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Usein kysyttyä

Schuman-harjoittelu Euroopan parlamentissa

1. Voinko lähettää oma-aloitteisen hakemuksen?

Euroopan parlamentti ei ota vastaan oma-aloitteisia hakemuksia. Euroopan parlamentin
harjoitteluiden hakuaika on kahdesti vuodessa:

 lokakuussa maalis–heinäkuun harjoitteluille

 toukokuussa loka–helmikuun harjoitteluille.

2. Mikä tutkinto Schuman-harjoitteluun hakemiseen vaaditaan?

Harjoitteluun vaaditaan vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnoista myönnetty tutkinto.
Tutkinto on oltava suoritettuna vähintään kolme kuukautta ennen harjoittelun aloituspäivää.

3. Olen suorittanut vähintään kolmen vuoden korkeakouluopinnot, mutten ole vielä
valmistunut. Voinko silti hakea?

Voit hakea, mutta jos sinut valitaan, tarvitset korkeakoulultasi todistuksen, jossa vahvistetaan,
että sait tutkintotodistuksesi vähintään kolme kuukautta ennen harjoittelun aloituspäivää.

4. Onko harjoittelulle ikäraja?

Hakijan on oltava vähintään 18-vuotias. Harjoittelulle ei ole yläikärajaa.

5. En ole Euroopan unionin jäsenvaltion kansalainen. Voinko silti hakea?

Kyllä. Toimivaltainen viranomainen voi tarjota rajoitetun määrän harjoitteluja Euroopan
unionin ulkopuolelta tuleville hakijoille. Jos sinut valitaan, sinun on hankittava tarvittavat
viisumit, oleskeluluvat ja työluvat. Tästä aiheutuneita kuluja ei korvata.

6. Voinko lähettää niin monta hakemusta kuin haluan?

Et. Voit lähettää enintään kolme hakemusta yhden harjoitteluhaun yhteydessä.
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7. Jos tarjolla on useita samanlaisia harjoittelupaikkoja (paikka A, B, C jne.), voinko
hakea useampaa niistä?

Joissain tapauksissa yksikössä tai palvelussa tarjolla oleviin samanlaisiin harjoittelupaikkoihin
viitataan kirjaimilla (A, B, C jne.). Kukin ilmoitus/kirjain vastaa yhtä paikkaa. Voit hakea
korkeintaan kolmea harjoittelupaikkaa, jotka voivat olla samassa palvelussa/yksikössä tai eri
palveluissa/yksiköissä. Voit itse päättää, mitä harjoittelupaikkoja haet osana hakemustasi.
Otathan huomioon, että voit hakea enintään kolmea harjoittelua, vaikka ne olisivat kaikki
samanlaisia harjoittelupaikkoja.

8. Voinko hakea Euroopan unionin muiden toimielinten harjoitteluihin samaan aikaan?

Voit.

9. Olen jo ollut harjoittelussa/töissä jossakin Euroopan unionin toimielimessä. Voinko
silti hakea harjoitteluun Euroopan parlamenttiin?

Jos olet tehnyt yli kahden kuukauden yhtäjaksoisen (palkallisen tai palkattoman) harjoittelun
EU:n toimielimessä, elimessä tai virastossa, et voi enää hakea Schuman-harjoittelupaikkaa.
Sama sääntö pätee myös, jos olet työskennellyt jossakin edellä linkitetyssä listassa mainitussa
elimessä yhtäjaksoisesti yli kahden kuukauden ajan.
Jos harjoittelusi tai työsuhteesi kesti korkeintaan kaksi kuukautta, voit yhä hakea harjoitteluun
Euroopan parlamenttiin.

10. Voinko korjata tai muokata hakemustani verkossa lähettämisen jälkeen?

Hakemuksia ei voi muokata lähettämisen jälkeen. Voit kuitenkin pyytää meitä poistamaan tilisi
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Ilmoitathan selvästi, mihin sähköpostiosoitteeseen yhdistetyn tilin haluat poistaa. Kun saat
vahvistuksen, että tilisi on poistettu, voit rekisteröityä uudestaan ja hakea enintään kolmea
harjoittelupaikkaa.

11. En pysty kirjautumaan tililleni. Miten toimin?

Jos olet unohtanut salasanasi, voit palauttaa sen valitsemalla ”FORGOT YOUR
PASSWORD?”. Jos et saa sähköpostitse linkkiä uuden salasanan luomiseksi muutaman tunnin
kuluttua, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu.
Hakemusjärjestelmämme arkistoi tyhjät tilit automaattisesti. Näin käy, kun hakija esimerkiksi
rekisteröityy, muttei hae mitään harjoittelua seuraavina päivinä.

12. Millä kielellä hakemus (CV, hakukirje) pitää kirjoittaa?

Voit jättää hakemuksen millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Jos haluat parantaa
mahdollisuuksiasi tulla valituksi, CV kannattaa kuitenkin kirjoittaa joko englanniksi tai
ranskaksi. Hakukirje kannattaa kirjoittaa samalla kielellä kuin hakemasi harjoittelupaikan
hakuilmoitus on kirjoitettu.
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13. Milloin lähetän liiteasiakirjat?

Jos harjoittelupaikan hakuilmoituksessa ei toisin sanota, osallistumiskelpoisuuden todistavia
asiakirjoja ei tarvitse lähettää hakemuksen kanssa. Nämä asiakirjat tarvitsee lähettää vain, jos
läpäisee esivalinnan.

14. Kuuluuko hakuun haastattelu?

Rekrytoijat saattavat soittaa ja pitää lyhyen puhelinhaastattelun. Voit kuitenkin läpäistä
esivalinnan ilman haastattelua.

15. Mitä liiteasiakirjoja lähetän ja millä kielillä ne saavat olla?

Jos pääset esivalintavaiheen läpi, pyydämme sinua lähettämään seuraavat asiakirjat:

 jäljennös korkeakoulututkinnosta

 jäljennös voimassaolevasta passista tai henkilökortista
 jäljennös rikosrekisteriotteesta, joka on annettu enintään kuusi kuukautta ennen

harjoittelusi aloituspäivää.

Asiakirjat voivat olla millä tahansa EU:n virallisella kielellä. Joidenkin näiden asiakirjojen
hankkimiseen voi mennä aikaa, joten suosittelemme hankkimaan ne valmiiksi siltä varalta, että
läpäiset esivalinnan.

16. Läpäisin esivalinnan. Tarkoittaako tämä, että minulle on tarjottu harjoittelua
parlamentissa?

Ei. Esivalinnassa valitsemme useita hakijoita kutakin harjoittelupaikkaa kohti, mutta voimme
tarjota paikkaa vain yhdelle näistä hakijoista. Harjoittelutarjous tehdään tiettyyn paikkaan
(esivalittujen hakijoiden joukosta) valitulle hakijalle, jos hän on läpäissyt
osallistumiskelpoisuustarkistuksen. Muuten rekrytointia jatketaan muiden paikkaan
esivalittujen hakijoiden joukosta. Jos esivalittujen hakijoiden pätevyydet ja taidot ovat saman
tasoisia, toimivaltainen viranomainen voi soveltaa sukupuolten tasapainoa ja maantieteellistä
tasapainoa koskevia kriteerejä valitakseen harjoittelijan, jolle harjoittelua tarjotaan.

17. Minua ei esivalittu tai minulle ei tarjottu harjoittelua toimielimessä. Voinko kysyä,
miksi hakemustani ei hyväksytty?

Et. Harjoittelijoiden rekrytointiyksikkö saa suuren määrän hakemuksia, joten emme voi kertoa
hakijoille, miksi heidän hakemuksiaan ei hyväksytty. Harjoittelijoiden rekrytointiyksikkö ei
voi kertoa hakijoille, miksi he eivät päässeet esivalintavaiheen läpi, eikä myöskään neuvoa
hakijoita, miten he voivat parantaa hakemuksiaan tulevaisuudessa.

18. Onko minun maksettava kuukausittaisesta korvauksesta veroa?

Kuukausittaisesta korvauksesta ei peritä unionin veroa. Harjoittelusi lopussa saat todistuksen,
jossa kerrotaan, miten paljon korvausta sinulle on maksettu. On sinun vastuullasi tarkistaa
kotimaasi veroviranomaisilta, peritäänkö korvauksesta veroa.
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19. Voinko jatkaa opintojani harjoittelun aikana?

Voit jatkaa opintojasi harjoittelun aikana. Harjoittelu on kuitenkin kokoaikainen, joten et voi
osallistua korkeakouluopetukseen työaikana.

20. Olen vammainen. Voinko saada tukea siihen liittyen?

Harjoittelijoille, joilla on Euroopan parlamentin tunnustama vamma, voidaan tarjota
kohtuullisia mukautusjärjestelyitä sekä korkeintaan 50 prosentin lisä kuukausittaiseen
korvaukseen riippuen vamman asteesta (jonka Euroopan parlamentti arvioi):

 Jos vamman aste on alle 20 prosenttia, palkanlisää ei makseta.
 Jos vamman aste on vähintään 20 prosenttia mutta vähemmän kuin 50 prosenttia,

palkanlisän määrä on 20 prosenttia kuukausittaisesta korvauksesta.
 Jos vamman aste on vähintään 50 prosenttia, palkanlisän määrä on 50 prosenttia

kuukausittaisesta korvauksesta.

21. Minulla on vamma, joka estää minua laatimasta hakemukseen vaadittavia
asiakirjoja. Mitä voin tehdä?

Jos sinulla on vamma, joka estää sinua laatimasta hakemukseen ja/tai valintamenettelyihin
vaadittavia asiakirjoja, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen PERS-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu.

22. Yliopistoni vaatii erityisen harjoittelusopimuksen allekirjoittamista, jotta
harjoittelu hyväksiluetaan opintoihini. Voiko Euroopan parlamentti täyttää ja
allekirjoittaa yliopistoni lomakkeen?

Euroopan parlamentti ei täytä tai allekirjoita mitään ulkopuolisten oppilaitosten tai kolmansien
osapuolien sopimuksia tai lomakkeita. Jos korkeakoulusi vaatii sopimusta harjoittelun
hyväksymiseksi, Euroopan parlamentti voi antaa harjoittelusopimuksen, jonka parlamentti,
harjoittelija ja korkeakoulu allekirjoittavat. Jos olet saanut hyväksymiskirjeen ja tarvitset
tällaisen asiakirjan, ota yhteyttä sähköpostiosoitteeseen Pers-Schuman-
Trainees@europarl.europa.eu ennen harjoittelun alkua.

Jos sinulla on kysymyksiä, joihin ei löydy vastausta tästä asiakirjasta tai sisäisistä säännöistä,
meihin voi ottaa yhteyttä osoitteessa

PERS-Schuman-Trainees@europarl.europa.eu


