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The Failure of Risk
Management - How It's
Broken and How to Fix It
(Douglas W. Hubbard)

Riskienhallinnan gurun Douglas Hubbardin
teoksen pitäisi kuulua jokaisen projekti- ja
hakepäällikön must read -listaan.

Hubbard lähestyy riskienhallintaa
poikkitieteellisesti ja soveltaa tietoa mm.
projektitutkimuksesta, käyttäytymistieteistä
ja taloustutkimuksesta. Kirjan kahdessa
ensimmäisessä osassa Hubbard perustelee
aukottomasti miten useat yleisistä
riskienhallintakäytännöistä ovat jopa
vahingollisia käyttäjilleen. Kolmannessa
osassa käsitellään miten toimiva
riskienhallinta tulisi rakentaa pohjautuen
kvantitatiiviseen menetetelmiin ja yhteisöjen
hyödyntämiseen.

Kirjasta on sinulle hyötyä, kun

haluat ymmärtää miksi yleiset
riskienhallintakäytännöt, kuten
riskimatriisit, eivät tyypillisesti toimi
olet suunnittelemassa tai
toteuttamassa haastavaa hanketta
haluat rakentaa aidosti toimivat
riskienhallintakäytännöt

Itselle suosikkikohta kirjasta oli tämä: 

"How do we know if our risk management
works? If we can not answer that question,
then our most important risk management
strategy should be to find a way to answer it
and adopt a risk assessment and risk
mitigation method that does work" 

Kimmo

Hemmetti, nyt meillekin kävi
Länsimetrot...

Tuttu aihe, mutta miten väistää sudenkuopat
hyvällä johtamisella. Lue tarina täältä.

Fixing the Risk Management

Pitäisikö riskienhallintaa tehdä kvalitatiivisesti
vai kvantitatiivisesti. Lue täältä lisää, saatat
yllättyä. 

Tapahtumassa käydään läpi projektiorganisaation läpinäkyvän
mittaamisen problematiikkaa, käytännön konsepti sekä konkreettisia
case-esimerkkejä miten läpinäkyvästä mittauksesta ollaan saatu
hyötyä käytännön johtamistyössä. 
Ohjelma klo 15.30-17.30 

Avaus ja johdanto aiheeseen 
Projektiorganisaation läpinäkyvä mittaaminen johtamisen
tukena 
Case-esimerkkejä läpinäkyvän mittaamisen hyödyistä ja
haasteista 
Keskustelua 

Tilaisuuden alussa on kahvitarjoilu klo 15.00-15.30.

Ilmoittaudu mukaan täältä.

Tampereen Raitiotieallianssi on valinnut Celkee Insight -ratkaisun
mittaamaan läpinäkyvästi yhteistyön toimivuutta allianssin eri
sidosryhmien kanssa. Mittari on myös merkittävässä roolissa
allianssin kannustinjärjestelmässä. 

Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistus, Pirkanmaa 2019, on
valinnut Celkee Insight:n tukemaan uudistuksen johtamista.

Asiakaskokemuksesta kilpailuetua
Onnistuneita muutoksia
Projekteista ja hankkeista tuloksia
Työntekijäkokemus kuntoon

Ota yhteyttä

 

Onnistu projektissasi Onnistu projektissasi 
läpinäkyvän mittaamisen avullaläpinäkyvän mittaamisen avulla

Celkee Oy:n uutiskirje
Joulukuu / 2016

Tiedätkö kuinka hyvin organisaatiosi tuntee hankkeen tai projektin vision tai
kuinka hyvin yhteistyö oikeasti toimii eri sidosryhmien välillä? Mitä siitä voi seurata,
jos visiota ei ole ymmärretty tai jos yhteistyötä värittää epäyhtenevät intressit?

Isojen viivästysten tai epäonnistumisten takaa löytyy usein yksinkertaiset syyt:

Visiota ei ole ymmärretty
Yhteistyö ei ole toiminut eri sidosryhmien välillä
Tavoitteet ovat olleet epäselviä tai ristiriitaisia
Viestintä ei ole toiminut

Suuri osa projektien ja hankkeiden isoimmista haasteista kohdistuu ihmisten ja
organisaation toimintaan kohti yhteistä tavoitetta. Projektiviitekehykset eivät tarjoa
valmiita malleja organisaation toiminnan mittaamiseen tai sen johtamiseen.

Lue alta lisää läpinäkyvästä mittaamisesta sekä siitä miten Tampereen
Raitiotieallianssi aikoo hyödyntää läpinäkyvää mittaamista yhteistyön toimivuuden
varmistamiseksi. Voit tulla myös mukaan Projektiyhdistyksen Johtajuus -ryhmän
tapahtumaan 13.12 kuulemaan ja keskustelemaan asiasta lisää.

Suositeltavaa luettavaaSuositeltavaa luettavaa

Celkeen blogista poimittuaCelkeen blogista poimittua
   

Lue lisää Celkeen blogista täältä

UutisiaUutisia

Projektiyhdistys ry:n tapahtuma "Projektiorgaisaation läpinäkyvä
mittaaminen johtamisen tukena" Pasilassa 13.12

Celkee Insight auttaa Tampereen raitiotieallianssia
sidosryhmäyhteistyön mittaamisessa ja johtamisessa

Celkee Insight auttaa Pirkanmaan sote- ja maakuntauudistusta 

Celkee Oy kasvaa

Missiomme on auttaa asiakkaitamme uudistamaan johtamiskulttuuria sekä auttaa kaikkia
tekemään parempia päätöksiä nopeammin. Haluamme kiittää asiakkaitamme erittäin hyvästä
yhteistyöstä vuonna 2016.  

Asiakasmäärämme on kolminkertaistunut vuoteen 2015 verrattuna. Erityisen iloisia
olemme pysyvien asiakkuuksien määrän kasvusta suhteessa projektiluontoisiin
asiakkuuksiin.
Liikevaihtoamme kasvaa vuonna 2016 n. 75 % ja pysymme tänäkin vuonna voitollisina
jatkuvasta tuotekehitysinvestoinnista huolimatta.
Olemme julkaisseet kaksi tärkeää kumppanuutta CCEA Oy ja Sovelto Oyj: 

Sovelton kanssa hautaamme henkilöstötutkimuksen ja tarjoamme sille
hyödyllisemmän vaihtoehdon sekä tuomme läpinäkyvyyttä strategisen osaamisen
kehittymiseen. 
CCEA:n kanssa tuomme isoille yrityksille parempaa läpinäkyvyyttä muutoksen
toteutumiseen ja tehostamme sen läpivientiä.

Celkee Oy:n palveluja:

Celkee Insight -palvelun saatavuus viimeisen 3 kuukauden aikana  Celkee Insight -palvelun saatavuus viimeisen 3 kuukauden aikana  

    99,8%99,8%

   

Tämän uutiskirjeen tarkoituksena on kertoa sinulle organisaatioiden digitalisaation ja läpinäkyvyyden hyödyntämisen
ajankohtaisista asioista ja uusista tuulista. Uutiskirje julkaistaan muutaman kerran vuodessa ja se teemoitetaan
seuraavasti: asiakaskokemuksesta kilpailuetua, onnistuneita muutoksia, projekteista ja hankkeista tuloksia sekä
työntekijäkokemus kuntoon. Voit päivittää kiinnostuksen kohteitasi täältä. Jos et halua uutiskirjettä, voit peruuttaa
tilauksen alareunassa olevan Peruuta tilaus -linkin avulla.

Osoitelähde: Celkee Oy Kontaktirekisteri
Voit peruuttaa Celkee Insight uutiskirjeen tästä: Peruuta tilaus
Voit muuttaa kiinnostuksen kohteitasi täältä.
Voi pyytää ystäviäsi kirjautumaan uutiskirjeeseen täältä.

Celkee Oy yhteystiedot.


