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Huoltokatkot



Tapahtumat

Vipunen toivottaa
hyvää joulua ja uutta
vuotta 2016!

Tässä uutiskirjeessä tutustumme yleisemmin Vipunen -palveluun
ja sen ominaisuuksiin.
Kerromme myös palveluun tulleet uudet, muuttuneet ja
päivitetyt raportit.
Uutiskirjeen lopussa teemme vielä katsauksen tuleviin aiheisiin,
sekä vuoteen 2016 ja tärkeisiin päivämääriin kuten
huoltokatkoihin ja tapahtumiin.
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Vipunen – opetushallinnon tilastopalvelu
Miltä alalta
valmistuneet työllistyvät
parhaiten? Mitä vieraita
kieliä suomalaiset
opiskelevat
peruskoulussa? Näihin
ja moniin muihin
kysymyksiin löytyy
vastaukset Vipusesta

Vipusesta löytyy kattavasti tilastotietoa Suomen koulutus- ja
tutkimusjärjestelmästä ja myös muista koulutukseen ja tieteeseen
liittyvistä aiheista kuten opiskelijoiden sosioekonomisesta
taustasta, väestön koulutusrakenteesta ja valmistumisen
jälkeisestä työllistymisestä ja jatko-opinnoista.
Tiedot Vipusessa on jaoteltu aihealueittain ja sektoreittain. Jotta
tietomassat olisivat helpommin lähestyttävissä, on ne jaoteltu
vielä usealle eri raportille. Raporteilla on mahdollista tarkastella
tietoja monipuolisesti eri näkökulmista, käyttäjän on mahdollista
valita jokin valmiista näkökulmista tai muokata niitä omien
tarpeiden mukaan. Suurimman vapauden tarkastella tietoja eri
näkökulmista käyttäjä saa analyysiraporteilla, mihin on kerättyä
laajasti aiheeseen liittyviä eri muuttujia. Hyödyntääksesi kaikkia
Vipusen ominaisuuksia kannattaa tutustua palvelusta löytyviin
käyttöohjeisiin. Tällä hetkellä Vipunen sisältää yli 1300
näkökulmaraporttia. Kaikki nämä ovat avoimesti eri tahojen
käytettävissä. Kerätyt ja jalostetut tiedot palvelevat niin
valtionhallintoa, mediaa, tutkijoita, kansalaisia ja
tulevaisuudessa kieliversioiden valmistuessa myös kansainvälistä
yleisöä.
Vipusen tiedot perustuvat pääsääntöisesti Tilastokeskuksen,
opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen keräämiin
tietoihin. Tietosisällöistä kokonaisuudessaan vastaavat yhdessä
opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus.
Vipusessa tullaan vuonna 2016 keskittymään vielä vahvemmin
tietojen pohjalta tehtäviin analyysien ja tiedon visualisointeihin,
sekä tiedon avaamiseen.
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Uudet raportit
Julkaisu
pvm

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

11.11.2015

julkaistu kevään toisen asteen hakujen koontitiedot

Koulutuksen yhteiset –
Hakeneet ja hyväksytyt

6.11.2015

6.11.2015

5.11.2015
3.11.2015

julkaistu tilastoja ammatillisen koulutuksen
ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä ja
vieraskielisistä opiskelijoista ja uusista
opiskelijoista
julkaistu tilastoja lukiokoulutuksen ulkomaalaisista,
ulkomailla syntyneistä ja vieraskielisistä
opiskelijoista ja uusista opiskelijoista
julkaistu tilastoja ulkomaalaisista, ulkomailla
syntyneistä ja vieraskielisistä opiskelijoista ja
uusista opiskelijoista
julkaistu tilastoja ammatillisen peruskoulutuksen
erityisopetuksen opintojen kulusta

Ammatillinen koulutus Kansainvälisyys
Lukiokoulutus Kansainvälisyys
Koulutuksen yhteiset Kansainvälisyys
Ammatillinen koulutus Erityisopetus

Päivitetyt raportit
Julkaisu
pvm

2.12.2015

27.11.2015

12.11.2015
6.11.2015
6.11.2015
6.11.2015

Julkaistut tiedot

julkaistu yliopistokoulutuksen uusien
opiskelijoiden, opiskelijoiden ja 55 op
suorittaneiden tilastovuoden 2015 tiedot & FTEopiskelijoiden tilastovuoden 2014 tiedot
korjattu ammatillisen koulutuksen opiskelijat ja
tutkinnot -raporttien koulutuksen kunta-,
koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitostietoja
julkaistu koulutuksen yhteiset aloittaneiden,
opiskelijoiden ja tutkintojen tilastovuoden 2014
tiedot, korjattu aikaisempien vuosien tietoja
päivitetty erityisopetuksena järjestettävän
ammatillisen koulutuksen haun tiedot
päivitetty perusopetuksen jälkeisen valmistavan
koulutuksen haun tiedot
päivitetty ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen kevään yhteishaun tiedot

29.10.2015

julkaistu opintojen kulun tilastovuoden 2013 tiedot

29.10.2015

julkaistu opintojen kulun tilastovuoden 2013 tiedot

29.10.2015

julkaistu opintojen kulun tilastovuoden 2013 tiedot

Sijainti portaalissa

Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Koulutuksen yhteiset Opiskelijat ja tutkinnot
Ammatillinen koulutus Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Yliopistokoulutus Aloittaneiden läpäisy
Ammattikorkeakoulutus Aloittaneiden läpäisy
Ammatillinen koulutus Opintojen kulku
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Katsaus tulevaan
Seuraava uutiskirje julkaistaan 1.2.2016

Tärkeitä päivämääriä
Päivitys- ja huoltokatkot
Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa
häiriöitä käytössä.
Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat:
 16.12.2015
 20.1.2016
 17.2.2016
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