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OAJ ja Tilastokeskus tutkivat opettajien työajankäyttöä ja jaksamista 

Arvoisa opettaja,  

Tilastokeskus toteuttaa Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n toimeksiannosta tänä syksynä 

kyselytutkimuksen, jonka tarkoituksena on tutkia opettajien työajankäyttöä sekä työssä jaksamista. 

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka paljon erilaiset työtehtävät käytännössä vievät aikaa sekä mille 

viikonpäiville ja mihin vuorokaudenaikoihin työ sijoittuu.  

Osallistumisesi on tärkeää. Tutkimuksen tulosten avulla parannetaan ymmärrystä opettajien arjesta ja 

työmäärien jakautumisesta erilaisissa opetusympäristöissä.    

Tutkimuksen toteuttaa Tilastokeskus. Tilastokeskus on valtion tilastovirasto, joka tekee 

yhteiskuntaoloja kuvaavia tilastoja ja tutkimuksia. 

Vastaaminen on tärkeää  

• Vastaa kyselyyn verkossa. Tutustu vastaamisohjeeseen etukäteen: www.stat.fi/opeaika   

• Linkin verkkolomakkeelle sekä henkilökohtaiset tunnuksesi löydät kirjeen yläosassa olevasta 

laatikosta.  

Jos et tällä hetkellä työskentele opettajana, kerrothan tämän verkkolomakkeella, jotta emme lähetä 

sinulle aiheettomia muistutuksia tiedonkeruusta. 

Vastaajana olet korvaamaton 

Kyselyyn on valittu satunnaisesti 7 000 opettajankelpoisuuden antavan tutkinnon suorittanutta tai 

Tilastokeskuksen työssäkäyntiaineiston mukaan opettajana tilastovuonna 2021 työskennellyttä.  

Edustat kyselyssä ikäisiäsi ja alueellasi asuvia opettajia, eikä tilallesi voi vaihtaa ketään muuta. 

Arvostamme vastaustasi! 

Huolehdimme tietosuojastasi 

Käsittelemme vastauksiasi luottamuksellisesti. Tilastokeskuksen henkilöstöllä on vaitiolovelvollisuus. 

OAJ käyttää antamiasi vastauksia tieteelliseen tutkimukseen, ja Tilastokeskus luovuttaa aineiston 

tutkijoille siten, että siitä ei voi tunnistaa tutkimukseen osallistunutta henkilöä tai tämän oppilaitosta. 

Katso lisätiedot kääntöpuolelta. 

 

 

Käännä →  

Kirjaudu lomakkeelle osoitteessa 

www.stat.fi/opeaika/lomake  

Käyttäjätunnus  

 
  
Salasana  
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Henkilötietojen 

käsittelyperuste 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen  

(EU 679/2016) 6 art. 1.e -kohta: yleisen edun mukaisen tieteellisen tutkimuksen 

toteuttaminen (Tietosuojalaki (2018/1050) 4 § 3 kohta). 

Rekisterinpitäjä Opetusalan Ammattijärjestö OAJ 

Kerättyyn 

aineistoon 

liitettävät tiedot 

Vastaamisen helpottamiseksi kerättyä aineistoa täydennetään Tilastokeskuksen 

ylläpitämän oppilaitosrekisterin sekä tutkintorekisterin tiedoilla. Tiedot 

käsitellään niin, että sinua ei voi tunnistaa valmiista tilastoaineistosta. 

Liitettävät tiedot ovat: suoritetut tutkinnot, ikä, kieli, kansalaisuus ja asuinkunta. 

Oppilaitosrekisteristä aineistoon liitetään karkeistettuna tieto koulun 

oppilasmäärästä, opetuskielistä sekä sijaintipaikkakunnan kuntatyyppi sekä 

maakunta.  

Tiedonkeruun 

tietosuojaseloste 

Henkilötietojesi käsittelystä kerrotaan tarkemmin täällä:  

www.stat.fi/opeaika 

Yhteystietojen 

lähde 

Osoitetiedot: Väestötietojärjestelmään perustuva Tilastokeskuksen tietokanta. 

Muut yhteystiedot: julkisesti saatavilla olevat lähteet. 

Yhteystietoja ei luovuteta Tilastokeskuksen ulkopuolelle. 

Lisätietoja tutkimuksesta ja tiedustelut 
Saat lisätietoja kyselystä internetistä osoitteesta: www.stat.fi/opeaika  

Voit ottaa meihin yhteyttä sähköpostitse: opeaika@stat.fi  

Vastaamme keruuta koskeviin tiedusteluihin myös puhelimitse numerossa 029 551 3836.  

Saat lisätietoja tietosuojasta ja rekisteröidyn oikeuksista osoitteesta: www.stat.fi/tietosuoja 

Följebrev på svenska finns på webbadressen: www.stat.fi/larartid  

Kiitos yhteistyöstä!  

Jussi Heino 

osastopäällikkö 

Tilastokeskus 
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