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Eessõna
Euroopa konkurentsivõime tagamiseks, Euroopa kasvamiseks ja

See dokument esitab kokkuvõtte e-Leadership oskuste arenda-

seal töökohtade loomiseks peame olema kindlad, et meil on

mise hetkeseisust Euroopas ja toob konkreetsed näited valdkon-

inimesed, kes suudavad juhtida meie valdkondade digitaalset

na ja akadeemia arendatud üleeuroopaliste juhiste parimatest

innovatsiooni ja ümberkujundamist. Uued tehnoloogiad on

tavadest ja juurutamisest. Tulevased versioonid käsitlevad

sellise kasvu peamiseks mootoriks, mida toidab idee kõrgelt

juhtimisoskuste nõudeid ettevõtetes, mis kasutavad digitaal- ja

kvalifitseeritud spetsialistidest ja ärijuhtidest (e-Leaders).

võtmetehnoloogiad, sealhulgas uusimaid arenenud tootmisteh-

Prognooside kohaselt ulatub digispetsialistide puudus 2020.

noloogiaid.

aastaks 800 000-ni ja e-leadersite puudus 200 000-ni. Eelmise
Head lugemist!

aasta mais algatas Euroopa Komisjon ühtse digitaalse turu
strateegia. Pärast selle juurutamist võib ühtne digitaalne turg
panustada Euroopa majandusse 415 miljardit eurot aastas.

Lowri Evans
Peadirektor
Siseturu, tööstuse
ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat
Euroopa Komisjon

E-Leadership on ühtse digitaalse turu peamine komponent
kaasaaegse Euroopa tööstuse jaoks vajalike digitaalsete oskuste
edendamisel. Huvirühmad pöörduvad liikmesriikide poole, et
suurendada nende toetust e-Leadership oskuste arendamisele.
Euroopa digitaalset ettevõtlust puudutavate strateegiliste
põhimõtete foorumi soovituste järgi peaks e-Leadership oskuste
sisu olema osa ärijuhtide ja kõrgemate riigiametnike juhtimiskoolitusest ja haridusprogrammidest. Kogu Euroopat hõlmava
ühtse pingutuse vajadus e-Leadership oskuste kõikides sektorites ja ettevõtetes pakkumiseks on leidnud laialdast poolehoidu.
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E-Leadership – peamine komponent
Euroopa konkurentsivõime ja innovatsiooni potentsiaali edendamiseks

E-Leadership Euroopas – rakendatud
meetmed

E-Leadership on ettevõtete ja majandusharu jaoks nende

tusel, e-Skills 21. sajandil: konkurentsivõime, kasvu ja töökohta-

ELi e-Skillsi strateegia, mis põhineb Euroopa Komisjoni infovahede edendamine (2007) on olnud oluliseks Euroopa ettevõtete

majandusetegevuse edukuse tagamiseks ülioluline. E-Leadership

konkurentsivõime, tootlikkuse ja innovatsioonivõime tõstmise

on võti innovatsiooni ja ümberkujundamise jaoks uute digitehno-

soovi osaks. See aitab täiustada innovatsiooni, kasvu ja uute

loogiate kasutamisel, mida hallatakse asjakohases organisatsioo-

digitaalsete töökohtade raamistiku tingimusi ning annab

nilises kontekstis ja mis sisaldub äristrateegias. E-Leadership

soovituse, et tööjõu teadmisi, oskusi, kompetentsust ja leidlik-

oskused on isikule vajalikud digitaalse innovatsiooni käivitamiseks ja saavutamiseks.

kust tuleb pidevalt tulemusliku elukestva õppe kaudu uuendada.

• Strateegiline juhtimine: erialadevahelise personali juhtimine

vahelise lõhe kaotamise pingutuste tõhustamiseks ja kiirendami-

2013. aastal käivitas Euroopa Komisjon digitaalsete oskuste

ja huvirühmade mõjutamine piire ületades

seks algatuse „Digitaalvaldkonna töökohtade edendamise suur

(funktsionaalne, geograafiline).

koalitsioon”.

• Ärivaist: äri- ja tegevusmudelite innovatsioon, mis tõstab
organisatsiooni väärtust.
• Digivaist: äritegevuse tulemuslikkuse nägemus ja
muutmissoov, mis kasutab digitaalse tehnoloogia
arengutendentse innovatsiooni võimalustena.
E-Leadershipi oskuste kolmnurk

Strateegiline
juhtimine

Digitaalne
vaist

Ärivaist

6

Selles kontekstis käivitas Euroopa Komisjon integreeritud

Euroopa Komisjon käivitas ka algatuse Startup Europe, mis otsib

E-Leadershipi oskuste algatuse, mida huvirühmad on tervitanud

ettevõtjatele vajalikke ressursse, nagu riskikapital ja kiirendajad,

ja toetanud. See käivitus 2013. aastal suurtele ettevõtetele

ja selle eesmärk on tugevdada majanduskeskkonda veebi- ja

keskendudes, kuid seda laiendati 2014. aastal, et kaasata

IKT-ettevõtjate jaoks, et nende ideed ja äritegevus saaks

väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, gaselle ja alustavaid

kasvada. See on juba korraldanud sündmuse „Startup Europe

ettevõtteid. Algatus kestab 2016. aastani.

Comes to Silicon Valley”, kus ELi tehnoloogiafirmad,

Kõrgetasemeliste ekspertide rühmad arutasid e-Leadershipi võtmeprobleeme.

Jan Muehlfeit, globaalne strateeg | treener | juhendaja, juhtis päeva
debatte esimehena

Charlotte Holloway, poliitika juht, techUKst rääkis e-Leadershipist:
vaated nõudluse perspektiivist

E-Leadershipi oskuste teema on digitaalse ettevõtluse

investeerijad ja poliitikakujundajad tulid mõlemalt poolt Atlandi

poliitikate ja tegevuste lahutamatu osa.

ookeani nädalaks USA-sse kokku, et ideid vahetada.

Konkreetsemalt soovitab Euroopa digitaalse ettevõtluse

6. mail 2015 võttis Euroopa Komisjon vastu kommunikatsooni

põhimõtete foorumi aruanne Euroopa majandusharude ja

„Euroopa digitaalse ühtse turu strateegia”, mis hõlmab Euroopa

ettevõtete digitaalse ümberkujundamise kohta (märts 2015)

digitaalsele tulevikule aluse panevat 16 algatust. Tekst tunnustab

digitaalse juhtimise edasist edendamist ning soovitab tungivalt

üheselt digitaalsete oskuste ja IT professionaalsuse kriitilist

luua e-Leadershipi oskuste sisu kõikides üldistes ärijuhtide ja

tähtsust.

kõrgemate riigiametnike juhtimiskoolitustes ja haridusprogrammides.
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European Conference on Digital and Key Enabling Technologies
Skills 1. ja 2. juunil 2015 Brüsselis (vaadake
www.leadership2015.eu) tõi kokku üle 300 valitsuste,
akadeemiate ja majandusharude esindaja, et arutada
e-Leadershipi ja võtmetehnoloogiate jaoks vajalike
oskuste arendamist.

Gary Kildare, personaliosakonna juht ettevõttest IBM Corporation
Europe andis globaalse IT ja teenuste ettevõtte vaatenurga.

Professor Peter Kelly Aalto ülikoolist rääkis suure kasvupotentsiaaliga ettevõtluse praktikast
Silvia Leal, Madridi IE Business
Schooli akadeemiline juht
rääkis IE Business Schooli
juhtidele, VKEdele ja idufirmadele mõeldud e-Leadershipi
programmi portfooliost

Nõudluse prognoos – Euroopa vajab
aastas üle 40 000 uue e-Leaderi
ja seda kuni aastani 2020
Nõudlus kasvab kogu Euroopa majandusharudes, et täiustada
e-Leadershipi kvaliteeti. Ehkki senini puudub ametlik statistika
e-Leadershipi oskuste nõudluse või pakkumise kohta, on
innovatiivsete e-Leadershipi ametikohtade arv Euroopas 2015.
aastal hinnanguliselt 620 000 e-Leaderit, mis on enam kui pool
ettevõtete äriüksustest (mitte IT-osakondadest). See prognoos
hõlmab neid, kellel on idee ja kes arendavad organisatsioonides
innovaatilisi IT-projekte, kuid tõenäoliselt ei ole osadel neist kõiki
edukaks e-Leaderiks olemiseks vajalikke oskusi.

Philippe Trichet, digitaalse ekspertiisi juht ettevõttest The Boston
Consulting Group rääkis kiireloomulisest juhtimisest: viis hädavajalikku elementi digitaalseks navigeerimiseks
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Võimalike e-Leadershipi ametikohtade kvantifikatsioon Euroopas 2015
700 000

620 000
600 000
Ligikaudu 60% pärineb ärivaldkonnast

158 000
500 000
Ettevõtte suurus
400 000
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20–49

300 000

118 000

Äri
59%

10–19

200 000

100 000

IT-osakond.
41%

192 000

0
E-Leaders
Allikas: empirica, uuring NL, UK, DE 2013. ELi andmed, ekstrapoleeritud 2015. aastale ja juurdearvestatud struktuurilist ettevõtlusstatistikat kasutades
(Eurostat)

E-Leadershipi Euroopas prognoos (EU28) 2015–2020
E-Leadershipi nõudlust prognoosides toetume hinnangulistele
E-Leaders: töökohtade ja nõudluse potentsiaal

kasvumääradele kõige kõrgemalt kvalifitseeritud IT-ametikohtade analoogial, mille jaoks sellised prognoosid on tehtud. Meie
eelduste kohaselt tõuseb e-Leadershipi nõudlus 2020. aastaks
4,6% , kui nõudlus saavutab prognooside kohaselt arvu 776 000.
Arvestades laiendamise ja asendamise nõudlust, vajab Euroopa
2020. aastaks täiendavalt 200 000 kuni 250 000 e-Leaderit või
40 000 kuni 50 000 e-Leaderit aastas. Andmetele, millel need
prognoosid põhinevad, lisandub e-Leadershipi „ökosüsteemi”

800 000

776 000
746 000

700 000
715 000
683 000
651 000
600 000

620 000

500 000

andmete kogum, mis on e-Leadershipi scoreboard’i kaudu
seotud e-Leadershipi oskuste nõudluse või pakkumisega.
2015

Allikas: empirica 2015
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E-Leadershipi lühiülevaade –
Euroopa scoreboard

Riiklikud scoreboard’id on 28 riigi aruande lahutamatu osa iga ELi
liikmesriigi puhul, andes riiklike e-Leadershipi poliitikaid,
algatusi, tavasid, koolitust, kõrgharidust, juhtimiskoolitust ja
scorboard’i puudutavate olukordade kohta ülevaate. Riiklikke

See e-Leadershipi scoreboard jälgib e-Leadershipi

aruandeid saab alla laadida aadressidelt http://leadership2015.

oskuste arengut, hõlmates e-Leadershipi ökosüsteemi alasid,

eu/documents/ ja http://eskills-lead.eu/documents/.

sealhulgas:

E-Leadershipi indeks – liikmesriikide
võrdlusuuring

• e-Leadershipi õpet,
• e-Leadershipi potentsiaaliga tööjõu hulka,
• e-Leadershipi kasutuselevõtu võimalusi lubavaid

E-Leadershipi indeks kombineerib liikmesriikide jälgimiseks ja

struktuurilisi muutujaid,

nende kohta võrdlusuuringu tegemiseks erinevad e-Leadershipi

• e-Leadershipi võimaldavaid poliitikaid või muid

scoreboard’i mõõtmed. See liidab e-Leadershipi kohta käivad

juhtimismehhanisme.

äri- ja poliitikakliima, taristu ja seotud väljundite näitajad. Selle
Scoreboard kasutab esmaste ja teiseste allikate näitajaid. See

eesmärk on pakkuda näitajaid, mille abil e-Leadershipi mõõta ja

võrdleb ELi liikmesriikide e-Leadershipi tulemuslikkust ja

mõista. Iga riik saab kasutada indeksit selleks, et jälgida

tuvastab e-Leadershipi ökosüsteemide tugevused ja nõrkused

tulemuslikkust aja jooksul või teha võrdlusuuring riigisiseste

riikide vahel, et anda poliitika arutlelule teavet riiklikul ja ELi

arengute kohta võrdluses teiste riikidega, et tuvastada eeskujud

tasemel.

ning teada saada, kuidas erinevad poliitikad võivad e-Leadershipi
kasutust mõjutada.

Scoreboard’i mudel mõõdab tõenäolisi tegureid, mis mõjutavad
e-Leadershipi nõudlust ja pakkumist igas riigis. See annab

E-Leadershipi indeksi kvartiilide Euroopa kaart

ülevaate, kuidas riikidel läheb erinevates e-Leadershipi domeeni-

Allikas: empirica 2015

des, mille põhjal saab teha järeldusi riikide suutlikkuse kohta
kasutada innovatsiooni võimalusi äritegevuse kasvuks ja pakkuda
võimalusi edasisteks tegevusteks.
Kokku 24 näitajat on jagatud neljaks mõõtmeks ja jaotatud
mitmeks koosteüksuseks.

Philippe Trichet
Digitaalse ekspertiisi juht, THE BOSTON
CONSULTING GROUP
Digitaalne talent areneb kõige paremini
avatud, koostööaltides, eksperimentaalsetes kultuurides, kus meeskonna liikmed
saavad õppida ja kasvada sarnaste talentide
hulgas, mitte ülevalt-alla mikrojuhtimise
bürokraatiates, kus talendid hajuvad laiali ja
lämmatavad innovatsiooni.
1. rühm: enam kui 35% alla ELi keskmise
2. rühm: vähem kui 35% alla ELi keskmise
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E-Leadershipi indeks on tihedalt seotud SKT-andmetega, aga ka

E-Leadershipi indeks ja Network Readiness Index

selliste tehnoloogiaga seotud näitajatega nagu (Network
Readiness Index), kuid tehnoloogia ja SKT suundumuse joonte

6,5

kõrvalekalded näitavad, millistel riikidel läheb „paremini” või
„halvemini”, mis omakorda näitab riikide majanduslikku ja

6,0

tehnoloogilist küpsust. Tundub, et eriti Iirimaa, aga ka Belgia ja
Ühendkuningriik kalduvad positiivselt kõrvale suurema e-Le-

5,5

adershipi küpsuse suundumusest, mida seostatakse nii suurema

DE
EE

Networked Readiness Index

majandusliku võimega kui ka suurema digitaalse küpsusega ning
mis väljendab eeldatavast suuremat e-Leadershipi.

FI

SE
NL

AT
FR BE
MT

5,0
LT
ES

PT
CY
LV

4,5

CZ
HU HR

UK

IE

SI

PL
SK

IT
4,0

LU
DL

BG
GR

RO

3,5

3,0

FI

7,0

UK
IE
NL
SE
DK
BE
LU
MT
DE
FR
AT

6,9
6,8
6,4
6,3
5,9
5,8
5,7
5,4

0

1

2

3

4

5

6

7

8

E-Leadershipi indeks

Allikas NRI: www.weforum.org; empirica arvutused

E-Leadershipi indeks ja Network Readiness Index
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3. rühm: vähem kui 35% üle ELi keskmise

SKP allikas: http://ec.europa.eu/eurostat/ Luxemburg jäeti välja (SKP
68 500, eLI 5,7); empirica arvutused

4. rühm: enam kui 35% üle ELi keskmise
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E-Leadership Scoreboard Eesti kohta

Poliitika ja huvirühmade algatused – oskused digitaalse ettevõtluse jaoks

Magistri-/juhtimiskoolituse programmid
segatuna IKT ja äritegevusega

E-leadershipi kandidaadiprogrammid

IKT-/IT-spetsialistide
ettevõtluskoolitus

Poliitika ja huvirühmade algatused –
e-Leadershipi haridus ja koolitus

Juhtimiskoolide kvaliteet

Poliitika ja huvirühmade algatused
– IKT praktiseerija oskused

Liinijuhid

RFIDi kasutav
ettevõte

IKT juhid,
arhitektid ja analüütikud

Suhtlusvõrke kasutavad
ettevõtted

IKT
põhispetsialistid

Uusimad saadaolevad
tehnoloogiad

IKT
lõpetajad

IKT mõju uutele teenustele ja toodetele

Ärijuhtimise lõpetajad

Firmatasemel tehnoloogiline neeldumine

Suure kasvupotentsiaaliga
ettevõtted IKT sektoris

Innovatsioonivõime

Cluster’i
arendamise olek

Ettevõtted, mis
palkavad IKT spetsialiste

Tööhõive IKT intensiivsetes sektorites

Euroopa Liidu keskmine

Tööhõive
IKT sektoris

Suure kasvupotentsiaaliga
ettevõtted IKT intensiivsetes
sektorites

Eesti (13. asetus)

Allikas: empirica 2015

Kasvav tunnustus digitaalsete oskuste
poliitikates

E-Leadershipi poliitika on ristlõikeline ja hõlmab
väga erinevaid poliitika valdkondi
Teadus- ja
innovatsioonipoliitikad

Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtjatele e-Leadershipi
jaoks vajalikke oskuste pakkumist käsitletakse sageli endiselt
Investeeringu
tugi

teisejärgulisena rohkem väljakujunenud poliitika eesmärkide
suhtes, nagu digitaalsed tehnoloogiad, kasutaja põhilised

VKE
poliitikad

digitaalsed oskused, e-Governmenti ja e-Businessi rakendamine,
juurdepääs riskikapitalile või idufirmade subsiidiumid. Kuid 2007.
aasta e-Skillsi päevakava ja Euroopa Komisjoni järgnevad

Ettevõtluse
poliitikad

e-Leadershipi oskuste algatused on ajendanud mõnda liikmesriiki alustama avalikke arutelusid ja aidanud arendada sobivaid

Oskuste
poliitikad

tunnusjooni.
Kõrgja
kutsehariduse
poliitikad

Digitaalne
päevakord
Töövõimepoliitikad
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Arnaldo Abbruzini

Charlotte Holloway

Peasekretär, Eurochambres

Poliitika juht ja direktori abi
techUK

E-Leadership on oluline tegur ettevõtete
võimes areneda kaasaaegses majanduses
ja kasutada ära digitaalsete tehnoloogiate pakutavaid võimalusi. Kuid seda ei
tohi võtta iseenesestmõistetavana, eriti
väiksemates ettevõtetes, mille juhtidel on
sageli multidistsiplinaarne roll. ELi, riiklike
ja regionaalsete poliitikate kujundajad
peavad tegema koostööd tagamaks, et
e-Leadershipi arendamise hõlbustamiseks
Euroopa praegustes ja tulevastes VKEdes on
rakendatud ühtsed meetmed.

Valitsuse-, majandusharu- ja haridusasutused saavad koos vastata 21. sajandi
digitaalsete oskuste väljakutsele ja tagada,
et rohkem noori inimesi omandaksid digitaalseid oskusi ja e-Leadershipi, et saada
ettevõtjateks ja tootjateks ning kujundada
meie digitaalset maailma. techUKl on
hea meel selle väljakutse vastuvõtmiseks
töötada Euroopa Komisjoni e-Leadershipi
programmiga.

Peamiste fookusalade parimad tavad

Tänapäeval on ainult kaheksa liikmesriiki teinud e-Leadershipi
hariduse ja koolituse osas otsustavaid algatusi: Iirimaa, Ühend-

Sihtotstarbelised e-Leadershipi kursuste programmid tekivad

kuningriik, Itaalia ja Taani, aga ka Belgia, Hispaania, Malta ja

sageli äri ja hariduse tihedast koostööst. Ühendkuningriigi Tech

Holland. Mujal on poliitika kujundamise ulatus ja järjepidevus

Industry Gold on seotud Iirimaa Iirimaa programmiga ICS

ikka piiratud ja enamikel riikidel puudub poliitika kujundamisel

Leadership Development Programme ning Malta teadmistepõhi-

põhistrateegia ja pidev tähelepanu e-Leadershipile.

se ettevõtluse intensiivsete koolitus- ja magistriprogrammidega.
Partnerluse lähenemisviis aitab ühitada ainekava tööandja

Markku Markkula

vajadustega.

President, Euroopa Liidu Regioonide
Komitee
Euroopas peab digitaliseerimise abiga
kiirendama muutusi. Hiljuti viieaastaseks
perioodiks heaks kiidetud prioriteetide järgi
soovime meie, Euroopa Liidu Regioonide
Komitee, luua uut ettevõtlusvaimu, mis
kombineerituna funktsionaalse ühtse digitaalse turu ja nutika spetsialiseerumisega
viiks uute oskuste, teadmiste, innovatsiooni
ja tööhõiveni. Konkurentsivõimeliseks saamiseks vajab Euroopa pühendunud regioone
ja linnu, kes võtaksid e-Leadershipis aktiivse
pioneerimisrolli.

Täiendava kutseõppe jaoks luuakse haridusprogrammid, kuna
näiliselt puuduvad sellised pakkumised, mis sobiksid VKEde ja
suurettevõtjate nõuetega kestuse ja kulude osas. Näiteks võib
tuua Londoni Mobile Academyt, THNKi, Amsterdam School of
Creative Leadershipi, Cranfield University’s IT Leadership
programme’i ja British Computer Society Digital Leader
coachingut.

E-Leadershipi õpet pakutakse ülikooli kõrvalprogrammide

Mitme huvirühma partnerlus (MSP) on osutunud e-Skillsi

kontekstis. Digitaalse juhtimisega ärijuhtumite toetamiseks

domeenis kasulikuks. MSPd ühendavad erasektori majandusha-

pakutakse ülikooli ressursside abil e-Leadershipi koolitust.

rud ja ettevõtjad traditsioonilise haridussüsteemi ja täiendamis-

Näiteks võib tuua Henley Acceleratorit Ühendkuningriigis ja ECN

teenustega, mida avalik sektor pakub täiendavate ressursside ja

Networki Austrias.

teadmistega.
Nende partnerluste digitaalpädevuse ja IT-tehnikute oskustega
samale tasemele viimiseks peavad e-Leadershipi peamised
huvirühmad tegevuses kokku leppima, et teema teadlikkust ja
koolitusi edendada.
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E-Learning ja MOOCd e-Leadershipi koolituse jaoks on

E-Leadershipi haridus äriinkubaatori ja kiirendiskeemide

osutunud eriti kasulikuks majanduslikult vähem arenenud

kontekstis toimub kõige sagedamini konsultatsiooni ja mentor-

liikmesriikides, nt idufirmade algatus Kreekas ning Akademia

luse kujul, aga ka juhtimishariduse kursuste kaudu, koostöös

PARP ja e-Business Academy Poolas. Ateena majanduse- ja

tunnustatud haridusastustega, nagu Infopole Cluster TIC Belgia

äriülikool käivitas hiljuti digitaalse ettevõtluse koolitusteks

Valloonia regioonis, WAYRA, Hispaania Telefonica käivitatud

MOOC (Massive Open Online Course – avatud e-kursus).

kiirendusprogramm, Telenet Idealabs Belgias ja European

Prantsuse Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM)

Entrepreneurship Foundation Ungaris.

juurutas erinevaid MOOCsid, mille sihtrühmaks on need, kes
soovivad omandada juhtimisoskusi prantsuskeelsetes maailma
Äriplaanivõistlused, idufirmade auhinnad jms on populaarsed

piirkondades.

instrumendid, mis on suunatud juhtimisoskuste tajutava
puudusega tegelemiseks noorte kõrgharidusega inimeste hulgas
Subsideeritud või tasuta e-Leadershipi koolitusi VKEdele

ja mida kasutatakse tugeva digitaalse ettevõtluse potentsiaaliga

pakutakse äriarendusega tegelevate asutuste osalusbarjääri

inimeste motiveerimiseks. Võistlused ja auhinnad on suhteliselt

vähendamiseks. Seda lähenemisviisi kasutatakse

odavad, neid eelistavad sponsorid ja neid on lihtne propageerida.

e-Leadershipi oskuste koolitamises järjest enam, näiteks

Kuid need ei paku tuge, mis on vajalik digitaalsete ettevõtjate

Põhja-Iirimaal.

varustamiseks piisava e-Leadershipi oskuste baasiga.

E-Leadershipi täiuslikud skeemid on siiski harvad, ainuke

E-Leadershipi oskuste propageerimine õpilaste seas toimub

silmapaistev näide on Saksamaa Software Campus, mis hõlmab

Austria AWS Firsti algatuses, Bulgaaria noorte juhtide program-

koostööd valitsuse, hariduse ja majandusharu asutuste vahel

mis, Saksamaa skeemis Student2Start-up ja Soome-põhises

ning mis toetab noori andekaid IKT (info- ja kommunikatsiooni-

Demolas. Tulevikujuhid Kreeka arendamisprogramm toob kokku

tehnoloogia) teadlasi. Kuigi see pole suunatud VKEdele, loovad

uued koolilõpetajad ja valitsusvälised organisatsioonid, et

mõned osalejad tõenäoliselt suurte ettevõtetega liitumise

lahendada juhtimise väljakutsed. Horvaatia valitsusvälist

asemel oma ettevõtte.

organisatsiooni eStudent juhivad edasijõudnud üliõpilased,
kellele see ka mõeldud on.

Enesehindamise tööriistad võimaldavad VKEdel võrguplatvormi
kaudu ise oma juhtimisvõimeid hinnata. Heaks näiteks on

Naistele keskenduvate algatuste sihtmärgiks on naised, kes

Põhja-Iirimaa LMSA võrgupõhine diagnostikatööriist.

sooviks töötada ITs juhtivatel ametikohtadel. Näiteks võib tuua
Ühendkuningriigis asuvat everywoman in Technology Leadership
Academyt, mis on arenenud globaalse liikmeskonnaga organi-

Mõnes riigis on loodud kupongiskeemid, et muuta konsultat-

satsiooniks.

siooni ja koolituse hankimine VKEdele lihtsaks ja taskukohaseks
(näiteks Rootsi VINNOVA Innovationscheckar, Enterprise
Ireland'si innovatsioonikupong ja Taani kupongide skeem).

Ülevaadet ja teadlikkuse tõstmist kasutatakse e-Leadershipi
oskuste probleemi propageerimiseks peamiste huvirühmade
seas ja laiemas avalikkuses. Prantsusmaal korraldas ühing
Pasc@line probleemi üksikasjalikumaks uurimiseks näitliku
äritegevuse uuringu.

14

Väikeste ja keskmise suurusega
ettevõtjate ja idufirmade
spetsiifilised oskused

Meie e-Leadershipi haridust puudutavate ootuste uuringud
näitavad, et enamik VKEsid vajab tugevate, praktiliste ja
digitaalsete oskustega juhte. Suuremates ettevõtetes rõhutavad
juhtide digitaalsete oskuste nõuded sageli digitaalsetest
võimalustest arusaamist (teadmine, mis on võimalik, mis mahub

VKEde ja suurettevõtjate e-Leadershipi hariduse nõuded on

eelarvesse ning tehtava töö hankimine ja jaotamine), kuid VKEde

mitmesugused, kuid analüüsi tulemusest selguvad mustrid.

juhid on tihedamalt seotud digitaalsete toodete, teenuste või

Paljusid kiiresti kasvavate VKEde ja suurettevõtjate pädevuse

digitaalselt toetatud protsesside tootmisega.

vajadusi saab tõlgendada koolitus- ja hariduspakkumistena
kolmes oskusalas, mis moodustavad e-Leadershipi digi- ja

Veel üks märkimisväärne avastus on see, et paljud VKEd

ärivaistu ning strateegilised juhtimisoskused.

toetuvad oma digitaalsete vajaduste osas suures ulatuses
konsultatsioonifirmadele, hankijatele või muudele väärtusahelas
olevatele partnerettevõtetele. Seetõttu on VKEdes e-Leadershipi

Sebastiano Toffaletti

nõudeks juhtida kvalifitseeritud erialadevahelist personali ning

Peasekretär, PIN-SME

konsultatsioonifirmasid, peatöövõtjaid, hankijaid ja muid
partnereid.

Euroopa väikesed ja keskmise suurusega
ettevõtted toetuvad suurel määral nende
omanike ja juhtide juhtimisele, eriti turgudel,
kus IKT pakub konkurentsi. PIN-SME tervitab Komisjoni järeltegevust meie soovitusele
adresseerida ka VKEde koolitusnõudeid
osana e-Leadershipi algatusest.

Lisaks hõlmab VKEde tehnilise sisu haridus VKEd hõlmavat cloud
computingI, big data / data analyticsi ja mobiilirakenduste
arendamist, aga ka tarkvara- ja veebiarendust ning programmeerimiskeeli ja -keskkondi.
Kõige kasulikumad digitaalse juhtimise koolitused hõlmavad
enterprise architecture’t, juhtimist ja haldust.

Õppe nõuded – mitmesugused
ja praktilised

Muud e-Leadershipi oskused hõlmavad suhtlemisoskuseid,
arusaama klientidest ja turust, juhtimise ja projekti juhtimise
muutmist, ettevõtluse arendamist ning müüki ja turundust.

Järgmisel pildil on toodud kvalitatiivse uurimise kaudu kogutud
pädevuse nõuded.
Suurettevõtete ja kiiresti kasvavate VKEde pädevuse nõuded, mis on kogutud kvalitatiivse uuringu kaudu
• Prognoosimise teabevajadused
• Kliendi vajaduste mõistmine
• Lahenduse suund

• Loomingulisus
• Iseseisev õppija
• Meeskonna juhtimine

• Kommunikatsioon

• Kultuurid, internatsionaliseerimine

• Big data analytics ja tööriistad
Strateegi• Cloud computing ja virtualiseerimine
line
• Mobiilirakenduse kujundus ja
juhtimine
arendamine
• Keerulised ärisüsteemid
• Veebiarendus ja -tööriistad
• IT arhitektuur, platvormi
arhitektuur
• Turbeoskused
Digitaalne
vaist
• ERP süsteemid
• Sotsiaalmeedia
Allikas: empirica 2015
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Ärivaist

• Kliendisuhted ja müük
• Partnerluse loomine
• Ettevõtte arendamine
• Korralduslikud muudatused
• Projektijuhtimine
• Protsessi optimeerimine
• Strateegiline turundus
• Kiire metoodika
• Business analytics
• Turuanalüüs
• Finantsoskused
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
digitaalsed oskused

Iseõppimine domineerib mitmekesises
ja rikkalikus õppekeskkonnas

Peter Kelly
Praktilise suure kasvupotentsiaaliga ettevõtluse professor, külalisprofessor, ärikool,
Trinity College Dublin, külalisprofessor,
disainiülikool (MADA) Pontificia Universidad
Catolica de Chile, Santiago

Ander Michelena
ticketbis.com-i kaasasutaja ja tegevdirektor
Veebiettevõtted on näidanud meile iteratsiooni olulisust. Aga inimesed ei mõista tavaliselt, et see mõjutab ettevõtet tervikuna.
Innovatiivne ettevõte peab itereerima iga
selle tegevuse aspektis: selle toode, selle
struktuur ja selle põhiväärtused. Me küsime
endalt pidevalt: „Mida me valesti teeme?
Mida võiks parandada?”

Tulevased juhid peavad avastama ja
mõjutama endi keskel olevaid ettevõtjaid
– nende äri sõltub nende võimest kasutada
ära võimalusi ja nende kasumlikkust.

Fookustatud, lühikeste, paindlike
ja taskukohaste vormide vajadus

Lisaks nõuete jäädvustamisele viidi 118 väikese ja keskmise
suurusega ettevõtja seas märtsist kuni maini 2015 läbi õppeprak-

Uuringus selgusid koolituse ja hariduse pakkumise vormi ja

tika uuring. Uuringu üldkogum ei olnud tüüpiline, seega on

tegevuse üksikasjadega seotud nõuded: iseõppimine ja üksühene

teatav erapoolikus Taani andmeesitajate suhtes, kuid tulemused

koolitus on olulised, kuna võimalikud on ainult lühikesed töölt

on siiski informatiivsed.

puudumised. Teadmiste edastamiseks ja pädevuse hankimiseks
kasutatakse sageli konsultatsiooniprojekte.

118-st väikese ja keskmise suurusega ettevõtjast 114 vastas 12
õppeallikaga loendist vähemalt ühe „oluliseks” õppeallikaks.

Eelistatakse taskukohaseid paar päeva kestvaid paindlike

Keskmiselt nimetas iga VKE kuus allikat. Selgus, et ad hoc

töötundidega koolitusi, mille sihtmärk on teravad äritegevuse
probleemid.

õppimine on VKEde jaoks õige olulisem õppevorm. Sageli

Asutajatel ja võtmetöötajatel on aga sageli põhjalik kõrgharidu-

aga ka „konsultantidelt õppimist” – 56% ja 55% protsendi

nimetati ka majandusharu või professionaalseid akadeemiaid,
ulatuses. Kõrgkoole nähakse koolituse pakkujatena, kuid

sega taust. E-Leadershipi leidmisel on olulised nii sihipärane

enamasti üksikute kursuste (49%) ja vähem täisprogrammide

koolitus kui ka lai ja sügav vundament.

(23%) korraldajatena.

100%
90%
80%
70%

0%
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Muu
88%
Ülikooli/HEI
täisprogrammid
23%

10%

Inkubaatorid,
cluster’id
36%

N = 118, võrgu-uuring, empirica
2015. aasta märtsist maini
Allikas: empirica 2015

Ülikooli/HEI
üksikud kursused
49%

20%

Professionaalne koolitamine/
juhendamine
50%

30%

Õppimine
konsultatsioonifirmadelt
55%

40%

Veebikursused,
e-õpe
56%

50%

Majandusharu/professionaalsed
akadeemiad
56%

Nende VKEde protsent, kes nimetas
enda ettevõttes e-Leadershipi valdkondades vähemalt ühe „olulise” õppimisallika.

Ad hoc iseõppimine
70%

60%

E-Leadershipi koolituse
ja hariduse kujundamine

E-Leadershipi pakkumised võivad adresseerida kõiki kolme
pädevusala või keskenduda ühele või kahele alale, kui need
täiendavad olemasolevaid oskusi ja pädevusi.

Robert Kopal

E-Leadership kasutab vastseid või kujunemisjärgus tehnoloogilisi

Filosoofiadoktor, R&D prodekaan, Algebra
ülikooli kolledž

suundumusi, mis on arendamiseks valmis, ja see kohandub
pidevalt digitaalse arengu kujunemise ja selle juurutamisega

E-Leadership pole ainult IKTde kõige
kasumlikum kasutamine ja organisatsioonile
väärtuse tootmine. See on midagi palju
enamat. See on valmisoleku küsimus: kui
olete valmis, on e-Leadership evolutsioon;
kui te pole valmis, on e-Leadership revolutsioon. Igatahes on digitaalses reaalsuses see
kõigile vajalik.

turul. Praegused suured suundumused, nagu mobiilsus (Mobility), Cloud Computing, Big Data analytics, sotsiaalmeedia
tehnoloogiad, Internet of Things, kliendikogemuse IT ja IT turve
vajavad nende ajakohasena hoidmiseks regulaarset külastamist.
Neid tehnoloogiasuundumusi tuleb arutada väikeste ja keskmise
suurusega ettevõtjatega (VKEd). Tegime nii ja alustasime seejärel
koostööd edukate VKEdega, sealhulgas kiiresti kasvavate

VKEd ja idufirmad on mitmekesised ka nende tehnoloogilise,

gasellidega, kes soovivad innukalt erinevatesse riikidesse

organisatsioonilise ja väärtusahel sisse seadmise poolest ning

laieneda. E-leadershipi teoreetilised määratlused ja kujunemis-

seega on neil e-Leadershipi oskuste jaoks erinevad vajadused,

järgus tehnoloogiad tuleb seada vastamisi reaalajaliste juhtimise

mistõttu on e-Leadershipi pakkumiste jaoks arendatud raamis-

nõuete, VKEde oskuste vajaduste ja sellega, et barjäärid

tik.

takistavad hariduse pakkumiste kujundamiset ülevaadete
saamist.

Kooskõlas e-Leadershipi oskuste määratlusega peab mis tahes
e-Leadershipi hariduse peamine eesmärk olema digitaalsete
tehnoloogiate kasutamine innovatsooniks.

Hariduspakkumiste kujundamise teaduspõhine alus

Määratlus

Tehnoloogia
suundumused

Majandusharu
vajadused

Haridus

Digitaalne innovatsioon ja ümberkujundamine

Äritegevuse
võimalused ja väljakutsed:

Tehniliste suundumuste kohaldatavus
ja implikatsioonid

Olemasolevad kursused ja programmid

Digivaist
Ärivaist + strateegilise juhtimise oskused

•
•
•
•

Praegused oskuste
defitsiidid
ja vahed

Olemasolevad poliitikad ja algatused

Väljaõppe ja
koolitamise tegelikkus, oskuste omandamine

Parimad tavad ja
saadud õppetunnid

Kõrgharidusasutustega seotud kogemused ja nõuded

Vahe programmi
pakkumise ja nõudluse vahel

Oskuste.ja
pädevuste komponentide liigendus:
e-CF ja teised
Allikas: empirica 2015

mobiilsus
Cloud computing
Big Data analytics
sotsiaalmeedia
tehnoloogiad
• Internet of Things

Praktiseerija ja e-Leadershipi oskuste
mõjud VKEdes ja
idufirmades

Sisu- ja vormingusoovid
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Mis on e-Leadershipi koolituse pakkumine?

Lisaks peaks pakkumine hõlmama vähemalt järgmist.
• Fookus innovatsioonile: ettevõtte innovatsioon/
ümberkujundamine potentsiaal on osa pakkumisest.

Dr. Māra Jākobsone
Läti e-Skillsi koalitsiooni koordinaator,
LIKTA asepresident

• Äritegevuse asjakohasus: akadeemilise tegevuse asemel
peaks fookus olema rakendamisel professionaalses või 		
organisatsioonilises kontekstis.

E-Leadershipi oskuste algatus peaks
arvestama VKEde koolituse spetsiifilisi
vajadusi, kuna need moodustavad nii suure
osa Euroopa äritegevuse ja töökohtade
mahust. Lühiajaline, mitteametlik koolitus
ja isikupärastatud e-Leadershipi oskuste
arengusuunad võivad täiendada ametlikku
haridussüsteemi.

• Strateegiline asjakohasus: tehnoloogia olulisust äritegevusele
õpetatakse koos selle „tehnilise rakendamisega”.

Uued e-Leadershipi koolituse
pakkumised on kerkimas
Selliste kõrgkoolide pakutavate kõrghariduse kursuste ja

Hugo de Sousa

MOOCde anlüüs, mille sihtrühmaks on VKEd või suurettevõtjad

ALPHAPPLi asutaja ja tegevdirektor

ja mille eesmärk on toota kõrge kvalifikatsiooniga spetsialiste, on
näidanud, et kogu Euroopa Liidus vastavad ainut 56 programmi

Ilma inimesteta pole e-Leadershipi.
Euroopas on rohkelt töötut
„intellektuaalset tööjõudu”. Me peab
jätkuvalt hoidma neid, kes töötavad parema
tuleviku nimel. Töötud tuleb ümber nimetada „karjäärivahetajateks”.

kõigile kolmele e-Leadershipi kriteeriumile. Nendest kolm on
juhtimise magistrid, neli MBAd, 22 teadusmagistrid, 19 muud
magistrid ja kaheksa mittemagistriõppe programmid. Vaid
kaheksa neist kestavad ainult 12 kuud või vähem ning neist kuus
on mittemagistrid ja kaks on muud magistrid. E-Leadershipi
hariduse vähesus on silmatorkav ja seda on ka lühikeste VKEde ja
idufirmade vajadustele vastavate sihtprogrammide piiratud

E-Leadershipi saab kirjeldada juhtimise, äritegevuse ja digivaistu

pakkumine.

kombinatsioonina, mis eristub traditsioonilisest IT ja muude
Algebra ülikooli kolledž, e-Leadershipi MBA

ärifunktsioonide vahelisest eraldatusest.

programm, Zagreb (Horvaatia)
E-Leadershipi pakkumise eristamisel hariduspakkumisest on
kolm kriteeriumi võtmetähtsusega.
• Sihtrühma sobivus: e-Leadershipi pakkumise sihtrühm on
ettevõtete omanikud ja suurettevõtjad, kõrgetasemelised
spetsialistid, kellel on edasijõudnute oskustasemed ja otsuste
tegemise volitused, mitte aga madalama taseme spetsialistid
või õpilased. Keskmise suurusega ettevõtete puhul on 		
sihtrühmaks täitevvõimu tasand.
• Digitaalne rakendatavus: kui objekt ei kuulu IT valdkonda, siis
peab selle rakendatavus IT-põhisele ettevõttele olema nähtav
osa õppekavast.
• Oskustaseme sobivus: õpiväljundid on bakalaureusetasemest
üks tase kõrgemal, st need võivad olla magistriõppe kursuse
komponendid.
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Mitmekülgne lähenemine
e-Leadershipile on hädavajalik

E-Leadershipi oskuste arenedes nõuavad ettevõtete vajadused
tavaliselt e-Leadershipi redelil järgmiste sammude tegemist või
samal tasemel olemasolevate oskuste mitmekesistamist ja
täiendamist.

VKE juhtide e-Leadershipi oskuste profiile ei saa tavaliselt
omandada üksnes e-Leadershipi programmist. See on tavaliselt

E-Leadershipi teekond võib minna teadlikkusest ja uudishimust

karjääri, hariduse ja koolituse ning mitteametliku õppimise (nt

digitaalse ümberkujundamise ja selle innovatsioonipotentsiaali

menorlus ja juhendamine) käigus saadavate kogemuste tulemus.

kohta nägemuse tekkimiseni – see tuleb siis juurutamisplaaniks
muuta. Teabesündmused ja avatud loengud tutvustavad teemat
suurel hulgal sihtrühmade isikutele ja innustavad neid oma

William Stevens

nägemuse kujundamisel. Järgnevad rohkem fookustatud

tegevdirektor, Tech Tour. www.techtour.com

sündmused keskenduvad üksikisikute vajaduste hindamisele.

Ettevõtte peadirektoritele ja ettevõtjatele
esitatakse aina rohkem väljakutseid organisatsiooni töö sujuvuse ja kiiruse säilitamisel. Seetõttu on oluline osa tõhusatel ja
efektiivsetel investeeringutel juhtimisoskustesse ja strateegiliste ressursside tugevdamisse. Väga oluline on ka partnerlussuhete
loomine. Juhatuse liikmete ja aktsionäride
roll on suunata juhtimist, nii et see vastaks
nendele väljakutsetele.

Edasised etapid võivad traditsiooniliste haridusprogrammide,
spetsiifiliste koolituskursuste või teadmiste juhendamise,
konsulteerimise ja kaasloome kaudu hõlmata spetsiifiliste
e-Leadershipi oskuste ja pädevuste koolitust.

Cyber 
Security &
Resilient
Business

+

<< Koolituse ja hariduse intensiivsus >>

+

E-Leadershipi teekond e-Leadershipi äritegevuse
nõudluse, hariduse ja koolituse pakkumiste raamistikuna

Strategy
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Tehn.
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Digitaalne
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VKEdele
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Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
digitaalsed oskused

See teekond sisaldab kõrghariduse partnerinstitutsioonide

Hariduse ja koolituse pakkujatel peaks olema võimalusi selle

pakutavaid kursuseid, mis vastavad erinevates etappides

e-Leadershipi teekonna erinevate etappide jaoks sobivate

erinevatele e-Leadershipi vajadustele. Vajadused varieeruvad

koolitusprogrammide ja -kursuste arendamiseks ja pakkumiseks.

operatsioonilistest strateegilisteni ja digitaalsetest ärilisteni.

Lisaks ülikoolidele ja ärikoolidele võivad teenusepakkujad

Äri- või IT-taustaga prospektiivsed õppijad võivad sisenemis-

hõlmata kutse- või tööstusakadeemiaid, kaubanduskodasid,

punkti valida operatsioonilisel või strateegilisel tasemel.

juhendamis- ja konsultatsiooniorganisatsioone ning kirjastajaid.
Kõrghariduse ja kaubanduslike või poolkaubanduslike koolitus- ja
õppematerjalide pakkujatel on veebipõhiste või mitteveebipõhis-

Pablo Hernandez

te kursuste ja programmide pakkumiseks hea positsioon.

Partner, McKinsey & Company

Konsultatsiooni ja juhendamist võib vajaduse korral kohandada
ettevõtte spetsiifiliste vajaduste järgi.

Algatuse „Generation Spain” (Hispaania
põlvkond) sihtmärgiks on noored
töötud, pakkudes neile oskusi ja võimalusi,
mida tööandjad nõuavad.
Otsime partnereid, et koolitada noorte juhtide järgmist põlvkonda teedrajaval viisil, mis
kombineerib sotsiaalsed, töö valmisoleku ja
juhtimise oskused fookusega erinevate majandusharude digitaalsetele kutsealadele.

Kõikide ELi liikmesriikide haridus- ja koolitussüsteemid peavad
arenema kiiresti. MOOCd pakuvad skaleeritavust ja laia ulatust,
kuid uuring näitas ainult e-Leadershipi piiratud ajakohast
katvust. Müüja- ja tootekoolituse väljakujunenud turg ja

E-Leadershipi koolitus tööturu mõjupotentsiaali ja ettevõtte elutsükliga
Tööjõu pakkumise mõju potentsiaal:

Skaleeritavus
Massiturg

MOOCd

ettevõtte elutsükli etapp

Innovatsioon ja ümberkujundamine:

Müüja tootekoolitus ja sertifitseerimine
Koolitusasutuste pakkumised

Idufirma

Kasvupotents.
firma

Kohaliku ettevõtluse
toetus digitaalsete
inkubaatorite ja cluster’ite abil

VKE

Suurettevõte

Kõrgharidusasutuste lühikesed
e-Leadershipi kursused

Ettevõtluse hariduse
algne kõrgharidus

Kõrgharidusasutuste täielikud
e-Leadershipi programmid
Riskikapital

Juhendamine ja konsulteerimine
Üksikisik

Allikas: empirica 2015
Graafika: Tobias Hüsing, empirica, Kecheng Liu,
Maks Belitski, Weizi Li, Henley ärikool,
Alvaro Arenas, IE ärikool, 2015
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kutselise täiendõppe sertifitseerimine ei sobi suures ulatuses
Maks Belitski

e-Leadershipiga. E-leadershipi selgelt adresseerivad kõrgharidu-

Filosoofiadoktor, ettevõtluse lektor, Henley
ärikool

sasutuste lühikursused on piiratud ulatusega ning koolitus- ja
konsulteerimisteenused on väga kulukad. Ühe võimalusena tuleb

Suurettevõtjad ning väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) näevad
e-Leadershipi raamistikku tehnoloogia
tuvastamise, rakendamise, ümberkujundamise ja kasutamise tõhusa mehhanismina.
See võimaldab uuendamiseks ja klientide
võitmiseks IT- ja äristrateegiate efektiivset
ühitamist.

kaaluda iseõppimist. E-Leadershipi hariduse parandamise
suurima reguleerimisalana nähakse MOOCsid, iseõppimist,
kõrghariduse kraadiõppe järgse elukestva õppe pakkumisi ja
spetsialisti koolituse pakkujaid.

Viis teedrajavat ülikooli ja ärikooli
Sobiva e-Leadershipi hariduse puudumise adresseerimiseks

Steven de Haes

alustasid viis üli- ja ärikooli koostööd gasellide ja ettevõtlike

Professor, infosüsteemide juhtimine, Antwerpi ülikool, Antwerpi juhtimisülikool, IT
ühitamise ja -juhtimise uurimisinstituut

VKEdega, et arutada nende koolitus- ja haridusvajadusi ning
arendada vastavalt haridusprogramme.

Meie majanduse digitaalne ümberkujundamine loob VKEde jaoks innovatsiooni
võimalusi ja äriohte. E-Skilled business ja
IT-juhid on VKEde jaoks IT väärtuse loomise
toetamisel digitaalsete varade juhtimise
peamised edutegurid.

Valentina Ivanova
Infotehnoloogia ja -teenuste abiprofessor,
New Bulgarian University
Kõrgharidusasutuste programmide nutikus
annab üliõpilastele ja ettevõtetele oma hariduse vajaduste ja eesmärkide omanikena
võimaluse kasutada programmi maksimaalse äriväärtuse saamiseks.

Kecheng Liu
Praktilise informaatika professor, Henley
ärikool, University of Reading
Digitaalne strateegia ja suutlikkus
on inforessursside efektiivse juhtimise ja
kasutamise eeltingimuseks ja see on oluline
mis tahes sellise ettevõtte edu tagamiseks,
mis kasutab oma äritegevustes IKTd.

Andrea Carugati
Kaasprofessor, filosoofiadoktor, IS
uurimisrühma juht, IT magistriõppe juht,
Aarhusi ülikool
E-Leadershipi oskused ulatuvad äris ja ITs
otsuste tegemisest kaugemale. E-Leadership tähendab arusaamist otsuste ajastusest,
et organisatsioonid toimiksid parimal viisil.

Alvaro Arenas
Infosüsteemide professor IE Business
Schoolis
E-Leadershipi oskuste vahe nõuab uute
hariduspakkumiste loomiseks nõudluse ja
pakkumise huvirühmade koostööd. E-Leaderid peavad olema kohanevad probleemilahendajad, kellel on head juhtimisoskused
ja võime kasutada oma äritegevuses digitaalseid tehnoloogiaid. IE Business School
on loonud kursuste portfoolio, et valmistada
üliõpilased tuleviku e-Leaderitena ette.
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Ülikoolide paindlik lähenemine
(Agile University): lühikeste
e-Leadershipi kursuste seeria
New Bulgarian Universitys

Kavandatakse praktilised, tehnilised ja strateegiaga seotud
kursused, mis vastavad sihtrühma vajadustele.
• Strategy Development for Digital Intensive Organizations
• Cyber Security And Resilient Business
• IT Marketing
• Cloud Technology

New Bulgarian University (NBU) arendustöö keskmes on

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy

nägemus, et

• Leading a Development Team.

• VKEd vajavad ülikooli pakutavaid teadmisi ja oskusi, kuid
• nad ei tunnista kõrgharidusasutusi elukestva õppe

Modulaarsed poolepäevased VKE
kasvu, sotsiaalmeedia turunduse ja
ärianalüüsi kursused Aarhusi ülikoolis –
e-Leadership-seeria

pakkujatena.
Selle väljakutse lahendamiseks keskendub kursuse arendus
õppekava pidevale täiustamisele, kasutades selleks paindlikke
metoodikaid, et sammu pidada järjest edasi liikuva innovatsiooniga. Tavapärane karjääri arengu joamudelit järgiv lähenemine

Aarhusi ülikool on arendanud vajalike nõuete põhjal neljast

takistab kiiret reageerimist oskuste nõuete muutumisel.

kursusest koosneva „e-Leadership-seeria”. Kursuste eesmärk on
rahuldada väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd)

Väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKEd) vajavad

vajadust kiirkursuste järele – soovitud õppeväljundid saavutatak-

paindlikkust – seega paindlik ülikool (Agile University) vastab

se poolepäevastel kursustel. Neid kursuseid turundati laialdaselt

nende vajaduste.

ülikooli SME ökosüsteemis ja käivitada saaks kolm kursust.

Kahe- kuni nelja-aastase fikseeritud haridusprogrammi asemel

Eesmärk on jätkata nende kursuste pakkumist ja kohandamist.

pakkus NBU järgmist.

Aarhusi ülikoolis töötati välja järgmised esitlused.

• Haridusprotsessi alguses määratlevad VKEd oma strateegilise

• Social Media Strategy
• Business Analytics

eesmärgi ja ärilised vajadused.

• Planning/Managing for Growth

• VKEd konsulteerivad ülikooliga ja lühiajaline

• Partner management / virtual business networks.

hariduspakkumine valmistatakse ette.
• Visandatakse potentsiaalsete pakkumiste modulaarne loend.

Kahe olemasoleva pika programmi
kohandamine VKEde vajaduste järgi
Antwerpeni juhtimisülikoolis

• VKEd valivad haridusmoodulid, mis annavad nende
ettevõttele kõige rohkem väärtust.
• Järgneb „haridussprint”.
• Sprindile järgneb sprindi ülevaade, et kontrollida saavutusi,
ja sprindi retrospektiiv, et analüüsida protsessi- ja eesmärgi

Lühiajaliste, paindlike ärikriitilise ITga seotud pakkumiste nappus

edusamme.

on eriti suur IT-turbes, -arhitektuuris ja -juhtimises ning spetsiaal-

• Seejärel hinnatakse VKE äravajadusi strateegilise eesmärgi

selt väiksematele ja noorematele ettevõtetele pole ühtki

suhtes.

pakkumist.

• Visandatakse uus hariduspakkumiste modulaarne loend, mida
täiendatakse uute vajadustega ja mis toob väikeste ja

Antwerpi juhtimisülikoolis ei loodud IT governance ja Enterprise

keskmise suurusega ettevõtjale (VKEd) kõige suuremat

Architecture magistriprogramme täitma VKEde ja suurettevõte-

väärtust.

te sihtrühma vajadusi.

Sprindi pikkus võib olla üks nädal kuni semester. Selline sprindi ja
ülevaatamise protsess võib strateegilise eesmärgi arenedes
jätkuda VKE ja ülikooli koostööna elukestva õppe vormis.
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VKEsid uurima hakates suutis Antwerpi juhtimisülikool kohanda-

Neljapäevane programm „e-Leadership Skills: New Technology

da magistriprogrammide ainekava ja lisada olemasolevate

and Business Architecture” arendati täielikult VKEde vajadusi

magistriprogrammide õpetamisele interaktiivsema ja kohanda-

silmas pidades. Kuigi seda ei viida veel läbi reaalse kursusena,

tavama lähenemise.

jätkatakse selle pakkumist Henley ülikoolis ja praegu turustatakse seda teiste kõrgharidusprogrammidega paketina „Be

Uurimistulemuste põhjal otsustati anda individuaalsele juhenda-

Exceptional”.

misele õppekavas suurem osa, viies teenuse konsultatsioonile
lähemale.

Lisaks otsustas Henley teha sihtrühmadega kaheetapilised
töötoad, et näidata e-Leadershipi õpingute rakendamist päriselu

Uus ärikooli kõrgharidusprogramm
VKEdele, lisaks kaks töötuba Henley
ärikoolis ja MOOC tutvustamas
VKEdele e-Leadershipi

olukorras.
Kolmandaks kujundati VKE sihtrühma vajaduste järgi ümber ka
äri ja IT ühitamise kursus.
Neljandaks luuakse praegu MOOCd, mis tutvustab e-Leadershipi

Henley ärikool näitas e-Leadershipi haridust kiiresti kasvavatele

selle sihtrühmale.

ja ettevõtlikele VKEdele neljas erinevas kohas.

- Ettevõtte kasvu ja innovatsiooni
kiirendamine e-Leadershipi oskuste
efektiivse arenduse kaudu
- Organisatsiooni
tulemuslikkuse tõstmine

Strateegiline
juhtimine

- Konkurentsivõime digitaalsete ja
IT-strateegiate kaudu
- Käibe tõstmine
digitaalsete oskuste efektiivse
kasutamise kaudu

Erialadevaheline hübriid
Juht, kes juhib mitmetasandilisi
meeskondi

Digivaist

• Digitaalsete suundumuste
kasutamine
• Ettevõtte IT ühitamine
• Ettevõtte andmeanalüüs
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• Ettevõtte müügioskused
• Strateegiline turundus
• Halduse ja
• Turule sisenemine
• Investeerimisoskused

Ärivaist
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digitaalsed oskused

Silmiavav MOOC ja VKE juhtimiskursus
ülikoolis Instituto de Empresa
(IE Business School)

Poliitilised soovitused

Digitaalsed tehnoloogiad saavad aidata väikestel ja keskmise

seks valdkonna ja akadeemiliste ringkondade sidusrühmadele,

Tagamaks, et Euroopas on lähitulevikus piisavalt e-Leadershipi
oskusi, antakse järgmised soovitused. Soovitused on rakendamivalitsusele ja muudele huvirühmadele liikmesriigi tasandil ning

suurusega ettevõtjatel (VKE) muutuda konkurentsivõimalise-

Euroopa Liidu asutustele. Need moodustavad e-Leadershipi

maks, tehes muudatusi strateegias ja suunas, aga ka täiustades

oskuste tegevuskava kõikidel Euroopa tasanditel.

tõhusust ja efektiivsust. Sellel kursusel vaatab IE Business School
IT väärtuse ettepaneku üle ja uurib kuidas tehnoloogia ümberku-

1. soovitus – uurimused
ja koolitused

jundamine seda suurendab.
Kursust õpetati IE Business Schoolis Madridi linnakus vahetule
auditooriumile ja samal ajal edastati see MOOCna. Seda

Nacho de Pinedo

õpetasid IE Business Schoolis kolm professorit: Alvaro Arenas,

Ettevõtja ja äriingel, ISDI Interneti arengu
instituut

Jose Esteves ja Silvia Leal.

Me ei ela muutuste ajal, vaid aegade muutumises. 20. sajandil vermitud juhtimise,
talendi, oskuste ja suhtumise kontseptsioone tuleb korrigeerida, et need vastaksid
uue digiajastu tempole.

Empiirilistele leidudele tuginedes kujundati kursus „Digitaalse
innovatsiooni haldus ja IT Governance” ümber ja kohandati
sihtrühma vajadustele. Programm sisaldab SPOCsid (Small
Private Online Courses) ja klassikalisi kombineeritud õppevorme,
mis sisaldavad auditoorseid loenguid ja interaktiivseid vestlusi.
Programm on olnud edukas ja see jätkub järgmisel aastal.

Uurimused on näidanud, et Euroopa väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele (VKEd) ja idufirmadele mõeldud e-Leadershipi
koolitusprogramme ja -kursusi pole piisavalt. See kehtib
kõrghariduse ja koolituste pakkujatele ning veebipõhise ja
kombineeritud õppe pakkujatele. Ühelgi neist ei ole piisavat
lahenduste portfooliot, et pakkuda e-Leadershipi oskuste
integreeritud, tunnustatud ja akrediteeritud vormis. Lisaks
peavad nad veel tõestama, et nad on sellise koolituse läbiviimiseks sobilikud.
Euroopa ülikoolid ja ärikoolid peavad tegema fundamentaalseid
muudatusi, et muutuda akadeemilisel tasemel elukestva
koolituse pakkujateks professionaalidele ning jätkata samal ajal
kõrghariduse pakkujatena. Progress on aeglane ja vaja on
julgemaid samme, et tegeleda
• uute haridus- ja koolitusturule sisenevate veebipõhise 		
hariduse pakkujatega;
• mitmekesise rahvusvahelise „ostlemise” käitumist muutva
üliõpilaskogukonnaga;
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Mobiil
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Big Data
Analytics

Uurimine ja
koolitamine

Arendamine
Kasutuselevõtt ja
skaleeritavus
Tutvustamine

IT-pärandisüsteemid

Sotsiaalmeedia

Internet of
Things

Huvirühmade
koordineerimine

Jälgimine ja
võrdlusuuring

Poliitika
kohustus

Koalitsioonid kõigil
tasemetel
Juhtimine

Jälgimismehhanismid

Euroopa Liit

Parimad tavad

Liikmesriigid

Teabevahetus

Rahvusvaheline koostöö

Huvirühmad

• üha nõudlikumaks muutuva spetsiifilisi mooduleid hõlmava

Uute digitaalse juhtimise hariduse ja koolituse tüüpide ja viiside

koolitusega, kus mooduleid saab kombineerida ja ühitada,

kõrval peavad üli- ja ärikoolid tegema rohkem uuringuid, et edasi

soovides

arendada digitaalse juhtimise ning selle organisatsooni- ja

• hübriidõppemudelitelt uut õppekvaliteeti (nt mängustamine,

inimtegurite käsitlust, et see oleks ettevõtte kontekstis edukas.

virtuaalsed koostöökeskkonnad, veebipõhised eksamid ja
testid, isikupärastatud õppepakkumised jne).

Prof Mika Helenius
Aalto ülikool, Soome infotöötlemise ühingu
aseesimees

Uurimused on näidanud, et e-Leaderid, eriti VKEdes ja idufirmades, liiguvad niinimetatud tõmbeõppimise strateegia suunas

Euroopa organisatsioonid peavad taastama
oma konkurentsivõimelise positsiooni, täiustades tarkvarakeskse ärivaldkonna innovatsiooni juhtimist. E-Leadershipi oskuste
voolu täiustamiseks on Aalto ülikool
käivitanud kaks e-Leadershipi programmi: digitaalse teenuse disaini ja ehituse
magistriprogramm ning tuleviku CIO äri- ja
infosüsteemide loomise programm.

ning hangivad vajalikke professionaalseid teadmisi erinevate
kanalite kaudu, nagu MOOCd, kombineeritud haridus ja
lühikursused.
Kõrghariduse ja majandusharu/äri vahelise koostöö propageerimine ja arendamine on ELi kõrghariduse kaasajastamise
tegevuskava ja Erasmus+ programmi (2014–2020) keskne osa,
eriti ühenduste Strategic and Knowledge Alliances kaudu. Need

Nagu allpool on näidatud, on selles valdkonnas uurimistegevuse

on mõeldud selleks, et pakkuda kõrghariduse ja äri-/tööstussek-

suurendamiseks olemas Euroopa rahastamisallikad; täiendavaid

tori vaheliste koostööprojektide jaoks struktureeritud partnerlus-

allikaid võib rakendada Euroopa ja riiklikul tasemel ning

suhteid.

olemasolevaid võib muuta, et kujundada ning luua selle ja seotud
Euroopa tööstuse ja tööturu jaoks oluliste teemade kohta uus
Euroopa teadusuurimuste kava.
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Soovitatavad tegevused

Rahastamisvõimalused juurutamiseks

• Koolituste ja kõrghariduse pakkujad ning konsultatsioonifirmad

Kasutage Euroopa Komisjoni rahastamisvõimalusi, mida

peavad jätkama koostööd ja propageerima e-Leadershipi,

pakutakse järgmiselt.

arendama e-Leadershipi koolituskursuseid ja -programme ning

• Erasmus+ programm (http://ec.europa.eu/

neid VKEde ja idufirmade juhtidele pakkuma.

programmes/erasmus-plus/index_en.htm);

• Koolituse- ja hariduspakkujad, kaubanduskojad

• Horisont 2020, nt individuaalstipendiumide uuenduslikud

vahendajad ja valdkondade ühendused peavad sobivate 		

koolitusvõrgud (http://ec.europa.eu/research/			

e-leadershipi programmide pakkumiseks looma strateegilisi liite.

participants/portal/desktop/en/);

• Huvirühmad peavad arendama uusi koolitusprogramme, 		

• CENi IKT oskuste töötuba (http://www.cen.eu/work/		

põhinedes sealjuures Euroopa algatuste kogemustele

areas/ict/eeducation/pages/ws-ict-skillsi.aspx)

e-Leadershipi ja ainekava suuniste, profiilide, märgistamise ja

• ELi struktuuri- ja sotsiaalfondid (http://ec.europa.eu/		

kursuse näidetega.

regional_policy/en/funding/ and http://ec.europa.eu/esf/).

• Koolitusepakkujad peavad olemasolevaid programme kohanda-

• Rahastamisvõimaluste portaal: http://europa.eu/youreurope/

ma, et need vastaksid väikeste ja keskmise suurusega ettevõtja-

business/funding-grants/access-to-finance/

te ja idufirmade e-Leadershipi moodulite (sealhulgas õppimise
hübriidmoodulid, nagu MOOCd) nõudlusele, täites spetsiifiliste
oskuste nõudeid ja vastates selle profiiliga õppijate „isude” ja
„ostlemise” käitumisele.

Bernd Böckenhoff

• Ülikoolid ja ärikoolid peavad juurutama elukestva õppe 		

Academy Cube’i tegevdirektor

paradigmasid ja muutuma elukestva õppe koolituste pakkuja-

Ärijuhtidele ja otsusetegijatele neile vajalike
digitaalsete oskuste pakkumine on digitaliseerimise edendamise ja Euroopa majanduse edu tagamise võtmeks 21. sajandil.
Academy Cube toetab nende oskuste aktiivset kultiveerimist ja aitab ettevõtjatel kui tuleviku juhtidel kasuta digitaalses maailmas
tekkivate võimaluste eeliseid

teks, pakkudes erinevat tüüpi ja erineva suurusega kõrgharidusja koolitusprogramme aina mitmekesisemale kogukonnale
kõigis tööelu tsükli etappides.
• Tuleb uurida võimalusi ning arendada ja juurutada kiiremini muu
osapoole sertifitseerimis- ja akrediteerimisvõimalusi
(sealhulgas majandusharu ja ülikoolide ühtse sertifitseerimise
võimalused), et meelitada erialase karjääriga sihtrühmi.
• Üli- ja ärikoolid peavad panema suuremat rõhku digitaalsele
juhtimisele kui peamisele uurimisteemale ja arendama sobivaid

EUROOPA E-LEADERSHIPI

kontseptsioone, metoodikaid ja teooriaid, aga ka õppematerja-

ÕPPEKAVA SUUNISTE JA PROFIILIDE
KVALITEEDIMÄRGIS JA HINDAMISTÖÖRIIST

le.
• Euroopa ja riiklikke kolme juhtimise valdkonna uurimistegevuste

Saate neid vaadata siit: http://eskills-guide.eu/documents/

tugevdamiseks mõeldud rahastamisallikaid tuleb edasi

ja http://eskills-lead.eu/documents/

arendada, et kujundada ja luua uus Euroopa uurimiste tegevus
kava selle ja seotud teemade kohta, mis on Euroopa majandusharu ja tööturu jaoks äärmiselt olulised.

John Higgins
Peadirektor, DIGITALEUROPE
DIGITALEUROPE panustab lihtsasse ja
majandusharule keskenduvasse juhtimise
ökosüsteemi, mis edendab efektiivse e-Leadershipi programmi arendust, kvaliteedi
hindamist ja tunnustamist.
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2. soovitus – huvirühmade
koordineerimine

Peter Hagedoorn
Peasekretär, EuroCIO
EuroCIO-l on hea meel osaleda e-Leadershipi Euroopas edendavas algatuses
ja EuroCIO-l on hea meel, et haridusprogramm, mida ta arendas kuue Euroopa
ülikool ja ärikooliga, valiti välja üleeuroopaliste e-Leadershipi ainekava profiilide
ja suuniste kujundamiseks. Koos teiste
Euroopa huvirühmadega tutvustame nüüd
neid tulemusi aktiivselt, et tõsta digitaalse
talendi pakkumist ja muuta kõrgharidusturg
läbipaistvamaks.

Arenduste praegust kiirust arvestades tuleb jätkata huvirühmade
mobiliseerimisega riiklikul ja Euroopa tasemel, et edendada
e-Leadershipi tutvustamise, juhtimise ja koostöö tegevusi.
E-Leadershipi oskusenõuete ja nõudluse teadlikkus ning seotud
poliitilised algatused ja tegevused pole kogu Euroopas võrdselt
jaotatud. Tuleb suurendada teabevahetust kõikidel tasanditel.
Tuleb otsid sünergiat üleeuroopaliste kampaaniate „e-Skills for
Jobs“ ja „Watify“ (2015–2016), tuleviku oskusi ja koolitusi
käsitlevate algatuste ning algatuse „Grand Coalition for Digital

3. soovitus – jälgimine ja
võrdlusuuringud

Jobs“ kaudu.

Soovitatavad tegevused

Praegused kvantitatiivsed andmed ja statistika vajavad veel
täiustusi, et soodustada paremat arusaamist E-Leadershipi

• Huvirühmade parem koordineerimine, et edendada

oskuste nõudluse ja pakkumise vahelisest dünaamikast.

e-Leadershipi tutvustamise, juhtimise ja koostöö tegevusi ühtsel

Olemasolevad andmekogumid ei vasta e-Leadershipi kontsept-

ja tõhusal viisil.

sioonile.

• Tuleb tagada peamiste huvirühmade aktiivne osalemine ja
koostöö.

Digitaalse juhtimise oskusi ei saa äriliste, digitaalsete ja stratee-

• Tuleb julgustada liikmesriikide valitsuste, huvirühmade ja

giliste oskuste kombinatsioonina olemasolevaid andmekogu-

ühingute (sealhulgas koolitusepakkujate ja kõrghariduse

meid kasutades hõlpsasti kvantifitseerida. Olemasolevad oskuste

ühingud) tegevust.

uuringud, nagu PIAAC, kasutavad selliseid oskuste näitajaid, mis

• Majandusharu pikaajaline arendamine ja töötamine muude

on e-Leadershipi oskuste jaoks liiga laialivalguvad. E-Leadershipi

huvirühmadega (sealhulgas IT valdkonna ja IT kasutajate

kvalifitseeritud kutsealade jaoks pole kutsetele vastavaid

valdkonna ühingud) kasupartnerlussuhete ja koostöö vormis.

ISCO-kategooriaid. Turuülevaated on kulukad ja sageli liiga

• Ülikoolid, ärikoolid, tööhõiveorganisatsioonid,

väikesed, et riikide kohta võrreldavaid järeldusi teha. Big Data

aktiivsed tööandjad ja ametiühingud peavad edendama

analytics nõuab uurimist.

Euroopa suuniste ja profiilide kasutamist e-Leadershipi oskuste
jaoks uute õppekavade arendamiseks.

E-Leadershipi regulaarne poliitiline jälgimine ja võrdlusuuringute

• Huvirühmi tuleb julgustada, et need hakkaks tõhusa juhtimis-

tegemine, mida Euroopa Komisjon ja mitmed liikmesriigid on

struktuuri loomisel aktiivsetes partneriteks.

IKTs tegutsejate oskuste jaoks alates 2007. aastast teinud,

• Tuleb arendada juhtimismudelit digitaalse hariduse ja koolituse

annaks teavet, mida vajavad poliitika kujundajad tugevuste ja

pakkumiseks ning liikuda juurutamise suunas.

nõrkuste ning ohtude ja võimaluste osas. Euroopa Komisjon on
nõus jätkama neid pingutusi (sealhulgas ka digitaalse ettevõtluse
poliitika jälgimise tegevused) teatud ajavahemike järel, et mõõta
Komisjoni poliitiliste tegevuste progressi.
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Carl Benedikt Frey

• Hõlbustage ülemaailmset teabe- ja parimate tavade vahetust

Oxford Martin School Oxfordi ülikoolis

 parimates digitaalse juhtimise valdkonda kuuluvates ülikoolides,
ärikoolides, konsultatsoonifirmades.

Euroopa otsuste tegijad vajavad kindlat
arusaama sellest, kuidas tehnoloogia, tööturu ja ärimudelite häired esitavad väljakutse
majandusharule, poliitikategevusele, haridus- ja koolitussüsteemidele ning muudele
institutsioonidele ning kuidas tulevastel
aastatel vajalikel oskustel ja e-Leadershipi
oskused on head võimalused suurendada
talentide ülemaailmset konkurentsi.

• Jätkake parimate tavade poliitika ja mitme huvirühma
partnerluse algatuste selgitamist ja edendamist.
• Levitage võrdlusuuringute tulemusi ja parimate tavade näiteid
ning julgustage võrguplatvormide arendamist.

4. soovitus – poliitiline kohustus

Parimate tavade poliitika ja algatuse näited võimaldavad
Euroopa huvirühmadel õppida teiste huvirühmade kogemustest.

Euroopa huvirühmade ja poliitika kujundajate seas ollakse

Talentide konkureerimine on rahvusvaheline, seega tuleks

laialdaselt ühel meelel, et digitaalne juhtimine ja ettevõtlus on

jälgimise ja võrdlusuuringute tegevusi laiendada nii, et need

tulevastel aastatel Euroopas peamised poliitika teemad, eriti

hõlmaksid Jaapanit, USAd ja Kanadat, aga ka Hiinat ja teisi Aasia

majanduse digitaalse ümberkujundamise kontekstis. Strategic

ja Ladina-Ameerika riike.

Policy Forumi aruanne „Digital Transformation of European
Industry and Enterprises” hõlmab ELis digitaalse ümberkujunda-

See võib hõlmata Euroopa Komisjoni, Eurostati ja ELi liikmesrii-

mise poliitilisi soovitusi, sealhulgas e-Leadershipi arendust.

kide valitsuste koostööd väljaspool Euroopat asuvate riikide

Euroopa Komisjon on alates 2013. aastast käivitanud e-Leaders-

asutuste ja institutsioonidega. Koostöömehhanismid peavad

hipi oskuste algatusi ja 2015. aastal käivitas komisjon kampaa-

adresseerima määratlusi ja meetrikat, näitajate ja metoodiliste

niad Digital Entrepreneurship Monitor ja Watify.

käsitluste levinud kogumeid, uuringute tegemist ja data anlysis
ning need peaksid ühtlustama olemasolevaid andmeallikaid.

Soovitatavad tegevused
• Otsige uusi e-Leadershipi oskuste nõudluse ja pakkumise teabe
allikaid, sealhulgas sotsiaalmeedia andmed ja Big Data
analytics, et luua mitmekülgne jälgimis- ja prognoosisüsteem.

Bernhard Rohleder

• Veenduge, et e-Leadershipi oskuste määratlused oleks uute

Tegevdirektor, Bitkom

ettevõtte ja tehnoloogiliste arengute jaoks kohandatud ning
jääks poliitika osas asjakohaseks.

Bitkom on veendunud, et valitsuse, majandusharu ja haridusinstitutsioonide kokkutoomine on digitaalse juhtimise väljakutsetele
vastamiseks äärmiselt oluline. See kehtib
nii riiklikul kui ka Euroopa tasandil. Bitkom
on loonud oma akadeemia ja teeb tihedat
koostööd Saksamaa föderaalvalitsuse ja
kõrghariduse sektori institutsioonidega.
Euroopas on Komisjon käivitanud e-Leadershipi algatuse kui digitaalse majanduse
tuleviku tipptaseme nurgakivi.

• Analüüsige asjakohaseid Eurostati andmeid ja vahetage 		
jälgimistavasid Aasia ja Põhja-Ameerikaga.
• Looge e-Leadershipi pakkumise ja nõudluse kohta hinnangulised
arvutused, et pidevaks jälgimiseks ja võrdlusuuringute
tegemiseks luua üleeuroopalised ja riiklikud jälgimismehhanismid.
• Jälgige maailmas toimuvaid digitaalse juhtimise valdkonna uusi
tegevusi ning analüüsige nende arenguid ja nende asjakohasust
Euroopale.
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Soovitatavad tegevused

Yves Poilane
Tegevdirektor, Telcom ParisTech, ja asepresident, ühing Pasc@line

• Riiklikud poliitika kujundajad ja huvirühmad peavad näitama
pühendumist e-Leadershipi oskuste ja digitaalse ettevõtluse

Ühing Pasc@line teeb nüüd Prantsusmaal
koostööd CIGREFi ja teiste tähtsate
tegijatega, et levitada arusaama e-Leadershipi oskuste olulisusest. Kõik partnerid
nõustuvad, et lähenemine peab olema
dünaamiline: oskused digitaalse transformatsiooni juhtimiseks pole sihtkoht, vaid
teekond, mis aitab uuenduslikel ettevõtetel
vältida Schumpeteri loovasse hävingusse
langemist.

		 osas ning skaleerima oma pingutusi pikaajalises perspektiivis.
• Riiklikud fondid ja programmid peavad olema suunatud just
digitaalsele ümberkujundamisele ja vajalike seotud (eriti 		
digitaalse juhtimise) oskuste edendamisele.
• ELi liikmesriigid peavad koolitusse ja elukestva õppe
projektidesse investeerimiseks kaaluma Euroopa regionaalse
arenduse fondi ja Euroopa sotsiaalfondi kasutamist, et aidata
väikestel ja keskmise suurusega ettevõtjatel minna üle
digitaalsele majandusele.

Tegevused ja algatused tekivad riiklikul tasemel aeglaselt.

• Riikide valitsused ja huvirühmad peavad fondide parimal viisil

Esimesi näiteid ja parimate tavade juhtumeid on selgitatud ja

kasutamiseks juurutama edukate projektide parimate tavade

näidatud erinevates Euroopa Komisjoni veebiportaalides.

kogemusi.

Riiklikud poliitika kujundajad ja huvirühmad peavad muutuma

• Liikmesriigid peavad looma rahastamisprogramme ELi ja

aktiivsemaks ja näitama suurt pühendumist ning juurutama

riiklikel tasemetel, et koolitada ja viia kvalifitseeritud inimesed

infrastruktuure ja algatusi igas liikmesriigis nii, et nende

kokku ettevõtjatega, eriti väikeste ja keskmise suurusega

eestvedajaks on riiklikud poliitikad.

ettevõtjatega.
• Euroopa Komisjon peab koguma teavet selliste fondide kaudu
toetatud asjakohaste projektide kohta ja esitlema parimate
tavade juhtumeid.

Ana Neves
Direktor, FCT teaduse ja tehnoloogia sihtasutus, Portugali haridus- ja teadusminister

Antonello Busetto

Portugali digitaalsete töökohtade riiklik koalitsioon otsustas suurendada 2015. aastal
digitaalselt kvalifitseeritud professionaalide tootmist ja eriti edendatakse kasvu ja
konkurentsivõime tõstmiseks e-Leadershipi
oskusi.

Direktor, Assinform – infotehnoloogia ettevõtete rahvuslik assotsiatsioon.
Haridus on võti innovatsiooni ja kasvu
tagamiseks ning Assinform kavatseb teha tihedat koostööd haridusministri, ülikoolide ja
Agency Digital Italyga tagamaks, et Itaalias
edendatakse innovatsiooni jaoks vajalikke
e-Leadershipi oskusi.

Antonio Saravia
Üksuse Red.es digitaalmajanduse asedirektor; tööstus-, energeetika- ja turismiministeerium
Hispaania digitaalarengu tegevuskava on
koondanud kõik ambitsioonikate riiklike eesmärkidega sidusrühmad. Kavatseme luua
riikliku e-Leadershipi koalitsiooni, alustades
hiljutisest strateegilisest riiklikust kokkuleppest ettevõttega Telefonica, España Open
Future.

29

E-Leadership

Väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate
digitaalsed oskused

Tänuavaldused
Selle teenuselepingu tellis Euroopa Komisjoni siseturu, tööstuse,

Oleme tänulikud juhtkomitee järgmiste liikmete toele ja

ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat. André Richier (peaadmi-

panusele: Kumardev Chatterjee (European Young Innovators

nistraator, KETde üksus, digitaalne tootmine ja koostalitlusvõi-

Forum), Laura Delgado Garcia (Ernst&Young), Tina Doerffer

me) oli meie kontaktisik kogu uurimuse vältel.

(Doerffer Leadership Group) ja Bo Sejer Frandsen (it-forum).

Selle teenuselepingu valmimisse panustasid oma tööga parimad

Täname ka meie Euroopa infoühiskonna teaduse (ENIR) võrgu

üli- ja ärikoolid, peamised ühingud ning suurettevõtete ning

iga ELi liikmesriikide korrespondente, 1.–2. juunil 2015. aastal

väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate spetsialistid. Soovime

Brüsselis toimunud konverentsi (European Conference on Digital

toe eest eriti tänada Aarhusi ülikooli, Antwerpi juhtimisülikooli,

and Key Enabling Technologies Skills) eksperte ja osalejaid ning

Henley ärikooli, IE Business Schooli, INSEADi, New Bulgarian

erinevaid kogu Euroopas toimuvatesse sündmustesse panusta-

Universityt, PIN-SMEd, EYIFi, CIONETi, IDCd, EFMD ning

vaid esinejaid, arutlusringist osavõtjaid ja ümarlauaeksperte.

regionaalsete cluster’i sündmuste kohalikke võõrustajaid
Saksamaal, Hispaanias, Soomes, Portugalis, Ühendkuningriigis,
Prantsusmaal ja Tšehhi vabariigis.
Saavutatud tulemused poleks olnud võimalikud nende ELi
liikmesriikide ekspertide ja riiklike huvirühmade osaluseta, kes
toetasid meid kogu selle teenuselepingu kestel, vastates
veebiküsitlustele ja intervjuudele ning osaledes üritustel.
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