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Vipunen on opetushallinnon tilastopalvelu, jonka sisällöstä 
vastaavat yhdessä opetus- ja kulttuuriministeriö ja 

Opetushallitus.  

CSC toimittaa palvelua OKM:n ja OPH:n ohjauksessa: 
huolehtii palvelun ylläpidosta ja kehityksestä sekä tuottaa 

sisältöä palveluun.
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Operatiiviset järjestelmät

Sovellukset (useita tuottajia)Opetushallinnon julkaisualustat

Erillisaineistot Kansalliset tietovarannot Metatiedot

Haku- ja 
valintatiedot
(Opiskelija-

valintarekisteri)

OKM tiedonkeruut

Opetushallinnon ja 
Tilastokeskuksen 

tietopalvelusopimus Opetushallinnon 
koodistopalvelu

Opetushallinnon 
organisaatiopalvelu

Vipunen-tietoalusta 
Data Warehouse

Vipunen Tietoarkkitehtuuri

Vipunen.fi 
Opetushallinnon 

tilastopalvelu

Vipunen Extranet 
(korkeakouluille)

Raportointi ja 
visualisointi

Analytiikka ja 
ennakointi

OmaVipunen
(OKM:lle, OPH:lle

Suomen Akatemialle)

Koulutuksen 
järjestämisluvat

(OIVA)

Opiskelijapalaute-
ja 

uraseurantakyselyt 
(ARVO)

Koulutuksen 
rahoituslaskenta

(VALOS)
Varhaiskasvatuksen 

tietovarasto 
(VARDA)

Ylioppilas-
tutkintorekisteri

Muut 
tietotarpeet

Bibliometriikka-
aineistot

VIPUNEN-API
(REST API)

Korkeakoulujen 
tietovaranto

(VIRTA)

Perus- ja toisen 
asteen tietovaranto 

(KOSKI) 



Ammatillisen koulutuksen 
opiskelijapalauteraportit Vipusessa: kolme 
näkökulmaa, kolme sijaintia
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Perusraportit + analyysiraportti”

rahoitusraportit: ”jäädytetty” ja live



Vipunen.fi esittely
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Vipunen API – dataa tiedon jatkojalostusta varten
• Vipunen API kehitettiin vuosina 2016/2017

oSisältää tällä hetkellä korkeakoulujen datoja (OPH, Tilastokeskus ja suorat tiedonkeruut korkeakouluilta)
oKehitetty sisäisiin siirtoihin, yhden taulun siirto kannasta toiseen. Avattiin aikoinaan pilottina myös 

ulkoiseen julkiseen käyttöön.

• Ylläpitoa ja kehitystä ohjataan OPH:n ja OKM:n vetämänä Vipusen ohjausryhmissä  
o Vipusen API:in julkaistavista datoista vastaavat ja päättävät kunkin datan omistajat, esim. Tilastokeskus ja OPH 

(Koski-tiedot) -> sovitaan yhteistyössä OPH-OKM-CSC kanssa

• Vipusen ohjausryhmässä on linjattu, että henkilötietoja sisältävien Vipusen tietojen osalta 
noudatetaan Tilastokeskuksen tietosuojausohjeistusta
o Tietosuojausohjeistus julkaistu Vipusen portaalissa osana ”Tietosuoja”-sivua

• Ilman suojausta on mahdollista julkaista datasettejä, joissa on vain rajoitetusti taustamuuttujia 
(esim. ikä, sukupuoli, kansallisuus –muuttujia rajoitetaan tai ei käytetä)
oNäistä sovittava datan omistajan kanssa tapauskohtaisesti
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VipunenAPI webinaari

8

ke 14.4.2021

Lisätietoa ja ilmoittautumismahdollisuus tulossa Vipusen uutiskirjeen 
kautta. Uutiskirjeen voi tilata Vipusen etusivulta.



Kehityssuunnat
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• Rahoitusraporttien käytettävyyden parantaminen
• Korkeakoulupuolella PowerBI-visualisointeja: näistä mallia ammatilliselle puolelle?
• Dataa APIn kautta omiin tietovarasto- ja raportointiratkaisuihin

• VipunenAPI (avoin API, vertailutiedot)
• ArvoAPI (koulutuksen järjestäjän oma data)
• Keskusteluja käydään OKM/OPH-akselilla, pohdittavaa mm. datan suojausten 

taso
• Koski-tietovarannosta jatkuvasti päivittyvää raportointia

• https://vipunen.fi/fi-fi/ammatillinen/Sivut/Opiskelijat-ja-tutkinnot.aspx (oikea 
alakulma ”Päivittyvät raportit”) 

• Tulossa mm. ammatillisen koulutuksen opintojen kulkuun liittyviä raportteja
• Seuraa Vipusen päivityslokia: 

https://vipunen.fi/fi-fi/Sivut/P%C3%A4ivitysloki.aspx



Toiveita & kysymyksiä 
Vipuselle?
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facebook.com/CSCfi

twitter.com/CSCfi

youtube.com/CSCfi

linkedin.com/company/csc---it-center-for-science

Kuvat CSC:n arkisto, Adobe Stock ja Thinkstock

github.com/CSCfi

Kiitos!

Yhteydenotot: palaute@vipunen.fi
(palautelista tavoittaa Opetushallituksen, OKM:n 
sekä CSC:n Vipunen-asiantuntijoita)

Tilaa uutiskirje vipunen.fi etusivulta!

Twitterissä: @vipunenfi


