuttavat ongelmia 
myöhemmin, stressaavat mielessä ja aiheuttavat parhaimmillaankin keskinkertaiset tulokset.

Yritystä ei siis ensi kädessä kiinnosta kuinka monta tuntia työpaikalla vietetään tai kuinka 
paljon yksittäisiä tehtäviä keritään tekemään. Ainoastaan tulokset kiinnostavat. Samoin 
asiakkaat maksavat meille tuloksista, eivät käytetyistä tunneista.

Tehokkuuden kaava

Tehokkuuden kaava on (teoriassa) hyvin yksinkertainen. Pitää tietää mistä muutamasta 
tehtävästä seuraa suurin tulos yrityksen ja itsesi kannalta. Ja sitten keskittyä tekemään niitä.

Todellinen tehokkuus ei siis missään nimessä ole tehtyjen tehtävien määrän maksimoimista 
vaan oikeisiin tehtäviin keskittymistä. Ja sitten näiden tehtävien tekemistä mahdollisimman 
hyvin. ”Mikään ei ole tehottomampaa kuin toisarvoisen työn tekeminen todella hyvin”



Työtä ei pidä ottaa 
liian vakavasti

Vaikka työ on työtä, niin sitä ei tarvitse ottaa liian 

vakavasti. Huumori sekä talon sisällä että asiakkaiden 

kanssa on sallittua, itse asiassa lähes pakollista. 

Mitäs jos asiakas saa esim. viestinnästä sellaisen 

kuvan että kaverit eivät ole oikein vakavasti otettavia? 

Noh, kuka sellaista hapannaamaa asiakkaana 

haluaisi kärsiä?



Yrityksen arvot vai 
arvojen yritys?

Tässä kuvatut periaatteet kuvaavat käytännössä 

Vislan arvot. Kumpi on tärkeämpi, yritys vai sen arvot?

Jos Visla siirtyy siivousalalle, rakennusalalle tai 

hoivapalveluihin, näiden periaatteiden pitäisi toimia 

yhtä hyvin kuin nyt tehtävässä toiminnassa.



Vislan periaatteet ja käytännön 
kohtaaminen

Lentotukialus

Tässä on Internetissä julkaistu radiokeskustelu lentotukialuksen radiomiehen ja toisen henkilön kanssa. Tämä keskustelu käytiin 
lokakuussa 1995. Se on käännetty suomeksi.

Lentotukialus USS Lincolnin saama radioviesti: Kääntäkää aluksenne suuntaa 15 astetta etelään välttyäksenne yhteentörmäykseltä.

Lentotukialus: Lähestyvä alus, olkaa hyvä ja muuttakaa kurssianne 15 astetta pohjoiseen, kiitos.

Vastaus: Ei. Teidän on käännettävä kurssianne 15 astetta etelään. Loppu.

Lentotukialus: Olemme Yhdysvaltain laivaston alus. Toistamme, kääntäkää kurssianne 15 astetta pohjoiseen. Loppu.

Vastaus: Toistamme, meistä olisi parasta jos te muuttaisitte kurssianne ja koukkaisitte. Loppu.

Lentotukialus: Tämä on lentotukialus USS Lincoln. Olemme toiseksi suurin alus Yhdysvaltojen Atlantin-laivueessa. Meitä saattaa 
kolme Destroyer-luokan alusta, kolme risteilijää ja lukuisia tukialuksia. Vaadin teitä muuttamaan kurssianne 15 astetta pohjoiseen, 
toistan 15-astetta, tai vastatoimiin ryhdytään turvataksemme tämän aluksen koskemattomuuden.

Vastaus: Tämä on majakka. Teidän vuoronne.

Tapahtuma sattui Kanadalle kuuluvan Newfoundlandin alueella sijaitseva majakan lähivesillä.

Me ohjaamme aluksiamme ja välillä olemme pois kurssista. Periaatteet ovat majakka, jonka mukaan 
voimme korjata kurssia. Tai sitten ajaa päin. Majakka ei siirry.


