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Opettaja on koulutusviennin avaintekijä
OPETUSMINISTERIÖ ON vauhdittanut koulutusvientiä kaikilla

koulutusasteilla. Opetushallituksen yhteyteen perustettiin
vuonna 2017 Education Finland -kasvuohjelma, joka kokoaa
koulutusviennin toimijat yhteen ja tukee niitä. Lisäksi valtio loi
ammatillisen koulutuksen viennin vauhdittamiseksi uuden
osakeyhtiön, jonka pääoman tuotoilla kehitetään muun muassa
oppimisympäristöjä.
Koulutusviennin alku on ollut opettajille, oppilaitoksille ja
vientiyhtiöille työlästä, koska kansallisia käytäntöjä ei ole ollut ja
lainsäädännössä on ollut esteitä.
Suomalaisen koulutuksen ja koulutusosaamisen kysyntä
maailmalla on kasvanut. Vuonna 2018 koulutuspalveluja vietiin
noin 350 miljoonalla eurolla. Joillain koulutuksen sektoreilla
viennin kasvu on ollut jo merkittävää. Suomen tavoitteena on
kasvattaa koulutusviennin arvoa lähivuosina miljardiin euroon.
Menestys koulutusvientimarkkinoilla edellyttää keskinäisen
kilpailun sijaan yhteistyötä ja verkostoitumista. Suomalaisen
koulutusviennin on oltava eettistä, laadukasta ja hallittua.
Tarvitsemme yhä kipeämmin myös asiantuntijapoolin,
joka kokoaa koulutusvientiin lähtevät opettajat yhteiseen
rekisteriin. OAJ on esittänyt opettajarekisterin perustamista.
Opettajarekisteri palvelisi myös koulutusvientiä erinomaisesti.
Koulutusviennissä on ollut mukana lähes 500:aa henkilö
työvuotta vastaava määrä henkilöstöä vuonna 2018. Erityisesti
kohdemaiden opetustehtäviin ja koulutusviennin myynti- ja
asiantuntijatehtäviin syntyi uusia työpaikkoja 150.
Opetus- ja tutkimushenkilöstön jaksaminen ja työhyvinvointi
on turvattava myös koulutusviennin tehtävissä. Työnantajan
vastuullinen toiminta vahvistaa myönteistä työnantaja- ja
yrityskuvaa. Jaksava ja motivoitunut opettaja on yksi
koulutusviennin laadun tae.
Tarvitsemme toimintaan yhteisiä sääntöjä ja turvallisuutta
lisääviä elementtejä. Oppaaseen on kerätty tietoa siitä, mitä
opettajan pitää tietää, kun hän aloittaa koulutusvientitehtävissä
oppilaitoksen tai erillisen yrityksen lähettämänä työntekijänä.
Opas on tarkoitettu auttamaan organisaatioita turvallisuusja terveyskulttuurin vahvistamisessa. Tätä opasta tukevat
jo aiemmin tekemämme ohjeet opettajalle, joka lähtee
ulkomaisen työnantajan palvelukseen ulkomaille.
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Mitä koulutusvienti
tarkoittaa?
KOULUTUSVIENTIÄ ON kaikki koulutukseen, koulutusjärjestelmään tai osaamisen siirtoon pohjautuva liiketoiminta, josta jokin ulkomainen taho
maksaa. Osaamisen viennin tuotteita ovat tutkinto- ja täydennyskoulutus ja niiden kehittäminen, opettajankoulutus, lyhytkurssit ja vierailut,
kehittämis- ja konsultointipalvelut, ratkaisujen ja
konseptien myynti. Koulutusvientiin kytkeytyvät
toimet voivat tapahtua kotimaassa tai ulkomailla.
Palvelusuhteen ehdot ulkomailla työskenneltäessä määräytyvät sen perusteella, onko opettaja itse hakeutunut ulkomaille vai onko hänet
lähetetty ulkomaille työhön.
Tässä oppaassa keskitytään Suomesta lähetettyihin opettajiin, jotka työskentelevät joko
oman oppilaitoksen tehtävässä tai suomalaisen
yrityksen työntekijänä. Tällaisen työntekijän työehdot määräytyvät pääsääntöisesti suomalaisten työehtosopimusten perusteella.
Lisäksi löydät tietoa ulkomailla työskentelystä OAJ:n oppaasta Opettajana ulkomailla.
→ https://www.oaj.fi/tyoelamaopas/uraopas/
toihin-ulkomaille/
Oppaaseen on koottu asioita, jotka opettajan on hyvä selvittää ja tiedostaa, kun hakeutuu
omatoimisesti ulkomaille opetustehtäviin.
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Lähetetyn opettajan
palvelusuhteen ehtojen
määräytyminen
LÄHETETYN TYÖNTEKIJÄN työehdot määräytyvät pääsääntöisesti suomalaisten työehtosopimusten perusteella. Työhön hakeutujasta on
pääsääntöisesti kyse silloin, kun työntekijä hakeutuu oma-aloitteisesti ulkomaille töihin ulkomaalaisen työnantajan palvelukseen. Työehdot
määräytyvät tällöin yleensä työsopimuksen ja
työntekomaan säännöstön perusteella.
Oppilaitosten koulutusvienti tapahtuu tarkoitusta varten perustetun yrityksen kautta. Tällöin
voi olla mahdollista, että opettajan on otettava
omasta työstään virka- tai työvapaata. Opettaja toimii silloin oppilaitoksen koulutusvientiyrityksen työntekijänä erillisellä työsopimuksella.
Työsopimuksessa määritetään koulutusvientiin
käytettävä työaika, palkka mahdolliset muut palvelussuhteen ehdot (ks. seuraava luku).
Osallistuminen oman oppilaitoksen koulutusvientiprojektiin on voitu ottaa huomioon jo
opettajan työsuunnitelmassa, jolloin tehtävä on
osa opettajan tehtävänkuvaa. Tällöin työmatka
ei edellytä virka- tai työvapaata omasta työstä,
vaan opettajalle tehdään työmatkan ajaksi virka- tai työmääräys. Näin koulutusvientimatka on
osa oppilaitoksen toimintaa. Opettajan on kuitenkin aina sovittava työajoista ja palkasta koulutusvientityössä.
Suomessa toimii myös useita koulutusvientiin keskittyviä yrityksiä. Jos opettaja osallistuu
koulutusvientiin erillisen vientifirman kautta,
hänen on otettava virka- tai työvapaata omasta opettajan tehtävästään. Tällainen virka- tai
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työvapaa on harkinnanvarainen. Työnantajan ei
siis ole pakko myöntää vapaata, kun syynä on
työskentely toisen työnantajan palveluksessa.
Harkinnanvaraisuus vaikeuttaa kiinnostuneiden
opettajien mahdollisuutta lähteä mukaan tehtävään merkittävästi. Työnantajien on hyvä tiedostaa, että tällainen virka- tai työvapaa ja opettajan
saama kokemus ja osaamisen lisäys hyödyttää
oppilaitosta vastaisuudessa. Ilman yhteistä näkemystä koulutusvienti ei kasva niihin lukemiin,
joita Suomi tarvitsee.
Opettaja sopii koulutusvientitehtävästä kokonaisuudessaan työsopimuksella vientiyrityksen kanssa. Työsopimuksessa sovitaan työajasta,
palkasta sekä muista palvelussuhteen ehdoista.

Työsopimus vai virkamääräys
JOS OPETTAJA lähtee mukaan erillisen yrityksen

koulutusvientiprojektiin, tehtävästä tehdään erillinen työsopimus, jossa sovitaan koulutusvientitehtävään sisältyvästä työajasta ja palkasta. Lisäksi työsopimuksella tai vastaavalla asiakirjalla
on sovittava, miten palkalliset vapaat tai mahdolliset poissaolot määräytyvät.
Suomessa opettajat työskentelevät useimmiten julkisella sektorilla virallisen koulutusjärjestelmän piirissä. Tällöin opettaja ei tee työsopimusta, vaan hänelle annetaan virkamääräys
suostumuksensa perusteella. Opettajiin sovelletaan kunnan tai valtion virkaehtosopimusta. Yksityisissä oppilaitoksissa työskentelevät opettajat
ovat työsopimussuhteisia. Työsuhteessa työntekijä ja työnantaja tekevät aina työsopimuksen
riippumatta siitä, onko alalla noudatettavaa työehtosopimusta. Tällöin työsuhteen ehdot määräytyvät työsopimuksen, mahdollisen työehtosopimuksen ja lainsäädännön perusteella.
Suomalaisissa opetusalan virka- tai työehtosopimuksissa ei ole erikseen määritelty palvelusuhteen työaikaa tai palkkaa, kun opettaja toimii koulutusviennin tehtävissä. Sen vuoksi
opettajan on sovittava etukäteen työnantajan
kanssa, miten hänen työaikansa ja palkkansa
tuolloin määräytyy.
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Työajan resurssointi
koulutusviennissä
OPETTAJAN ON sovittava työnantajan kanssa

koulutusvientiin resursoitavasta työajasta ennen
kuin suostuu osallistumaan koulutusvientityöhön. Samalla on suunniteltava myös sijaisopettajien tarve ja mahdollisesti lähtevän opettajan
etukäteisohjeistus sijaisille.
Koulutusvientiä varten on laadittava erillinen työaikasuunnitelma, jotta sekä opettaja että
työnantaja hahmottavat, miten laajasta työtehtävästä on kyse ja mitä kaikkea siihen sisältyy.
Työaikasuunnitelmassa on määriteltävä työhön
tarvittava aika ja huomioitava siinä muun muassa seuraavia asioita:
⊲⊲ Ennen kohdemaahan matkustamista valmistautumiseen liittyvät etäkokoukset tai mahdolliset opetus- tai ohjaustilanteet. Erityisesti on
kiinnitettävä huomiota mahdolliseen aikaeroon,
varsinkin jos ajankohdat sijoittuvat tavanomaisen työajan ulkopuolelle. Näissä tapauksissa on
turvattava myös riittävä lepoaika ennen paluuta normityöhön.
⊲⊲ Matkustamiseen kuluva työaika. Matkus
taminen katsotaan työajaksi täysimääräi
sesti. Matkustamisen jälkeen tarvitaan
riittävä sopeutumisaika (vähintään 1 vrk).
Sopeutumisaika riippuu siitä, kuinka pitkä matkustamisaika on ollut. Mitä kauempana kohdemaa sijaitsee ja mitä pidempi matkustamispäivät
ovat, sitä enemmän tarvitaan myös lepopäiviä
sekä kohdemaassa että kotimaahan palatessa.
⊲⊲ Erilaiset tapaamiset ko. maassa ennen varsinaisen projektin alkua. Tällaisia voivat olla tapaamiset suurlähetystössä, oppilaitoksen väen
tapaamiset, erilaisten viranomaisten tapaamiset
kohdemaassa jne.
⊲⊲ Koulutusviennin suunnitteluun tarvittava työaika kotimaassa ja kohdemassa jokaiselle työpäivälle
⊲⊲ Ohjelman mukainen työaika
⊲⊲ Riittävästi lepoaikoja ja -päiviä kohdemaassa
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Työ ulkomailla konsultoivana opettajana on
hyvin erilaista työtä kuin opettajan perustyö. Tällöin myös työhön käytettävä työaika on toinen.
Työaikaa pitääkin varata huomattavasti enemmän kuin perustyöhön. Valmistautumiseen vieraalla kielellä ja vieraassa kulttuurissa annettavaan opetukseen kuluu perustyöhön verrattuna
aikaa moninkertaisesti.
Lisäksi käytäntö on osoittanut, että etukäteen tehtyjä suunnitelmia ei voida välttämättä
paikan päällä noudattaa. Koulutukseen varatut
tilat voivat olla puutteelliset tai koulutukseen
sopimattomat tai kohdemaassa ilmenee jokin
muu seikka, johon ei ole voinut etukäteen varautua. Tällöin opettaja joutuu tarkentamaan suunnitelmia tai jopa laatimaan uudet suunnitelmat
ja työpäivät venyvät todella pitkiksi. Opettajalle on annettava vapautus omasta työstään paljon ennen ulkomaille lähtöä riittävää valmistautumista varten.
Koulutusvientityöhön liittyy yleensä se, ettei opetusmateriaalia ole olemassa. Materiaalia
suunnitellaan laajasti verkkoon ja opetus voidaan
antaa verkko-opetuksena. Opettajan työajan
tarve e-oppimiseen on kartoitettava ja työaikaa
seurattava, koska kokemusta täysin uudesta tilanteesta ei ole olemassa riittävästi. Verkkotyöhön voi liittyä moniammatillista yhteistyötä tai
mukana voi olla myös yrityksiä, jossa opiskelijat
toimivat. Tämä mahdollistaa voimavarojen yhdistämisen, mutta samalla se uudistaa toimintatapoja ja opettajan itsensä tekemää työtä. Opettajalta vaaditaan laajaa verkoston hallintaa ja
osaamista opiskelijoiden ohjaamiseen uudessa ympäristössä. Samalla opettaja on avainasemassa kehittäessään oppilaitokselle uudenlaista e-pedagogiikkaa.
Kokemus on osoittanut, että opettajien matkakustannuksista pyritään tinkimään, jolloin matka-aika kasvaa. Majapaikka sijaitsee harvoin lentokentän vieressä, joten perillä matka jatkuu
edullisilla julkisilla vaihtoehdoilla. Matkapäiväksi tai sen jälkeen ei varata aikaa lepoon tai aikaeroon sopeutumiseen. Vastaavasti paluu kotimaahan tarkoittaa usein suoraa paluuta arkeen
ilman ylimääräisiä lepopäiviä.
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Jos halutaan työhön jatkuvuutta, matkajärjestelyihin, matkustamiseen ja sopeutumiseen
tarvittavaan aikaan on kiinnitettävä huomiota.
Sopeutumisaikaa on varattava vähintään yksi
vuorokausi matkustusajan lisäksi. Matkustamisessa tulisi myös ottaa huomioon turvallisuusnäkökulmat ja kustannusten kokonaiskuva. Silloin huomioon on otettava sekä kulut että kuluva
työaika.
Normityöhön ei myöskään voi palata suoraan.
Pitkien ulkomaan keikkojen jälkeen opettajalle
olisi turvattava yksi palkallinen vapaaviikko ennen paluuta perustyöhön. Koska koulutusvientiin liittyy aina uusia elementtejä ja asioita, joita
on etukäteen mahdoton huomioida, kertyneet
työtunnit tulisi lopuksi tarkistaa. Työajan ylitykset pitää korvata vastaavana vapaana tai rahana. Opettajan työn ja koko projektin onnistuminen on kiinni myös työhyvinvoinnin säilymisestä.

Palkan tulee vastata tehtävän
vaativuutta
KOULUTUSVIENNIN TEHTÄVÄT ovat selvästi opettajan perustyötä vaativampia, vaikka opettaja
toimisi opettajien kouluttajana pelkästään kotimaassa ja omassa oppilaitoksessaan. Koulutusvientityön vaikutus opettajan palkkaan tulee
arvioida ja sopia hyvissä ajoin ennen tehtävään
siirtymistä. Tehtävä edellyttää laaja-alaista osaamista, projektin vetovastuuta ja monenlaisia muita taitoja. Opettajan perustehtävää vaativammasta tehtävästä on maksettava myös korkeampaa
palkkaa. Jos koulutusvienti on osa opettajan työsuunnitelmaa, palkkaa on tarkistettava vastaamaan tehtävää.
Opettajan ei pidä hyväksyä koulutusvientiin
liittyvää tehtävää ennen kuin palkasta ja työajasta on sovittu. Työnantaja ei voi myöskään määrätä opettajaa tällaiseen tehtävään, koska se ei
kuulu opettajan perustehtävien piiriin. Koulutusvientitehtävästä on sovittava aina erikseen.
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Koulutusviennissä tehtävän vaativuutta lisäävät vieraassa kulttuurissa toimimisen lisäksi muun muassa
⊲⊲ opettaminen vieraalla kielellä
⊲⊲ toimiminen tulkkien kanssa
⊲⊲ toimiminen vieraassa ympäristössä ja kulttuurissa
⊲⊲ vastuu oman työn johtamisesta ja organisoimisesta
⊲⊲ opettaminen ja toimiminen verkossa

Koulutusvienti avaa uusia
urapolkuja
KOULUTUSVIENTITYÖSSÄ OPETTAJAN kokemuk-

set ja osaaminen karttuvat laaja-alaisesti. Opettajan on tärkeää tunnistaa oma osaamisensa ja
oppia sanoittamaan se myös esimerkiksi omaan
CV:hen. Sanoittaminen auttaa henkilöä hyödyntämään tietotaitoaan paitsi omassa oppilaitoksessaan myös laajemmin työelämässä.
Työnantajat tunnistavat vielä heikosti koulutusviennissä mukana olleen opettajan osaamista. Jos opettaja on työskennellyt vuoden tai
useampia vuosia ulkomailla koulutusvientitehtävissä, hänet pitää perehdyttää entisen työpaikan
muuttuneisiin käytänteisiin.
Opettajan kokemukset ja osaaminen ovat
koulutusviennissä karttuneet. Oppilaitoksen kannattaakin hyödyntää hänen uutta osaamistaan.
Palaajalle voi tarjota opettajan perustehtävää laaja-alaisempia tehtäviä ja samalla korjata tehtäväkohtaista palkkaa vastaamaan uutta tilannetta.
Opettajan tietotaitoa voi käyttää myös esimerkiksi kehittäjäopettajana koulutuksen kehittämishankkeissa.
Opettaja voisi myös valmentaa tai mentoroida uusia lähtijöitä. Työtehtävissä voitaisiin
muutoinkin hyödyntää osaamisen syventymistä ja laajentumista. Koulutusviennissä toimineet
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voisivat osallistua muihin oppilaitoksen kehittämisprojekteihin tai halutessaan ottaa projektin
johtaakseen. Työnantajan on huomioitava, että
opettajan osaaminen on kehittynyt. Osaamiskarttuman pitää näkyä myös palkkauksessa.

Työsopimuksessa huomioitavia
muita tekijöitä
Salassapito
Työntekijä ei saa työsuhteen aikana oikeudettomasti käyttää hyödykseen tai ilmaista muille
työnantajan liikesalaisuuksia. Tämä salassapitovelvollisuus on voimassa automaattisesti koko
työsuhteen ajan. Velvollisuus jatkuu myös työsuhteen päättymisen jälkeen, jos työntekijä on
hankkinut tiedot oikeudettomasti. Liikesalaisuudet on määritelty liikesalaisuuslaissa.
Salassapitosopimuksella työntekijän salassapitovelvollisuutta voidaan tarkentaa ja jatkaa
työsuhteen päättymisen jälkeen. Koulutusviennissä salassapitovelvollisuudesta voidaan sopia
hanke- tai projektikohtaisesti.
Salassapitovelvollisuudessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota siihen, mitä tietoja on
pidettävä salassa ja kuinka kauan. Salassapitovelvollisuutta ei ole syytä ulottaa muuhun kuin
työnantajan ja sen yhteistyökumppanien liikesalaisuuksiin. Salassapitovelvoitteen kesto on
syytä määritellä tarkasti, esimerkiksi vuodeksi
tai kahdeksi työsuhteen tai projektin päättymisen jälkeen. Kohtuuttoman pitkiä tai ikuisia salas
sapitovelvoitteita pitää välttää.
Salassapitosopimukset saattavat sisältää sopimussakon, jonka työntekijän joutuu maksamaan salassapitovelvollisuutta rikottuaan. Jos
sopimus ei sisällä sopimussakkoa, rikkomuksesta voi seurata vahingonkorvausvelvollisuus.
Sopimussakkoehtoa kannattaa välttää, sillä se
on usein ylimitoitettu syntyneeseen vahinkoon
nähden. Sopimussakkoseuraamus ei myöskään
ole yhteydessä aiheutuneen vahingon määrään.
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Tekijänoikeudet
Opetusalalla opettajan perustehtäviin työ- tai virkasuhteessa kuuluu opettaminen. Siihen ei kuulu
opetusmateriaalin valmistaminen muiden tarpeisiin, vaikka se olisi teknisesti mahdollista ja pedagogisesti tai hyötynäkökulmasta toivottavaa.
Opettajan tekemän opetus- ja muun materiaalin tekijänoikeudet ovat tekijänoikeuslain perusperiaatteen mukaisesti ja tapauskohtaisen
harkinnan jälkeenkin opettajalla, eivät työnantajalla. Jos opettajan laatimaa tekijänoikeuksin
suojattavaa materiaalia halutaan siirtää työnantajan käyttöön, siitä on erikseen sovittava.
Koulutusvientiin saattaa liittyä kiinteästi opetusmateriaalin laatimista muussa kuin omassa
opetuksessa käytettäväksi. Koulutusvientiprojekteissa on siksi olennaista sopia aina myös tekijänoikeuksien luovuttamisesta työnantajan tai
kolmannen osapuolen kuten rahoittajan käyttöön. Kaikkia tekijänoikeuksia näille ei tarvitse
luovuttaa.
Tekijänoikeuksien luovutussopimus kannattaa tehdä mahdollisimman tarkaksi ja konkreettiseksi, jotta on selvää, mitä sopimus tosiasiassa koskee.
Luovutussopimuksen muistilista:
⊲⊲ mihin tarkoitukseen tekijänoikeudet
luovutetaan
⊲⊲ millaiselle ryhmälle aineisto annetaan
⊲⊲ miten materiaali on tarjolla
⊲⊲ ajanjakso, jolloin materiaali on tarjolla
⊲⊲ Mitä luovutus sisältää? Luovutatko materiaalien käyttöoikeuden lisäksi myös muun muassa
muuntelu- ja edelleenluovutusoikeuden.
⊲⊲ miten mahdollinen tekijänoikeuksien luovuttaminen korvataan.
Työnantajan ja mahdollisen ulkopuolisen rahoittajan kanssa tehty projektisopimus määritelee usein myös projektissa syntyvien materiaalien omistuksen ja tekijänoikeudet. Sopimukseen
vedoten työnantaja saattaa vaatia koulutusvientiin osallistuvaa työntekijää luopumaan projektin tuotosten tekijänoikeuksista. Tällöinkin on
hyvä pitää huolta siitä, että työntekijä luovuttaa tekijänoikeudet työnantajalle vain siltä osin,
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kuin ulkopuolisen rahoittajan kanssa tehty sopimus sitä vaatii.
Arjen käytännöt turvallisuutta
lisäävinä tekijöinä
Kohdemaassa on voitava työskennellä vähintään yhtä turvallisissa oloissa kuin kotimaassa.
Toimintaympäristöt ja työolot ovat hyvin vaihtelevia. Sekä työntekijän että työnantajan on kiinnitettävä huomiota riskien
ehkäisyyn. Toimintatavoissa saattaa olla turvallisuuden kannalta merkittäviä eroja. Työntekijän vakuuttaminen ei ole riittävä turva.
Tarvitaan kokonaisvaltaisempaa turvallisuusajattelua – työterveyteen, osaamiseen ja johtamiseen liittyvien palvelujen kokonaisuutta.
Koulutusvientiä ohjaavat eri koulutusmuotojen lainsäädäntö, työlainsäädäntö ja eettiset
periaatteet. Oppilaitosten, koulujen ja varhaiskasvatuksen omiin toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin on sisällytettävä hyvinvointia, terveyttä ja
turvallisuutta vahvistavia määräyksiä ja ohjeita.
Koulutusvientiorganisaation pitää hallita
kohdemaan lainsäädäntö, kulttuuri ja paikallinen toiminta monipuolisesti. Oppilaitoksen johdon, työterveyshuollon, luottamusmiesten ja työsuojeluhenkilöstön pitää tietää, millaisissa oloissa
työtä tehdään. On tärkeää selvittää myös matkustusriskejä. Ohjeiden ja määräysten lähtökohtana on asemamaasta tehty turvallisuusanalyysi.
Riskien arviointi on tehtävä kohdemaan asiantuntijan avulla.
Lähtevän henkilön turvallisuutta edistää, että
häntä perehdytetään ulkomaanpalveluksen tiedossa oleviin ennalta arvattaviin ja arvaamattomiin oloihin. Tieto lisää ulkomaan kohteessa
työskentelevän viihtyvyyttä mutta luo myös turvallisuuden tunnetta henkilön läheisille.
Työturvallisuuslaissa ei ole velvoitteita työnantajalle, joka lähettää työntekijöitä työhön ulkomaille. Yleisen huolehtimisvelvoitteensa mukaan
työnantaja on kuitenkin velvollinen huolehtimaan
työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä silloinkin, kun he tekevät työtään toisessa maassa.
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Keskeistä on kohdemaan ja työn vaarojen
selvittäminen ja arviointi sekä työntekijälle annettava opetus ja ohjaus. Yleisen työsuojelun
toimintaohjelman lisäksi työnantajalla on hyvä
olla erityinen turvallisuutta ja terveyttä edistävä
ohjeistus ulkomailla työskenteleville.

Varmista ennen kohdemaahan
matkustamista
Maahan saapuminen ja majoittuminen
Saapuminen ensimmäistä kertaa vieraaseen ympäristöön on riskitilanne. Työnantajan tulisi mahdollisuuksien mukaan järjestää vastaanottava
henkilö, jonka kanssa siirrytään esimerkiksi lentoasemalta majoituspaikkaan.
Asumisolot ja -ympäristö
Asunnon varustelu- ja mukavuustaso voi vaihdella paljon eri maissa.
Ulkoisen turvallisuuden kannalta tärkeitä
asioita ovat asunnon sijainti ja murtosuojaus ja
sisäisen turvallisuuden kannalta asunnon rakenteiden sekä sähkö- vesi- ja viemäröintijärjestelmien turvallisuus.
Joissakin maissa on suojauduttava myös petoeläimiltä tai myrkyllisiltä hyönteisiltä.
Liikkuminen maassa
Liikenteeseen liittyvät riskit on arvioitava sekä
päivittäisen työmatkan että muun liikkumisen
(perheenjäsenet, vapaa-ajan matkat) osalta. Mahdollisia uhkia ovat liikenneonnettomuuksien lisäksi väkivallan tai siepatuksi joutumisen uhka.
Terveydenhuollon järjestelyt
Terveydentila on tarkastettava ennen lähtöä ja
otettava tarpeelliset rokotukset. Terveydenhuolto asemamaassa on järjestettävä ja sovittava, miten se kattaa perheenjäsenet.
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Mihin yhteys yllättävissä tilanteissa
On sovittava, keneltä saa toimintaohjeita ja apua
yllättävissä poikkeustilanteissa, kuten vakava
sairastuminen, luonnonkatastrofi tai poliittinen
levottomuus.
Turvallisesti työmatkalla ulkomailla -opas
on Työturvallisuuskeskuksen laatima kattava kokonaisuus ulkomaan työtä varten. Tutustu oppaan sisältöön, kun harkitset ulkomaille
lähtöä. Opas on ollut keskeinen lähde turvallisuutta käsittelevää osuutta kirjoitettaessa.
→ https://ttk.fi/files/5745/29019_Turvallisesti_
tyomatkalla_ulkomailla.pdf
Jäsenyys, jäsenmaksu ja jäsenedut
Jäsenyys ja jäsenmaksut vaihtelevat tilanteen
mukaan. Yleensä koulutusvientihankkeessa ulkomailla työskentelevän OAJ:n jäsenen jäsenyys
pysyy voimassa ulkomailla työskentelyn ajan ja
jäsenyhdistyksenä säilyy se yhdistys, johon jäsen on Suomessa työskennellessään liittynyt.
Jos muualta Suomeen tuleva opettaja työskentelee suomalaisen työantajan palveluksessa ja
jäsenyyden ehdot täyttyvät, myös OAJ:n jäsenyys on mahdollinen.
Koulutusvientihankkeissa työskentelevän
OAJ:n jäsenen jäsenedut ovat voimassa tietyin
rajoituksin.
OAJ hoitaa jäsentensä sopimusedunvalvontaa niiltä osin, kun kyse on suomalaisista opetusalaa koskevista työ- ja virkaehtosopimuksista.
Jos olet koulutusvientiyrityksen palveluksessa
ja muussa kuin opetusalan työehtosopimuksen piirissä, saat yleistä työsuhde- ja lakimiesneuvontaa. OAJ:n toimivalta ei ulotu muihin työehtosopimuksiin.
OAJ:n jäsenedut koskevat yleensä kaikkia
OAJ:n jäseniä, mutta kannattaa huomata, että
jäsenetuja voi olla vaikeaa hyödyntää ulkomailla ollessa. Lisäksi OAJ:n jäsenilleen hankkimaan
vakuutuspakettiin liittyy seuraavia rajoituksia:
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⊲⊲ OAJ:n jäsenilleen ottamassa vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutuksessa ovat vakuutettuina jäsenet, joilla on vakituinen asunto Suomessa ja jotka oleskelevat pääasiallisesti täällä.
Tällä tarkoitetaan sitä, että jäsenellä on vakituinen osoite Suomessa ja että hän oleskelee yli
puolet vuodesta Suomessa. Lisäksi edellytetään,
että jäsenellä on Kela-kortti osoituksena Suomen
sosiaaliturvaan kuulumisesta. Jos nämä edellytykset eivät täyty, vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutus ei ole voimassa.
⊲⊲ OAJ:n jäsenilleen ottama ammatillinen oikeusturvavakuutus on voimassa ulkomailla tapahtuvien työsuoritusten osalta kaikkialla maailmassa, jos kysymys on suomalaisen työnantajan
ja vakuutetun välisestä työsuhteesta ja jos tästä
työsuhteesta aiheutuvat riidat kuuluvat käsiteltäväksi Suomessa.
⊲⊲ Lisätietoja vakuutuksista saa Turvan palvelunumerosta +358 1019 5110 ja liiton jäsenille
räätälöidyiltä internetsivuilta.
⊲
→⊲ www.turva.fi/oaj.
⊲⊲ Opettaja-lehden paperiversio ei sisälly
ulkomailla työskentelevien jäsenmaksuun.
Lehden sähköinen verkkoversio on sen sijaanjaan vapaasti hyödynnettävissä osoitteessa
→ www.opettaja.fi.
⊲⊲ Työttömyyteen ja työttömyysturvaan liittyvät asiat tulee jäsenen itse huolehtia suoraan Opettajien työttömyyskassan kanssa
(opettajien.tk@opetk.fi, www.opetk.fi).
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⊲⊲
Muutamia huomioita:
⊲⊲ Ulkomaille koulutusvientihankkeeseen lähtevä henkilö, joka ei ole vielä OAJ:n jäsen, ohjataan liittymään Helsingin opettajien ammattiyhdistyksen HOAY:n jäseneksi.
⊲⊲ Koulutusvientihankkeeseen toisesta maasta Suomeen tuleva henkilö, jolla on suomalainen
työnantaja, ohjataan liittymään työnantajan hallinnollisen pääpaikan mukaisen paikkakunnan
paikallisyhdistyksen jäseneksi.
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10 tärppiä koulutusvientityöhön

①

Jos suomalainen työnantajasi lähettää sinut koulutusvientitehtäviin,
työehtosi määräytyvät useimmiten suomalaisten työehtosopimusten
perusteella. Jos osallistut koulutusvientiin erillisen koulutusvientiin
keskittyvän vientifirman kautta, sovit tehtävästä työsopimuksella yrityksen
kanssa ja otat omasta opettajan tehtävästäsi virka- tai työvapaata.

②

Sovi ennen koulutusvientitehtävän vastaanottamista työajoista ja
palkasta. Työ koulutusviennissä ja ulkomailla on hyvin erilaista kuin
opettajan perustyö. Työaikaa pitääkin varata huomattavasti enemmän
kuin perustyöhön.

③

Kiinnitä huomio matkustamiseen ja sopeutumiseen tarvittavaan
aikaan. Sopeutumisaikaa on varattava vähintään yksi vuorokausi
matkustusajan lisäksi. Matkustamisessa tulee ottaa huomioon myös
turvallisuusnäkökulmat.

④

Lähtökohtana on, että teet kohdemaassa työtä vähintään yhtä
turvallisissa oloissa kuin kotimaassa. Yleisen huolehtimisvelvoitteen
mukaan työnantaja on velvollinen huolehtimaan turvallisuudestasi ja
terveydestäsi silloinkin, kun teet työtä toisessa maassa.

⑤

Sovi, keneltä saat toimintaohjeita ja apua yllättävissä poikkeustilanteissa, kuten vakavan sairastumisen, luonnonkatastrofin tai
poliittisten levottomuuksien sattuessa.

⑥

Työsuhteen aikana ja jälkeen et voi oikeudettomasti käyttää
hyödyksesi tai ilmaista muille työnantajan liikesalaisuuksia.
Kohtuuttoman pitkiä tai ikuisia salassapitovelvoitteita pitää välttää.
Liikesalaisuuksista on määritelty liikesalaisuuslaissa.

⑦

Tekemäsi opetus- ja muun materiaalin tekijänoikeudet ovat
tekijänoikeuslain perusperiaatteen mukaisesti opettajalla, eivät
työnantajalla. Koulutusvientiprojekteissa on siksi olennaista sopia,
luovutatko tekijänoikeuksiasi työnantajan tai kolmannen osapuolen,
kuten esimerkiksi rahoittajan käyttöön.

⑧

OAJ:n jäsenyys ja jäsenmaksut vaihtelevat tilanteen mukaan. Jäsenyys
pysyy voimassa ulkomailla työskentelysi ajan.

⑨

OAJ:n ottama vapaa-ajan matka- ja tapaturmavakuutuksesi on voimassa,
jos sinulla on vakituinen asunto Suomessa ja oleskelet yli puolet vuodesta
Suomessa.
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Koulutusvienti mahdollistaa sinulle uusia urapolkuja. Kertyneen osaamisen
sanoittaminen auttaa sinua hyödyntämään saamaasi tietotaitoa paitsi
omassa oppilaitoksessasi myös laajemmin työelämässä.
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2/2020

Oppaaseen on kerätty
tietoa siitä, mitä opettajan
pitää tietää, kun hän aloittaa
koulutusvientitehtävissä oppilaitoksen tai erillisen yrityksen
lähettämänä työntekijänä.
Opas on tarkoitettu auttamaan
organisaatioita turvallisuus- ja
terveyskulttuurin vahvistamisessa.

LUE NETISTÄ

www.oaj.fi
SEURAA SOMESSA

Facebook /oajry
Twitter @oajry
Instagram @oajry
Youtube /oajvideot

