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Digital Opportunity Traineeships -aloitteen 
– EU:n rahoittama koulutusaloite – 

tavoitteena on auttaa yrityksiä löytämään 
avoimiin työpaikkoihin ehdokkaita, joilla 

on tarvittava digitaalinen osaaminen.

 Aloitteella kasvatetaan tietoisuutta 
digitaalisten taitojen työssä oppimisen 

tärkeydestä ja autetaan houkuttelemaan 
enemmän opiskelijoita töihin tieto- 

ja viestintätekniikkaan liittyvissä 
ammateissa. Digitaalisia taitoja ei vaadita 

ainoastaan tieto- ja viestintätekniikan 
alalla vaan niitä tarvitaan yhä enemmän 

kaikilla aloilla.

 Opiskelijoille ja vastavalmistuneille 
tilapäinen työharjoittelu on ainutlaatuinen 
mahdollisuus vahvistaa digitaalisia taitoja 

ja parantaa työelämämahdollisuuksia. 
Digital Opportunity Traineeships -aloitteen 

tarkoituksena on tarjota kestäviä etuja 
sekä yrityksille että työnhakijoille. 

Miksi opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden 
pitäisi kiinnostua?
Tänä päivänä yhä useammassa työpaikassa edellytetään 
kehittyneitä digitaalisia taitoja, mutta vain 36 prosenttia 
työvoimasta täyttää nämä vaatimukset. Yksi Digital 
Opportunity Traineeships -aloitteen tavoitteista on kannustaa 
opiskelijoita ja vastavalmistuneita kaikilta tieteenaloilta 
osallistumaan harjoitteluihin, jotka vahvistavat digitaalisia 
taitoja. Näin parannetaan heidän työllistettävyyttään ja 
autetaan heitä saamaan arvokasta työkokemusta ulkomailla. 
Harjoittelujaksoja voivat hakea sekä naiset että miehet. 
Erityisesti naisia kannustetaan hakemaan, sillä he ovat tällä 
hetkellä aliedustettuja STEM-tieteiden (science - 
luonnontieteet, technology - teknologia, engineering - 
insinööritieteet ja math – matematiikka) työpaikoilla.

Lue lisää Erasmus+-harjoittelujaksoista.

Miten opiskelijat voivat hakea?
Opiskelijat hakevat yliopistonsa kautta yliopiston 
vahvistamien Erasmus+-harjoittelujaksoja koskevien aikojen 
ja menettelyjen mukaisesti. Opiskelijoiden tulee ottaa yhteys 
yliopistonsa Erasmus+-toimistoon.

Lisätietoja hakemisesta on sivustossa. 

Miten harjoittelijat valitaan?  
Erasmus+-apurahaa haetaan yliopiston kautta, minkä jälkeen 
yliopistot valitsevat harjoittelijat sellaisten kriteerien kuin 
akateeminen huippuosaaminen, harjoittelujaksosuunnitelma 
jne. perusteella. Yritykset valitsevat ehdokkaat, jotka 
vastaavat niiden hakuehtoja, sellaisten portaalien kuten 
Drop’pin@EURES tai ErasmusIntern kautta tai suoraan 
kahdenvälisten yhteyksien kautta. 
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?
!Aloitteen alkaa vuoden 2018 kesäkuussa ja päättyy vuoden 

2020 lopussa. 

Maksetaanko asumiskulut? 
Harjoittelijat saavat keskimäärin 500 euroa kuukaudessa, 
mutta tarkka määrä on maakohtainen. Harjoittelijat saavat 
apurahan yliopiston kautta. Yleinen sääntö on, etteivät 
yritykset osallistu apurahan maksuun. Yritykset voivat 
täydentää apurahaa.

Voivatko opiskelijat jäädä asuinmaahansa? 
Yksi ohjelman tavoitteista on edistää liikkumista rajojen  
yli ja kulttuurien välistä vaihtoa, joten harjoittelijoiden  
täytyy mennä ulkomaille. Erasmus+-ohjelmassa on mukana  
33 ohjelmamaata. Kaikki Horisontti 2020 -ohjelmaan 
osallistuvat maat hyväksytään kokeilussa Erasmus+-
kumppanimaina. 

Entä ammatillisen opetuksen ja koulutuksen 
opiskelijat?
DDigital Opportunity Traineeships -aloitteen kohteena  
ovat vain korkeakouluopiskelijat ja korkeakoulujen 
vastavalmistuneet. Muita Erasmus+-
harjoittelujaksomahdollisuuksia on kuitenkin olemassa 
ammatillisen opetuksen ja koulutuksen opiskelijoille. 

Lisätietoja harjoittelujaksoista on Erasmus+-
verkkosivustossa.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

 ▶ https://ec.europa.eu/eures/public/opportunities 

 ▶ https://erasmusintern.org/

 ▶ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities_fi
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