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Tervetuloa lukemaan Vipusen kesän 2016 uutiskirjettä. Tällä 

kertaa aiheena on haku- ja valintaraportit eli mitä tietoja 

löydät hakuun- ja valintaan liittyen Vipusesta ja miten niitä tulisi 

tulkita. 

 

Käymme lävitse myös 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.  

 

Olethan huomannut, että Vipusen tilastoja on myös saatavilla 

ruotsiksi ja englanniksi eli jos tarvitset esim. kansainväliseen 

käyttöön tilastotietoja, muista katsoa Vipusen tarjonta myös 

muilla kielillä. 
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Vaikka opiskelijat ja opetushenkilökunta latailevat akkujaan 

kesäkuukausina, toisen asteen ja korkea-asteen oppilaitoksissa 

riittää silti kiirettä, kun seuraavia uusia opiskelijoita valitaan 

syksyllä alkaviin koulutuksiin. Keväällä 2016 ammatillisen ja 

lukiokoulutuksen yhteishaussa opiskelupaikkaa tavoittelee noin 

76 500 hakijaa, kun taas korkeakoulujen yhteishaussa 

hakijamäärä on reilut 150 000.  

 

Vipusen haku- ja valintaraporteista löytyy kattavasti tilastoja 

molemmista yhteishauista ammatillisen peruskoulutuksen ja 

lukiokoulutuksen osalta vuodesta 2014 ja korkeakoulutuksen 

osalta vuodesta 2015 alkaen. Tilastoja voi tarkastella kootusti 

koulutusasteittain Vipusen ”Koulutuksen yhteiset”-osion ”Haku- ja 

valinta”-sivulta (https://vipunen.fi/fi-fi/yhteiset/Sivut/Hakeneet-

ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx), josta löytyy useita raportteja niin 

toisen asteen kuin korkeakoulujen yhteishauista. Perusopetuksen 

jälkeisen koulutukseen liittyen osiosta löytyy myös 

perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen hakeneet, 

valitut ja paikan vastaanottaneet. Sektorikohtaisia haku- ja 

valintatilastoja on myös ammattikorkeakoulu- 

(https://vipunen.fi/fi-fi/amk/Sivut/Hakeneet-ja-

hyv%C3%A4ksytyt.aspx) ja yliopistosektoreiden 

(https://vipunen.fi/fi-fi/yliopisto/Sivut/Hakeneet-ja-

hyv%C3%A4ksytyt.aspx) omissa osioissa sekä ammatillisen 

koulutuksen sivuilla (https://vipunen.fi/fi-

fi/ammatillinen/Sivut/Hakeneet-ja-hyv%C3%A4ksytyt.aspx) 

erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen peruskoulutuksen 

osalta. Lisäksi kannattaa huomioida korkeakoulujen yhteishaun 

ennakkoraportti (https://vipunen.fi/fi-

fi/_layouts/15/xlviewer.aspx?id=/fi-fi/Raportit/Haku-

%20ja%20valintatiedot%20-%20korkeakoulu%20-

%20ennakko%20-%20hakukohde.xlsb), jossa julkaistaan 

korkeakoulujen yhteishaun haku- ja valintatilastojen 

ennakkotietoja ennen lopullisten tilastojen valmistumista.  

 

 

Vipusesta löytyy 

kattavasti raportteja 
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Tilastoissa tarkastellaan pääasiassa viittä eri tilastolukua: aloituspaikat, ensisijaiset hakijat, 

kaikki hakijat, valitut ja paikan vastaanottaneet. Raporteilla on kuitenkin koulutusastekohtaisia 

eroja. Esimerkiksi ennakkotietoraporttia ja analyysiraportteja lukuun ottamatta 

korkeakouluraporteilla ei näy valittuja vaan pelkästään vastaanottaneet.  

Luvuista eniten ihmetystä herättänee ensisijaisten ja kaikkien hakijoiden ero. Kaikissa 

yhteishauissa hakijat voivat merkitä hakulomakkeelle useita hakukohteita 

prioriteettijärjestyksessä. Ensisijaisten hakijoiden luku kuvaa, kuinka moni hakija on asettanut 

kyseisen oppilaitoksen tai hakukohteen ensimmäiseksi hakutoiveekseen. Näin hakija voi 

esiintyä ensisijaisten hakijoiden sarakkeessa vain kerran. Kaikki hakijat taas kuvaa sitä, kuinka 

monella hakemuksella on haettu kyseiseen oppilaitokseen tai hakukohteeseen, jolloin hakija 

esiintyy kaikkien hakijoiden sarakkeessa yhtä monta kertaa kuin hänellä on hakutoiveita 

hakemuksellaan (tai yhtä montaa kertaa kuin hänellä on eri oppilaitoksien hakukohteita 

hakemuksellaan, jos raporttia tarkastellaan oppilaitostasolla). Kaikkien hakijoiden summa 

hakukohteittain/oppilaitoksittain on siis aina suurempi kuin raporttien viimeisellä rivillä oleva 

”Yhteensä”-luku, jossa on laskettu kukin hakija vain kerran ja joka on siis sama kuin ensisijaisten 

sarakkeessa olevien lukujen summa (ks. esim. Taulukko 1). 
 

Raportteihin voi suodattimin ja oikeassa laidassa olevan kenttäluettelon muuttujia ja rivejä 

järjestelemällä tuottaa haluamiansa näkymiä. Kuvan esimerkissä raportille on haettu 

Hämeenlinnan eri toisen asteen oppilaitosten hakijamäärät ammatillisen peruskoulutuksen ja 

lukiokoulutuksen yhteishaussa 2016 sukupuolittain jaoteltuna: 

 
 

Myös suodattimissa on koulutusastekohtaisia eroja. Toisen asteen hauissa suodattimena voi 

käyttää esimerkiksi päättöluokkaa (9. luokka, 10. luokka tai tuntematon), kun taas 

korkeakouluhauissa voi hakea yhteishakujen ulkopuolella järjestettyjen hakujen haku- ja 

valintatilastoja ”Hakutapa”-suodattimesta yhteishaun sijaan hakutavan ”Erillishaku”. 

Korkeakouluraporteilla voi tarkastella myös vaikkapa ensimmäiseen korkeakoulupaikkaansa 

pyrkivien hakijoiden määrää ja osuutta paikan vastaanottaneista. 
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  Ensisijaiset hakijat Kaikki hakijat 
Paikan 

vastaanottaneet 

Aalto-yliopisto 5 973 9 642 
 

Centria-ammattikorkeakoulu 1 298 3 909 
 

Diakonia-ammattikorkeakoulu 1 531 5 274 
 

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu 4 583 10 615 
 

Helsingin yliopisto 17 133 24 632 
 

Humanistinen ammattikorkeakoulu 1 313 2 862 
 

Hämeen ammattikorkeakoulu 3 393 8 412 
 

Itä-Suomen yliopisto 6 701 14 423 
 

Jyväskylän ammattikorkeakoulu 5 627 14 492 
 

Jyväskylän yliopisto 6 758 15 470 
 

Kajaanin ammattikorkeakoulu 948 2 970 
 

Karelia-ammattikorkeakoulu 1 678 4 007 
 

Kymenlaakson ammattikorkeakoulu 1 859 4 700 
 

Lahden ammattikorkeakoulu 3 137 9 569 
 

Lapin ammattikorkeakoulu 2 225 5 704 
 

Lapin yliopisto 1 589 3 589 
 

Lappeenrannan teknillinen yliopisto 895 3 337 
 

Laurea-ammattikorkeakoulu 5 437 15 174 
 

Maanpuolustuskorkeakoulu 559 771 
 

Metropolia Ammattikorkeakoulu 12 641 25 881 
 

Mikkelin ammattikorkeakoulu 1 435 4 669 
 

Oulun ammattikorkeakoulu 5 421 10 939 
 

Oulun yliopisto 4 839 9 603 
 

Saimaan ammattikorkeakoulu 1 557 4 455 
 

Satakunnan ammattikorkeakoulu 2 500 6 148 
 

Savonia-ammattikorkeakoulu 3 135 6 923 
 

Seinäjoen ammattikorkeakoulu 1 983 5 001 
 

Svenska handelshögskolan 718 1 107 
 

Taideyliopisto 3 490 4 079 
 

Tampereen ammattikorkeakoulu 9 086 19 264 
 

Tampereen teknillinen yliopisto 1 728 3 553 
 

Tampereen yliopisto 8 339 16 659 
 

Turun ammattikorkeakoulu 6 462 14 099 
 

Turun yliopisto 8 906 17 294 
 

Vaasan ammattikorkeakoulu 1 162 4 472 
 

Vaasan yliopisto 1 209 4 604 
 

Yrkeshögskolan Arcada 1 225 3 260 
 

Yrkeshögskolan Novia 1 420 2 422 
 

Åbo Akademi 1 490 2 623 
 

Yhteensä 151 380 151 380   

Taulukko 1: Kevään 2016 korkeakoulujen yhteishaun hakeneet ja 

hyväksytyt korkeakouluittain 
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Syksyllä 2016 alkavan koulutuksen osalta Vipusen haku- ja valintatilastoja päivitetään 

seuraavan aikataulun mukaisesti: 

Haku Hakijamäärät 

ja 

aloituspaikat  

Valitut  Paikan 

vastaanottanee

t  
 

Aloittaneet 

Korkeakoulujen kevään 

yhteishaku (1. hakuaika) 

30.1.2016 

(ennakko) 

13.5.2016 

(lopullinen) 

5.7.2016 

(ennakko) 

18.8.2016 

(lopullinen) 

 

19.7.2016 

(ennakko) 

31.8.2016 

(lopullinen) 

 

22.9.2016 

Korkeakoulujen kevään 

yhteishaku (2. hakuaika) 

12.4.2016 

(ennakko) 

13.5.2016 

(lopullinen) 

 

5.7.2016 

(ennakko) 

18.8.2016 

(lopullinen) 

 

19.7.2016 

(ennakko) 

31.8.2016 

(lopullinen) 

22.9.2016 

Ammatillisen koulutuksen ja 

lukiokoulutuksen kevään 

yhteishaku 

 7.4.2016  22.6.2016  19.8.2016 

(ennakko) 

7.10.2016 

(lopullinen) 

7.10.2016  

Korkeakoulujen erillishakujen osalta syksyllä 2016 alkavan koulutuksen haku- ja valintatilastot 

julkaistaan 26.9.2016. Erityisopetuksena järjestettävän ammatillisen koulutuksen ja 

perusopetuksen jälkeisen valmistavan koulutuksen haku- ja valintatilastot julkaistaan 

viimeistään syyskuussa 2016. 
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Uudet raportit 
 
Julkaisu 
pvm 

Julkaistut tiedot Sijainti portaalissa 

28.6.2016  julkaistu raportteja ammatillisen koulutuksen 
lukuvuoden opintojen kulku raportteja  

Ammatillinen koulutus - Opintojen 
kulku 

28.6.2016  julkaistu raportteja amk-tutkinnon suorittaneiden 
työllistymisestä ammattiluokituksen mukaan 

Ammattikorkeakoulutus - 
Tutkinnon suorittaneiden 
sijoittuminen 

28.6.2016 julkaistu raportteja yo-tutkinnon suorittaneiden 
työllistymisestä ammattiluokituksen mukaan 

Yliopistokoulutus - Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittuminen 

21.6.2016  julkaistu erityisopetuksena järjestettävän 
ammatillisen koulutuksen valittujen tiedot 

Ammatillinen koulutus - Haku ja 
valinta 

21.6.2016  julkaistu ammatillisen koulutuksen ja 
lukiokoulutuksen yhteishaun valittujen tiedot ja 
alimmat hyväksytyt pistemäärät 

Koulutuksen yhteiset - Hakeneet 
ja hyväksytyt 

19.5.2016  julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun 
hakijamäärät 

Yliopistokoulutus - Hakeneet ja 
hyväksytyt 

19.5.2016  julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun 
hakijamäärät 

Ammattikorkeakoulutus - Haku ja 
valinta 

17.5.2016  julkaistu korkeakoulujen kevään yhteishaun 
hakijamäärät 

 

3.5.2016  julkaistu tilastoja yliopisto opiskelijoiden 
aikaisemmasta ja myöhemmästä koulutuksesta. 

Yliopistokoulutus - Aiempi ja 
myöhempi koulutus 

3.5.2016  julkaistu tilastoja ammattikorkeakoulutuksen 
opiskelijoiden aikaisemmasta ja myöhemmästä 
koulutuksesta. 

Ammattikorkeakoulutus - Aiempi 
ja myöhempi koulutus 

Päivitetyt raportit 
 
Julkaisu 
pvm 

Julkaistut tiedot Sijainti portaalissa 

30.6.2016 julkaistu lukiokoulutuksen opiskelijatiedot 
tilastovuodelta 2015 

Lukiokoulutus - Opiskelijat ja 
ylioppilastutkinnon suorittaneet 

30.6.2016 julkaistu lukiokoulutuksen oppilaitos- ja 
koulutuksen järjestäjätiedot tilastovuodelta 2015 

Lukiokoulutus - Koulutuksen 
järjestäjä- ja oppilaitosverkko 

29.6.2016 julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilaiden ja 
perusopetuksen päättäneiden tiedot tilastovuodelta 
2015 

Esi- ja perusopetus - Oppilaat ja 
perusopetuksen päättäneet 

29.6.2016 julkaistu esi- ja perusopetuksen oppilaitos- ja 
opetuksen järjestäjätiedot tilastovuodelta 2015 

Esi- ja perusopetus - Opetuksen 
järjestäjä- ja oppilaitosverkko 

29.6.2016 julkaistu erityisen ja tehostetun tuen oppilaiden 
tiedot tilastovuodelta 2015 

Esi- ja perusopetus - Erityinen ja 
tehostettu tuki 

29.6.2016 julkaistu perusopetuksen kielivalintojen tiedot 
tilastovuodelta 2015 

Esi- ja perusopetus - Kieli- ja 
muut ainevalinnat 

17.6.2016  julkaistu amk henkilöstötiedot tilastovuodelta 2015 Ammattikorkeakoulutus - 
Henkilöstö 

10.6.2016  korjattu HY ja JY henkilöstötietoja tilastovuodelta 
2015 

Yliopistokoulutus - Henkilöstö 

9.6.2016  julkaistu ulkomaalaisten opiskelijoiden tiedot 
tilastovuodelta 2014 

Koulutuksen yhteiset - 
Kansainvälisyys 

9.6.2016  julkaistu ulkomaalaisten opiskelijoiden tiedot 
tilastovuodelta 2014 

Lukiokoulutus - Kansainvälisyys 

9.6.2016  julkaistu ulkomaalaisten opiskelijoiden tiedot 
tilastovuodelta 2014 

Ammatillinen koulutus – 
Kansainvälisyys 
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10.5.2016  julkaistu tiedot yliopistotutkinnon suorittaneiden 
sijoittumisesta tilastovuodelta 2014 

Yliopistokoulutus - Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittuminen 

10.5.2016  julkaistu tiedot amk-tutkinnon suorittaneiden 
sijoittumisesta tilastovuodelta 2014 

Ammattikorkeakoulutus - Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittuminen 

10.5.2016  julkaistu tiedot ammatillisen tutkinnon 
suorittaneiden sijoittumisesta tilastovuodelta 2014 

Ammatillinen koulutus - Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittuminen 

10.5.2016  julkaistu tiedot ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
sijoittumisesta tilastovuodelta 2014 

Lukiokoulutus - 
Ylioppilastutkinnon suorittaneiden 
sijoittuminen 

10.5.2016  julkaistu tiedot tutkinnon suorittaneiden 
sijoittumisesta tilastovuodelta 2014 

Koulutuksen yhteiset - Tutkinnon 
suorittaneiden sijoittuminen 

10.5.2016  lisätty kansainvälisyys-sivulle tietoja muiden 
osioiden kansainvälisyyteen liittyvistä raporteista 

Ammatillinen koulutus - 
Kansainvälisyys 

10.5.2016  lisätty kansainvälisyys-sivulle tietoja muiden 
osioiden kansainvälisyyteen liittyvistä raporteista 

Yliopistokoulutus - 
Kansainvälisyys 

6.5.2016  korjattu yliopistojen kansainvälisen liikkuvuuden 
tietoja tilastovuodelta 2015 

Yliopistokoulutus - 
Kansainvälisyys 

2.5.2016  julkaistu amk-opiskelijapalautetiedot vuodelta 2015 Ammattikorkeakoulutus - 
Opiskelijapalaute 

29.4.2016  korjattu amk-koulutuksen opiskelija- ja 
harjoittelijaliikkuvuuden tietoja tilastovuodelta 2015 

 

 

 
 

Tärkeitä päivämääriä 

 
Päivitys- ja huoltokatkot 

 

Säännölliset huoltokatkot saattavat aiheuttaa 

häiriöitä käytössä. 

 

Seuraavat suunnitellut huoltokatkot ovat: 

 17.8.2016 

 22.9.2016 

 

Katsaus tulevaan 
 

Seuraava uutiskirje julkaistaan elokuussa 2016. 

 

 

 

 

 


