Älä enää odota –

Ota paras hyöty
digitalisaatiosta
DiTEM (Digital Transformation of European
Micro-enterprises)

‑ hanke

tuo

digitaalisuudesta lisävauhtia liiketoiminnalle

DiTEM-hankkeessa
avainhenkilöt

oppivat

mahdollisimman
kohentamaan
koko

jonka

Hanke

on

avulla

mikroyritysten

digitalisaatiota

Digitalisaation

kilpailukykyä,

talouteen.

syyskuussa

koulutus,

hyödyntämään

tehokkaasti.

yrityksen

Euroopan

päättyy

kehitetään

ja

sen

hallinta

aloitettu

syyskuussa

Hanke on saanut rahoitustukea Euroopan komissiolta. Tässä julkaisussa
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DiTEMkoulutus
DiTEM-verkkokoulutus auttaa mikroyritystä ymmärtämään ja
hyödyntämään digitalisaation tuomia mahdollisuuksia. Koulutus
jakautuu kuuteen moduuliin:

E-johtajuus

Verkkoturvallisuus ja tietoturva

Big Data

Vahva e-johtaminen on
ehdottoman tärkeää
yrityksille, jotka haluavat
nostaa tuottavuuttaan ja
kohentaa kilpailukykyään
nykypäivän digitaalisessa
liikemaailmassa. Tässä
moduulissa annetaan
ohjeita onnistuneeseen
digiajan yritysjohtamiseen.

Kyberturvallisuuden tulee
kuulua jokaisen
mikroyrityksen
liiketoimintastrategiaan.
Tässä moduulissa
perehdytään tietoturvaan ja
‑suojaan ja opitaan
parantamaan yrityksen
tietoturvallisuuden tasoa.

Mitä Big Data on ja mitä
se merkitsee
mikroyritykselle? Tässä
moduulissa perehdytään
Big Datan
hyödyntämiseen yrityksen
toiminnassa, esimerkiksi
Big Data ‑alustoihin ja sovelluksiin.

Pilvipalvelut pienille yrityksille

Mobiiliratkaisut

Sosiaalinen media

Pilvipalvelut kuuluvat
nykyaikaiseen
liiketoimintaan. Jos
yrityksesi ei vielä hyödynnä
pilviteknologiaa, tästä
moduulista saat lisätietoa
pilvipalvelujen käytöstä ja
niiden eduista
liiketoiminnalle.

Mobiiliteknologia on mullistanut liike-elämää. Yritykset
keskittyvät nyt tekemään
teknologiasta mahdollisimman helppokäyttöistä
työntekijöilleen. Teknisten
ratkaisujen tulee sopeutua
käyttäjien tarpeisiin ja tuoda
lisäarvoa kaikissa toiminnan
vaiheissa.

Mitä on digitaalinen
markkinointi? Mitä hyötyä
yrityksellesi on sosiaalisesta mediasta? Tässä
moduulissa vastataan
näihin kysymyksiin ja
perehdytään syvällisesti
digitaaliseen
markkinointiin.

Tutustu koulutusalustaan maksutta skannaamalla oheinen QR-koodi tai navigoi osoitteeseen: www.ditem.erasmusplus.website

T u t k i m u s
- t u l o k s i a
D i T E M

E u r o p e a n

‑ t u t k i m u s

Tutkimukseen osallistui 224 mikroyritystä kuudesta Euroopan maasta, ja
tuloksista nousivat esiin seuraavat seikat:

Selvä enemmistö vastaajista käyttää jo sosiaalista mediaa tai
pilvipalveluita.

Suosituin sosiaalinen media on Facebook, seuraavina Twitter ja
Instagram.
Kaikki tutkimukseen osallistuneet mikroyritykset halusivat oppia
uusia taitoja, jotka voivat auttaa liiketoiminnassa.

56 %:lla vastaajista on jonkinlainen digitaalistrategia ja
suunnitelmia verkkoteknologian hyödyntämisestä jatkossa.

60 %:lla mikroyrityksistä on verkkomyyntiä.

Suuri osa vastaajista ei ole kiinnostunut ”digitaalisuunnittelusta” tai e
koe tuntevansa asiaa tarpeeksi hyvin.

Tiedoston tallennus, yhteistoiminta työ ja etätyöovat he ovat
mikroyritysten kolme eniten käytettyä pilvi ratkaisua.

Haluatko tietää lisää tutkimuksen tuloksista? Tutkimukseen voi tutustua täällä.
www.ditem.eu

Suosituksia
DiTEM (Digitalisation of European Micro-Enterprises) on Erasmus+

‑ innovaatiohanke,

jossa pyritään tukemaan mikroyritysten

digitalisaatioprosesseja. Tässä raportissa kerrotaan, millaisia haasteita
ja ongelmia eurooppalaiset yritykset ovat kohdanneet valmistellessaan
yhden tai useamman liiketoimintaprosessinsa digitalisaatiota.
Esittelemme hankkeessa käytettyjä menetelmiä sekä pilottitestien
tuloksia. Pilotointiin osallistui mikroyrityksiä Isosta-Britanniasta,
Italiasta, Kreikasta, Suomesta, Bulgariasta ja Tanskasta.
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Raportti on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.

Pilottikoulutus
Pilottikoulutukseen osallistui yli 120
henkilöä kuudesta eri maasta. He kertovat
kokemuksistaan:

”Nyt osaan paremmin toteuttaa
”Osallistuin digitaalisen

digitaalista markkinointia. Ymmärrän,

teknologian kurssille nyt

kuinka hakukone-optimointi toimii ja

ensimmäistä kertaa, mutta DiTEM

kuinka minun kannattaa käyttää

todella kohensi sosiaalisen median
käyttötaitojani! Asiakaskuntani

tietoa kotisivuillani.”

Teppo Ahremaa, SUOMI

kasvaa!”

Ilias Hatzis, KREIKKA

”Moduulien menetelmät ja
sisällön rakenteisuus teki minuun

”Minulle DiTEM-pilottityöpajan tärkein anti oli
tutustuminen Industry 4.0

suuren vaikutuksen... on ilo
jakaa tietoa DiTEM-

‑kokonaisuuteen

sekä ajatusten vaihtaminen muiden kaltaisteni

koulutuksesta ja siitä saatavista
mahdollisuuksista muillekin.”

mikroyrittäjien kanssa.”

Miroslav Lyudmilov, BULGARIA

Ulf Egebjerg, TANSKA
”Sisältö kattaa laajan kirjon eri aiheita, joista on
hyötyä kaikenlaisessa verkkoliiketoiminnassa, ja nämä
ovat juuri sellaisia asioita, joita uudet yrittäjät eivät
välttämättä ole tulleet ajatelleeksi tai opetelleeksi.”

Charlotte Clark, ISO-BRITANNIA
”Sain lisää itseluottamusta
kehittää digitaalistrategiaa
vapaaehtoistoimintamme
edistämiseksi... Kiitos tuesta!”

Ian Tomlinson, ISOBRITANNIA

www.ditem.eu

YHTEISTYÖKUMPPANIT
Centre for Enterprise on

DiTEM-hankkeeseen kuuluu seitsemän toimijaa

Manchester Metropolitan

kuudesta EU-maasta: Isosta-Britanniasta, Italias-

University (MMU)

‑yliopiston

kauppa- ja oikeustieteellisen

ta, Suomesta, Kreikasta, Bulgariasta ja Tanskasta.

tiedekunnan pk- ja
mikroyrittäjyyden osaamiskeskus.
MMU toimii DiTEM-hankkeen
koordinaattorina.

Eurocrea Merchant on italialainen konsultti- ja koulutusyritys, jolla on
toimistot Milanossa ja Napolissa. Yrityksen missiona on eurooppalaisen
yhteiskunnan kilpailukyvyn parantaminen liiketoiminnan kehittämisen
it-forum on verkosto, johon

sekä koulutuksen ja kansainvälisten kumppanuussuhteiden luomisen

kuuluu yli 470 yritystä sekä

avulla.

julkiselta että yksityiseltä
sektorilta, oppilaitoksia sekä
paikallis-, alue- ja valtiotason
viranomaisia Keski- ja EteläTanskasta. Verkoston
päätoimisto sijaitsee Århusin

Liiketoiminta- ja innovaatiokeskus INNOBRIDGE on
liiketoimintaa tukeva organisaatio, joka hyödyntää
eurooppalaisen yrityskehitysyritysten verkoston EBN
(European Business and Innovation Centers Network)
menetelmiä, kokemusta ja tietotaitoa. Se on Bulgarian
ensimmäinen (ja toistaiseksi ainoa) EBN-akkreditoitu
yrityskehityskeskus.

yliopistokampuksella IT-alan
tutkimus- ja
innovaatiokeskuksen
yhteydessä.

ETA on ammatillista koulutusta ja täydennyskoulutusta tarjoava yritys,
joka toimii yli 50 maassa. Yritys on sitoutunut tarjoamaan
ammatilliseen pätevöitymiseen johtavia koulutuksia joustavassa
ympäristössä. Sen käytännönläheisistä ohjelmista ovat hyötyneet
lukuisat opiskelijat aina tulevaisuuden johtajista kokeneisiin
Turku AMK panostaa

valmentajiin ja kouluttajiin.

korkeakouluopetuksen
pedagogiikan modernisointiin. Se
kehittää ja toteuttaa monialaista
innovaatio-pedagogiikkaa, jonka

CrystalClearSoft (CCS) on vuonna 2005 perustettu yritys, jonka tavoit-

painopisteinä ovat tutkimus,

teena on kehittää uuden ajan tehokas opetus-oppimisprosessi tieto- ja

kehitys ja innovaatiot (TKI),

viestintätekniikan hyödyntämisen avulla. CCS tarjoaa digitaalisia

joustavat opetussuunnitelmat,

ratkaisuja ja erikoistuneita palveluja osaamisesta viestimiseen ja

yrittäjyys ja kansainvälisyys.

tietoisuuden kasvattamiseen, ja se on tämän alan johtava toimija.

www.ditem.eu

