
Digital Opportunity Traineeships -aloitteen – EU:n 
rahoittama koulutusaloite – tavoitteena on auttaa 

yrityksiä löytämään avoimiin työpaikkoihin 
ehdokkaita, joilla on tarvittava digitaalinen 

osaaminen. Digitaalisia taitoja ei vaadita ainoastaan 
tieto- ja viestintätekniikan alalla vaan niitä 

tarvitaan yhä enemmän kaikilla aloilla. Esimerkiksi 
kyberturvallisuuden, data-analytiikan ja 

koneoppimisen tietämystä tarvitaan niinkin erilaisilla 
aloilla kuin pankeissa, tehdastuotannossa, 

maataloudessa ja terveydenhoidossa. Tietokoneen 
käytön hallitseva työvoima on myös elintärkeä 

Euroopan maailmanlaajuisen kilpailukyvyn 
säilyttämiseksi nopeasti muuttuvassa maailmassa.

Digitaalinen osaaminen parantaa myös 
mahdollisuuksia elämässä. Opiskelijoille ja 

vastavalmistuneille tilapäinen työharjoittelu voi 
tarjota ainutlaatuisen tilaisuuden kehittää 
digitaalisia taitoja nopeammin kuin se olisi 

mahdollista muodollisen koulutuksen kautta, sekä 
lisätä mahdollisuuksia työelämässä. Tätä tarkoitusta 

varten 10 miljoonan euron Digital Opportunity 
Traineeships -aloitteen kautta tarjotaan digitaalialan 

työkokemusta jopa 6 000 yliopisto-opiskelijalle ja 
vastavalmistuneelle vuosina 2018–2020.

MIKSI NYT?

Tällä hetkellä noin 35 prosentilla työvoimasta – 
maanviljelijät, markkinointiasiantuntijat, pankkityöntekijät ja 
tehdastyöntekijät mukaan luettuina – puuttuu riittävät 
digitaaliset taidot, vaikka niitä tarvittaisiin jatkuvasti 
enemmän. Noin 40 prosenttia yrityksistä, joista monet ovat 
pk-yrityksiä, ilmoittavat, että niillä on vaikeuksia tieto- ja 
viestintätekniikan asiantuntijoiden rekrytoinnissa. Avoimena 
on vähintään 350 000 työpaikkaa, koska ehdokkaiden taidot 
ja työnantajien todellisuudessa tarvitsemat taidot eivät 
vastaa toisiaan. Tämän tarjonnan ja kysynnän välisen kuilun 
odotetaan kasvavan kaikilla talouden aloilla.

Digital Opportunity Traineeships -hankkeessa puututaan 
tähän taloudelliseen ja sosiaaliseen haasteeseen 
hyödyntämällä yksityissektorin dynamiikkaa. Koska monissa 
koulutusjärjestelmissä ei olla vielä saatu päätökseen 
nykyaikaistamisprosessia eikä niiden opetussuunnitelmiin ole 
lisätty digitaalista koulutusta ja kehitystä, työssä hankitut 
digitaaliset taidot eivät ole koskaan olleet nain tärkeitä. 

MITEN SE TOIMII? 

Aloite rahoitetaan Euroopan komission Horisontti 2020 
-ohjelmasta ja toteutetaan erittäin menestyksekkään 
Erasmus+-ohjelman kautta, ja osallistujat voivat sen 
avulla hankkia arvokasta työkokemusta lähtemällä 
työharjoitteluun ulkomailla sijaitsevaan yritykseen. Tämä 
tilaisuus kansainväliseen työharjoitteluun tarjotaan 
tieteenalaan katsomatta opiskelijoille, jotka haluavat 
kehittää digitaalisia taitojaan. 
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Komissio on kiinnostunut saamaan mukaan yrityksiä – pk-
yrityksistä suurin yhtiöihin – joilla on valmiudet kouluttaa 
opiskelijoita työssä, mutta joilla ei välttämättä ole resursseja 
tai aikaa järjestää työharjoitteluohjelmia itse. Monilla 
yrityksillä on koosta riippumatta vaikeuksia löytää 
työmarkkinoilla henkilöitä, joilla on oikeat taidot.

Yritykset voivat julkaista mainoksia nuorille tarjoamistaan 
mahdollisuuksista Drop’pin@EURES -tai ErasmusIntern 
-foorumissa tai mainostaa niitä suoraan yliopiston 
työelämäpalvelujen kautta. Opiskelijat voivat hakea 
harjoittelupaikkoja yliopistonsa kautta yliopiston 
vahvistamien Erasmus+-harjoittelujaksoja koskevien 
menettelyjen mukaisesti.

Harjoittelujakson aloittaneet ehdokkaat kehittävät digitaalisia 
taitojaan koulutuksen ja käytännön kautta. Harjoitteluun voi 
kuulua sovellusten kehittämistä ja ohjelmistoja, 
tietotekniikkajärjestelmien ja -verkkojen asennus-, ylläpito- ja 
hallintatöitä, kyberturvallisuutta, data-analytiikkaa, 
tekoälysovelluksia, ohjelmointikieliä, hakukoneoptimointia 
(SEO) ja digitaalista markkinointia.

Opiskelijat saavat aloitteen kautta keskimäärin 500 euron 
suuruisen avustuksen kuukausittain, mutta tarkka summa 
vaihtelee lähettävän ja vastaanottavan maan mukaan.

TAUSTA 

Digital Opportunity Traineeships -aloite perustuu Euroopan 
komission yhteisiin toimiin, joilla pyritään paikkaamaan 
osaamisvajetta ja puuttumaan korkeaan 
nuorisotyöttömyyteen. Tämä käy ilmi Euroopan komission 
julkaisemista keskeisistä tiedonannoista, mukaan lukien 
”Uusi osaamisohjelma Euroopalle” (kesäkuu 2016) ja 
”Eurooppalaista koulutusalue vuoteen 2025 
mennessä”. Niissä esitetään joukko toimia ja aloitteita, 
joiden tavoitteena on paikata osaamisvaje Euroopassa.

 ▶ http://bit.ly/DigitalOpportunities

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

 ▶ https://erasmusintern.org/

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

Toiseksi, Digitaalitaitojen ja työpaikkojen koalitio, joka 
on lippulaiva-aloite Uudessa osaamisohjelmassa ja 
omistettu digitaalisten taitojen kehittämiselle, käynnistettiin 
joulukuussa 2016. Se tuo yhteen jäsenvaltioita, yrityksiä, 
sosiaalisia kumppaneita, voittoa tavoittelemattomia 
järjestöjä ja koulutuksen tarjoajia, jotka ryhtyvät toimii 
korjatakseen digitaalisten taitojen vajeen Euroopassa. 
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