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HR Impact on Corporate
Culture

Hyväkään strategia ei ole tae
menestyksestä. Menestykseen
vaikuttaa moni muu asia enemmän.
Kulttuuri luo perustan työilmapiirille,
jossa tehokkuus ja tuottavuus
mahdollistavat menestyksellisen
strategian toteuttamisen. Koska
kulttuurin merkitys menestykselle on
suuri, HR- ammattilaisten tulisi
panostaa kulttuuriin kehittämiseen.
HR johtaja kyllä pystyy helposti
kuvaamaan vallitsevan yrityskulttuurin,
esimerkiksi "tiimikeskeinen" tai
"olemme yhtä suurta perhettä". Kysypä
samalta johtajalta hänen rooliaan
kulttuurin luomisessa, muokkauksessa
ja sen vaalimisesta niin vastaus alkaa
olemaan jo epämääräisempi.
Tämä on huolestuttavaa, koska HR on
avainasemassa kulttuurin
kehittämisessä oikeaan suuntaan. 

Kulttuuri vaikuttaa suoraan yrityksen
tulokseen ja viime kädessä jopa
yrityksen olemassa oloon. Jo HR:n
oman olemassa olon perusteeksi sen
pitää kasvattaa kykyään ja osaamistaan
toimia kulttuurin vartijana ja
toteutuksen fasilitaattorina. Muuttaa
mielikuva kustannuserästä lisäarvoa
tuovaksi business-partneriksi.

Itselle herättävävin huomio oli
artikkelinartikkelin julkaisupäivä, heinäkuu
2005. Vettä on virrannut monessakin
koskessa aika paljon tuosta päivästä,
mutta olemmeko HR-kentällä
paljoakaan edenneet tässä asiassa
samassa ajassa?

Tero

Kehity tai kuihdu!
Uusi työntekijäpolvi haastaa
perinteisen johtamisen.

Alkaa olemaan korkea aika
viimeisenkin Eskon myöntää, että
maailma muuttuu... Lue tarina täältä.

Mahdollistaja vai kyykyttäjä?

"Ruoskaa, ruoskaa vaan; Pomo 
hengittää mun niskaan..." Laulunahan 
tämä kyllä herättää hilpeyttä, mutta 
mitä jos se onkin totta? 

Celkee Oy ja Acadeo Ab ovat solmineet
yhteistyösopimuksen. Acadeo on Tukholmalainen
johdon konsultointipalvelujatarjoa yritys. Acadeo
saa Celkee Insight:sta lisäarvoa heidän
kehittämänsä muutosjohtamisen konseptin
toteutukeen isoille organisaatioille.  

Kesätyöpaikat alkavat jo pikkuhiljaa olla jaetut ja
nuoret tekijät odottavat innokkaina päästä
näyttämään osaamistaan. Celkee Insight
kesäduunari palvelun avulla voit varmistaa
loistavan kesätyökokemuksen, joka tukee
positiivisen työnantaja brändin leviämistä nuorten
tekijöiden parissa. Lisätietoja. 

Asiakaskokemuksesta kilpailuetua
Onnistuneita muutoksia
Projekteista ja hankkeista tuloksia
Työntekijäkokemus kuntoon

Ota yhteyttä
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Yrityskulttuuri luo menestystarinoita, Yrityskulttuuri luo menestystarinoita, 
mutta kuka luo yrityskulttuurin?mutta kuka luo yrityskulttuurin?
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Yritykset, jotka keskittyvät kehittämään voimakasta yrityskulttuuria ja
merkityksellistä visiota, todennäköisimmin pystyvät houkuttelemaan ja pitämään
huippusuorittajat riveissään. Milleniaalit ja sukupolvi Z mullistavat työympäristöjä
vaatimalla uusia toimintatapoja ja käytäntöjä => uudenlaista johtamista. Heidän
arvonsa ja ihanteensa rikkovat perinteisiä malleja. Huutoon on pyritty vastaamaan
mm. pelien, ilmaisten juomien ja välipalojen avulla. Kivaa, mutta ei ihan osu eikä
uppoa. Sen sijaan yrityskulttuuri, joka rakentuu merkityksellisen työn, selkeän
vision, omaan työhön vaikuttamismahdollisuuksien sekä työpaikan toimivan
yhteistyön varaan saavat uuden työntekijäpolven syttymään.

Yrityksen johto määrittelee yrityksen kulttuurin ja tarvitsee tehokkaan sparraajan ja
tuen sen rakentamiselle. Tulevaisuuden HR on johdon tuntosarvet mikä
kulttuurissa toimii, mikä on järkevää ja mitä pitää muuttaa. HR muuttuu
yrityskulttuurin vartijaksi ja kehittäjäksi. Celkee Insight on osoittautunut oivaksi
ratkaisuksi lähteä muuttamaan ja kehittämään yrityskulttuuria vastaamaan
tulevaisuuden johtamisen vaatimuksia.

HR:llä on siis merkittävä tulevaisuus, mutta ei perinteisellä mallilla. Haluasitko itse
olla kehittämässä toimintoja johdon strategisena kumppanina vai päätyä ennen
pitkää helposti ulkoistettavaksi kustannukseksi?

Mielenkiintoinen artikkeliMielenkiintoinen artikkeli

Celkeen blogista poimittuaCelkeen blogista poimittua
   

Lue lisää Celkeen blogista täältä

UutisiaUutisia

Celkee Insight lähtee maailmalle!

Tulevaisuuden tekijät ovat täällä taas! 

Celkee Oy:n palveluja:

   

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.
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