
Lärarnas 
användning av 
arbetstid 2022



Så här deltar du i 
undersökningen

Delta i undersökningen genom att 
under en veckas tid föra en webbdagbok 
över hur du använder din arbetstid. 
Svarsanvisningarna finns här: 
www.stat.fi/larartid

Besvara enkäten på webben

Du hittar webbenkätens koder och inlogg-
ningsadress i det bifogade följebrevet.

Undersökningen inleds mån. 
31.10.2022 

Den sista möjligheten att delta är veckan 
som inleds med mån. 28.11.2022.

Vi påminner alla som valts med i 
undersökningen om besvarandet per brev, 
e-post eller telefon.

Du har valts med för att ta fram en helhetsbild 
av hur lärarna i Finland använder sin arbetstid 
och orkar i arbetet – dina svar behövs!

Statistikcentralen samlar på uppdrag av OAJ in uppgifter om personer 
bosatta i Finland som fått lärarutbildning eller som arbetat som lärare under 
statistikåret 2021. Inom ramen för undersökningen följer man i en veckas tid 
med hur de lärare som valts med i undersökningen använder sin arbetstid.

Du har valts ut för undersökningen genom ett slumpmässigt urval ur 
Statistikcentralens befolkningsdatasystem. I undersökningen representerar 
du personer som bor i ditt område och är av samma kön och ålder som du 
samt har fått lärarutbildning och/eller arbetat som lärare. 

Deltagande i datainsamlingar är din medborgerliga rättighet. Genom att 
använda den kan du för din del inverka på att beslutsfattandet bygger på 
tillförlitlig information. 

Vi hoppas att du deltar i undersökningen.

Vad frågas i 
undersökningen?
På webblanketten frågar vi först efter vissa 
bakgrundsuppgifter för att kartlägga din 
allmänna arbetssituation. Efter det kommer 
du till dagboksvyn, där vi ber dig föra bok 
över din användning av arbetstiden under 
en veckas tid.

Du behöver inte förbereda dig inför 
besvarandet.

Påverka genom att 
besvara enkäten!
Med hjälp av undersökningen produceras 
information om lärarnas arbetsförhållanden 
och eventuella problem med dimensioneringen 
av arbetstiderna.

För att lärarnas arbetsförhållanden ska 
kunna utvecklas behövs först tillförlitlig 
forskningsinformation. Ditt svar är oersättligt!

http://www.stat.fi/larartid


Undersökningen 
genomförs av 
Statistikcentralen på 
uppdrag av OAJ

Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk 
som sammanställer statistik som gäller 
samhällsförhållanden. 

Tillgång till uppgifter som samlats in för 
statistiska ändamål kan ges för vetenskaplig 
forskning och statistiska utredningar. 
Tillgång ges endast till sådana uppgifter där 
uppgiftslämnaren inte direkt kan identifieras. 

Statistikcentralen lämnar aldrig ut uppgifter 
som den fått till andra myndigheter 
t.ex. för behandling av brottmål eller 
förmånsärenden.

På behandlingen av uppgifter tillämpas 
utöver statistiklagen också EU:s allmänna 
dataskyddsförordning, personuppgiftslagen 
och lagen om offentlighet i myndigheternas 
verksamhet.

Dina svar är 
konfidentiella
De personer som bearbetar uppgifterna 
vid Statistikcentralen har enligt lagen 
tystnadsplikt.

Undersökningsresultaten publiceras i sådan 
form att ingen enskild persons svar kan 
urskiljas i materialet.

Kontaktinformation

Undersökningens innehåll:
Mika Väisänen, OAJ
mika.vaisanen@oaj.fi
020 748 9618

Koder och webbenkäten:
Joona Mäkelä, Statistikcentralen
opeaika@stat.fi 
029 551 3836
stat.fi/larartid

Statistikcentralen
 − producerar tillförlitlig information för 

samhällets behov
 − stöder informationsbaserat 

beslutsfattande
 − främjar användningen av statistisk 

information
 − skapar förutsättningar för forskning.

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

FAKTA 
FÖR FRAMTIDEN

Här hittar 
du mera 
information

http://stat.fi/larartid
https://www.facebook.com/Tilastotohtori
https://twitter.com/tilastokeskus
https://www.instagram.com/tilastokeskus/
http://stat.fi/larartid

