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Vipusen uutiskirje
Tässä numerossa
1

Vipusen uutiskirje

2

Esittelyssä
Vipusen kansainvälisyys

Tämänkertaisessa uutiskirjeessä tutustumme tarkemmin Vipusen
tarjoamiin kansainvälisyysraportteihin ja niiden
hyödyntämiseen.

raportit

4

Raportit

6

Katsaus tulevaan

6

Tärkeitä päivämääriä


Huoltokatkot



Tapahtumat

Kerromme myös tuttuun tapaan palveluun tulleet uudet,
muuttuneet ja päivitetyt raportit, sekä uutiskirjeen lopussa
katsomme tärkeitä päivämääriä kuten huoltokatkoja ja tulevia
tapahtumia.
Vipuseen liittyviä ajankohtaisia asioita ja uusia tilastotietoja ja
raportteja voit seurata nyt myös Twitterissä liittymällä Vipusen
(@vipunenfi) seuraajaksi.
Vipusen toimitus toivottaa kaikille oikein hauskaa vappua!
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Vipusen kansainvälisyysraportit
Mistä Vipusesta löytää
tiedot ulkomaalaisista
opiskelijoista?
Millä tavalla ja miksi
nämä Vipusesta löytyvät
ulkomaalaisraportit
eroavat toisistaan?
Mikä olisi paras paikka
etsiä tietoa?

Koulutuksen kansainvälisyys-raporttikokonaisuudesta
https://vipunen.fi/fi-fi/yhteiset/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
avautuvat raportit kertovat koulutuksen kansainvälisyydestä
monipuolisesti – ei pelkästään opiskelijoiden ja uusien
opiskelijoiden kansalaisuuden, mutta myös äidinkielen ja
syntymämaan mukaan. Näillä raporteilla tietoja saa näkyviin
maatasolla, eli mikäli olet kiinnostunut intialaisista tai saksalaisista
opiskelijoista, on tämä oikea paikka. Samaten mikäli tarvitset
tietoa kieliryhmittäin; vaikkapa venäjää tai espanjaa
äidinkielenään puhuvista, löydät tiedot näiltä raporteilta.
Oppilasmäärätietojen lisäksi käytettävänä on myös raportit,
joista näkee ulkomaalaisten, vieraskielisten tai
ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden osuuden koko
oppilasmäärästä.

Ulkomaalaisten opiskelijoiden osuus
kaikista opiskelijoista
2010

2011

2012

2013

Lukiokoulutus

1,6 %

1,8 %

1,8 %

1,8 %

Ammatillinen koulutus

3,6 %

3,9 %

4,0 %

4,3 %

Opistoaste

1,1 %

Ammattikorkeakoulututkinto

5,8 %

6,5 %

6,9 %

7,1 %

Alempi korkeakoulututkinto

1,0 %

1,0 %

0,9 %

0,8 %

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

3,5 %

3,9 %

4,2 %

4,8 %

10,0 %

10,9 %

11,6 %

12,1 %

Lääkärien erikoistumiskoulutus

4,3 %

4,6 %

4,6 %

4,7 %

Lisensiaatintutkinto

2,4 %

2,6 %

2,3 %

2,5 %

13,3 %

14,5 %

16,0 %

17,6 %

3,9 %

4,4 %

4,7 %

4,9 %

Ylempi korkeakoulututkinto

Tohtorintutkinto
Yhteensä

Tietoja on saatavilla mm. koulutuksen maakunnan, sukupuolen, koulutusalan,
opintoalan ja koulutusnimikkeen mukaan eroteltuna. Nämä raportit eivät näytä tietoja
oppilaitostasolla, eli mikäli olet enemmän kiinnostunut yksittäisen korkeakoulun
ulkomaalaisten määrästä, löydät tiedot seuraavaksi esiteltäviltä raporteilta. Miksi
ihmeessä kaikkea tietoa ei voi saada samoilta raporteilta? Syy on tiedon suojaamisessa,
oppilaitos- ja kieliryhmätasoinen tieto hajoaisi niin pieniksi atomeiksi, että yksilöt olisivat
tunnistettavissa.
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Sektorikohtaisilta sivuilta löytyy tietoa ulkomaalaisista ja ulkomaalaistaustaisista
opiskelijoista ja tutkinnoista. Tietojen esittämistaso vaihtelee sektoreittain
tilastokäytäntöjen, sektoreiden erityispiirteiden ja tarpeiden mukaisesti.
Lukiokoulutus: https://vipunen.fi/fi-fi/lukio/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
Ammatillinen koulutus: https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
Ammattikorkeakoulutus: https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
Yliopistot: https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Kansainvälisyys.aspx
Väestön koulutusrakenne-sivustolta https://vipunen.fi/fi-fi/rakenne/Sivut/Väestönkoulutusrakenne.aspx löytyy tiedot 15 vuotta täyttäneiden, Suomessa asuvien
henkilöiden koulutustasosta kansalaisuuden ja äidinkielen mukaan. Näillä raporteilla
äidinkieli ja kansalaisuus jaetaan karkeasti suomeen ja muuhun, eli yksittäisiä kieliä tai
muita ei täältä avaudu. Alla olevasta raportista paljastuu, että ulkomaalaisten 15 vuotta
täyttäneiden rekisteritiedoissa on paljon puutteita, 64 prosentilla Suomessa asuvista
ulkomaan kansalaisista ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai se on tuntematon. Tämä
selittyy osin sillä, että ulkomaisella henkilöllä ei ole ollut tarvetta tuoda rekisteriin virallista
tutkintotietoaan.
Tilastokeskus tutki asiaa ansiokkaasti hiljattain UTH-tutkimuksessaan:
http://www.stat.fi/tup/julkaisut/tiedostot/julkaisuluettelo/yyti_uso_201500_2015_16163_net
.pdf
15 vuotta täyttäneen väestön lukumäärä % s
Suomi
Lukiokoulutus

muu

Yhteensä

7,1 %

4,1 %

6,9 %

Ammatillinen koulutus

34,4 %

13,7 %

33,6 %

Opistoaste

10,3 %

2,5 %

10,0 %

Ammatillinen korkea-aste

1,4 %

0,8 %

1,3 %

Ammattikorkeakoulututkinto

6,4 %

3,2 %

6,3 %

Alempi korkeakoulututkinto

2,6 %

2,9 %

2,6 %

Ylempi ammattikorkeakoulututkinto

0,3 %

0,4 %

0,3 %

Ylempi korkeakoulututkinto

8,2 %

6,8 %

8,1 %

Lääkärien erikoistumiskoulutus

0,2 %

0,3 %

0,2 %

Lisensiaatintutkinto

0,2 %

0,1 %

0,2 %

Tohtorintutkinto

0,7 %

1,0 %

0,7 %

Koulutusaste tuntematon

0,0 %

0,0 %

0,0 %

28,3 %

64,2 %

29,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai tutkinto
tuntematon
Yhteensä

Tässä tiiviisti esitettynä missä kaikkialla Vipusessa käsitellään ulkomaalaisia ja
ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita. Kannattaa pitää mielessä, että sivujen oikeata
laidasta löytyy usein analyysiraportit, joista tietoja löytyy aina perusraportteja enemmän.
Niihin kannattaa tutustua – tässä suora linkki yhteen:
https://vipunen.fi/fi-fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fifi/Raportit/Ulkomaalaiset%20aloittaneet%20ja%20opiskelijat%20-%20analyysi%203.xlsb !
Tällä hetkellä Vipusen tiimi rakentaa uusia indikaattoriraportteja ulkomaalaistaustaisia
opiskelijoista – mutta niistä lisää sitten seuraavalla kerralla.
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Uudet raportit
Julkaisu
pvm

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

18.3.2016

julkaistu raportteja ammatillisen tutkinnon
suorittaneiden aiemmista ja myöhemmistä
tutkinnoista
julkaistu raportteja yo-sairaaloiden t&ktoiminnasta

Ammatillinen koulutus Aiempi ja myöhempi koulutus

11.3.2016

11.2.2016
11.2.2016

11.2.2016
25.1.2016

julkaistu raportteja ammatillisen koulutuksen
opiskelijoiden alueellisesta liikkuvuudesta
julkaistu raportti lukiokoulutuksen uusien
opiskelijoiden alueellisesta liikkuvuudesta
julkaistu raportteja amk-koulutukseen hakeneiden
taustasta
julkaistu raportteja väestöstä ja väestöennusteesta

Tutkimus ja
korkeakoulutuksen yhteiset Tutkimus- ja kehitystyö
Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon
suorittaneet
Ammattikorkeakoulutus Haku ja valinta
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne - Väestö ja
väestöennuste

Päivitetyt raportit
Julkaisu
pvm

Julkaistut tiedot

Sijainti portaalissa

21.4.2016

korjattu virheitä seuraavien ammattikorkeakoulujen
läpäisyluvuissa tutkintovuosilta 2012 ja 2013:
Kajaanin amk, Arcada, Oulun amk, Seinäjoen amk,
Karelia amk ja Turun amk
julkaistu ammattikorkeakoulutuksen
opiskelijatietoja ja yli 55 op suorittaneiden tietoja
vuodelta 2015
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
ennakkotiedot hakijamääristä
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
ennakkotiedot hakijamääristä
julkaistu erityisopetuksena järjestettävän
ammatillisen koulutuksen aloituspaikat ja
hakijamäärät
julkaistu ammatillisen koulutuksen ja
lukiokoulutuksen yhteishaun aloituspaikkojen ja
hakijoiden määrät
julkaistu lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa
peruskoulutuksessa opiskelleiden tiedot
tilastovuodelta 2014
julkaistu lukiokoulutuksessa sekä ammatillisessa
peruskoulutuksessa opiskelleiden tiedot
tilastovuodelta 2014
julkaistu lukiokoulutuksen ainevalintojen tiedot
tilastovuodelta 2015
julkaistu lukiokoulutuksen uusien opiskelijoiden

Ammattikorkeakoulutus Aloittaneiden läpäisy

15.4.2016

15.4.2016
15.4.2016
12.4.2016

6.4.2016

15.3.2016

15.3.2016

15.3.2016
15.3.2016

Ammattikorkeakoulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Yliopistokoulutus - Hakeneet
ja hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus Haku ja valinta
Ammatillinen koulutus - Haku
ja valinta
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Ammatillinen koulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Lukiokoulutus - Opiskelijat ja
ylioppilastutkinnon
suorittaneet
Lukiokoulutus - Kieli- ja muut
ainevalinnat
Lukiokoulutus - Pohjakoulutus
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14.3.2016
14.3.2016

10.3.2016

10.3.2016
10.3.2016
10.3.2016

12.2.2016
11.2.2016
8.2.2016

8.2.2016
4.2.2016
26.1.2016
26.1.2016

pohjakoulutustiedot tilastovuodelta 2014
julkaistu uusien opiskelijoiden ja opiskelijoiden
pohjakoulutustiedot tilastovuodelta 2014
julkaistu uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja
tutkinnon suorittaneiden sosioekonomiset
taustatiedot tilastovuodelta 2013
julkaistu ammattikorkeakoulujen tutkimus- ja
kehitystyön raporttien tilastovuoden 2014 tiedot
julkaistu ammattikorkeakoulujen kansainvälisen
liikkuvuuden tietoja tilastovuodelta 2015
julkaisut ammattikorkeakouluissa suoritettujen
tutkintojen tiedot tilastovuodelta 2015
julkaistu yliopistojen henkilöstötietoja
tilastovuodelta 2015, korjattu Oulun yliopiston
henkilöstötietoja vuodelta 2014
julkaistu yliopistojen kansainvälisen liikkuvuuden
tietoja tilastovuodelta 2015
julkaistu yliopistokoulutuksen tutkintotiedot
tilastovuodelta 2015
julkaistu ammatillisen koulutuksen syksyn
yhteishaun paikan vastaanottaneet ja koulutuksen
aloittaneet
julkaistu ammatillisen koulutuksen syksyn
yhteishaun lisähaun tiedot
julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun
ensimmäisen hakuajan hakijamäärät
julkaistu korkeakoulujen syksyn yhteishaun
lisähaun tiedot
julkaistu korkeakoulujen syksyn yhteishaun
lisähaun tiedot

Koulutuksen yhteiset Pohjakoulutus
Väestö-, koulutus- ja
ammattirakenne Sosioekonominen tausta
Tutkimus ja
korkeakoulutuksen yhteiset Tutkimus- ja kehitystyö
Ammattikorkeakoulutus Kansainvälisyys
Ammattikorkeakoulutus Opiskelijat ja tutkinnot
Yliopistokoulutus - Henkilöstö

Yliopistokoulutus Kansainvälisyys
Yliopistokoulutus - Opiskelijat
ja tutkinnot
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
Ammattikorkeakoulutus Haku ja valinta
Koulutuksen yhteiset Hakeneet ja hyväksytyt
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Katsaus tulevaan
Seuraava uutiskirje julkaistaan kesäkuussa 2016.

Tärkeitä päivämääriä
Päivitys- ja huoltokatkot
Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa
häiriöitä käytössä.
Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat:
 18.5.2016
 15.6.2016
 20.7.2016
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