Koulutuksen elinkaarituotot
koulutusaloittain
Tuomo Suhonen (VATT) & Juho Jokinen (JY)
Taidot Työhön -hankkeen Tutkimusseminaari 10.8.2017

Taustaa
• Koulutuksen yksityisen tuoton mittaamisella pitkä historia
empiirisessä taloustieteessä (alkaen Jacob Minceristä)
• Viime vuosina fokus kirjallisuudessa siirtynyt

• poikkileikkausanalyyseistä kohti todellisia elinkaarianalyysejä (mm.
Koerselman ja Uusitalo, 2014; Bhuller, Mogstad ja Salvanes, 2017)
• lisäkouluvuoden keskimääräisestä tuotosta kohti tuottojen heterogeenisuutta,
erityisesti koulutusalojen/pääaineiden välisiin eroihin (mm. Altonji,
Arcidiacono ja Maurel, 2016; Kirkeboen, Leuven ja Mogstad 2016)

• Suomesta niukasti aiempaa evidenssiä koulutusalojen välisistä eroista
• tieto potentiaalisesti relevanttia mm. koulutusalojen resurssien allokoinnin ja
nuorten koulutusvalintojen kannalta

Tämä tutkimus
• Koulutusasteiden ja -alojen väliset erot työmarkkinatulemissa yli
elinkaaren

• 1950-, 1960- ja 1970-luvuilla syntyneet miehet ja naiset
• Uusin korkein tutkinto 35-vuotiaana + opetushallinnon koulutusaste- ja
opintoalaluokittelu (5 koulutusastetta * max. 63 opintoalaa)
• Kokonaisotos + erillinen otos viimeistään 25-vuotiaana ylioppilaskirjoituksiin
osallistuneista (mahdollistaa ylioppilasarvosanojen kontrolloinnin)
• Koulutuksen tuottolaskelmissa referenssinä joko pelkän peruskoulun
suorittaneet (koko otos) tai korkeintaan ylioppilastutkinnon suorittaneet (yokokelaiden otos)

• Tämän esityksen fokus: 1950-luvulla syntyneiden koko otos +
nettotulot ja työkuukaudet 16-64-vuotiaana

Tämä tutkimus
• Kokonaisaineisto 1970-2015 Suomessa asuvasta väestöstä

• Tilastokeskuksen tutkintorekisteri + työssäkäynti- ja tulorekisterien tiedot vuosilta
1970, 1975, 1980, 1985, 1987-2014
• Puuttuvien työkuukausi- ja tulotietojen imputointi nolliksi elossa oleville henkilöille,
joiden pääasiallinen toiminta havaitaan
• Tulotiedot muunnettu 2014 hintoihin elinkustannusindeksin avulla
• Nettotulot = valtionveronalaiset tulot – (valtion tuloverot + kunnallisverot +
kirkollisverot)

• Ikäkohtaiset regressiomallit kategorisilla koulutusmuuttujilla

• Kontrollit: syntymävuosi, äidinkieli, syntymämaakunta, äidin ja isän koulutusaste*ala
ja yhteenlasketut tulot henkilön ollessa 16-vuotias
• Ylioppilaskokelaiden analyyseissä lisäksi äidinkielen ja matematiikan
ylioppilasarvosanat

Tämä tutkimus
• Laskelmat yli elinkaaren ikäkohtaisten estimaattien pohjalta
Koerselmanin ja Uusitalon (2014) ja Bhullerin ym. (2017) tavoin
•
•
•
•

Diskonttaus 2 prosentin vuotuisella diskonttokorolla
Elinkaaritulojen annuiteetti
Internal rate of return (tulossa)
Keskivirheet stratifioidulla bootstrapilla (tulossa)

Elinkaaritulojen analyysin havainto- ja
kohorttimäärät (1950-luvulla syntyneet)

Havaintoja koulutusaloittain

Tuloksia: koulutustasojen erot
• Korkea-asteen tutkinnon suorittamisella merkittävä elinkaarituotto
1950-luvulla syntyneille

• Yliopistokoulutuksesta 78 prosentin (miehet) ja 63 prosentin (naiset) diskontattu ansiolisä
• Korkea-asteen ammatillisesta koulutuksesta 37 prosentin (miehet) ja 29 prosentin (naiset)
diskontattu ansiolisä

• Korkea-asteen ammatillisella koulutuksella suurin positiivinen yhteys
työuran kokonaistyöllisyyteen
• Yliopistokoulutuksesta valmistuneilla, erityisesti naisilla, työuran “käynnistyminen” hidasta

• Keskiasteen ammatillisella koulutuksella vähäinen tulovaikutus, mutta
merkittävä työllisyysvaikutus

Nettovuositulot koulutusasteen ja iän mukaan 1950-syntyneille
miehille (vas.) ja naisille (oik.), taustatekijät kontrolloitu
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Työkuukaudet koulutusasteen ja iän mukaan 1950-luvulla
syntyneille miehille (vas.) ja naisille (oik.), taustatekijät
kontrolloitu
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Laskelmat yli elinkaaren

Tuloksia: koulutusalojen erot
• Keskiasteen ammatillisen koulutuksen alat:

• Suurimmalla osalla aloista positiivinen ansio- ja työllisyysvaikutus
• Vain harvat alat (esim. poliisi- ja tietojenkäsittelyalat) nostavat elinkaariansiot
korkea-asteen koulutuksen suorittaneiden tasolle
• Joukossa myös selviä ongelma-aloja (mm. kuvataide-, käsi- ja taideteollinen ja
puutarha-ala), joilta valmistuneilla sekä tulot ja työllisyys pelkän peruskoulun
käyneitä heikommat

• Korkea-asteen ammatillisen koulutuksen alat:

• Alojen välillä suhteellisen vähän hajontaa tulo- ja työllisyysvaikutuksissa
• Vain kuvataide- ja käsi- ja taideteollisten alojen tulot ja työllisyys heikompia
kuin peruskoulun käyneillä

Tuloksia: koulutusalojen erot
• Yliopistoalat:

• Tulovaikutukset systemaattisesti positiivisia, mutta työuran kokonaistyöllisyys
joillain aloilla heikompaa kuin vain peruskoulun suorittaneilla
• Humanistiset ja luonnontieteelliset ei-professioalat sekä opettajankoulutus ja
kasvatusala tarjoavat suhteellisen matalan ansiolisän ja työllisyyden
• Huom! Joidenkin alojen mataliin työllisyysvaikutuksiin suhtauduttava varauksella
peruskoulujen ja lukioiden opettajien työkuukausiin liittyvien mittavirheiden takia

• Lääketieteelliset, teknilliset, oikeustieteelliset sekä kauppatieteelliset alat
tuottavimpia sekä tuloilla että työllisyydellä mitattuna

• Valtaosalla aloista työllisyysvaikutus positiivisempi miehille kuin
naisille, kun taas tulovaikutusten sukupuolieroissa enemmän hajontaa
alojen välillä
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Jatkosuunnitelmia
• 50-, 60- ja 70-luvuilla syntyneiden kohorttien vertailu työuran
keskivaiheilla tuottojen dynamiikan hahmottamiseksi (estimoinnit
osin jo tehty)
• Havaitsemattomien tekijöiden kontrollointi rakenteellisen
valikoitumismallin avulla

• Muutokset aloituspaikoissa ja etäisyyksissä potentiaalisena eksogeenisen
variaation lähteenä

