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Vastuuvapauslauseke
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vastuullinen seuraavan informaation mahdollisista käyttötavois-

ta. Esitetyt näkemykset ovat kirjoittajien omia eivätkä välttämät-

tä edusta Euroopan komission näkemyksiä. Mikään tässä 

esitteessä ei viittaa tai ilmaise minkäänlaista takuuta. Tuloksia 

tulee käyttää vain suuntaviivoina osana kokonaisstrategiaa.

© Euroopan yhteisö, 2015. 

Kopiointi on sallittua, kunhan lähde ilmoitetaan.
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Esipuhe

Jotta Eurooppa voi kilpailla, kasvaa ja luoda työpaikkoja, on 

varmistettava, että meillä on ihmisiä, jotka pystyvät johtamaan 

teollisuuksiemme digitaalista innovaatiota ja muutosta. Uudet 

teknologiat ja korkean taitotason ammattilaisten ja liiketoimin-

tajohtajien (e-leaderien) niiden pohjalta kehittämät ideat ovat 

kasvun keskeinen veturi. Arvioiden mukaan vuoteen 2020 

mennessä digitaalialan ammattilaisista on 800 000 henkilön ja 

e-leadereista 200 000 henkilön vajaus. Viime toukokuussa 

Euroopan komissio pani alulle Digitaalisten yhteismarkkinoiden 

strategian. Toteuduttuaan Digitaalisten yhteismarkkinoiden 

strategian hyöty Euroopan taloudelle voisi olla yli 415 miljardia € 

vuosittain. 

e-Leadership on keskeinen osatekijä Digitaalisten yhteismarkki-

noiden strategian tavoitteessa edistää modernin eurooppalaisen 

teollisuuden tarvitsemaa digiosaamista. Asianosaiset vetoavat 

yhdessä jäsenvaltioita lisäämään tukeaan e-Leadership taitojen 

kehittämiselle. Keskustelufoorumi European Strategic Policy 

Forum on Digital Entrepreneurship suositteli, että e-Leadership 

osaamissisältöjen pitäisi olla osa liikkeenjohtokoulutusta ja 

liikeyritysten johtajien ja ylempien hallintovirkamiesten opetus-

ohjelmia. Euroopanlaajuinen yhteishanke luoda e-Leadership 

taitojen tarjontaa kaikille osa-alueille ja yrityksille koetaan 

yleisesti välttämättömäksi. 
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Tämä dokumentti esittää yhteenvedon e-Leadership taitojen 

kehityksen uusimmista suuntauksista Euroopassa sekä konkreet-

tisia esimerkkejä parhaista teollisuuden ja oppilaitosten 

kehittämistä käytännöistä ja paneurooppalaisten suuntaviivojen 

toteutuksista. Jatkojulkaisut tulevat tarkastelemaan digitaalisia 

ja keskeisiä mahdollistavia teknologioita hyödyntävien yritysten 

johtamistaitovaatimuksia mukaan lukien uusimmat kehittyneet 

tuotantoteknologiat. 

Nautinnollisia lukuhetkiä!

Lowri Evans
pääjohtaja

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 
pk-yritystoiminnan pääosasto

Euroopan komissio
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e-Leadership - avaintekijä edistettäessä 
Euroopan kilpailukykyä ja innovaatio-
potentiaalia

e-Leadership on ratkaisevan tärkeää yritysten ja teollisuuden 

liiketoimien menestykselle. Sijoitettuna asianmukaiseen 

organisationaaliseen yhteyteen ja liiketoimintastrategiaan 

e-Leadership on avain uusien digitaalisten teknologioiden 

käytölle innovaatioon ja muutokseen. Johtaja tarvitsee e-Leader-

ship taitoja pannakseen alulle ja saadakseen aikaan digitaalista 

innovaatiota:

• Strateginen johtaminen: Johda moniammatillista henkilöstöä 

 ja vaikuta asianosaisiin raja-aitojen yli (toiminnallisten,  

 maantieteellisten)

• Liiketoiminnan ymmärrys: Kehitä uusia liiketoiminta- ja  

 käyttömalleja, jotka tuottavat arvoa organisaatioille.

• Digitaalisuuden ymmärrys: Visioi ja vie eteenpäin liiketoi- 

 minnan tehokkuutta parantavia muutoksia hyödyntämällä  

 digitaaliteknologian suuntauksia innovaatiomahdollisuuksina.
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e-Leadership Euroopassa - käynnistetyt 
toimet 

EU:n e-skills strategia, joka perustuu Euroopan komission 

tiedoksiantoon e-Skills for the 21st Century: Fostering Competiti-

veness, Growth and Jobs‘ (2007, e-Taitoja 21. vuosisadalle, 

kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden edistäminen) on ollut 

tärkeällä sijalla pyrkimyksessä kohottaa Euroopan yritysten 

kilpailukykyä, tuottavuutta ja innovaatiokykyä. Se auttaa 

parantamaan kehysedellytyksiä innovaatiolle ja kasvulle ja  

uusille digitaalityöpaikoille ja suosittelee työvoiman tietämyk-

sen, taitojen, pätevyyksien ja luovuuden jatkuvaa päivittämistä 

tehokkaalla elinikäisellä oppimisella. Vuonna 2013 Euroopan 

komissio pani alulle "Suuren koalition digitaalialojen työpaikko-

jen edistämiseksi" tehostaakseen ja nopeuttaakseen pyrkimys-

tään digiosaamisvajauksen täyttämiseen.

e-Leadership taitojen kolmio

Strateginen
johtaminen

Liiketoiminnan
ymmärrys

Digitaalisuuden
ymmärrys

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



Tähän liittyen Euroopan komissio on käynnistänyt e-Leadership 

taidoille omistetun aloitteen, joka on saanut asianosaisilta 

lämpimän vastaanoton ja tukea. Se käynnistyi vuonna 2013 

keskittyen suuriin yrityksiin ja sitä laajennettiin vuonna 2013 

sisältämään myös pienet ja keskisuuret yritykset, gaselliyritykset 

ja toimintansa aloittavat yritykset. Aloitetta tullaan tehostamaan 

vuonna 2016. e-Leadership taitojen kysymys on olennainen 

digitaalisen yrittäjyyden käytännöille ja toiminnoille. 

Erityisesti Euroopan digitaaliyrittäjyyden poliittisen foorumin 

raportti "Euroopan teollisuuden ja yritysten digitaalinen muutos" 

(the digital transformation of European industry and enterpri-

ses), maaliskuu 2015, suosittelee painottamaan digitaalisen 

johtajuuden tärkeyttä ja suosittelee, että e-Leadershipin 

osaamissisältöä pitää kehittää ja sisällyttää kaikkiin yleisiin, 

yritysjohtajille ja ylemmille julkisille virkamiehille tarkoitettuihin 
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liikkeenjohdon koulutusohjelmiin. Euroopan komissio on myös 

käynnistänyt Startup Europe aloitteen, joka tarkastelee yrittäjien 

tarvitsemia resursseja - kuten riskirahoitusta ja kehittämöjä - ja 

pyrkii vahvistamaan verkko- ja TVT-yrittäjien liiketoiminta- 

ympäristöä, jotta heidän ideansa ja yrityksensä voivat kehittyä.

Komissio on jo järjestänyt tapahtuman  ”Startup Europe tulee 

piilaaksoon”, jossa teknologiayritykset, sijoittajat ja päättäjät 

Atlantin molemmilta puolilta kokoontuivat USA:ssa viikoksi 

jakamaan ideoita. 

6. toukokuuta 2015 Euroopan komissio hyväksyi tiedoksiannon 

"Digitaaliset yhteismarkkinat Euroopalle" (Digital Single Market 

for Europe), joka sisältää 16 Euroopan digitaalisen tulevaisuuden 

perustusten luomiseen tähtäävää aloitetta. Tiedonanto tuo 

yksiselitteisesti esille digiosaamisen ja IT-ammatillisuuden 

kriittisen merkityksen.

Korkean tason asiantuntijoiden paneelit keskustelivat e-Leadershipin avainkysymyksistä

Jan Muehlfeit, Globaali strategisti |neuvoja|opastaja oli päivän 
keskustelujen puheenjohtaja 

Charlotte Holloway, ohjelmajohtaja, techUK puhui e-Leadershipis-
tä: Näkökohtia kysynnän kannalta
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Eurooppalainen konferenssi Digital and Key Enabling Technolo-

gies Skills (Bryssel, 1. ja 2. kesäkuuta 2015, katso: www.leader-

ship2015.eu) toi yhteen yli 300 hallinnon, oppilaitosten ja 

teollisuuden edustajaa keskustelemaan e-Leadership ja keskeis-

ten mahdollistavien teknologioiden osaamisen kehitysaskelista. 

Kysynnän ennustaminen - Eurooppa 
tarvitsee vuosittain yli 40 000 uutta 
e-leaderia vuoteen 2020 asti 

Tarve parantaa e-Leadership-laatua kasvaa kaikkialla eurooppa-

laisessa teollisuudessa. Vaikka tähän mennessä ei ole virallisia 

tilastoja e-Leadership osaamisen kysynnästä ja tarjonnasta, 

innovatiivisten e-Leadership-toimien määräksi on arvioitu noin 

620 000 e-leaderia vuonna 2015, näistä yli puolet yritysten 

liiketoimintayksiköissä eikä siis IT-osastoilla. Tähän arvioon 

sisältyvät ideoiden ja organisaatioiden innovatiivisten IT-projek-

tien kehittäjät, joilla kaikilla luultavasti ei vielä ole täyttä 

menestyksekkään e-leaderin tarvitsemaa osaamiskokonaisuutta.

Gary Kildare, henkilöstöpäällikkö, IBM Corporation Europe tarjosi 
globaalin IT- ja palveluyrityksen näkökulman

Silvia Leal, opetusjohtaja, IE 
Business School, Madrid 
puhui IE Business Schoolin 
yritysjohtajille ja pk- ja 
aloittaville yrityksille suunna-
tusta e-Leadership ohjelmasal-
kusta 

Prof. Peter Kelly Aalto-yliopistosta puhui kasvuyrittäjyyden 
käytännöstä

Philippe Trichet, digitaalialan asiantuntijajohtaja, Boston Consul-
ting Group, puhui ketterästä johtamisesta: Viisi välttämättömyyttä 
digitaalijohtamisessa

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



  

e-Leadership kysynnän ennustamisessa me vertaamme sitä 

korkeimman taitotason IT-työpaikkojen kasvulukuihin, joista 

arvioita on olemassa. Me odotamme e-Leadership kysynnän 

kasvavan vuosittain keskimäärin 4,6% vuoteen 2020 asti, jolloin 

kysynnän arvioidaan olevan 776 000. 

Talouskasvun ja vaihtuvuuden aiheuttamat kysynnät huomioon-

ottaen Eurooppa tulee siis tarvitsemaan 200 000- 250 000 

e-leaderia lisää vuoteen 2020 mennessä eli 40 000 - 50 000 

vuosittain. Näiden arvioiden perustana olevaa tietoaineistoa 

laajennetaan e-Leadershipin "ekojärjestelmää" koskevalla 

tietokokoelmalla, joka liitetään e-Leadership taitojen kysyntään 

ja tarjontaan e-Leadership scoreboardin kautta. 
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e-Leadership yhdellä silmäyksellä – 
eurooppalainen scoreboard

e-Leadership scoreboard seuraa edistymistä  e-Leadership 

taitojen kehittämisessä kattaen e-Leadership ekojärjestelmän eri 

alueet mukaan lukien: 

• e-Leadership koulutus, 

• e-Leadership potentiaalia omaavan työvoiman määrä

• Hyödyntämisen mahdollistavat rakenteelliset muuttujat 

 e-Leadership työmahdollisuudet ja 

• e-Leadershipiä mahdollistavat käytännöt tai muut liikkeelle 

 panevat mekanismit. 

Scoreboard käyttää ensisijaisiin ja toissijaisiin lähteisiin perustu-

via mittareita. Se vertaa EU:n jäsenvaltioiden e-Leadership 

"suorituskykyjä" ja tunnistaa eri maiden e-Leadership ekojärjes-

telmien suhteelliset vahvuudet ja heikkoudet antaakseen 

pohjatietoa keskustelulle kansallisen ja EU-tason toimintalinjois-

ta.

Scoreboard-malli mittaa tekijöitä, jotka luultavasti vaikuttavat 

e-Leadership taitojen kysyntään ja tarjontaan kussakin maassa. 

Se tarjoaa näkemystä maiden valmiuksista e-Leadershipin eri 

osa-alueilla, mikä merkitsee kykyjä hyödyntää innovaatiomah-

dollisuuksia talouskasvun aikaansaamiseksi. Se myös ehdottaa 

lähestymistapoja tulevaa toimintaa varten.

Kaikkiaan 24 mittaria on järjestetty neljään ulottuvuuteen ja 

jaettu useisiin rakenneosiin.
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Kansalliset scoreboardit ovat oleellinen osa 28:sta kutakin EU:n 

jäsenvaltiota koskevasta maaraportista, jotka sisältävät katsauk-

sen kansallisista tilanteista e-Leadership toimintalinjoissa, 

käytännöissä, koulutuksessa, korkeakoulu- ja käytännön tason 

opetuksessa ja lisäksi scoreboardin. Maaraportit voi ladata 

osoitteissa http://leadership2015.eu/documents/ ja  

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

e-Leadership indeksi - jäsenvaltioiden 
vertailu 

e-Leadership indeksi yhdistää e-Leadership scoreboardin eri 

ulottuvuudet EU:n jäsenvaltioiden seurantaa ja vertailua varten. 

Se sulauttaa yhteen liiketoiminnan ja politiikan ilmastot, 

infrastruktuurin ja niihin liittyvät e-Leadership tulokset. Se on 

tarkoitettu osaltaan täyttämään tarvetta mitoista ja käytännöis-

tä, joilla e-Leadershipiä voidaan mitata ja ymmärtää. eri maat 

voivat käyttää indeksiä suorituskykynsä kehittymisen seurantaan 

tai verratakseen kotimaista kehitystä kehityskulkuihin muissa 

maissa, roolimallien tunnistamiseen ja oppiakseen tietämään 

miten erilaiset toimintalinjat voivat vaikuttaa e-Leadership 

käytäntöihin.

Eurooppalainen e-Leadership indeksin 

kvartiilien kartta

Lähde: empirica 2015

Digitaalinen osaaminen kehittyy parhaiten 
avoimissa, yhteistyötä hyödyntävissä, 
kokeellisissa ympäristöissä, joissa tiimin 
jäsenet voivat oppia ja kehittyä ympärillään 
kriittinen massa verrattavia osaajia, ei 
niinkään yksityiskohtia myöten ylhäältä 
ohjatuissa byrokratioissa, jotka hajauttavat 
digitaalisen kyvyn ja tukahduttavat 
innovaation.

Philippe Trichet
Digitaalialan asiantuntijajohtaja, BOSTON 
CONSULTING GROUP

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille

 Ryhmä 1: Yli 35% alle EU:n keskiarvon

 Ryhmä 2: Alle 35% alle EU:n keskiarvon



e-Leadership indeksi korreloi läheisesti BKT-tietoaineiston 

kanssa ja myös teknologiaan liittyvien mittareiden kuten 

Maailman talousfoorumin Networked Readiness indeksin  

kanssa, mutta teknologia- ja BKT-trendien poikkeamat siitä 

osoittavat mitkä maat suoriutuvat "paremmin" tai "huonommin" 

kuin taloudellinen ja teknologinen taso osoittavat. Erityisesti 

Irlanti, mutta myös Belgia ja Yhdistynyt kuningaskunta näyttävät 

poikkeavan myönteisesti korkeamman e-Leadership kehittynei-

syyden taipumuksesta vastata sekä suurempia taloudellisia 

voimavaroja että suurempaa digitaalista kehittyneisyyttä ja 

omaavat odotettua tasokkaampaa e-Leadershipiä.
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e-Leadership Indeksi ja Networked Readiness Indeksi
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Teksti

Kasvava painoarvo digiosaamisen toi-
mintalinjoissa 

Huolehtimista pk-yritysten ja yrittäjien tarvitsemien e-Leader-

ship taitojen tarjonnasta pidetään yhä usein toissijaisena 

suhteessa toimintalinjojen vakiintuneempiin tavoitteisiin kuten 

digitaaliteknologioiden käyttöönotto, TVT:n perustason 

käyttäjätaidot, e-government ja e-business käytäntöjen 

omaksuminen, rahoituspääoman saatavuus tai aloitusavustuk-

set. Kuitenkin vuoden 2007 e-skills agenda toimintasuunnitelma 

ja Euroopan komitean myöhemmät e-Leadership osaamisaloit-

teet ovat kannustaneet joitakin jäsenvaltioita ryhtymään julkisiin 

keskusteluihin ja auttaneet kehittämään soveliaita vastauksia.
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Lähde: empirica 2015

e-Leadership politiikka on läpileikkaavaa ja kattaa laajan 
kirjon aihe-alueita

Tutkimus- &
innovaatio- 

politiikat

Työllisyys- 
politiikat

Digitaali-
ohjelma

Osaamis- 
politiikat

Yrittäjyys-
politiikat

Investointi- 
tuet

Pk-yritys-
politiikat

Korkea-asteen  
&  

ammatillista 
koulutusta kos-
kevat politiikat

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille

e-Leadership scoreboard Suomi

Julkishallinnon & asianosaisten aloitteet 
-  osaamista 

digitaaliyrittäjyyteen

Julkishallinnon ja asianosaisten aloitteet - 
e-Leadership koulutus

Julkishallinnon & asianosaisten 
aloitteet - TVT-ammattilaistaidot

Kapasiteetti 
innovaatioon

Alueellisten keskittymien 
kehitysaste

Yritykset, jotka 
palkkaavat TVT-asian-

tuntijoita

Työllisyys TVT-intensiivi-
sillä sektoreilla 

Työllisyys 
TVT-sektorilla

Kasvuyritykset TVT-intensii-
visillä sektoreilla 

Kasvuyritykset 
TVT-sektorilla

Liiketaloustieteen tutkin-
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den saatavuus
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verkostoja 

Yritykset, jotka hyödyn-
tävät  

RFID-tekniikkaa 

Suomi (sijaluku 1)EU:n keskiarvo

e-Leadership kandidaatti- 
ohjelmat



Tähän mennessä vain kahdeksan jäsenvaltiota on käynnistänyt 

määrätietoisia e-Leadership koulutusta koskevia aloitteita: 

Irlanti, Yhdistynyt kuningaskunta, Italia ja Tanska sekä Belgia, 

Espanja, Malta ja Alankomaat. Muualla julkisten tahojen 

aloitteiden ala ja yhtenäisyys on yhä rajoitettua ja useimpien 

maiden päätöksentekijöiltä puuttuu e-Leadership puitestrategia 

ja aihepiirin seuranta. 

Monisidosryhmäisen kumppanuuden (MSP) malli on osoittautu-

nut hyödylliseksi e-skills alueella. MSP:t tuovat yksityisen 

sektorin teollisuuden ja työnantajat yhteen perinteisen koulutus-

järjestelmän kanssa ja täydentävät julkisen sektorin tarjoamia 

palveluita lisäresursseillaan ja tietämyksellään. 

e-Leadershipin alueella näiden kumppanuuksien kehittäminen 

samalle tasolle kuin ne ovat digitaalisen lukutaidon ja IT-ammat-

titaitojen kehittämisessä tulee vaatimaan asianosaisilta yhteis-

ymmärrystä toimenpiteistä, aihepiirin tunnettuuden edistämistä 

ja koulutuksen lisäämistä. 
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Parhaat käytännöt keskeisillä kohde-
alueilla

e-Leadershipille omistetut kurssiohjelmat saavat usein alkunsa 

liike-elämän ja oppilaitosten läheisestä yhteistyöstä. Yhdistyneen 

kuningaskunnanTech Industry Gold opetusohjelmat on Irlannissa 

liitetty koulutushankkeeseen ICS Leadership Development 

Programme ja Maltalla Tietämysperusteisen yrittäjyyden 

intensiivikoulutus- ja maisteriohjelmiin. Kumppanuuslähestymi-

nen auttaa mukauttamaan opetusohjelmia työnantajien 

tarpeisiin. 

Ammatillisen lisäkoulutuksen koulutusohjelmia ollaan 

luomassa vastauksena ilmenneeseen kestoltaan ja kustannuksil-

taan pk-yritysten ja yrittäjien vaatimuksia vastaavien koulutus-

tarjousten puutteeseen. Esimerkkejä tästä ovat London's Mobile 

Academy, THNK (Amsterdam School of Creative Leadership), 

Cranfield University’s IT Leadership ohjelma ja  British Computer 

Society Digital Leader coaching ohjelma.

e-Leadership koulutusta tarjotaan yliopistojen oheiskoulutus-

ohjelmien yhteydessä. Yliopistojen opetusresursseja käyttäen 

tarjotaan e-Leadership koulutusta tukemaan digitaaliliiketoimin-

nan kehittämistä. Esimerkkejä ovat Henley Accelerator Yhdisty-

neessä kuningaskunnassa ja ECN Network Itävallassa.

e-Leadership on ratkaiseva tekijä yrityksen 
kyvyssä menestyä nykyaikaisessa talou-
selämässä ja hyödyntää digitaaliteknolo-
gioiden tarjoamia mahdollisuuksia. Mutta 
sitä ei voi pitää itsestään selvänä, etenkään 
pienehköissä yrityksissä, joissa johtajat us-
ein ovat moniammatillisissa rooleissa. EU:n,  
kansallisten ja alueellisten päättäjien täytyy 
tehdä yhteistyötä  varmistaakseen, että 
käytössä ovat yhdenmukaiset  toimintata-
vat e-Leadershipin kehityksen edistämiseksi  
Euroopan nykyisissä ja tulevissa pk-yri-
tyksisssä.

Arnaldo Abbruzini
Pääsihteeri, Eurochambres

Euroopan täytyy nopeuttaa muutosta 
digitalisaation avulla. Hiljattain hyväksytty-
jen viisivuotiskauden prioriteettien mukaan 
me - EU:n Alueiden komitea - edellytämme 
uutta yrityshenkeä yhdistettynä toimiviin 
digitaalisiin yhteismarkkinoihin ja älykkää-
seen erikoistumiseen, mikä johtaa uuteen 
osaamiseen, tietämykseen, innovaatioon 
ja työllisyyteen. Tullakseen kilpailukykyi-
seksi Eurooppa tarvitsee muutamia asialle 
omistautuvia alueita ja kaupunkeja, jotka 
ryhtyvät e-Leadershipin aktiivisiksi uranu-
urtajiksi.

Markku Markkula
Puheenjohtaja, EU:n Alueiden komitea

Hallitus, teollisuus ja oppilaitokset  voivat 
yhdessä suoriutua 21. vuosisadan digiosaa-
misen haasteesta ja varmistaa, että nuoret 
ihmiset omaksuvat digitaalisia taitoja ja 
e-Leadershipiä tullakseen yrittäjiksi ja 
tekijöiksi ja muovatakseen digitaalista 
maailmaamme. techUK on ilahtunut voi-
dessaan työskennellä Euroopan komission 
e-Leadership ohjelman parissa ja auttaa 
kohtaamaan tämä haaste. 
 

Charlotte Holloway
Ohjelmajohtaja ja apulaisjohtaja, 
techUK



e-Leadership koulutukseen tarkoitetut e-learning ja MOOC 

kurssit ovat osoittautumassa hyödyllisiksi erityisesti taloudelli-

sesti vähemmän kehittyneissä jäsenvaltioissa, esim. Start-Up 

aloite Kreikassa ja Akademia PARP ja e-Business Academy 

Puolassa. Ateenan kauppakorkeakoulu (AUEB) käynnisti 

äskettäin digitaalisen yrittäjyyden MOOC:in. Ranskassa 

Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) on ottanut 

käyttöön valikoiman ranskankielisessä maailmassa johtajuustai-

toja omaksumaan pyrkiville suunnattuja MOOC:eja.

Liiketoiminnan kehityselimet tarjoavat subventoitua tai 

ilmaista e-Leadership koulutusta alentaakseen osallistumiskyn-

nystä. Tätä lähestymistä käytetään enenevässä määrin myös 

e-Leadership taitojen opetuksessa, esim. Pohjois-Irlannissa.

Lupaavien e-Leadership alan tutkijoiden tukijärjestelmät ovat 

yhä harvinaisia; ainoa huomattava esimerkki on Saksan Software 

Campus, hallituksen oppilaitosten ja teollisuuden yhteistyöohjel-

ma, joka tukee nuoria, erittäin lupaavia TVT-alan tutkijoita. 

Vaikka ohjelma ei suuntaudu pk-sektorille, jotkut osallistujat 

luultavasti perustavat oman yrityksen eivätkä liity minkään 

vakiintuneen "suuren pelurin" riveihin.  

Itsearviointityökalut mahdollistavat pk-yrityksille johtamiskyky-

jensä itsearvioinnin online-alustalla. Hyvä esimerkki on Pohjois-

Irlannin LMSA online-arviointityökalu. 

Etusetelijärjestelmiä on perustettu joissakin maissa, jotta 

pk-yrityksille voisivat saada neuvontaa ja koulutusta helposti ja 

edullisesti, esim. Ruotsin VINNOVAn Innovationscheckar, 

Enterprise Ireland viraston Innovation Voucher ja Tanskan 

etusetelijärjestelmä.
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e-Leadership koulutus liiketoimintahautomoiden ja -kehittäji-

en yhteydessä tapahtuu useimmiten konsultoinnin ja opastuk-

sen kautta, mutta myös liikkeenjohdon kursseilla yhteistyössä 

tunnustettujen koulutuksen tarjoajien kanssa. Esimerkkejä näistä 

ovat Infopole Cluster TIC Belgian valloonialueella, Espanjan 

telefonican käynnistämä kehittäjäohjelma WAYRA, Telenet 

Idealabs Belgiassa ja European Entrepreneurship Foundation 

Unkarissa.

Liiketoiminnan suunnittelukilpailut, aloittavien yritysten 

palkinnot ja muu vastaava ovat suosittuja välineitä tarttua 

havaittuihin johtamistaidon puutteisiin nuorten korkeasti 

koulutettujen keskuudessa ja motivoida yksilöitä, joilla on 

potentiaalia ryhtyä digitaaliyrittäjiksi. Kilpailut ja palkinnot ovat 

suhteellisen halpoja, sponsoreiden suosimia ja helppoja tehdä 

tunnetuiksi. mutta ne eivät tarjoa tukea digitaaliyrittäjän 

varustamiseen riittävällä e-Leadership osaamisperustalla. 

e-Leadership taitojen tekemistä tunnetuksi opiskelijoille 

toteutetaan Itävallan AWS First aloitteella, Bulgarian Young 

Leaders ohjelmalla, Saksan Student2Start-up järjestelmällä ja 

Suomessa kehitetty Demola. Tulevaisuuden johtajat 

Kreikassa Kehitysohjelma tuo yhteen vasta korkeakouluista 

valmistuneet ja kansalaisjärjestöt ratkaisemaan johtamisen 

haasteita. Kroatian eStudent on ylemmän korkeakouluasteen 

opiskelijoiden keskuudessa toimiva, heidän itse ylläpitämänsä 

järjestö. 

Naisiin keskittyvät aloitteet kohdistuvat naisiin, jotka tavoitte-

levat johtajan tehtäviä IT-alalla. Esimerkkejä ovat Yhdistyneen 

kuningaskunnan everywoman in Technology Leadership 

Academy, joka on kehittynyt jäsenistöltään maailmanlaajuiseksi 

järjestöksi.  

Ymmärryksen ja tietoisuuden kohottamista käytetään 

e-Leadership kysymyksen tuomiseen esille keskeisten osapuol-

ten ja laajemman yleisön keskuudessa. Ranskassa Pasc@line 

seura pani toimeen edustavan tutkimuksen liike-elämässä 

selvittääkseen kysymystä yksityiskohtaisesti. 

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



Pk-yritysten ja aloittavien yritysten 
erityiset taitovaatimukset

Vaatimukset, joita pk-yritykset ja yrittäjät asettavat e-Leadership 

koulutukselle ovat monenlaisia, mutta analyysi paljastaa 

säännönmukaisuuksia. Monet pk-yritysten ja yrittäjien kompe-

tenssitarpeet voidaan kattaa koulutustarjouksilla niillä kolmella 

alueella, jotka muodostavat e-Leadershipin: digitaalisuuden 

ymmärrys, liiketoimintaäly ja strategiset johtamistaidot.

Oppimisvaatimukset - monipuolista 
ja käytännön tasolla

Seuraava kuva sisältää kvalitatiivisten tutkimusten perusteella 

tunnistetut pätevyysvaatimukset. 
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Tutkimuksemme e-Leadership koulutusta koskevista odotuksista 

osoittavat, että useimmat pk-yritykset tarvitsevat johtajia, joilla 

on hyvin vahvat, käytännölliset ja aktiiviset digitaaliset taidot. 

Suurissa yrityksissä johtajien digiosaamisvaatimukset usein 

painottuvat digitaalisten voimavarojen ymmärtämiseen 

(tietämys siitä mikä on mahdollista sekä taito budjetoida, 

resursoida ja kohdentaa tehtävät työt), mutta pk-yritysten 

johtajat ovat kiinteämmin osallisena digitaalituotteiden tai 

palveluiden tai digitaalisesti tuettujen prosessien tuotannossa.

Toinen merkittävä havainto on, että monet pk-yritykset luottavat 

digitaalisissa tarpeissaan paljolti ulkoistamiseen konsulttitoimis-

toille, myyjille ja muille yhteistyöyrityksille arvoketjun varrella. 

Pk-yrityksissä e-Leadershipiä siis tarvitaan johtamaan pätevää 

moniammatillista henkilöstöä ja konsultteja, urakoitsijoita ja 

myyjiä sekä muita yhteistyökumppaneita. 

Lisäksi pk-yritysten teknisen koulutussisällön tarpeisiin sisältyvät 

cloud computing, big data/data analytics ja mobiilisovellusten 

kehittäminen sekä ohjelmistokehitys, web-kehitys ja ohjelmoin-

tikielet ja -ympäristöt.

Hyödyllisimpiin digitaalijohtamisen koulutuksiin lukeutuvat 

enterprise architecture, hallinto ja liikkeenjohto.

Muihin e-Leadership-taitoihin kuuluvat kommunikaatiotaidot, 

asiakkaiden ja markkinoiden tuntemus, muutosjohtaminen ja 

projektijohtaminen, liiketoiminnan kehittäminen sekä myynti ja 

markkinointi. 

Euroopan pienet ja keskisuuret yritykset 
ovat hyvin riippuvaisia omistajiensa ja 
johtajiensa johtajuudesta erityisesti mark-
kinoilla, joillaTVT voi tarjota kilpailuedun. 
PIN-SME toivottaa tervetulleeksi Komission 
päätöksen seurata meidän ehdotustamme 
kiinnittää huomiota myös pk-yritysten kou-
lutustarpeisiin osana e-Leadership aloitetta.

Sebastiano Toffaletti
Pääsihteeri, PIN-SME

Lähde: empirica 2015

Kunnianhimoisten ja nopeasti kasvavien pk-yritysten pätevyysvaatimukset kvalitatiivisten tutkimusten perusteella

• Ennustamisessa tarvittava informaatio

• Asiakkaiden tarpeiden ymmärtäminen

• Ratkaisukeskeisyys

• Kommunikaatio 

• Luovuus 

• Itsenäinen oppija

• Ryhmäjohtaminen 

• Kulttuurit, kansainvälistyminen

•  Big data analytics & työkalut
•  Cloud computing & virtualisointi
•  Mobiilisovellusten suunnittelu ja 
   kehittäminen
•  Monimutkaiset 
 liiketoimintajärjestelmät
•  Web-kehitys & työkalut
•  IT-arkkitehtuuri, alusta- 
    arkkitehtuuri
•  Turvallisuusosaaminen
•  ERP-järjestelmät 
• Sosiaalinen media

• Asiakassuhteet & myynti
•  Kumppanuussuhteiden luominen 

• Liiketoiminnan kehittäminen
• Organisationaalinen muutos 

• Projektijohtaminen
• Prosessioptimointi 

 • Strateginen markkinointi
• Ketterä metodologia

• Business analytics
 • Markkina-analyysi

 • Rahoitusosaaminen

Strateginen
johtaminen

Liiketoiminnan
ymmärrys

Digitaalisuuden-
ymmärrys



 

Kohdistettujen, lyhyiden, joustavien 
ja edullisten koulutusformaattien tarve

Tutkimus paljasti koulutustarjousten formaattia ja niiden 

toteutuksen yksityiskohtia koskevia vaatimuksia: itseoppiminen 

ja henkilökohtainen ohjaus ovat tärkeitä, koska vain lyhyet 

poissaolot työstä ovat mahdollisia. Konsultointiprojekteja 

käytetään usein tietouden välityksessä ja pätevyyksien hankin-

nassa. 

Etusijalle ollaan taipuvaisia asettamaan edulliset muutaman 

päivän koulutukset, joustavin kellonajoin ja kiinteästi kohdennet-

tuna liiketoiminnan ajankohtaisiin ongelmiin.

Mutta yritysten perustajilla ja avaintyöntekijöillä on usein vahva 

korkea-asteen koulutus. Sekä kohdennettu koulutus että laaja ja 

syvä peruskoulutus on tärkeää e-Leadershipin omaksumiselle.

16

Tulevaisuuden johtajien pitää löytää ja 
valtuuttaa keskuudessaan olevat yrittäjät 
– heidän yritystensä elinvoimaisuus riippuu 
heidän kyvystään tarttua tilaisuuteen ja 
hyödyntää se voitollisesti.

Peter Kelly
Käytännön professori, kasvuyrittäjyys,  
vieraileva professori, School of Business, 
Trinity College Dublin, vieraileva professori, 
School of Design (MADA), Pontificia Univer-
sidad Catolica de Chile, Santiago
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Itseoppiminen on etualalla monipuoli-
sessa ja rikkaassa oppimiskulttuurissa 

Vaatimusten tunnistamisen lisäksi maaliskuusta toukokuuhun 

2015 tehtiin 118 pk-yritystä käsittävä oppimiskäytäntötutkimus. 

Otos ei ollut edustava, tanskalaiset vastaajat painottuvat siinä 

jonkin verran, mutta tulokset ovat silti valaisevia. 

Vastanneista 118 pk-yrityksestä 114 ilmoitti "tärkeäksi" ainakin 

yhden listatuista 12 opinlähteestä. Keskimäärin jokainen 

pk-yritys nimesi kuusi lähdettä. Tehtäväkohtainen ad-hoc 

oppiminen ilmeni tärkeimmäksi oppimisformaatiksi pk-yrityksis-

sä. Teollisuus- tai ammattioppilaitokset sekä "oppiminen 

konsulteilta" nimettiin myös usein - 56 % ja 55 % vastaajista. 

Korkea-asteen oppilaitokset nähtiin koulutuksen tarjoajiksi, 

mutta yleensä vain yksittäiskurssien (49 %) ja vähemmän 

kokonaisten koulutusohjelmien (23 %) tarjoajiksi.

Kunkin oppimislähteen yrityksessään 
e-Leadership taitojen alueilla "tärkeäk-

si" nimenneiden pk-yritysten osuus 
kyselyssä. 

 
N=118, empirican online-tutkimus 

maaliskuu - toukokuu 2015
Lähde: empirica 2015

Online-yritykset ovat osoittaneet meille 
iteraation tärkeyden. Ihmiset eivät kuiten-
kaan yleensä ymmärrä, että tämä vaikuttaa 
yritykseen kokonaisuutena. Innovatiivisen 
yrityksen on iteroitava toimintojaan kaikilta 
osin: tuotettaan, rakennettaan, ydinarvo-
jaan. Me kysymme jatkuvasti itseltämme: 
"Mitä me olemme tekemässä väärin?  Mitä 
voitaisiin parantaa?"

Ander Michelena
Toimitusjohtaja ja yksi perustajista, ticket-
bis.com

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



e-Leadership koulutuksen suunnittelu 

Pk-yritysten ja aloittavien yritysten teknologisissa, organisatio-

naalisissa ja arvoketjurakenteissa on myös vaihtelevuutta, ja siksi 

niillä on erilaisia e-Leadership taitojen tarpeita, joten on 

kehitetty viitekehys e-Leadership koulutustarjouksille.

  

e-Leadership osaamisen määritelmän mukaisesti minkä tahansa 

e-Leadership koulutuksen tulee palvella ensisijaista tavoitetta 

hyödyntää digitaaliteknologioita innovaatiossa. 
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e-Leadership koulutustarjoukset voivat kohdistua kaikkiin 

kolmeen pätevyysalueeseen tai keskittyä yhteen tai kahteen 

alueeseen, jos ne täydentävät olemassa olevia taitoja ja 

pätevyyksiä e-Leadership hyödyntää syntymässä olevia tai 

nousevia teknologisia suuntauksia, jotka valmiita käytettäväksi, 

ja siksi se mukautuu digitaalisen kehityksen etenemiseen ja sen 

käyttöön markkinoilla. Tärkeimmät nykysuuntaukset kuten 

mobiiliteknologia, Cloud Computing, Big Data analytics, 

sosiaalisen median teknologiat, Internet of Things, asiakaskoke-

mus-IT ja IT-turvallisuus on säännöllisesti tarkasteltava uudel-

leen, jotta pysytään ajan tasalla.

Näitä teknologian suuntauksia on tarkasteltava yhdessä 

pk-yritysten kanssa. Me teimme niin ja kiinnitimme sitten 

huomiota menestyviin pk-yrityksiin mukaan luettuna gasellit, 

jotka ovat innokkaita laajenemaan rajojen yli. e-Leadershipin ja 

nousevan teknologian teoreettiset määritelmät on asetettava 

vastakkain todellisuuden asettamien johtamisvaatimusten, 

pk-yritysten osaamistarpeiden ja niiden raja-aitojen kanssa, jotka 

estävät uusien näkemysten huomioimista koulutustarjousten 

suunnittelussa.

e-Leadershipissä ei ole kysymys pelkästään 
TVT:n hyödyntämisestä parhaalla tavalla ja 
arvon tuottamisesta organisaatiolle. Se on 
paljon enemmän. Kysymys on valmiudesta: 
Jos olet valmistautunut, e-Leadership on 
evoluutiota; jos et ole valmistautunut, siitä 
tulee revoluutio. Joka tapauksessa se on 
digitaalisessa todellisuudessa välttämätön-
tä kaikille.

Robert Kopal
FT, varadekaani, tutkimus & tuotekehitys, 
Algebra University College

Olemassa olevat 
kurssit 

ja ohjelmat

Olemassa olevat 
toimintalinjat 

ja aloitteet

Parhaat käytännöt 
ja kertynyt kokemus

Ohjelmien tarjonnan 
ja kysynnän epäsuh-

dat

Koulutus

teknologian suunta-
uksia soveltuvuus ja 

seuraukset

Nykyiset taidot 
vajaukset 
ja aukot

Oppimisen 
todellisuus, taitojen 

omaksuminen

Kokemuksia ja vaati-
muksia korkea-asteen 
ja käytännön oppilai-

toksista

Sisältöä ja formaat-
tia koskevia toiveita

Teollisuuden 
tarpeet

Liiketoimintamah-
dollisuudet ja  
haasteet, joita 
luovat:

•  Mobiiliteknologia 
•  Cloud Computing
•  Big Data analytics
•  Sosiaalisen median  
 teknologiat
•  Internet of Things

Vaikutukset ammatti-
taito- ja e-Leadership 

skills vaatimuksiin pk- ja 
aloittavissa yrityksissä  

Teknologiset 
suuntaukset

Määritelmä

Digitaalinen inno-
vaatio ja muutos

Digitaalisuuden ym-
märrys + 

Liiketoiminnan ym-
märrys + Strategisen 

johtamisen taidot

Jaottelu 
osataitoihin ja 

pätevyyksiin: e-CF 
ja muut

Lähde: empirica 2015

Koulutustarjousten suunnittelun tutkimukseen pohjautuvat perusteet



Millainen e-Leadership koulutustarjous 
on?

e-Leadership voidaan kuvata yhdistelmäksi johtajuuden, 

liiketoiminnan ja digitaalisuuden ymmärrystä, ja siten se ei 

perinteiseen tapaan erota IT-toimintoja yrityksen muista 

toiminnoista. 

e-Leadership tarjouksen erottamisessa muista koulutustarjouk-

sista käytetään kolmea avainkriteeriä:

• Oikea kohderyhmä: e-Leadership tarjouksen kohteena ovat  

 yritysten omistajat ja yrittäjät sekä johtotason ammattilaiset,  

 joilla on syvempää osaamista, eivät alemman tason ammatti 

 laiset tai opiskelijat. Keskisuurissa yrityksissä kohderyhmä on  

 johtotasolla.

• Digitaalinen sovellettavuus: Jos aiheena ei ole IT sinänsä,  

 aiheen sovellettavuus IT-perusteisessa yrityksessä pitää olla  

 näkyvä osa opinto-ohjelmaa.

• Oikea taitotaso: oppimistulokset ovat alemman korkeakoulu 

 tason yläpuolella, ne siis voisivat olla osa maisteritason  

 kurssia.
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Lisäksi tarjouksella pitäisi olla ainakin: 

• Painotus innovaatioon: Liiketoiminnallinen innovaatio/ 

 muutospotentiaali on osa tarjousta, tai

• liiketoiminnallinen merkityksellisyys: Akateemisten tarkaste- 

 lujen sijasta painopiste on soveltamisessa ammatillisessa tai  

 organisationaalisessa asiayhteydessä, tai

• strateginen merkityksellisyys: Teknologian merkitys liiketoi- 

 minnalle opetetaan sen "teknisen" soveltamisen rinnalla.

Uusia e-Leadership koulutustarjouksia 
on ilmaantumassa

Korkeakoulujen tarjoamien pk-yrityksille tai yrittäjille suunnattu-

jen ja korkean tason ammattilaisille tarkoitettujen kurssien ja 

MOOC:ien analyysi on osoittanut, että koko Euroopasta löytyy 

vain 56 ohjelmaa, jotka täyttävät kaikki kolme e-Leadership 

kriteeriä. Näistä kolme on Executive Master, neljä MBA, 22 

luonnontieteen maisterin ja 19 muihin maisteritutkintoihin 

kuuluvia sekä kahdeksan maisterikoulutusta alemman tason 

ohjelmia. Vain kahdeksan niistä kestää korkeintaan 12 kuukautta 

ja niistä kuusi on maisterikoulutusta alempaa tasoa ja kaksi 

muihin maisteritutkintoihin kuuluvia. e-Leadership koulutustar-

jonnan puute on silmäänpistävä ja samoin puute lyhyistä 

kohdennetuista ohjelmista, jotka täyttäisivät pk-yritysten ja 

aloittavien yritysten tarpeet. 

Algebra University College e-Leadership MBA 
ohjelma, Zagreb (Kroatia)

e-Leadershipiä ei ole ilman ihmisiä. 
Euroopalla on paljon käyttämätöntä 
"älyllistä käyttövoimaa". Meidän pitää 
jatkaa paremman tulevaisuuden hyväksi 
työskentelevien uudelleenkouluttamista. 
Työttömyys on nimettävä uudelleen, uran-
vaihtajat.

Hugo de Sousa
Perustaja ja toimitusjohtaja, ALPHAPPL

e-Leadership taitojen aloitteen tulee ottaa 
huomioon pk-yritysten erityiset koulutustar-
peet, koska ne edustavat hyvin suurta osaa 
Euroopan liiketoiminnasta ja työpaikoista.  
Lyhytkestoinen, epämuodollinen koulutus 
ja personalisoidut e-Leadership taitojen 
oppimistiet voivat täydentää muodollista 
koulutusjärjestelmää.

Tri Māra Jākobsone
Koordinaattori, Latvian e-skills  
koalitio, varapuheenjohtaja, LIKTA
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e-Leadershipiin on oltava monia eri 
teitä

Pk-yritysten johtajille sopivia e-Leadership taitoprofiileja ei 

yleensä voi saavuttaa pelkällä yliopiston e-Leadership ohjelmal-

la. Sellainen profiili on tavallisesti tulosta työuralla kertyneestä 

kokemuksesta, koulutuksesta ja epämuodollisesta oppimisesta 

kuten opastuksesta ja neuvonnasta.
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Kun e-Leadership osaaminen kehittyy syvällisemmäksi, yritykset 

yleensä tarvitsevat lisäaskelia ylemmäs e-Leadership portaikolla 

tai taitojen monipuolistamista ja täydentämistä saavutetulla 

tasolla.

Tie e-Leadershipiin voi kulkea aiheeseen tutustumisesta ja 

uteliaisuudesta visioon digitaalisesta muutoksesta ja sen 

innovaatiopotentiaalista – joka vaatii vielä kehittämisen 

toteutussuunnitelmaksi. Esittelytilaisuudet ja avoimet luennot 

tutustuttavat suuria joukkoja kohderyhmiin kuuluvia aiheeseen 

ja herättävät heissä omia visioita.  Myöhemmät kohdistetummat 

tilaisuudet voivat ottaa huomioon arviot yksittäisistä tarpeista. 

Jatkovaiheisiin voi kuulua koulutusta jollakin erityisillä e-Leader-

ship osaamisen ja pätevyyden alueilla perinteisillä opetusohjel-

milla, erityisillä harjoittelukursseilla tai neuvonnalla, konsultoin-

nilla ja luomalla tietämystä yhdessä.

Yritysten toimitusjohtajien ja yrittäjien 
täytyy toimia nopeammin kuin koskaan 
ennen pitääkseen organisaationsa kilpai-
lukykyisenä ja ketteränä. Siksi on oleellista 
investoida ja luoda kumppanuuksia johta-
mistaitojen ja strategisten voimavarojen 
teholliseksi vahvistamiseksi. Hallituksen 
jäsenien ja osakkaiden tehtävänä on ohjata 
johtoa näiden haasteiden voittamisessa.

William Stevens
Toimitusjohtaja, Tech Tour. www.techtour.
com

Lähde: empirica 2015

Grafiikka: Tobias Hüsing, empirica, 
Kecheng Liu,  Maks Belitski, 
Weizi Li, Henley Business School, 
Alvaro Arenas, IE Business School, 
2015

e-Leadership kehitystyö puitekehyksenä liike-elämän e-Leadership  
kysynnälle ja koulutustarjouksille 
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Korkea-asteen ja käytännön tason koulutusta antavien oppilai-

tosten esittelemät kurssit kartoittavat tätä tietä palvellen 

erilaisia e-Leadership tarpeita eri vaiheissa. Tarpeet vaihtelevat 

toiminnallisista strategisiin ja digitaalisista liiketoiminnallisiin. 

Tulevat liiketoiminta- tai IT-taustaiset opiskelijat voivat valita 

aloituskohtansa toiminnalliselta tai strategiselta tasolta.
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Koulutuksen tarjoajilla tulee olla mahdollisuuksia kehittää ja 

tarjota soveltuvia koulutusohjelmia ja kursseja e-Leadership tien 

eri vaiheille. Korkeakoulujen ja kauppaopistojen lisäksi koulutuk-

sen tarjoajiin voivat lukeutua ammatti- ja teollisuusopistot, 

kauppakamarit, neuvonta- ja konsultointiorganisaatiot ja  

julkaisijat.

Korkea-asteen ja kaupallisen tai puolikaupallisen koulutus- ja 

oppimismateriaalin tarjoajat ovat hyvässä asemassa tarjoamaan 

sekä online- että offline-kursseja ja ohjelmia. Konsultointi ja 

neuvonta tulee räätälöidä vastaamaan yrityksen erityistarpeita. 

Koulutusjärjestelmien kaikissa EU:n jäsenvaltioissa on toimittava 

nopeasti. MOOC:it tarjoavat skaalattavuutta ja laajan tavoitetta-

vuuden, mutta tutkimus osoitti niiden nykyisin kattavan 

e-Leadershipiä vain rajallisesti. Vakiintuneet ammatilliseen 

jatko-opiskeluun tarkoitetun myyjä- ja tuotekoulutuksen ja

"Generation Spain" ottaa tähtäimeensä 
nuorisotyöttömyyden tarjoamalla taitoja 
ja kykyjä, joita työnantajat tarvitsevat. Me 
etsimme kumppaneita nuorten johtajien 
uuden sukupolven kouluttamiseen uraau-
urtavalla tavalla, joka yhdistää sosiaaliset, 
työvalmius- ja johtamistaidot. Painopistees-
sä ovat digitaaliammatit kaikilla teollisuu-
denaloilla. 

Pablo Hernandez
Osakas, McKinsey & Company
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e-Leadership koulutus potentiaalisen työmarkkinavaikutuksen ja yrityksen elinkaaren kannalta
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sertifioinnin markkinat eivät kovin laajasti kata e-Leadershipiä. 

Korkea-asteen ja käytännön tason oppilaitosten tarjoamat 

lyhyet, suoranaisesti e-Leadershipiä tarkastelevat lyhyet kurssit 

eivät ole kovin tavoitettavia ja neuvonta- ja konsultointipalvelut 

ovat kalliita. Itseopiskelua on syytä harkita yhtenä vaihtoehtona. 

Eniten varaa e-Leadership koulutuksen parantamiseen nähdään 

tällä hetkellä MOOC:eissa ja itseohjatussa opiskelussa, korkea-

asteen ja käytännön tason oppilaitosten tutkinnon suorittaneille 

suunnatuissa elinikäisen oppimisen tarjouksissa ja erityisasian-

tuntijoiden koulutuksen tarjoajilla.

Viisi uraauurtavaa yliopistoa 
ja kaupallisen alan oppilaitosta

Tarttuakseen tarkoituksenmukaisen e-Leadership koulutustar-

jonnan puutteeseen viisi yliopistoa ja kaupallisen alan oppilaitos-

ta ottivat yhteyttä gaselleihin ja muihin kunnianhimoisiin 

pk-yrityksiin keskustellakseen niiden koulutustarpeista ja 

kehittääkseen koulutusohjelmia tarpeiden mukaisesti.
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Ketteryys korkea-asteen oppilaitosten 
ohjelmissa antaa opiskelijoille ja  yrityksille 
mahdollisuuden tavoitella maksimaalista lii-
ketoiminta-arvoa, kun he voivat itse päättää 
koulutustarpeistaan ja tavoitteistaan. 
 
 

Valentina Ivanova
Apulaisprofessori, informaatioteknologia ja 
-palvelut, New Bulgarian University

e-Leadership taitojen vajauksen täyttä-
minen edellyttää kysynnän ja tarjonnan 
osapuolien yhteistyötä uusien koulutustar-
jousten luomiseksi. e-leadereiden pitää olla 
joustavia ongelmanratkaisijoita, joilla on 
hyvät johtamistaidot ja kyky hyödyntää 
digitaaliteknologioita liiketoiminnassaan.  
IE Business School on luonut kurssivalikoi-
man opiskelijoiden valmentamiseen tuleviksi 
e-leadereiksi.

Alvaro Arenas
Professori, informaatiojärjestelmät,  
IE Business School

Taloutemme digitaalinen muutos luo pk-yri-
tyksille sekä innovaatiomahdollisuuksia että 
liiketoimintariskejä. e-skilled business- ja 
IT-johtajat ovat pk-yrityksille keskeisiä 
menestystekijöitä digitaalivoimavarojen 
ohjaamiseksi tukemaan IT-perustaista arvon 
luontia. 

Steven de Haes
Professori, informaatiojärjestelmien hallin-
ta, University of Antwerp, Antwerp Manage-
ment School, IT Alignment and Governance 
Research Institute

Yhdistyneen kuningaskunnan pk-yritykset 
ja yrittäjä pitävät e-Leadership puitekehy-
stä tehokkaana järjestelmänä teknologian 
hyväksyntään, soveltamiseen, muuttami-
seen ja hyödyntämiseen. Se mahdollistaa 
tehokkaan IT- ja liiketoimintastrategioiden 
yhdenmukaistamisen innovaation synnyttä-
miseksi ja asiakkaiden voittamiseksi.

Maks Belitski
FT, Luennoitsija, yrittäjyysoppi, Henley 
Business School

Digitaalinen strategia ja suorituskyky ovat 
ennakkoedellytys informaatioresurssien 
tehokkaalle hallinnalle ja hyödyntämisel-
le, mikä taas on oleellista jokaisen TVT:tä 
liiketoiminnassaan käyttävän yrityksen 
menestykselle.

Kecheng Liu
Professori, sovellettu informaatiotiede, 
Henley Business School, University of 
Reading 

e-Leadership taidot koskevat muutakin kuin 
päätöksentekoa liiketoiminnnassa ja IT:ssä. 
Todellinen e-Leadership koskee päätösten 
ajoituksen ymmärtämistä, jotta organisaati-
ot pysyvät parhaassa suorituskunnossaan.

Andrea Carugati
Apulaisprofessori, FT, johtaja, 
IS Research Group, IT-tutkimuksen johtaja, 
Aarhus University



Agile University lähestymistapa: 
New Bulgarian University järjestämä 
sarja lyhyitä e-Leadership-kursseja 

NBU:n (New Bulgarian University) tekemän kehitystyön 

keskiössä on näkemys, jonka mukaan 

• pk-yritykset tarvitsevat yliopiston tarjoamia tietoja ja taitoja,  

 mutta 

• eivät tunnista Korkea-asteen oppilaitoksia 

 elinikäisen oppimisen tarjoajiksi.

vastatakseen tähän haasteeseen kurssien kehittäminen keskittyy 

jatkuvaan opinto-ohjelmien parantamiseen perustuen pienten 

hyppäyksellisten innovaatioiden ketterään metodologiaan. 

Perinteinen urakehityksen vesiputousmalli vaikeuttaa nopeaa 

reagointia muuttuviin taitovaatimuksiin. 

Pk-yritykset tarvitsevat joustavuutta – joten Agile University 

vastaa niiden tarpeita.

Sen sijasta, että NBU tarjoaisi kiinteän, kahdesta neljään vuoden 

pituisen koulutusohjelman: 

• Koulutusprosessin alussa pk-yritykset määrittelevät strategi 

 set tavoitteensa ja liiketoimintansa tarpeet. 

• Pk-yritykset neuvottelevat yliopiston kanssa ja valmistellaan  

 tarjous lyhytkestoisesta koulutuksesta.

• Laaditaan modulaarinen luettelo mahdollisista tarjouksista.

• Pk-yritykset valitsevat koulutusmoduulit, jotka tuovat eniten  

 arvoa heidän liiketoiminnalleen. 

• "Koulutuksellinen hyppäys" alkaa.

• Hyppäystä seuraa hyppäyksen katselmus, jotta nähdään, mitä  

 on saavutettu, ja hyppäyksen takautuva tutkimus prosessin  

 analysoimiseksi ja parannusten ehdottamiseksi.

• Sen jälkeen pk-yrityksen liiketoiminnalliset tarpeet arvioidaan  

 uudelleen strategisen tavoitteen pohjalta ja 

• laaditaan uusi modulaarinen luettelo, joka vastaa uusiin  

 tarpeisiin ja tuo eniten arvoa pk-yrityksen liiketoiminnalle. 

Hyppäyksen kesto voi olla viikosta lukukauteen. Strategisen 

tavoitteen kehittyessä tämä hyppäysten ja katselmusten 

prosessi voi jatkua pk-yrityksen ja yliopiston yhteistyönä 

elinikäisen oppimisen lähestymisellä. 

Yhdistelmä kohderyhmän tarpeita vastaavia, käytännöllisiä, 

teknisiä ja strategiaan liittyviä kursseja on visioitu:
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• Strategy Development for Digital Intensive Organizations

• Cyber Security and Resilient Business

• IT Marketing

• Cloud Technology

• TSP (Total Software Process) Executive Strategy 

• Leading a Development Team.

Aarhusin yliopiston modulaariset puo-
len päivän kurssit pk-yrityksistä, kas-
vusta, markkinoinnista sosiaalisessa 
mediassa ja liiketoiminta-analytiikoista 
– e-Leadership sarja 

Aarhusin yliopisto on kehittänyt tarpeiden huomiointiin 

perustuvan neljän kurssin "e-Leadership sarjan". Kurssit vastaa-

vat tarpeeseen välittää tietämystä pk-yrityksiin tiivistetysti – toi-

vottujen oppimistulosten saavuttamiseksi puolen päivän 

kursseilla. Näitä kursseja markkinoitiin laajasti yliopiston 

pk-ekojärjestelmässä ja kolme kurssia voitiin testata. 

Tavoitteena on jatkaa tarjousta ja mukauttaa näitä kursseja.

Aarhusin yliopiston kehittämät esittelyt ovat:

• Social Media Strategy
• Business Analytics 
• Planning/Managing for Growth
• Partner management/virtual business networks.

Kahden olemassa olevan pitkän ohjel-
man mukauttaminen pk-yritysten tar-
peisiin Antwerp Management Schoolissa

Puute lyhyiden, joustavien kurssien tarjonnasta liiketoiminnalle 

kriittisen IT:n alueella on erityisen vakava IT-turvallisuudessa, 

arkkitehtuurissa ja hallinnossa, eikä erityisesti pienemmille ja 

uudemmille yrityksille suunnattuja tarjouksia ole lainkaan.

Antwerp Management Schoolin Executive Master ohjelmat IT 

governance ja Enterprise Architecture eivät olleet suunniteltuja 

vastaamaan pk-yritysten ja yrittäjien kohderyhmän tarpeisiin. 

Ryhtymällä tutkimaan pk-yrityksiä Antwerp Management School 

pystyi mukauttamaan maisteriohjelmansa ja otti käyttöön 

aiempaa vuorovaikutteisemman ja räätälöitävän lähestymista-

van olemassa olevan maisteriohjelman opettamiseen. 

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



Tutkimuksen tulosten perusteella päätettiin antaa henkilökohtai-

selle ohjaukselle suurempi osuus opinto-ohjelmassa lähentäen 

palvelua konsultointiin.

Uusi kaupallisen alan käytännön tason 
koulutusohjelma pk-yrityksille sekä 
kaksi ryhmätyökurssia Henley Business 
Schoolissa ja MOOC, joka esittelee 
e-Leadershipiä pk-yrityksille

Henley Business School esitteli e-Leadership koulutusta nopeasti 

kasvaville ja kunnianhimoisille pk-yrityksille neljällä eri areenalla. 
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Neljän päivän ohjelma "e-Leadership Skills: New Technology and 

Business Architecture" kehitettiin kokonaisuudessaan vastaa-

maan pk-yritysten tarpeita. Vaikka sitä ei vielä ole pidettynä 

kurssina toteutettu, se on jatkuvasti tarjolla Henleyssä, ja tällä 

hetkellä sitä markkinoidaan yhdessä muiden käytännön tason 

koulutusohjelmien kanssa pakettina “Be Exceptional”.

Lisäksi päätti järjestää kaksivaiheiset ryhmätyökurssit kohderyh-

män kanssa esitelläkseen e-Leadership opetuksen soveltamista 

todelliseen liike-elämän tilanteeseen.

Kolmanneksi liiketoiminnan ja IT:n yhteensovittamisen kurssi 

suunniteltiin uudelleen soveltumaan myös pk-yrityksiä edustavil-

le kuulijoille.

Neljänneksi ollaan valmistelemassa MOOC:ia, joka esittelee 

e-Leadershipiä kohderyhmälle.

-  Nopeuta yrityksen kasvua 
 ja innovaatiota 
 tehokkaiden e-Leadership taitojen 
 kehittämisellä 
- tehosta organisaation 
 toimintaa 

-  kilpailukykyä digitaali- ja  
 IT-strategioilla 
-  Kasvata liikevaihtoa 
 digiosaamisen tehokkaalla  
 käytöllä

• Yritysmyyntitaidot
• Strateginen markkinointi 
• Liikkeenjohto ja 
• Markkinoilletulo
• Investointitaidot

• Hyödynnä digitaalisia  
 trendejä
• Liiketoiminta- IT  
 yhteensovitus
• Liiketoimintatiedon  
 analytiikat

Moniammatillinen hybridi- 
johtaja, joka johtaa monitasoisia 

tiimejä

Strateginen
johtaminen

Liiketoiminnan 
ymmärrys:

Digitaalisuuden 
ymmärrys:



Instituto de Empresa (IE Business 
School) tarjoaa johdanto-MOOC:n ja 
pk-yrityksille suunnatun käytännön 
tason kurssin

Digitaaliteknologiat voivat auttaa pk-yrityksiä parantamaan 

kilpailukykyään strategian ja suuntautumisen muutoksilla sekä 

suorituskyvyn ja tehokkuuden lisäyksellä. Tällä kurssilla IE 

Business School tarkastelee IT-arvoväittämää ja tutkii kuinka 

teknologinen muutos tuottaa arvoa.

Kurssi opetettiin kuulijoille kasvotusten IE Business Schoolin 

kampuksella Madridissa ja lähetettiin samanaikaisesti 

MOOC:ina. Sen opettivat kolme IE Business Schoolin professoria: 

Alvaro Arenas, Jose Esteves ja Silvia Leal.

Kurssi "Digitaalisen innovaation johtaminen ja IT Governance" 

suunniteltiin kokemusperäisten havaintojen pohjalta uudelleen ja 

mukautettiin kohderyhmän tarpeisiin. Ohjelma sisältää SPOC:eja 

(Small Private Online Course) ja klassisia kasvotusten opettami-

sen ja online-keskustelufoorumit yhdistäviä opetusformaatteja. 

Tämä ohjelma on ollut menestyksekäs ja tulee jatkumaan ensi 

vuonna.
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Toimintalinjaehdotuksia

Jotta Euroopalla olisi lähitulevaisuudessa riittävät e-Leadership 

taidot, esitetään seuraavia suosituksia. Suosituksia tulevat 

viemään eteenpäin asianosaiset teollisuudessa ja oppilaitoksissa 

ja hallitukset ja muut asianosaiset jäsenvaltioiden tasolla sekä 

Euroopan unionin toimielimet. Suositukset muodostavat 

yhdessä kattavan reittikartan e-Leadership osaamista koskeville 

toimille kaikilla tasoilla EU:ssa. 

 

Suositus 1 - Tutkimus ja koulutus

Tutkimus on paljastanut Euroopassa puutteen e-Leadership 

koulutusohjelmista ja kursseista jotka on omistettu pk-yrityksille 

ja aloittaville yrityksille. Tämä pätee korkea-asteen ja käytännön 

tason koulutukseen, harjaannuksen tarjoajiin sekä online- ja 

yhdistelmäopetuksen tarjoajiin. Millään näistä toimijoista ei 

nykyisellään ole riittävää ratkaisujen valikoimaa vastaamaan 

tarpeeseen tarjota e-Leadership koulutusta kokonaisvaltaisessa, 

yleisesti tunnustetussa ja hyväksytetyssä formaatissa. He eivät 

myöskään vielä ole todistaneet olevansa soveltuvia sellaisiksi 

kouluttajiksi.

Euroopan korkeakoulut ja kaupallisen alan oppilaitokset 

tarvitsevat perusteellista muutosta voidakseen perinteisen 

tutkintokoulutuksen lisäksi tarjota akateemisen tason ammatti-

laisten elinikäistä koulutusta. Edistys on hidasta ja rohkeampia 

toimia tarvitaan ottamaan huomioon 

• uudet online-pohjaiset koulutuksen tarjoajat, jotka ovat  

 tulossa mukaan koulutusmarkkinoille,  

• Monisuuntautunut kansainvälinen opiskelijayhteisö, jonka  

 "ostoskäytäntö" on muuttumassa ja 

Emme elä muutoksen aikaa, vaan aikojen 
muutosta. 20. vuosisadan määritelmiä 
johtajuudesta, lahjakkuudesta, osaamisesta 
ja asenteesta on tarkistettava vastaamaan 
uuden digitaaliajan tahtia. 

Nacho de Pinedo
Yrittäjä ja yritysenkeli, ISDI Institute for 
Internet Development

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



• Yhä vaativampi koulutus tarjottuna erillisinä moduuleina, joita  

 voidaan yhdistellä eri tavoin ("boutique students"), mikä  

 edellyttää myös 

• uuden oppimisen laadun tuottavia hybridejä oppimismalleja  

 (esim. pelienkautta oppiminen, virtuaaliset yhteistyöympäris-  

 töt, online-kokeet ja -testit, personalisoidut opetustarjoukset  

 jne.).

Tutkimus on osoittanut, että e-leaderit erityisesti pk- ja aloitta-

vissa yrityksissä ovat siirtymässä tarvelähtöiseen oppimisstrate-

giaan (pull learning) ja omaksuvat tarvitsemansa ammatilliset 

tietoudet monien eri kanavien kautta kuten MOOC:it, yhdistel-

mäopetus ja lyhyet kurssit.

Korkea-asteen oppilaitosten ja teollisuuden/liike-elämän 

yhteistyön edistäminen ja kehittäminen on EU:n korkea-asteen 

opetuksen modernisointiohjelman ytimessä ja Erasmus+ 

ohjelman (2014-2020) keskeinen piirre, Strategic and Knowledge 

Alliances ovat erityisen hyvä yhteistyömuoto. Niiden on tarkoitus 

luoda rakenteisia kumppanuuksia korkea-asteen opetuksen ja 

yritys/teollisuussektorin yhteistyöprojekteja varten. 

Uusien digitaalijohtamiskoulutuksen tapojen ja keinojen ohella 

yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten pitää lisätä 

tutkimusta ja käsitteellistää lähemmin digitaalinen johtajuus 

sekä sen menestykseen yritysympäristössä vaikuttavat organisa-

tionaaliset ja inhimilliset tekijät.

Kuten alla osoitetaan, eurooppalaisia rahoituslähteitä tutkimus-

toiminnan vahvistamiseen tällä alueella on saatavilla. Lisää 

lähteitä voidaan luoda eurooppalaisella ja kansallisella tasolla ja 

olemassa olevia muunnella uuden eurooppalaisen tutkimusohjel-

man luomiseksi tätä ja liitännäisiä aiheita varten, joiden merkitys 

on ratkaiseva Euroopan teollisuudelle ja työmarkkinoille.
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Eurooppalaisten organisaatioiden täytyy vo-
ittaa takaisin kilpailuasemansa parantamal-
la ohjelmistokehityksen myötä tapahtuvan 
liiketoiminnallisen innovaation johtamista. 
Edistääkseen e-Leadership taitojen kehity-
stä, Aalto-yliopisto on tuonut tarjolle kaksi 
e-Leadership ohjelmaa: Maisteritutkintooh-
jelman digitaalipalvelujen suunnittelussa 
ja kehittämisessä sekä tuleville IT-johtajille 
suunnatun ohjelman Liiketoiminta- ja infor-
maatiojärjestelmien kehittäminen 

Prof. Mika Helenius
Aalto-yliopisto, Suomen 
Tietojenkäsittelyliiton varapuheenjohtaja
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Edistäminen Viestintä Kansainvälinen yhteistyö Asianosaiset
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Internet of 
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Suositeltavat toimenpiteet

• Koulutuksen tarjoajien, korkean ja käytännön tason 

 koulutuksen tarjoajien ja konsulttien tulee kehittää edelleen ja  

 edistää e-Leadershipiä ja hyödyntää mahdollisuuksia pk- ja  

 aloittaville yrityksille suunnattujen e-Leadership koulutuskurssi 

 en/ohjelmien kehittämiseen ja tarjoamiseen. 

• Koulutuksen tarjoajien, kauppakamarien, 

 välittävien toimijoiden ja alakohtaisten järjestöjen tulee  

 muodostaa strategisia liittoutumia teollisuuden kanssa   

 soveltuvien e-Leadership ohjelmien tarjoamiseksi. 

• Asianosaisten tulee kehittää uusia koulutusohjelmia pohjaten  

 eurooppalaisista e-Leadership aloitteista saatuihin kokemuksiin  

 ja opinto-ohjelmien suuntaviivoihin, profiileihin, laatutunnuksiin  

 ja kurssiesimerkkeihin. 

• Koulutuksen tarjoajien tulee mukauttaa olemassa olevia  

 ohjelmia täyttämään pk- ja aloittavien yritysten tarpeet  

 e-Leadership "moduuleista", jotka palvelevat erityisiä taitotar 

 peita ja vastaavat tähän oppimisprofiiliin liittyvää "ruokahalu"  

 ja "erillisostos" käyttäytymistä, mukaan lukien hybridit  

 oppimismallit kuten MOOC:it. 

• Yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten tulee toimeenpan 

 na elinikäisen oppimisen paradigma ja kehittyä elinikäisen  

 koulutuksen toimittajiksi tarjoten erityyppisiä ja kokoisia  

 käytännön tason koulutusohjelmia yhä monimuotoisemmalle  

 yhteisölle kaikkia työuran vaiheita varten.

• Selvittää mahdollisuuksia ja kehittää ja ottaa käyttöön  

 nopeampia kolmannen osapuolen suorittaman sertifioinnin ja  

 tunnustamisen mahdollisuuksia (mukaan lukien teollisuuden ja  

 yliopistojen yhteissertifiointi), jotka kiinnostavat ammattiuralla  

 olevia kohderyhmiä.   

• Yliopistojen ja kaupallisen alan oppilaitosten tulee painottaa  

 enemmän digitaalista johtajuutta keskeisenä tutkimuskohteena  

 ja kehittää sopivia käsitteitä, metodologioita ja teoriaa sekä  

 oppimateriaaleja.

• Yleiseuroopalaisten ja kansallisten rahoituslähteiden tulee  

 vahvistaa tutkimustoimintaa e-Leadershipin alueella sen  

 hahmottamiseksi entistä tarkemmin ja luoda uusi eurooppalai- 

 nen tutkimusohjelma tätä ja liitännäisiä aiheita varten, jotka  

 ovat keskeisen tärkeitä eurooppalaiselle teollisuudelle ja  

 työmarkkinoille.
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Toimeenpanon rahoitusmahdollisuuksia

Hyödynnä Euroopan komission seuraavia teitä tarjoamia 

rahoitusmahdollisuuksia:

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

 programmes/erasmus-plus/index_en.htm),  

• Horizon 2020 esim. Innovative Training Networks of   

 Individual Fellowships (http://ec.europa.eu/research/  

 participants/portal/desktop/en/), 

• Euroopan standardointikomitean (CEN) TVT-taitojen  

 työryhmä (http://www.cen.eu/work/areas/ict/eeducation/ 

 pages/ws-ict-skills.aspx) 

• EU:n rakenne- ja sosiaalirahastot (http://ec.europa.eu/  

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

• EU:n Rahoitusportaali: http://europa.eu/youreurope/  

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

EUROOPPALAISET E-LEADERSHIP
OPINTO-OHJELMIEN SUUNTAVIIVAT JA PROFIILIT 

LAATUTUNNUS JA ITSEARVIOINTITYÖKALU

Hae ne täältä: http://eskills-guide.eu/documents/ ja  

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

Huolehtiminen liiketoiminnan johtajien 
ja päätöksentekijöiden digitaalitaitojen 
riittävyydestä on ratkaisevaa digitalisoinnin 
eteenpäin viennissä ja Euroopan taloudelli-
sen menestyksen varmistamisessa 21. vuosi-
sadalla. Academy Cube tukee näiden taitojen 
aktiivista kehittämistä ja auttaa yrityksiä 
ja tulevia johtajia hyödyntämään digitaali-
maailman nousevia mahdollisuuksia.

Bernd Böckenhoff
Toimitusjohtaja, Academy Cube

DIGITALEUROPE haluaa myötävaikuttaa 
yksinkertaiseen ja teollisuuspainotteiseen 
hallinnon ekojärjestelmään, joka tulee  
edistämään tehokasta e-Leadership  
ohjelmien kehittämistä, laadunarviointia  
ja tunnustamista. 

John Higgins
Pääjohtaja, DIGITALEUROPE

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



Suositus 2 - Asianosaisten yhteistyö 

Kehityksen nykyinen nopeus huomioon ottaen on tarvetta jatkaa 

asianosaisten mobilisointia kansallisella ja eurooppalaisella 

tasolla e-Leadershipin tukemisen ja siihen liittyvän hallinnon ja 

yhteistyön edistämiseksi. 

Tietoisuus e-Leadership taitojen tarpeista ja kysynnästä sekä 

siihen liittyvistä ohjelmallisista aloitteista ja toimenpiteistä ei ole 

tasaisesti jakautunut Euroopassa. Tiedottamistoimia täytyy 

lisätä kaikilla tasoilla. On pyrittävä synergiaan yleiseurooppalais-

ten "e-Skills for Jobs" ja "Watify" kampanjoiden (2015-2016), 

tulevien osaamista ja koulutusta koskevien aloitteiden ja 

"Digitaalialan työpaikkojen edistämisen suuren koalition" välillä.

Suositeltavat toimenpiteet

• Koordinoi asianosaiset paremmin, jotta voidaan edistää  

 e-Leadershipin tukemista, hallintoa  ja yhteistyötoimia  

 johdonmukaisella ja tehokkaalla tavalla.

• Varmista keskeisten asianosaisten aktiivinen osallisuus ja  

 vuorovaikutus. 

• Rohkaise jäsenvaltioiden hallituksia, asianosaisia ja järjestöjä  

 ryhtymään toimiin, myös koulutuksen tarjoajien ja korkea- 

 koulujen järjestöjä.

• Teollisuuden tulee toimia ja tehdä kehitystyötä pitkällä  

 tähtäimellä yhteistyössä muiden asianosaisten kanssa, mukaan  

 lukien IT-teollisuuden ja IT:tä hyödyntävän teollisuuden  

 ammattialajärjestöt.

• Yliopistojen, kaupallisen alan oppilaitosten, työllistämisorgani- 

 saatioiden ja aktiivisten työnantajien ja ammattiliittojen tulee  

 edistää eurooppalaisten suuntaviivojen ja profiilien käyttöä  

 uusissa e-Leadership aiheisissa opinto-ohjelmissa. 

• Rohkaise asianosaisia ryhtymään aktiivisiksi kumppaneiksi  

 tehokkaan hallintorakenteen luomisessa.

• Kehitä hallintomalli digitaalialan koulutuksen tarjonnalle ja  

 ryhdy toteuttamaan sitä. 
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Suositus 3 - Seuranta ja arviointi
 

Nykyisiä kvantitatiivisia tietoja ja tilastoja on edelleen parannet-

tava, jotta voidaan paremmin ymmärtää e-Leadership taitojen 

alueen kysynnän ja tarjonnan dynamiikkaa. Nykyiset tietoaineis-

tot eivät vastaa e-Leadershipin käsitettä. 

Digitaalisia johtamistaitoja yhdistelmänä joukosta liiketoiminnal-

lisia, digitaalisia ja strategisia taitoja ei ole helppo kvantifioida 

nykyisten tietoaineistojen pohjalta. Olemassa olevat osaamisen 

tutkimukset kuten PIAAC käyttävät osaamisindikaattorien 

joukkoa, joka on liian laaja e-Leadershipin arviointiin. Myöskään 

mitään ammatillisia yhteensovituksia ISCO-luokkien ja e-Leader-

ship ammattien välillä ei ole. Markkinatutkimukset ovat kalliita ja 

usein liian pieniä, jotta eri maista voitaisiin antaa vertailukelpoi-

sia lausuntoja. Big Data analytics ovat harkitsemisen arvoisia. 

Säännöllinen toimintalinjojen seuranta ja vertailu e-Leadership 

alueella, jota Euroopan komissio ja monet jäsenvaltiot ovat 

harrastaneet vuodesta 2007 TVT-ammattilaisten taitojen osalta, 

tuottaisi vahvuuksia ja heikkouksia sekä uhkia ja mahdollisuuksia 

koskevan informaation, jota päättäjät tarvitsevat. Euroopan 

komissio haluaa jatkaa näitä toimia lukien digitaaliyrittäjyyttä 

koskevien toimintalinjojen seurantaa) säännöllisin aikavälein 

mitatakseen poliittisten toimiensa edistymistä.

EuroCIO on ylpeä voidessaan osallistua 
aloitteeseen e-Leadershipin edistämise-
stä Euroopassa ja ylpeä yhdessä kuuden 
eurooppalaisen yliopiston ja kaupallisen 
alan oppilaitoksen kanssa kehittämänsä 
koulutusohjelman valinnasta vaikuttamaan 
yleiseurooppalaisten e-Leadership opetus- 
ohjelmaprofiilien ja -suuntaviivojen laa-
dintaan. Yhdessä muiden eurooppalaisten 
asiaosaisten kanssa olemme nyt aktiivisesti 
levittämässä näitä tuloksia edistääksemme 
digiosaamisen tarjontaa ja luodaksemme 
läpinäkyvyyttä korkea-asteen ja käytännön 
tason koulutusmarkkinoille.

Peter Hagedoorn
Pääsihteeri, EuroCIO



Parhaiden käytäntöjen ja aloitteiden esittelyt mahdollistavat 

eurooppalaisille osapuolille oppimisen toisten osapuolien 

kokemuksesta. Kilpailu osaamisesta on maailmanlaajuista, joten 

seuranta ja arviointi tulisi laajentaa kattamaan Japani, USA ja 

Kanada sekä myös Kiina ja muut Aasian ja Latinalaisen Amerikan 

maat.

Tämä voisi käsittää Euroopan komission, Eurostatin ja EU:n 

jäsenvaltioiden hallitusten yhteistyötä Euroopan ulkopuolisten 

maiden virastojen ja laitosten kanssa. Yhteistyöjärjestelmien 

tulisi tarkastella määritelmiä ja mittoja, yhteisiä indikaattorijouk-

koja ja metodologisia lähestymistapoja, tutkimusten toteutusta-

poja ja data analysis, ja niiden tulisi yhtenäistää olemassa olevia 

tietolähteitä.

Suositeltavat toimenpiteet

• Tunnista uusia e-Leadership osaamisen alueen kysyntää ja  

 tarjontaa koskevia tietolähteitä, mukaan lukien sosiaalisessa  

 mediassa esitetty tieto ja big data analytiikat, luodaksesi  

 kattavan seuranta- ja ennustusjärjestelmän.

• Varmista, että e-Leadership taitojen määritelmät sopeutetaan  

 liike-elämän ja tekniikan uusiin kehitysaskeliin ja että ne  

 pysyvät tavoitteiden mukaisina

• Analysoi merkityksellisiä Eurostatin tietoja ja vaihda ajatuksia  

 seurantakäytännöistä Aasian ja Pohjois-Amerikan kanssa.

• Kehitä uudenlaisia e-Leadershipin kysyntä- ja tarjontalukujen  

 arviointitapoja, jotta voidaan luoda yleiseurooppalaiset ja  

 kansalliset havainnointijärjestelmät, jotka 

 mahdollistavat jatkuvan seurannan ja arvioinnin.

• Seuraa maailmanlaajuisesti uusia toimia digitaalisen johtajuu- 

 den alueella, ja analysoi kehityskulkuja ja niiden merkitystä  

 Euroopalle.
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• Helpota digitaalista johtamista koskevaa maailmanlaajuista  

 tiedonvaihtoa ja parhaiden käytäntöjen omaksumista korkeata- 

 soisten yliopistojen, kaupallisen alan oppilaitosten ja konsul- 

 tointiorganisaatioiden välillä. 

• Jatka parhaiden käytäntöjen ja monisidosryhmäistä kumppa- 

 nuutta koskevien aloitteiden tunnistamista ja tukemista. 

• Levitä arviointituloksia ja esimerkkejä parhaista käytännöistä ja  

 rohkaise online-alustojen kehittämistä. 

Suositus 4 - Poliittinen sitoutuminen

Eurooppalaisten asianosaisten ja poliittisten päättäjien keskuu-

dessa vallitsee laaja yksimielisyys, että digitaalinen johtajuus ja 

yrittäjyys tulevat olemaan keskeisiä ohjelmallisia aiheita tulevina 

vuosina, erityisesti liittyen talouden digitaaliseen muutokseen. 

Strategic Policy Forum raportti "Digital Transformation of 

European Industry and Enterprises" sisältää joukon ohjelmallisia 

suosituksia EU:n digitaaliselle muutokselle mukaan lukien 

e-Leadershipin kehittäminen. Euroopan komissio on ollut 

e-Leadership osaamisen aloitteiden käynnistämisen takana 

vuodesta 2013 ja Digital Entrepreneurship Monitor ohjelman 

sekä vuoden 2015 Watify kampanjan takana.  

Euroopan päättäjät tarvitsevat selkeän 
ymmärryksen siitä, miten häiriöitä aiheutta-
va muutos teknologiassa, työmarkkinoilla ja 
liiketoimintamalleissa haastaa teollisuuden, 
julkishallinnon, koulutusjärjestelmät ja muut 
instituutiot, ja muutoksen tulevina vuosina 
asettamista e-Leadership ja muista taito-
vaatimuksista, jotta Euroopalla olisi hyvät 
mahdollisuudet kasvavassa maail- 
manlaajuisessa kilpailussa osaamisesta. 

Carl Benedikt Frey
Oxford Martin School, Oxford University

Bitkom on vakuuttunut, että hallitus, 
teollisuus ja oppilaitokset on kiireellisesti 
saatettava yhteen kohtaamaan digitaa-
lijohtamisen haasteet. Tämä pätee sekä 
kansallisella että eurooppalaisella tasolla. 
Bitkom on perustanut oman akatemian ja 
tekee läheistä yhteistyötä liittohallituksen ja 
Saksan korkea-asteen oppilaitosten kanssa. 
Euroopassa Komissio on käynnistänyt 
e-Leadership aloitteen digitaaliekonomian 
tulevan kukoistuksen kulmakiveksi.

Bernhard Rohleder
Toimitusjohtaja, Bitkom

e-Leadership 
Digiosaamista pk-yrityksille



Kansallisella tasolla toimia ja aloitteita alkaa vasta hitaasti 

ilmetä. Ensimmäisiä esimerkkejä ja parhaiden käytäntöjen 

tapauksia on tunnistettu ja niitä esitellään Euroopan komission 

eri internet-portaaleissa. Kansallisten poliittisten päättäjien ja 

asianosaisten jokaisessa jäsenvaltiossa pitää ryhtyä aktiivisem-

miksi, sitoutua vahvemmin ja toteuttaa infrastruktuureja ja 

aloitteita niin, että ne ankkuroidaan kansallisiin toimintalinjoihin.
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Suositeltavat toimenpiteet

• Kansallisten poliittisten päättäjien ja asianosaisten tulee  

 osoittaa sitoutumista e-Leadership osaamisen ja  

 digitaaliyrittäjyyden aiheisiin ja laajentaa pidemmällä  

 aikavälillä vaikuttavia toimiaan.

• Kansallisia rahastoja ja ohjelmia tulee nimenomaisesti  

 suunnata digitaalisen muutoksen ja siihen liittyvän osaamisen  

 edistämiseen, mukaan luettuna digitaalisen johtamisen taidot.

• EU:n jäsenvaltioiden tulee harkita Euroopan aluekehitysrahas- 

 ton ja Euroopan sosiaalirahaston käyttämistä investoidak 

 seen koulutusprojekteihin ja elinikäisen oppimisen projekteihin,  

 jotka auttavat pk-yrityksiä siirtymään digitaalitalouteen. 

• Kansallisten hallitusten ja asianosaisten tulee ottaa käyttöön  

 parhaista esimerkeistä saatua kokemusta hyödyntääkseen  

 menestyksekkäitä projekteja parhaalla tavalla. 

• Jäsenvaltioiden tulee hyödyntää EU:n ja kansallisen tason  

 rahoitusohjelmia kouluttaakseen ja osaavia ihmisiä ja löytääk- 

 seen yrityksiä, erityisesti pk-yrityksiä, joilla on heille käyttöä.

• Euroopan komission tulee kerätä tietoja näiden rahastojen  

 tukemista aiheelle merkityksellisistä projekteista ja esitellä  

 todettuja parhaita käytäntöjä. 

Pasc@line seura on nyt ryhtynyt yhteis-
työhön CIGREF:n ja muiden keskeisten 
ranskalaisten toimijoiden kanssa levittääk-
seen ymmärrystä e-Leadership taitojen 
tärkeydestä. Kaikki yhteistyökumppanit 
ovat samaa mieltä, että lähestymisen pitää 
olla dynaaminen:  Taidot, joilla digitaalinen 
muutos hallitaan, eivät ole päämäärä vaan 
taival, joka auttaa innovatiivisia yrityksiä 
välttymään olemasta Schumpeterin luovan 
hävityksen kohteita.

Yves Poilane
Toimitusjohtaja, Telcom ParisTech ja vara-
puheenjohtaja, Pasc@line seura

Koulutus on keskeinen innovaation ja 
kasvun mahdollistaja ja Assinform aikoo olla 
läheisessä yhteistyössä opetusministeriön, 
yliopistojen ja Agency Digital Italy organi-
saation kanssa, jotta taataan innovaatiota 
synnyttävät e-Leadership taidot Italiassa.

Antonello Busetto
Johtaja, Assinform - National Association of 
Information Technology Companies

Espanjan digitaaliohjelma on tuonut 
kaikki eri asianosaiset yhteen tukemaan 
kunnianhimoisia kansallisia tavoitteita. Me 
aiomme nyt ryhtyä kokoamaan kansallista 
e-Leadership koalitiota, alkaen äskettäises- 
tä kansallisesta strategisesta sopimuksesta 
Telefonican kanssa: España Open Future. 
 

Antonio Saravia
Varajohtaja, Digitaalitalouden osasto, Red.
es, Teollisuus-, energia- ja turismiministeriö

Vuonna 2015 Portugalin kansallinen koalitio 
digitaalialojen työpaikkojen edistämiseksi 
ryhtyi toimeen lisätäkseen digitaaliammat-
tilaisten tarjontaa ja e-Leadership taidot 
ovat erityisesti huomion kohteena kasvun ja 
kilpailukyvyn tehostamiseksi.

Ana Neves
Johtaja, FCT Foundation for Science and 
Technology, Portugalin opetus- 
ja tiedeministeriö



Kiitokset

Tämän palvelusopimuksen toimeksiantoi Euroopan komission 

Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja pk-yritystoimin-

nan pääosasto. André Richier, johtava hallintovirkamies, yksikkö:

KETs, Digital Manufacturing and Interoperability, oli yhteyshen-

kilömme koko tutkimuksen ajan.

 

Huipputason yliopistot ja kaupallisen alan oppilaitokset ja 

keskeiset yrittäjyyden ja pk-yritysten järjestöt ja asiantuntijat 

myötävaikuttivat suoraan tämän palvelusopimuksen alaiseen 

työhön. Seuraavia me haluamme erityisesti kiittää heidän 

antamastaan tuesta: Aarhus University, Antwerp Management 

School, Henley Business School, IE Business School, INSEAD, 

New Bulgarian University, PIN-SME, EYIF, CIONET, IDC, EFMD ja 

Alueellisissa clustereissa järjestettyjen tapahtumien isännät 

Saksassa, Espanjassa, Suomessa, Portugalissa, Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa, Ranskassa ja Tšekin tasavallassa.

 

Saavutetut tulokset eivät olisi olleet mahdollisia ilman asiantun-

tijoiden ja kansallisten asianosaisten osallisuutta kaikissa EU:n 

jäsenvaltioissa. He tukivat työtä koko tämän palvelusopimuksen 

ajan, vastaten online-kyselytutkimuksiin ja haastatteluihin ja 

osallistuen järjestettyihin tapahtumiin.
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me olemme saamastamme tuesta ja avusta kiitollisia ohjausko-

mitean jäsenille: Kumardev Chatterjee (European Young 

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

Doerffer (Doerffer Leadership Group) ja Bo Sejer Frandsen 

(it-forum).

 

Kiitoksen ansaitsevat myös Euroopan informaatioyhteiskunnan 

tutkimuksen verkostomme (ENIR) kansalliset kirjeenvaihtajat 

kaikissa EU: jäsenvaltioissa, 1.- 2. kesäkuuta 2015 Brysselissä 

pidetyn Euroopan Digital and Key Enabling Technologies Skills 

konferenssin asiantuntijat ja osallistujat ja ympäri Eurooppaa 

pidettyjen tapahtumien sarjan puhujat, paneelien jäsenet ja 

pyöreän pöydän asiantuntijat.
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Lisätietoa

Euroopan komissio
Sisämarkkinoiden, teollisuuden, yrittäjyyden ja 
pk-yritystoiminnan pääosasto
Innovoinnin ja kehittyneen valmistuksen osasto
Yksikkö F/3 “KETs, Digital Manufacturing and Interoperability“
1049 Brussels, Belgium
Sähköposti: grow-h3@ec.europa.eu
www.eskills-lead.eu
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