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Sakari Heikkisen väitöskirjan käsittelee talous
historian keskeisiä keskustelunaiheita: työ
markkinoita sekä työntekijöiden palkkojen ja 
elintason kehitystä Suomessa 1850-1913 eli te
ollistumisen kannalta tärkeänä ajanjaksona. 
Näihin seikkoihin liittyy perinteisesti hyvin ris
tiriitaisia käsityksiä ja tutkimustuloksia, sekä 
toisaalta lähes kiinninaulattuja käsityksiä teol
listumiseen liittyvistä talouden piirteistä. Eri
mielisyyden aiheita ovat olleet työntekijäin 
elintason kehitys, jota ovat leimanneet myös 
vastakkaiset ideologiset asetelmat: esimerkiksi 
liberalistien optimistinen kuva teollistumisen 
mukanaan tuomasta elintason paranemisesta ja 
sosialistien pessimistinen käsitys työväenluo
kan kurjistumisesta ja yleisestä köyhyydestä. 
Näiden välissä ns. kateederisosialistinen suun
taus uskoi, että valtio voi ja sen tulee toimillaan 

tasoittaa liberalistisen talouden aiheuttamia 
konflikteja. 

Toinen keskustelu, johon Heikkinen liittää 
työnsä, on W. Arthur Lewisin 1950-luvulla 
esittämä malli dualistisesta matalapalkkatalou
desta. Se olettaa talouden, jossa on suuri epä
symmetria kapitalistisen ja omavaraistalouden 
välillä. Teollistuvassa taloudessa on oletuksen 
mukaan pitkäaikainen rajoittamaton työvoiman 
tarjonta kapitalistiselle sektorille vakiona pysy
villä (toimeentulominimi )palkoilla. 

Näiden kysymysten kimppuun Heikkinen 
siis käy. Heikkinen edellyttää kuitenkin luki
jaltaan paljon. Hän käy näitä tutkimuskysy
mysten taustalla olevia keskusteluja läpi erit
täin suppeasti. Vähän perusteellisempi käsittely 
tässä olisi ollut lukijaystävällisempää. 

Heikkinen aloittaa tehtävänsä keskustele
malla työntekijän, työläisen, työväen, työväen
luokan jne. käsitteen yleistymisestä Suomessa. 
Hän määrittelee palkkatyöläisen käsitteen ns. 
kolmen vapauden perusteella: vapaus tuotanto
välineiden omistamisesta, vapaus työhön (työ
sopimukseen) sekä vapaus kuluttaa palkkansa. 
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Heikkinen tarkastelee huolellisesti lähdeti
lannetta Suomessa tämänkaltaisen työn tekemi
seksi. Varsin puutteellisen lähdetilanteen vuok
si hän rajaa tarkastelunsa maatalouden työläi
siin, ns. kaupunkien ulkotyöläisiin eli raken
nusmiehiin, katutyöntekijöihin, kivityöläisiin ja 
satamatyöläisiin, sekä teollisuustyöläisiin. Li
särajauksena on muutamaa kohtaa lukuunotta
matta miestyöläisten tarkastelu. Suuret työnte
kijäryhmät metsätöissä ja palveluammateissa 
jäävät näin ollen tarkastelun ulkopuolelle. Voi 
tietenkin kysyä, eikö esim. rautatieläisistä, tai 
vaikkapa merenkulusta olisi löytynyt mielen
kiintoisia lisäryhmiä tarkasteluun. Rajaus on 
kuitenkin suhteellisen selkeä ja tuo mukaan 
kolme hyvin erityyppistä työntekijäryhmitty
mää, jotka itse asiassa muodostavat suuren ja 
tärkeän osan työvoimasta. 

Heikkinen pyrkii ensin rakentamaan työnte
kijäryhmien määriä kuvaavat aikasarjat. Se ei 
ole mikään itsestään selvä tehtävä varsin puut
teellisten tilastojen vuoksi. Heikkinen voi tässä 
kuitenkin osaksi nojautua omaan varhaisem
paan tutkimustyöhönsä: Heikkinen-Hjerppe, 
Teollisuus ja teollinen käsityö Suomessa 
1860-1913 (1986) sekä julkaisuun liittyviin 
osaselvityksiin. Näissä erityisen suuri paino 
pantiin juuri työntekijämäärien selvittämiseen. 
Maataloustyöntekijöiden määrä on arvioitavis
sa olemassa olevasta tutkimuksesta sekä tilas
toista, samoin ulkotyöläisten määrä. 

Seuraavaksi Heikkinen tarkastelee työvoi
man kysyntää ja tarjontaa. Tarjonnaksi hyväk
sytään työikäisen väestön määrä. Heikkinen 
pohtii kuitenkin hyvin käsitteen sopivuutta tar
koitukseen. Kysyntää kuvataan Suomen histo
riallisen kansantalouden tilinpidon työvoimalu
vuilla. 

Keskeinen osa Heikkisen työtä on palkkojen 
kehitys eri työntekijäryhmissä. Palkkasarjatkin 
perustuvat osittain Heikkisen omaan tutkimus-
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työhön (Heikkinen-Hjerppe ym.), osittain palk
katietoja on saatavissa muista tutkimuksista, 
mutta Heikkinen konstruoi niistä ko. työnteki
järyhmille palkkaindeksit. Heikkinen tarkastele 
nimellis- ja reaalipalkkojen eroja näissä kol
messa ryhmässä hyvin monipuolisesti suku
puolittain, maaseutu - kaupunkiakselilla, alu~ 
eittain. Keskeinen tulos on, että paIkoissa oli 
suhteellisen suuria eroja ei vain miesten ja 
naisten välillä vaan alueittain koko Suomessa, 
maaseudun ja kaupunkien välillä sekä työnteki
järyhmittäin. 

Nimellispalkkoina maatalouden päivät yö
läisten, kaupunkien ulkotyöläisten ja 
teollisuustyöläisten päiväpalkat olivat suhteelli
sen lähellä toisiaan tarkastelujakson alkupuo
lella, noin 1870-luvun puoliväliin saakka. Täs
tä eteenpäin maatalouden palkat jäivät selvästi 
jälkeen. Alueellisilla hintaindekseillä - Heikki
sen omia laskelmia aikaisemmista tutkimuksis
ta - kiinteähintaisiksi muutettuina erot kapeni
vat merkittävästi. Tärkein eroa kaventava tekijä 
oli kaupunkien asumiskustannusten suuri nou
su. 

Tarkastelu käy erittäin mielenkiintoiseksi, 
kun mukaan otetaan lisäksi vuotuinen työaika 
tai työttömyys. Teollisuuden työvuosi oli sel
västi pitempi kuin muissa ammateissa, joissa 
muutaman viikon tai kuukauden luppoaika oli 
vuosittain luonnostaan lankeavaa. Työaikaan 
suhteutettuna tulokseksi tulee, että teollisuu
dessa palkat olivat korkeimpia mutta myös työ
aika oli pitempi - myös työn jatkuvuus oli suu
rempaa. Tosin teollisuuden palkkaero muihin 
ryhmiin uudelleen kapeni 1890-luvulta lähtien. 
Heikkisen laskelmissa ammattitaito ei saa ko
vin suurta merkitystä palkkaerojen selittäjänä, 
joka vaikuttaa vähän yllättävältä. Ellei sitten 
ole tulkittava niin, että käytännössä ammattitai
toisimman työvoiman oli mahdollista saada lä
hes ympärivuotista työtä teollisuudessa, jossa 



pitkää työvuotta tekemällä ansaitsi hyvin. 
Kaikkien työläisryhmien reaalipalkat keski
määrin yli kaksinkertaistuivat 1850-1913. 

Työvoiman tarjonta ja palkkojen kehitys 
yhdistetään sitten emo Lewisin liikatyövoima
malliin - alityöllistettyä työvoimaa maaseudul
la rajattomasti - ja kehitystaloustieteen työvoi
man kysynnän duaalimalleihin. Tulokseksi 
Heikkinen saa, että työvoimaa, vaikka tarjonta 
ei ollutkaan rajatonta, oli kuitenkin suhteellisen 
paljon. Hänen mielestään Suomea ei kuiten
kaan voi kuvata suoraan dualistiseksi matala
palkkamaaksi, jossa on rajoittamattomasti tar
jolla työvoimaa. 1890-luvulla kiihtynyt siirto
laisuus osittain vähensi tätä. Mm. se että palkat 
selvästi nousivat, viittaa siihen, että työvoiman 
tarjonta ei ollut rajatonta. Heikkinen osoittaa 
myös, että ajanjaksoa 1850-1913 ei voi käsitel
lä yhtenä kokonaisuutena, vaan ajanjaksona ta
pahtui erityyppisiä kehityskulkuja eri aikoina. 
Ainakin 1870-luvulla Suomen talous tuli teori
an toiseen vaiheeseen, jossa kaikkien tuotan
nontekijöiden määrä on niukka ja palkat nouse
vat. Maassa oli integroituneet työmarkkinat, 
jossa työvoima ja tieto työmahdollisuuksista 
liikkuivat. Suomi oli kuitenkin selvästi halvan 
työvoiman maa verrattuna muutamiin muihin 
maihin, joista tietoja on saatavissa. 

Kolmas pääosa tarkastelee työntekijöiden 
elintason kehitystä (paranemista) tutkimusajan
jaksona. Heikkinen valaisee elintason kehitystä 
paitsi reaalipalkkakehityksellä alueellisesti ja 
ammateittain myös kulutuksen muutoksella. 
Tässä hän käyttää hyväkseen olemassaolevat 
kulutustutkimukset. Ne eivät ole kovinkaan 
kattavia: ne eivät kata tutkimuksen alkuajan
jaksoa eivätkä kaikkia ammattiryhmiä tai aluei
ta. Paras peittävyys on ilmeisesti teollisuus
työntekijöiden kulutustutkimuksella vuosilta 
1908-09. Tässäkin osassa Heikkisellä on mah
dollisuus nojautua omaan aikaisempaan tutki-
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mukseensa yksityisestä kulutuksesta Suomessa 
1860-1913. Myös se tukee puutteellisten kulu
tustutkimusten antamaa kuvaa ns. välttämättö
män kulutuksen suuresta osuudesta mutta vä
hittäisestä vähenemisestä ajan mittaan. 

Heikkisen mukaan työntekijöiden elintaso 
parani kaikissa tarkastelluissa ryhmissä reaali
paikalla mitaten yli kaksinkertaiseksi, ja kulu
tusrakenne muuttui vastaavasti. Hän vastaa tä
ten keskusteluun työväestön elintason kehityk
sestä osoittamalla, että Suomen keskeisten 
työntekijärymien elintaso ainakin tänä teollis
tumisen kannalta tärkeänä ajanjaksona kohosi. 
Kirjallisuudesta tutut väittämät Suomesta abso
luuttisen köyhyyden ja lisääntyvän maalaisköy
hyyden maana ennen ensimmäistä maailman
sotaa eivät saa tukea. 

Kehitys ei ollut kuitenkaan tasaista eikä eri 
ryhmissä samanalaista. Heikkinen erottaa kaksi 
suurta katkosta elintason kehityksessä vuosien 
1867-1868 kadon ja nälänhädän aiheuttaman 
pahan laskun sekä 1892-1893 kadon mutta 
myös kansainvälisen suhdannelaskun aiheutta
man laskun elintasossa. Hämmästyttävää on, 
että Heikkisen tuloksissa 1870-luvun lopun, 
1880-luvun alun syvässä pitkässä lamassa reaa
lipalkat eivät laske kovinkaan paljon. Suomen 
bruttokansantuotteen kehityksessä tämä aiheut
ti suurimman rauhanaikaisen potentiaalisen 
tuotannon menetyksen vuosina 1860-1913. Se 
johtui ennen muuta viennin romahtamisesta ja 
hitaasta noususta lamaa edeltävälie tasolle, mi
kä taas johtui kansainvälisen ns. pitkän laman 
alkamisesta. Eroa voisi pohtia esimerkiksi la
mojen luonteen näkökulmasta: 1860-luvun la
ma ja 1890-luvun lama olivat etupäässä tarjon
tashokkien, kadon aiheuttaman viljan hinnan 
nousu, aiheuttamia, kun taas 1870-luvun laman 
aiheutti kansainvälisen kysynnän lasku, johon 
liittyi voimakas hintojen putoaminen. Mahdol
lisesti palkat olivat tuossa vaiheessa sen verran 
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joustamattomia, että reaalista elintason laskua 
ei tapahtunut. Mielestäni Heikkisen olisi ollut 
tutkimuksessaan syytä ottaa huomioon tulos
tensa poikkeaminen näistä aikaisemmista tu
loksista ja pyrkiä pohtimaan poikkeamisen syi
tä. 

Heikkisen tutkimustapa on yleensä huolelli
nen lähdemateriaalin läpikäynti ja hyvin pun
nittujen ratkaisujen tekeminen aikasarjojen ra
kentamisessa. Se osoittaa ajanjakson kehityk
sen ja sitä koskevan lähdemateriaalin hyvää 
tuntemusta. Lisäksi Heikkinen pyrkii regressio
analyysin keinoin etsimään vaikuttavia tekijöi
tä palkkaerojen määräytymisessä. Kulutuksen 
tarkastelussa Heikkinen puolestaan laskee ky
synnän hinta- ja tulojoustoja kulutustavararyh
mille. Hän saa ns. järkeenkäyviä tuloksia, jotka 
tukevat hänen ja muiden tutkimustuloksia. 
Heikkinen on myös hyvin selvillä aiheeseen 
liittyvästä kansainvälisestä tutkimuksesta: työ
läisten elintaso teollistumisvaiheessa on ollut ja 
edelleen on tutkimuksen kuuma aihe koko teol-
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listumistutkimuksen ajan. Tutkimustulokset 
ovat myös linjassa kansainvälisen tutkimuksen 
kanssa. 

Liitteissä Heikkinen tarkastelee yksityis
kohtaisesti tilastomateriaalinsa konstruointia. 
Hän julkaisee tässä myös eräiden aikaisempien 
tutkimustensa (hintaindeksien, yksityisen kulu
tuksen aikasarjat) yksityiskohtaiset laskentarat
kaisut ja aineistot, jotka eivät ole aiemmin 
mahtuneet mukaan. Liitteiden aikasarjat ovat 
näin myös hyödyllisiä muille tutkijoille. 

Heikkisen tutkimus on tärkeä saavutus ns. 
kvantitatiivisen taloushistorian alueella. Hän 
pystyy osoittamaan, että puutteellisenkin 
lähdemateriaalin avulla voidaan eri aineistoja 
johdonmukaisesti yhdistelemällä, suhteellisen 
yksinkertaisia laskentamenetelmiä käyttäen 
päästä hyviin tuloksiin. On erinomaista, että 
tutkimus julkaistiin englanninkielisenä. Tällöin 
myös kansainvälinen taloushistoria pääsee hyö
tymään tutkimuksen annista. 




