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Tapahtumat

Tervetuloa lukemaan vuoden 2016 ensimmäistä uutiskirjettä!
Näin vuoden alussa on hyvä tehdä lyhyt katsaus edelliseen
vuoteen. Vipusen osalta vuosi 2015 oli todellinen menestys,
kehitystä saatiin vietyä isoin harppauksin eteenpäin.
Pelkästään lukuina katsottuna vuoden 2015 aikana kyettiin
rakentamaan 27 eri raportointikokonaisuutta ja noin 900 uutta
raporttia. Myös teknisesti Vipunen kehittyi niin ympäristön kuin
ominaisuuksien osalta, käyttöön saatiin mm. tuki mobiilikäytölle.
Odotamme innolla vuotta 2016 ja sen tuomia mahdollisuuksia
kehittää Vipusesta entistäkin parempi tilastopalvelu.
Tässä uutiskirjeessä katsomme tarkemmin mitä tietoja
koulutuksen yhteiset –osiosta löytyy.
Kerromme myös tuttuun tapaan palveluun tulleet uudet,
muuttuneet ja päivitetyt raportit, sekä uutiskirjeen lopussa
katsomme tärkeitä päivämääriä kuten huoltokatkoja ja tulevia
tapahtumia.
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Koulutuksen yhteiset tilastot
Raporttien
tietosisältöihin liittyvät
rajoitukset kannattaa
aina tarkistaa raporttien
kuvauksista ja raportin
sisältä löytyvästä
raporttiselitteestä.
Joissakin raporteissa on
käytössä myös
tietosuojaus, mikä
hieman muuttaa
tilastossa esiintyviä
lukuja, tästäkin löydät
lisätietoja
raporttiselitteestä.

Vipusen koulutuksen yhteiset -osiosta löytyy kaikkia
koulutussektoreita koskevia tilastoja. Näiden tilastojen ja
raporttien kautta pyritään antamaan kokonaiskuvaa
suomalaisesta koulutusjärjestelmästä sekä mahdollistaa
koulutussektoreiden välistä vertailua. Tarkempia tilastoja löytyy
sektorikohtaisilta sivuilta.
Indikaattorit –sivulla voi tarkastella koulutusjärjestelmän ja
oppilaitosten toiminnan eri ulottuvuuksista kertovia tunnuslukuja.
Tulevaisuudessa sivustolle tullaan kokoamaan laajemminkin
koulutus- ja tiedepolitiikan ohjauksen ja seurannan yhteisiä
indikaattoreita.
Hakeneet ja hyväksytyt –sivu pitää sisällään raportteja kevään
ja syksyn yhteishaun hakijoista. Tietoja on käytettävissä aina
vuoden 2014 yhteyshausta alkaen. On hyvä huomioida, että
tiedoissa on tiettyjä rajoituksia esimerkiksi perusopetuksen
päättävät hakijat -raportissa on tietoja vain niistä peruskoulun
päättäneistä hakijoista, joiden tiedot perusopetuksen järjestäjät
ovat siirtäneet Opintopolkuun ennen yhteishaun käynnistymistä,
sekä ne oppivelvollisuuden päättäneet, joiden tietoja ei ole
etukäteen siirretty, mutta ovat hakeneet yhteishaussa. Näin
ollen tiedot eivät kata koko oppivelvollisuuden päättäneiden
ikäluokkaa.
Opiskelijat ja tutkinnot – sivu sisältää opiskelija- ja
tutkintoraportteja joilla voit tarkastella kaikkien
koulutussektoreiden opiskelijoiden ja suoritettujen tutkintojen
määriä ja jakaumia. Tarkempia raportteja löydät sektoreiden
omilta sivuilta.
Koulutukseen sijoittuneet – sivulla voi tarkastella peruskoulun,
lukion ja ammatillisen koulutuksen päättäneiden
jatkokoulutukseen sijoittumista eri aikajänteillä. Tämän osion
raporteilla on käytössä tietosuojaus henkilöiden
tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta löytyy
raporttien selite-välilehdeltä.
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Pohjakoulutus – sivulla voi tarkastella toisen asteen ja
korkeakoulutuksen aloittaneiden ja opiskelijoiden aikaisempaa
koulutusta.
Opintojen kulku -sivulla olevilla raporteilla voi tarkastella eri
koulutusasteilla aloittaneiden opiskelijoiden opintojen etenemistä ja
läpäisytahtia. Tämän osion raporteilla on käytössä tietosuojaus
henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi. Lisätietoja suojauksesta
löytyy raporttien selite-välilehdeltä.
Tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen –sivun sijoittumisraporteilla voi
tarkastella tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, jatko-opintoihin
sijoittumista, ammattiasemaa sekä muuta toimintaa yksi, kolme tai viisi
vuotta tutkinnon suorittamisen jälkeen. Tämän osion raporteilla on
käytössä tietosuojaus henkilöiden tunnistettavuuden välttämiseksi.
Lisätietoja suojauksesta löytyy raporttien selite-välilehdeltä.
Kansainvälisyys –osion raporteilla voi
tarkastella tietoja ulkomaalaisista, ulkomailla syntyneistä
ja vieraskielisistä uusista opiskelijoista ja opiskelijoista.
Talous –osiossa voi tarkastella tietoja koulutuksen kustannuksista.
Tutkintoon johtamaton koulutus (sis. vapaa sivistystyö) – osiossa voi
tarkastella tarjottujen koulutusten, opetustuntien sekä osallistujien
lukumääriä.
Henkilöstö –osiossa Henkilöstöraporteilla voi tarkastella kaikkien
koulutusasteiden opettajien kelpoisuuksia sekä erikseen vapaan
sivistystyön opettajien kelpoisuuksia ja täydennyskoulutukseen
osallistumista.
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Uudet raportit
Julkaisu
pvm

25.1.2016

Julkaistut tiedot

julkaistu raportteja väestöstä ja
väestöennusteesta

julkaistu amk-tutkinnon suorittaneiden
22.1.2016 aikaisempien tutkintojen tiedot
suoritusvuosien 2010-2014 osalta
julkaistu yliopistotutkinnon
suorittaneiden aikaisempien
22.1.2016
tutkintojen tiedot suoritusvuosien 20102014 osalta
julkaistu raportteja
21.12.2015 yliopistokoulutukseen hakeneiden
taustasta
julkaistu raportteja tutkinnon
14.1.2016 suorittaneiden aikaisemmasta ja
myöhemmästä koulutuksesta
julkaistu raportteja tutkinnon
14.1.2016 suorittaneiden aikaisemmasta ja
myöhemmästä koulutuksesta

Sijainti portaalissa

Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestö ja
väestöennuste
Ammatillinen koulutus Aiempi ja myöhempi
koulutus
Yliopistokoulutus - Aiempi ja
myöhempi koulutus
Yliopistokoulutus - Hakeneet
ja hyväksytyt
Yliopistokoulutus - Aiempi ja
myöhempi koulutus
Ammattikorkeakoulutus Aiempi ja myöhempi
koulutus

Päivitetyt raportit
Julkaisu
pvm

26.1.2016
26.1.2016
22.1.2016

22.1.2016

19.1.2016

5.1.2016

5.1.2016

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

julkaistu korkeakoulujen syksyn
yhteishaun lisähaun tiedot
julkaistu korkeakoulujen syksyn
yhteishaun lisähaun tiedot
julkaistu yliopistojen ja
sektoritutkimuslaitosten tilastovuoden
2014 t&k tiedot

Ammattikorkeakoulutus Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Tutkimus ja
korkeakoulutuksen yhteiset Tutkimus- ja kehitystyö
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestön
koulutusrakenne
Koulutuksen yhteiset Tutkintoon johtamaton
koulutus

julkaistu väestön koulutusrakenteen
tilastovuoden 2014 tiedot
julkaistu tutkintoon johtamattoman
koulutuksen tiedot tilastovuodelta
2014
julkaistu yliopistojen syksyn yhteishaun
paikan vastaanottaneiden lopulliset
tiedot
julkaistu ammattikorkeakoulujen syksyn
yhteishaun paikan vastaanottaneiden
lopulliset tiedot

Yliopistokoulutus - Hakeneet
ja hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus Hakeneet ja hyväksytyt
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julkaistu korkeakoulujen syksyn
5.1.2016
yhteishaun paikan vastaanottaneiden
lopulliset tiedot
julkaistu korkeakoulujen syksyn
17.12.2015 yhteishaun paikan vastaanottaneiden
ennakkotiedot
julkaistu korkeakoulujen syksyn
11.12.2015
yhteishaun valittujen ennakkotiedot
julkaistu yliopistokoulutuksen uusien
opiskelijoiden, opiskelijoiden ja 55 op
2.12.2015 suorittaneiden tilastovuoden 2015
tiedot & FTE-opiskelijoiden
tilastovuoden 2014 tiedot
korjattu ammatillisen koulutuksen
opiskelijat ja tutkinnot -raporttien
27.11.2015
koulutuksen kunta-, koulutuksen
järjestäjä- ja oppilaitostietoja
päivitetty erityisopetuksena
6.11.2015 järjestettävän ammatillisen
koulutuksen haun tiedot
päivitetty perusopetuksen jälkeisen
6.11.2015
valmistavan koulutuksen haun tiedot
päivitetty ammatillisen koulutuksen ja
6.11.2015 lukiokoulutuksen kevään yhteishaun
tiedot

Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt

Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Ammatillinen koulutus Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
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Katsaus tulevaan
Seuraava uutiskirje julkaistaan huhtikuussa 2016.

Tärkeitä päivämääriä
Päivitys- ja huoltokatkot
Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa
häiriöitä käytössä.
Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat:
 17.2.2016
 16.3.2016
 20.4.2016
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