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Ilkka Kiema tutkijaksi Palkansaajien
tutkimuslaitokseen
Sinut on nimitetty tutkijaksi PT:hen. Mikä PT:ssä
kiinnostaa Sinua niin, että päätit hakea paikkaa?
Tutkijana minulle mieluisin työympäristö on jokin sellainen tutkimuslaitos, jossa tehdään sekä käytännönläheisempää että akateemisempaa tutkimustyötä, ja suomalaisista taloudellista tutkimuslaitoksista Palkansaajien tutkimuslaitos sopii parhaiten omaan arvomaailmaani.

Missä olet työskennellyt tätä ennen?
Tähänastisella urallani olen työskennellyt suurimman osan
ajasta eri tehtävissä Helsingin yliopistolla. Viime vuosina olen
tehnyt tutkimuksessani yhteistyötä Suomen Pankin Rahapolitiikka- ja tutkimusosaston tutkimusyksikön kanssa ja toiminut välillä myös vierailevana tutkijana Suomen Pankissa.

Mitä asioita olet tutkinut?
Tieteellinen taustani on melko poikkeuksellinen, sillä
olen väitellyt Helsingin yliopistolla tohtoriksi kahdesti
ja kahdesta toisiinsa liittymättömästä aiheesta. Ekonomistiksi opiskellessani ja taloustieteestä vuonna 2008
tohtoriksi väitellessäni olin jo toisella alalla, teoreettisen
filosofian yhden osa-alueen muodostavassa tieteenteoriassa, pätevöitynyt ja kansainvälisesti melko runsaasti
julkaissut tutkija. Jälkimmäinen, taloustieteellinen väitöskirjani käsitteli informaatiohyödykkeiden taloustiedettä sekä makro- että mikrotaloustieteen näkökulmas-

ta. Myöhemmin olen tutkinut mm. pankkien sääntelyä
ja sääntelyn vaikutuksia yksittäisten pankkien ja koko
talouden vakauteen.

Mitä haluaisit tutkia PT:ssä?
Työtehtäväni PT:ssä tulevat osittain liittymään PT:n talousennusteen laadintaan. Muut tutkimusaiheet jäsentynevät tarkemmin työsuhteen alettua. Yksi niistä minua
kiinnostavista aihepiireistä, joita koskevasta tutkimuksesta olen neuvotellut jo nyt, on euroalueen velkakriisi ja
kriisistä pääsemisen vaihtoehdot.

Olet taloustieteen lisäksi opiskellut ja tutkinut myös
tieteenfilosofiaa. Millä tavalla se on vaikuttanut taloustieteen tutkimusotteeseesi?
Ekonomistiksi opiskellessani koin aiemman urani filosofina
suureksi virheeksi, jonka halusin jättää taakseni lopullisesti ja ehdottomasti. Perehtyneisyyteni tieteenfilosofiaan
on alkanut tuntua minusta uusissa töissäni hyödylliseltä
vasta myöhemmin. Nykyään ajattelen, että tieteenteoriasta on hyötyä esimerkiksi keskusteltaessa taloustieteen
matemaattisten mallien arvosta taloudellisessa päätöksenteossa ja yleisemminkin yhteiskuntatieteissä.

Talousennuste
Palkansaajien tutkimuslaitos julkisti 25.3. talousennusteensa vuosille 2015–2016. Ennuste on luettavissa ja tulostettavissa laitoksen kotisivuilla.
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Talous & Yhteiskunta -lehti
Talous & Yhteiskunta -lehden numero 1/2015 ilmestyi
maaliskuun alussa. Se sisältää artikkeleita elvytyksestä,
pitkittyneestä taantumasta, verotuksesta, Saksan talousmallista, harmaasta taloudesta ja korruptiosta, vanhuspalveluista ja ilmastonmuutoksesta. Lehdessä on myös
professori Matti Liskin haastattelu, joka liittyy ilmastopolitiikkaan. Lehti on luettavissa ja tulostettavissa pdf-muodossa laitoksen kotisivuilla. Talous & Yhteiskunta -lehden
numero 2/2015 ilmestyy toukokuun puolivälissä.

Uusia Raportteja
XX No. 30 Taimio Heikki (toim.): Hyvinvointivaltio
2010-luvulla – mitä kello on lyönyt?
Suomalainen hyvinvointivaltio kuuluu monella mittarilla
maailman huippujen joukkoon. Nyt kuitenkin se on tullut käännekohtaansa. Maan talousahdingon ja julkisen
talouden velkaantumisen nimissä tulee monilta tahoilta
vaatimuksia, että julkista sektoria on ajettava alas. Sosiaaliturvaa ja hyvinvointipalveluja on leikattava. Mutta
mitä kello on lyönyt? Mikä oikeasti on hyvinvointivaltiomme nykytila? Mitä puutteita siinä on, onko sitä pakko
ajaa alas, vai onko sitä mahdollista kehittää edelleen?
Näitä ja monia muita hyvinvointivaltioon liittyviä kysymyksiä pohtivat tässä kirjassa maamme huippuasiantuntijat. Kirja on tarkoitettu laajalle yleisölle.

Uusia Työpapereita
XX No. 291 Kangasniemi Mari ja Kauhanen Merja: Migration experience, occupational attainment and subjective perceptions of occupational downgrading
Tutkimuksessa selvitetään siirtolaisuuskokemuksen
vaikutusta ammattiasemaan ja henkilön omaan arvioon heidän ylikouluttautumisestaan. Tulosten mukaan
Suomessa hankitut tutkinnot ovat yhteydessä parempaan ammattiasemaan siirtolaisuuden jälkeen, mutta
siirtolaiskokemus itsessään ei vaikuta saavutettuun
asemaan. Tutkimuksen pohjana olleessa kyselyssä tiedusteltiin henkilöiden omaa mielipidettä siitä, selviytyisivätkö he osaamisensa tai koulutuksensa puolesta
nykyistä vaativammasta työstä. Siirtolaiskokemuksella sinänsä ei ollut yhteyttä tähän kysymykseen annettuihin vastauksiin, mutta sekä taloudellinen menestys että koetut vaikeudet siirtolaisuuden aikana ovat
yhteydessä siihen, että henkilö kokee olevansa liian
osaava nykyiseen tehtäväänsä.
XX No. 297 Böckerman Petri, Kanninen Ohto ja Suoniemi
Ilpo: A Kink that Makes You Sick: the Effect of Sick
Pay on Absence in a Social Insurance System
Tutkimuksessa arvioidaan Kelan maksaman sairauspäivärahan vaikutusta sairauspoissaolojen kestoon. Sairauspäivärahan vaikutuksen estimointi perustuu ns. kulma-
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pistemenetelmään, sillä päivärahan määräytymissäännön
kulmakertoimessa on hyppäyksiä kiinteillä tulotasoilla.
Kulmapistemenetelmällä kvasikokeellinen kausaalivaikutus vastemuuttujaan voidaan identifioida, jos tarkastelun
kohteena oleva politiikkamuuttuja on tunnettu, deterministinen ja kulmapisteellinen funktio sitä määräävästä
muuttujasta. Tässä sovelluksessa politiikkamuuttuja on
sairauspäivärahan laskukaava, määrittelevä muuttuja on
kahden vuoden takaiset tulot ja vastemuuttuja on sairauspoissaolojakson kesto. Tutkimuksessa havaitaan, että
korkeampi korvaustaso pidentää selvästi sairauspoissaolojaksoja. Poissaolojaksojen keston jousto korvaussuhteen suhteen on noin 1. Tulosten avulla luonnehditaan
optimaalista sairausvakuutusjärjestelmää, sillä sosiaalivakuutuksen optimaalinen korvaustaso määräytyy joustoparametrin ja riskinkarttamisparametrien kautta.

Muualla julkaistuja tutkimuksia
XX Kauhanen, A. & Kauhanen, M. & Laine, P. & Lilja, R.
& Maliranta, M. & Savaja, E.: Työelämän muutosten
vaikutukset naisten ja miesten työmarkkina-asemaan
ja samapalkkaisuuteen. Sosiaali- ja terveysministeriön
raportteja ja muistioita 2015:10.

Uusia tutkimussopimuksia
XX Erikoistutkija Petri Böckerman ja erikoistutkija Mari
Kangasniemi: ”Työpaikkainnovaatioiden ja joustavien työn muotojen vaikutus tuottavuuteen ja työhyvinvointiin”.
XX Tutkimuskoordinaattori Ilpo Suoniemi: ”Tulojen uudelleenjako yli elämänvaiheiden – julkisen talouden
tasapaino”.

Henkilöstöuutisia
XX Vanhempi tutkija Ohto Kanninen on virkavapaalla
1.9.2015–31.5.2016, jolloin hän on Yrjö Jahnsson Fellowship-tutkijanvaihdossa Massachusetts Institute of
Technology-yliopistossa (MIT) Yhdysvalloissa.
XX FT, VTT Ilkka Kiema aloittaa vanhempana tutkijana
1.8.2015.
XX MMM Tomi Husa toimii nuorempana tutkijana 1.4. –
31.8.2015.
XX Kauppat.kand. Samu Kärkkäinen toimii tutkijaharjoittelijana 18.5.–14.8.2015
XX Valt.kand. Petri Roikonen toimii tutkijaharjoittelijana
25.5.–21.8.2015
XX Tal.tiet.yo Eero Mäkynen toimii tutkijaharjoittelijana
11.5.–14.8.2015
XX Julkaisusihteeri Irmeli Honka on vuorotteluvapaalla
1.5.–31.8.2015.

2 (2)

