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Näin vastaat tutkimukseen

Tutkimukseen osallistutaan pitämällä 
viikon ajan verkkopäiväkirjaa 
työajankäytöstä. Ohjeet vastaamiseen 
löydät täältä: www.stat.fi/opeaika.

Voit vastata suomeksi tai ruotsiksi. 

Tutkimukseen vastataan 
verkossa

Löydät tunnukset ja kirjautumis osoitteen 
oheisesta saatekirjeestä.

Tutkimus alkaa ma 31.10.2022

Muistutamme kaikkia tutkimukseen 
valittuja vastaamisesta kirjeitse, 
sähköpostitse tai puhelimitse.

Sinut on valittu mukaan tuottamaan 
kokonais kuvaa opettajien työajankäytöstä 
ja jaksamisesta Suomessa
– vastaustasi tarvitaan!

Tilastokeskus kerää OAJ:n toimeksiannosta tietoa Suomessa asuvista 
opettajankoulutuksen saaneista tai tilastovuonna 2021 opettajana 
työskennelleistä henkilöistä. Tutkimuksessa seurataan mukaan valittujen 
opettajien työajankäyttöä viikon ajan

Sinut on poimittu tutkimukseen satunnaisotannalla Tilastokeskuksen 
väestötietojärjestelmästä. Edustat tutkimuksessa omalla alueellasi asuvia 
itsesi ikäisiä ja samaa sukupuolta olevia opettajankoulutuksen saaneita ja/tai 
opettajana toimineita. 

Tiedonkeruisiin osallistuminen on kansalaisoikeutesi, jota käyttämällä voit 
osaltasi vaikuttaa siihen, että päätöksenteko perustuu luotettavaan tietoon. 

Toivomme, että vastaat tutkimukseen.

Mitä tutkimuksessa 
kysytään?
Kysymme sinulta verkkolomakkeella 
ensin taustatietoja, joiden avulla 
kartoitamme yleistä työtilannettasi. Tämän 
jälkeen pääset päiväkirjanäkymään, 
johon pyydämme sinua merkitsemään 
työajankäyttösi yhden viikon ajan.

Vastaamiseen ei tarvitse valmistautua 
etukäteen.

Vastaamalla  
voit vaikuttaa!
Tutkimuksella tuotetaan tietoa opettajien 
työoloista sekä mahdollisista ongelmista 
työaikojen mitoituksessa.

Jotta opettajien työoloja voidaan kehittää, 
tarvitaan ensin luotettavaa tutkimustietoa. 
Vastauksesi on siis korvaamaton!

http://www.stat.fi/opeaika


Tutkimuksen toteuttaa 
OAJ:n toimeksiannosta 
Tilastokeskus

Tilastokeskus on valtion virasto, joka tekee 
yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja. 

Tilastotarkoituksiin kerättyjä tietoja 
voidaan antaa tieteellisten tutkimusten ja 
tilastollisten selvitysten tekoon. Käyttö
oikeus annetaan vain sellaisiin tietoihin, 
joista vastaajia ei voi suoraan tunnistaa. 

Tilastokeskus ei koskaan luovuta saamiaan 
tietoja muille viranomaisille esimerkiksi 
rikos tai etuusasioiden käsittelyyn.

Tietojen käsittelyyn sovelletaan tilastolain 
lisäksi EU:n yleistä tietosuojaasetusta, 
henkilö tietolakia sekä lakia viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta.

Vastauksesi ovat 
luottamuksellisia
Tilastokeskuksessa tietoja käsittelevillä 
henkilöillä on lakiin perustuva vaiti olo
velvollisuus.

Tutkimuksen tulokset julkaistaan sellaisessa 
muodossa, ettei niistä voi tunnistaa 
yksittäisen henkilön antamia vastauksia.

Yhteystiedot

Tutkimuksen sisältö:
Mika Väisänen, OAJ
mika.vaisanen@oaj.fi
020 748 9618

Tunnukset ja verkkovastaaminen:
Joona Mäkelä, Tilastokeskus
opeaika@stat.fi 
029 551 3836
stat.fi/opeaika

Tilastokeskus
 − tuottaa luotettavaa tietoa yhteiskunnan 

tarpeisiin
 − tukee tietoon perustuvaa 

päätöksentekoa 
 − edistää tilastotiedon käyttöä
 − luo edellytyksiä tutkimukselle

facebook.com/Tilastotohtori
twitter.com/tilastokeskus
instagram.com/tilastokeskus

TIEDOSTA 
TULEVAISUUS

Täältä  
löydät  
lisätietoa

http://stat.fi/opeaika
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https://twitter.com/tilastokeskus
https://www.instagram.com/tilastokeskus/
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