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3.11.2015

Vipusen uutiskirje
Tässä numerossa
1

Vipusen uutiskirje

2

Esittelyssä

Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi!
Tulemme julkaisemaan uutiskirjeessä Vipuseen liittyviä
ajankohtaisia aiheita koskevia teema-artikkeleita.

Sosioekonominen asema

3

Raportit

4

Katsaus tulevaan

4

Tärkeitä päivämääriä


Huoltokatkot



Tapahtumat

Tervetuloa Vipusen
ensimmäisen sähköisen
uutiskirjeen lukijaksi!

Kerromme myös palveluun tulleet uudet, muuttuneet ja
päivitetyt raportit.
Uutiskirjeen lopussa teemme katsauksen tuleviin aiheisiin ja
tärkeisiin päivämääriin kuten huoltokatkoihin ja tapahtumiin.
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Sosioekonominen asema
sosioekonominen
asema on
monitulkintainen ilmiö,
joka ansaitsee tulla
kuvatuksi
mahdollisimman
useasta kuvakulmasta

Vipusessa Väestö- koulutus- ja ammattirakennetaustan
osuudessa on runsas valikoima raportteja opiskelijoiden
sosioekonomisesta asemasta. Suurta määrää ei kannata
säikähtää, sosioekonominen asema on monitulkintainen ilmiö
joka ansaitsee tulla kuvatuksi mahdollisimman useasta
kuvakulmasta. Katsotaanpas tarkemmin! Näiltä raporteilta
löytyy tietoa uusista opiskelijoista, opiskelijoista ja tutkinnoista.
Taustamuuttujista löytyvät avaimet opiskelijoiden perhetaustaan
kohdistuen – vanhempien koulutukseen, sosioekonomisen
asemaan ja tuloluokkaan. Yhteistä näille raporteille on se, että
opiskelijoiden vanhempien tiedot kuvataan aina edellisen
tilastovuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan.
Tarkasteltu ammattiaseman mukaan tuo raporteille tiedon siitä,
mihin ammattiasemaan (esimerkiksi yrittäjät, ylemmät
toimihenkilöt, eläkeläiset) opiskelijan isä tai äiti kuuluu.
Toinen tapa kuvata opiskelijoiden sosioekonomista asemaa on
tarkastella vanhempien tuloluokkaa seuraamalla tulodesiilejä.
Tuloluokat vaihtelevat vuosittain; ne muodostetaan jakamalla
tuloja saanut väestö kymmeneen yhtä suureen luokkaan
veronalaisten vuositulojen perusteella. Tiedot tulodesiilien
ylärajoista (€) voi ladata Vipusen sosioekonomisen taustan
raporttisivulta.
Yksi perinteisemmistä tavoista kuvata opiskelijan
sosioekonomista taustaa on tarkastella vanhempien suorittamia
korkeimpia tutkintoja. Nyt opiskelevista henkilöistä saadaan tieto
siitä, kuinka monen äiti tai isä on suorittanut
korkeakoulututkinnon.
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Alla oleva kuva Vipusesta kertoo että vuonna 2011 yliopistojen
alemman korkeakoulututkinnon opiskelijoiden äideistä reilu 19
prosenttia on suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon
yliopistossa.

Kuva paljastaa myös aineistojen ongelmakohdan – oikealla
listauksessa on luokka ”ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai
tutkinto tuntematon”. Tämä luokka sisältää suurimmaksi osaksi
henkilöitä, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa. Joukko
sisältää myös noin 1-2 prosenttia tilastointivirhettä, joka johtuu
ulkomailta Suomeen muuttaneiden henkilöiden tutkintojen
puutteellisesta tilastoinnista. Lisäksi se sisältää henkilöt joiden
koulutusastetta ei saa selville rekisteristä. Mitä nuoremmista
opiskelijoista on kyse, sitä pienempi tämän luokan osuus on.
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Uudet raportit
Julkaisu
pvm

Julkaistut tiedot

15.10.2015

julkaistu tilastoja lukiokoulutuksessa ja
ammatillisessa peruskoulutuksessa
samanaikaisesti opiskelleista ja tutkinnon
suorittaneista
15.10.2015 julkaistu tilastoja lukiokoulutuksessa ja
ammatillisessa peruskoulutuksessa
samanaikaisesti opiskelleista ja tutkinnon
suorittaneista
15.10.2015 julkaistu tilastoja ammatillisen koulutuksen
suorittaneesta väestöstä
15.10.2015

julkaistu tilastoja perusasteen jälkeisen
tutkinnon suorittaneesta väestöstä

5.10.2015

julkaistu tilastoja vapaan sivistystyön
opettajista
julkaistu yliopistojen hakijamäärät syksyn
yhteishaussa
julkaistu ammattikorkeakoulujen hakijamäärät
syksyn yhteishaussa
julkaistu korkeakoulujen syksyn yhteishaun
hakijamäärät

2.10.2015
2.10.2015
2.10.2015

Sijainti portaalissa

Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot

Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon suorittaneet

Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestön
koulutusrakenne
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestön
koulutusrakenne
Koulutuksen yhteiset Henkilöstö
Yliopistokoulutus - Hakeneet ja
hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset - Hakeneet
ja hyväksytyt

Päivitetyt raportit
Julkaisu
pvm

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

29.10.2015

julkaistu aloittaneiden läpäisyn tiedot
tilastovuodelta 2013
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
lisähaun tiedot
julkaistu ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen syksyn yhteishaun tiedot
julkaistu ammattiosaamisen näyttöjen,
opintoviikkojen ja tutkintojen osien tiedot
tilastovuodelta 2014
julkaistu ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden tiedot
tilastovuodelta 2014
julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden
tiedot tilastovuodelta 2014
julkaistu yliopistojen uusien ulkomaalaisten
opiskelijoiden ja ulkomaalaisten opiskelijoiden
tiedot tilastovuosilta 2013 ja 2014
julkaistu ammatillisen koulutuksen uusien
opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon
suorittaneiden tiedot tilastovuodelta 2014

Opintojen kulku

27.10.2015
27.10.2015
12.10.2015

12.10.2015

12.10.2015
6.10.2015

8.10.2015

Koulutuksen yhteiset - Hakeneet
ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset - Hakeneet
ja hyväksytyt
Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon suorittaneet
Yliopistokoulutus Kansainvälisyys
Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
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8.10.2015

julkaistu ylioppilastutkinnon suorittaneiden
tiedot tilastovuodelta 2014

Katsaus tulevaan
Seuraava uutiskirje julkaistaan 10.12.2015

Tärkeitä päivämääriä
Tervetuloa tutustumaan
Vipuseen voit tulla tutustumaan myös seuraavissa
tapahtumissa:
 Ammatillisen koulutuksen seminaari 17.11. –
18.11.2015, Seinäjoki
Päivitys- ja huoltokatkot
Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa
häiriöitä käytössä.
Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat:
 18.11.2015
 16.12.2015

Tulevat tapahtumat

Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon suorittaneet

