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OAJ och Statistikcentralen undersöker hur lärarna använder sin 
arbetstid och orkar i arbetet 

Bästa lärare,  

Statistikcentralen genomför i höst på uppdrag av Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ en 

enkätundersökning. Syftet är att undersöka hur lärarna använder sin arbetstid och orkar i arbetet. I 

undersökningen utreds hur mycket tid som i praktiken går åt till olika arbetsuppgifter samt under 

vilka veckodagar och vilka tider på dygnet arbetet utförs.  

Det är viktigt att du deltar. Med hjälp av undersökningsresultaten förbättras förståelsen av lärarnas 

vardag och hur arbetsmängden fördelas i olika undervisningsmiljöer. 

Undersökningen genomförs av Statistikcentralen. Statistikcentralen är ett statligt ämbetsverk som 

sammanställer statistik och gör utredningar som gäller samhällsförhållanden. 

Ditt svar är viktigt  

• Besvara enkäten på webben. Bekanta dig med svarsanvisningarna på förhand: 

www.stat.fi/larartid  

• Länken till webblanketten och dina personliga koder finns i rutan ovan i brevet.  

Om du för närvarande inte arbetar som lärare, berätta det på webblanketten så vi inte i onödan 

skickar dig påminnelser om datainsamlingen. 

Ingen kan ersätta dig som uppgiftslämnare 

För enkäten har 7 000 personer slumpmässigt valts ut. De har alla antingen avlagt examen som ger 

lärarbehörighet eller under statistikåret 2021 arbetat som lärare enligt Statistikcentralens 

sysselsättningsmaterial.  

I undersökningen representerar du lärare i din ålder som bor i ditt område, och du kan inte bytas ut mot 

någon annan. Vi värdesätter ditt svar! 

Vi tar hand om ditt dataskydd 

Vi behandlar dina svar konfidentiellt. Statistikcentralens anställda har tystnadsplikt. OAJ använder 

dina svar för vetenskaplig forskning och Statistikcentralen överlåter materialet till forskare på ett 

sådant sätt att det inte är möjligt att identifiera de personer som deltagit i undersökningen eller deras 

läroanstalter. Mera information finns på omstående sida. 

 

 

 

Vänd →  

Logga in på blanketten på adressen 

www.stat.fi/larartid/blankett  

Användar-id  
 

  Lösenord  

   

http://www.stat.fi/larartid
http://www.stat.fi/larartid/blankett
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Grunden för 

behandlingen av 

personuppgifter 

Den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter grundar sig på 

artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen (EU 679/2016): genomförandet av 

en vetenskaplig undersökning av allmänt intresse (4 § 3 punkten i 

dataskyddslagen (2018/1050)). 

Personuppgiftsansvarig Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ 

Uppgifter som 

sammanslås med 

insamlat material 

För att underlätta besvarandet kompletteras det insamlade materialet med 

uppgifter ur Statistikcentralens läroanstaltsregister och examensregister. 

Uppgifterna behandlas på ett sådant sätt att du inte kan identifieras i det 

färdiga statistikmaterialet. De uppgifter som sammanslås är uppgifter om 

avlagda examina, ålder, språk, medborgarskap och boendekommun.  

Ur läroanstaltsregistret tas uppgifter om skolans elevantal och 

undervisningsspråk samt om ortens kommuntyp och landskap. Uppgifterna 

görs grövre innan de sammanslås med det insamlade materialet. 

Dataskyddsbeskrivning 

för datainsamlingen 

Mera information om behandlingen av dina personuppgifter finns här: 

www.stat.fi/larartid 

Källa till 

kontaktinformation 

Adressuppgifter: Statistikcentralens databas som grundar sig på 

befolkningsdatasystemet. 

Övriga kontaktuppgifter: offentligt tillgängliga källor. 

Kontaktinformation lämnas inte ut utanför Statistikcentralen. 

Ytterligare information om undersökningen och förfrågningar 
Mera information om enkäten finns på internet på följande adress: www.stat.fi/larartid  

Du kan kontakta oss per e-post: opeaika@stat.fi  

Frågor om datainsamlingen besvaras också per telefon på numret 029 551 3836. 

Mera information om dataskyddet och den registrerades rättigheter finns på följande adress: 

http://www.stat.fi/meta/tietosuoja/index_sv.html 

Saatekirje suomeksi löytyy osoitteesta: www.stat.fi/opeaika  

Tack för samarbetet!  

Jussi Heino 

avdelningschef 

Statistikcentralen 
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