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In Memoriam  
Tuomas Pekkarinen 

Matti Sarvimäki, Marko Terviö ja Roope Uusitalo

seksi kiinnostuksen aiheek-
seen nousi työmarkkinoiden 
empiirinen tutkimus. Hän vit-
saili, että teoriapainotteisen 
perustutkinnon jäljiltä ainoa 
vaihtoehto olisi jatkaa akatee-
misella uralla.

Viime vuosituhannen lo-
pulla KAVAn jatko-opintojen 
ekonometrian osuus koostui 
parin viikon kesäkurssista, jo-
ka oli hyvin kaukana sovel-
luksista. Valtsikan kirjaston 
kätevistä kirjahyllyistä tieteel-
lisiä aikakauskirjoja seuraavat 
opis kelijat olivat jo silloin tie-
toisia sovelletun mikroekono-
metrian nopeasta edistymi-

sestä maailmalla – kehityksestä, jota vuosia 
myöhemmin alettiin kutsua uskottavuusvallan-
kumoukseksi. Oli selvää, että empiirisestä tut-
kimuksesta vakavasti kiinnostuneen tutki-
janalun kannatti lähteä ulkomaille. Tuomas läh-
ti Firenzeen European University Instituteen, 
josta hän väitteli vuonna 2003. Väitöskirjassaan 

Tutkimusprofessori Tuo-
mas Pekkarinen menehtyi 
äkilliseen sairaskohtaukseen 
työhuoneessaan 29.11.2022. 
Kuolema tuli yllättäen: vielä 
aamulla hän oli käynyt len-
killä ja oli paraikaa editoi-
massa juuri julkaistavaksi hy-
väksyttyä artikkelia koulu-
tuksen vaikutuksesta nuori-
sorikollisuuteen. Moni pro-
jekti jäi kesken. VATTin työ-
huoneen seinälle jäi lista 
kymmenestä meneillään ole-
vasta hankkeesta.

Vuonna 1972 syntynyt 
Tuomas vietti lapsuutensa 
Espoon lähiöissä ja nuoruu-
tensa Töölössä. Hän opiskeli maisteriksi 
Helsingin yliopistossa 1990-luvulla, missä hän 
kansantaloustieteen lisäksi tutustui monien mui-
denkin yhteiskuntatieteiden perusteisiin. Tuomas 
tuli opiskelijatovereilleen tutuksi laajasti yhteis-
kunnallisista asioista ja tutkimuksesta kiinnostu-
neena aktiivisena keskustelijana. Hänen erityi-
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hän tutki yritysten välisiä palkkaeroja ja näytti 
mm., että yrityksen tuotantoprosessin moni-
mutkaisuus nostaa palkkoja saman yrityksen 
kaikissa työtehtävissä niiden vaativuudesta riip-
pumatta.1

Tohtoriksi valmistuttuaan Tuomas palkat-
tiin Oxfordin yliopiston kolmivuotiseen post-
doc pestiin. Sen jälkeen tutkijanura jatkui 
Uppsalan yliopistossa ja IFAU:ssa, mistä hän pa-
lasi Suomeen akatemiatutkijaksi Helsingin 
kauppakorkeakouluun 2007. Suomeen palattu-
aan hän teki vuoden tutkijavierailut Bostonin 
yliopistoon ja London School of Economicsiin. 
Vuodesta 2014 alkaen hän työskenteli Valtion 
taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimusoh-
jaajana ja opetti Aalto-yliopistossa. 

Tuomas tutki laajaa aihepiiriä lukuisten 
kanssakirjoittajien kanssa. Hänen tunnetuim-
mat tutkimuksensa keskittyivät nuorten koulu-
tusvalintoihin sekä sukupuolen ja perhetaustan 
merkitykseen. Usein kyse oli poliittisten päätös-
ten vaikutusten arvioinnista. Tuomaksen sitee-
ratuin artikkeli on tutkimus peruskoulu-uudis-
tuksen vaikutuksesta sukupolvien väliseen tu-
lokorrelaatioon. Tätä korrelaatiota oli laajasti 
dokumentoitu jo aiemmin, sillä sitä pidetään yh-
tenä parhaista mahdollisuuksien tasa-arvon mit-
tareista. Tämä artikkeli oli ensimmäisiä, joissa 
vakuuttavasti näytetään, että poliittiset päätök-
set voivat merkittävästi edistää mahdollisuuksi-
en tasa-arvoa. Myöhemmin Tuomas kanssakir-
joittajineen osoitti, että peruskoulu-uudistus pa-
ransi matalasti koulutettujen vanhempien jälki-
kasvun menestystä puolustusvoimien psykolo-
gisissa testeissä.2

1  Pekkarinen (2002).

2  Pekkarinen, Uusitalo ja Kerr (2009); Pekkala Kerr, Pek-
karinen ja Uusitalo (2013).

Tutkimuksissaan eri kirjoittajien kanssa hän 
osoitti myös, että työelämän arvostamat sosiaa-
liset taidot olivat kasvaneet kohorttien välillä 
yhtä nopeasti kuin kognitiiviset kyvyt, ja että 
paremman informaation tarjoaminen eri tutkin-
tojen suorittaneiden työmarkkinamenestyksestä 
ei juuri vaikuta lukiolaisten koulutusvalintoi-
hin. Tuomas tutki myös esimerkiksi pitkän ai-
kavälin muutoksia sosiaalisessa liikkuvuudessa, 
koulu-uudistusten vaikutuksia puolueiden kan-
natukseen, murrosiän ajoittumisen yhteyttä poi-
kien koulumenestykseen, koulutuksen vaiku-
tusta rikollisuuteen ja alkoholiverotuksen ke-
ventämisen vaikutuksia sairauspoissaoloihin.3

Yksi usein toistuva teema Tuomaksen tutki-
muksissa oli naisten ja miesten väliset erot. 
Niissä mm. näytettiin koulutusvalintojen teke-
misen 15–16-vuotiaana lisäävän naisten osuutta 
lukiokoulutuksessa, naisten ottavan miehiä vä-
hemmän riskejä yliopistojen pääsykokeissa ja 
naisten saavan harvemmin ylennyksiä kuin sa-
moissa töissä samanlaista tulosta tekevät mie-
het. Tunnetuimmassa sukupuolieroihin liitty-
vässä tutkimuksessa näytettiin poikien osaami-
sen vaihtelevan tyttöjen osaamista voimak-
kaammin lähes kaikissa PISA-tutkimukseen 
osallistuvissa maissa.4 

Tuomas toi esille tärkeinä pitämiään teemo-
ja ja hänen tutkimuksillaan oli merkitystä. Hän 
oli ensimmäisten joukossa avaamassa keskuste-
lua korkeakoulujen valintakokeiden vaikutuk-
sista ja myöhemmin johti opiskelijavalintauudis-

3  Jokela ym. (2017); Pekkala Kerr ym. (2020); Pekkarinen, 
Sarvimäki ja Salvanes (2017); Acemoglu ym. (2022); Koer-
selman ja Pekkarinen (2018); Huttunen ym. (2023); Johans-
son, Pekkarinen ja Verho (2014).

4  Pekkarinen (2008, 2015); Pekkarinen ja Vartiainen 
(2006); Machin ja Pekkarinen (2008).
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tuksen vaikutuksia arvioivaa tutkimusryhmää. 
Tuomas vastusti johdonmukaisesti oppilaiden 
varhaista jakamista tasoryhmiin, koska uskoi 
tutkimustiedon perusteella tämän lisäävän van-
hempien taustan merkitystä lasten menestymi-
selle. Oppikoulun ja kansakoulun eron häivyt-
tämisen lisäksi hän olisi mielellään myös hävit-
tänyt lukioiden ja ammattikoulujen väliset rajat 
– korkeakoulujen valintakokeista ja preppaus-
kursseista puhumattakaan. Konkreettisemmin 
Tuomas oli auttamassa haastavammista lähtö-
kohdista tulevien nuorten koulutusvalintoja ve-
tämällä Strategisen tutkimuksen neuvoston ra-
hoittamaa Oma Linja -projektia, jossa satunnai-
sesti valituissa yläkouluissa kokeiltiin uutta ta-
paa auttaa nuoria löytämään itselleen sopivin 
peruskoulun jälkeinen koulutuspaikka. 

Tuomas oli tärkeä opettaja, ohjaaja ja esiku-
va. Hän ehti opettaa työn taloustiedettä, mak-
rotaloustiedettä ja sovellettua ekonometriaa 
kolmella kielellä neljässä maassa. Kurssit olivat 
selkeitä ja poikkeuksellisen hyvin valmisteltuja. 
Joillekin Tuomaksen oppilaana oleminen oli ko-
kemus, joka antoi heidän uralleen suunnan. 
Pidemmälle ehtineitä tutkijoita Tuomas tuki 
VATT:n Työmarkkinat ja koulutus -ryhmän joh-
tajana. Tuomas oli reilu ja innostava esimies, jo-
ka suojasi kaikessa hiljaisuudessa ryhmäänsä 
turhanpäiväisten selvitysten ja näennäistutki-
musten tekemiseltä. Näin hän loi ryhmänsä jä-
senille tilaa tehdä tieteellisesti korkeatasoista ja 
yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. 

Economicumin tutkijayhteisössä Tuomaksen 
laaja osaaminen säteili moniin kollegoihin ja 
opiskelijoihin. Hän käytti paljon aikaa muiden 
tutkimusten, opinnäytteiden, ja seminaariesitys-
ten kommentointiin. Panostuksen peruste oli 
kunkin tutkimuksen kiinnostavuus ja merkitys, 
eivät virallisen työnkuvan vaatimukset tai opis-
kelijan yliopisto. Seminaareissa Tuomaksen jos-

kus kärkevätkin (mutta hyvää tarkoittavat) kom-
mentit eivät päästäneet oikopolkujen ottajia si-
vuuttamaan tutkimusasetelmansa rajoitteita. 
Hän ei katsonut hyvällä hypetystä tai epävarmo-
jen tulosten liioittelua missään muodossa. 

Tuomas Pekkarisella oli laajemminkin tär-
keä rooli yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen 
riippumattomuuden ja laadun tinkimättömänä 
puolustajana. Päättäjiä tavatessaan ja mediassa 
esiintyessään hänestä huokui vastaansanomaton 
asiantuntemus ja integriteetti. Hän ei epäröinyt 
tuoda kantaansa kirkkaasti esiin, jos tilanne si-
tä vaati. Kyse ei kuitenkaan ollut itsekorostuk-
sesta tai muiden alas painamisesta. Hänen kans-
saan keskustelu oli sitä hauskempaa, mitä sel-
keämmin hänen kanssaan oli eri mieltä. Tuomas 
osasi erottaa tosiasiat ja mielipiteet, myös oman-
sa, ja haastaa keskustelukumppaninsa kiinnos-
tavalla, mutta pohjimmiltaan ystävällisellä ta-
valla. Riittävän vakuuttavan argumentin tai em-
piirisen näytön perusteella hän oli myös valmis 
päivittämään käsityksiään. □
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