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Yhteenveto kyselystä koskien koulujen työ- ja loma-aikoja lukuvuosina 
2022–2023, 2023–2024 ja 2024–2025 

Taustatietoa kyselystä 

Kysely koskien koulujen työ- ja loma-aikoja lukuvuosina 2022–2023, 2023–2024 ja 2024–2025 
toteutettiin 25.5.–5.6.2021 välisenä aikana. Pyyntö vastata kyselyyn lähetettiin Wilma-viestinä 
25.5. ja muistutusviesti 1.6. kaikille Nurmijärven kunnan perusopetuksen oppilaille ja heidän 
huoltajilleen, sekä koulujen henkilökunnalle. Vastauspyyntö lähetettiin Wilma-viestinä myös 
Nurmijärven lukion opiskelijoille, heidän huoltajilleen sekä lukion henkilökunnalle. Kunnan 
nuorisopalvelut välitti vastauspyynnön edelleen myös Nurmijärven nuorisovaltuustolle.  

Kyselyyn tuli määräaikana, 5.6. mennessä, yhteensä 1853 vastausta. Vastaajista enemmistö, 
yhteensä 1448 vastaajaa oli oppilaiden tai opiskelijoiden huoltajia. Vastaajista 240 oli 
opettajia, 112 oppilaita tai opiskelijoita ja 40 koulun muuta henkilökuntaa. Ryhmässä muu oli 
vastauksia rehtoreilta, varhaiskasvatuksen opettajilta sekä koulujen muulta henkilökunnalta. 

 Oppilas/opiskelija 
 

112 

 Oppilaan/opiskelijan huoltaja 
 

1448 

 Opettaja 
 

240 

 Koulun muuhun henkilökuntaan kuuluva 
 

40 

 Muu 13 

Kysely oli rakennettu siten, että jokaisesta tarkastelun alla olevasta lukuvuodesta kerrottiin 
koulutuspalveluiden pohjaesitys työ- ja loma-ajoista ja kysyttiin, kannattaako vastaaja 
pohjaesitystä, vaihtoehtoisia esityksiä tai muuta omaa vaihtoehtoa. Lauantaityöpäivien osalta 
kysyttiin myös lauantaityöpäivien lukumäärästä ja niiden järjestämisestä. Lisäksi vastaajilla oli 
mahdollisuus kirjoittaa vapaata palautetta/kommentteja. 

Kyselyyn vastanneista noin 70-90 % kannatti koulutuspalveluiden pohjaesityksiä lukuvuodesta 
ja esityksestä riippuen. Vastauksissa oli eniten hajontaa joululoman pituuden ja 
lauantaityöpäivien osalta. Noin 25 % vastaajista oli sitä mieltä, että lauantaityöpäiviä ei pitäisi 
järjestää ollenkaan. Enemmistö vastaajista kuitenkin kannatti lauantaityöpäivien järjestämistä 
esityksen mukaisesti. Kyselyyn tuli myös 145 vapaata palautetta, joissa otettiin kantaa työ- ja 
loma-aikoihin ja niiden järjestelyihin laajemmin kuin kyselyssä oli esitetty. 

Seuraavassa on yhteenveto kyselyyn tulleista vastauksista lukuvuosittain. 

  

Koulutuspalvelut 
9.6.2021 
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Yhteenveto vastauksista koskien lukuvuotta 2022–2023 

• lukuvuosi alkaa torstaina 11.8.2022 
• lukuvuosi päättyy 3.6.2023 (määräys) 
• lukuvuodessa on 187 työpäivää (määräys) 
 
• pääsiäinen 7.–10.4.2023 
• helatorstai 18.5.2023 
• vapaapäivät: 6.12.2022 (tiistai), 6.1.2023 (perjantai), 1.5.2023 (maanantai)  
• talvilomaviikko 20.-26.2.2023 

Esitys: viikon pituinen syysloma viikolla 42 

 Kannatan esitystä viikon pituisesta syyslomasta. 1567 

 Mielestäni syysloman tulisi olla 2-3 arkipäivän 
pituinen. 

231 

 Mielestäni syyslomaa ei tulisi pitää ollenkaan. 41 
 Muu 8 

Esitys: joululoma 23.12.2022–8.1.2023 

 Kannatan esitystä joululomasta 23.12.2022–
8.1.2023. 

1266 

 Mielestäni joululoman tulisi olla lyhyempi. 204 
 Mielestäni joululoman tulisi olla pidempi. 355 
 Muu 19 

Esitys: lauantaityöpäivä korvaa helatorstain jälkeisen perjantain 19.5.2023 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
joka korvaa helatorstain jälkeisen perjantain 
19.5.2023. 

1325 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
mutta sen tulisi korvata jokin muu kuin esitetty 
työpäivä. 

31 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä tulisi olla enemmän 
kuin yksi. 35 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä ei pitäisi olla 
ollenkaan. 

475 

 Muu 41 
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Yhteenveto vastauksista koskien lukuvuotta 2023–2024 

• lukuvuosi alkaa torstaina 10.8.2023 
• lukuvuosi päättyy 1.6.2024 (määräys) 
• lukuvuodessa on 188 työpäivää (määräys) 
 
• pääsiäinen 29.3. –1.4.2024 
• helatorstai 9.5.2024 
• vapaapäivät: 6.12.2023 (keskiviikko), 1.5.2024 (keskiviikko)  
• talvilomaviikko 19.-25.2.2024 

Esitys: viikon pituinen syysloma viikolla 42 

 Kannatan esitystä viikon pituisesta syyslomasta 1557 

 Mielestäni syysloman tulisi olla 2-3 arkipäivän 
pituinen. 

237 

 Mielestäni syyslomaa ei tulisi pitää ollenkaan. 35 
 Muu 5 

Esitys: joululoma 23.12.2023–7.1.2024 

 Kannatan esitystä joululomasta 23.12.2023–
7.1.2024. 

1256 

 Mielestäni joululoman tulisi olla lyhyempi. 200 
 Mielestäni joululoman tulisi olla pidempi. 360 
 Muu 18 

Esitys: lauantaityöpäivä korvaa helatorstain jälkeisen perjantain 10.5.2024 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
joka korvaa helatorstain jälkeisen perjantain 
10.5.2024. 

1316 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
mutta sen tulisi korvata jokin muu kuin esitetty 
työpäivä. 

21 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä tulisi olla enemmän 
kuin yksi. 32 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä ei pitäisi olla 
ollenkaan. 

470 

 Muu 33 
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Yhteenveto vastauksista koskien lukuvuotta 2024–2025 

• lukuvuosi alkaa torstaina 8.8.2024 
• lukuvuosi päättyy 31.5.2025 (määräys) 
• lukuvuodessa on 187 työpäivää (määräys) 
 
• pääsiäinen 18.–21.4.2025 
• helatorstai 29.5.2025 
• vapaapäivät: 6.12.2024 (perjantai), 6.1.2025 (maanantai), 1.5.2025 (torstai)  
• talvilomaviikko 17.-23.2.2025 

Esitys: viikon pituinen syysloma viikolla 42 

 Kannatan esitystä viikon pituisesta syyslomasta 1541 

 Mielestäni syysloman tulisi olla 2-3 arkipäivän 
pituinen. 

245 

 Mielestäni syyslomaa ei tulisi pitää ollenkaan. 36 
 Muu 6 

Esitys: joululoma 21.12.2024–6.1.2025 

 Kannatan esitystä joululomasta 21.12.2024–
6.1.2025. 

1458 

 Mielestäni joululoman tulisi olla lyhyempi. 203 
 Mielestäni joululoman tulisi olla pidempi. 158 
 Muu 7 

Esitys: lauantaityöpäivä korvaa vapunpäivän jälkeisen perjantain 2.5.2025 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
joka korvaa vapunpäivän jälkeisen perjantain 
2.5.2025. 

1306 

 
Kannatan esitystä yhdestä lauantaityöpäivästä, 
mutta sen tulisi korvata jokin muu kuin esitetty 
työpäivä. 

51 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä tulisi olla enemmän 
kuin yksi. 51 

 Mielestäni lauantaityöpäiviä ei pitäisi olla 
ollenkaan. 

442 

 Muu 34 

 


