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1. Johdanto

tässä kirjoituksessa tarkastellaan viiden erilai-
sen ammattiryhmän palkkakehitystä. tarkaste-
lu perustuu lähes 200 000 henkilön otokseen 
yhdeltä toimialalta, merenkulusta. tämä ruot-
salaiseen tilastoaineistoon perustuva analyysi 
on kiinnostava ja opettavainen ainakin kolmes-
ta eri syystä. Ensinnäkin aineisto kattaa havain-
toja kolmelta eri vuosisadalta, alkaen vuodesta 
1755 ja päättyen vuoteen 1937. siten se tarjoaa 
poikkeuksellisen pitkän aikavälin ammattiryh-
mien välisten palkkasuhteiden muutosten tar-
kasteluun. toiseksi käytettävä tilastoaineisto 
muodostuu yksilötason palkka- ja työpaikkatie-
doista. siten aineisto antaa kuvan yksilötason 
palkkahajonnasta, siinä tapahtuneista muutok-
sista, sekä mahdollistaa yksilö-toimipaikka -ke-
hikkoon perustuvat ekonometriset analyysit. 
kolmanneksi tarkasteltavalla ajanjaksolla toi-

miala kävi läpi merkittävän teknologisen muu-
toksen, kun toimialalla siirryttiin purjealuksis-
ta höyryaluksiin ja sittemmin dieselmoottorei-
hin. Yli viisikymmentä vuotta kestänyt tekno-
logiamurros, jota voidaan tarkastella molem-
missa teknologioissa työskennelleiden yksilöi-
den avulla, tarjoaa hyvin strukturoidun esi-
merkkikohteen teknologiavaikutusten analy-
sointiin.1 

kirjoituksen tavoitteena on, että tilastolli-
sella tarkastelulla ja käytetyllä jaottelulla voim-
me valottaa viime vuosikymmenten aikana 
käytyä keskustelua teknologisten muutosten 
palkkavaikutuksista historiallisessa kontekstis-
sa. tältä osin analyysimme pyrkii tuomaa evi-
denssiä hypoteeseille, jotka painottavat joko 
teknisen kehityksen osaamista suosivaa tai sen 
polarisoivaa luonnetta. osaamista suosiva tek-

*   Kiitämme Antti Suvantoa ja toimitusta hyvistä kommen-
teista, Miikka Rokkasta ja Sampo Pehkosta avusta tilastoai-
neiston käsittelyssä sekä Yrjö Jahnssonin säätiötä (apurahat 
6085 ja 6404) ja Suomen Akatemiaa (251071) tutkimus-
hankkeen rahoituksesta. 

1  Ojala ja Pehkonen (2009) kuvaavat toimialan pitkän ai-
kavälin kehitystä tätä kirjoitusta tarkemmin. Hynninen, 
Ojala ja Pehkonen (2013) puolestaan tarjoavat teoreettista 
pohdintaa sekä ekonometrisen analyysin teknologiamuutok-
sen palkkapreemioista ja työvoiman liikkuvuudesta ammat-
tiryhmien ja teknologioiden välillä.
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nologien kehitys lisää ensisijaisesti korkeasti 
koulutetun työvoiman kysyntää ja siten heidän 
palkkaansa suhteessa muihin osaamis- ja kou-
lutustasoihin. työmarkkinoiden polarisoitu-
mista korostava näkemys puolestaan korostaa 
työn luonteen merkitystä siinä, miten tekninen 
kehitys vaikuttaa työvoiman kysyntään ja suh-
teellisiin palkkoihin. tämän näkemyksen mu-
kaan tekninen kehitys on hyödyttänyt ensisijai-
sesti abstrakteissa ja suorittavissa tehtävissä 
työskenteleviä. tyypillisesti nämä tehtävät aset-
tuvat sekä palkkajakauman ala- että yläpää-
hän.2  

tässä kirjoituksessa ryhmittelemme purje-
aluksilla työskentelevät työntekijät kolmeen eri 
ammattiryhmään (occupation) heille pääasiassa 
kuuluvien tehtävien (task) ja heidän osaamis-
vaatimuksien (skill) perusteella. Nämä ryhmät 
ovat: perämiehet (abstraktit tehtävät ja laaja 
osaamisvaade), ammattitaitoiset merimiehet 
(osaamista vaativat rutiinitehtävät) ja vähem-
män ammattitaitoiset merimiehet (vähän osaa-
mista vaativat fyysiset tehtävät). Höyryaluksien 
myötä syntyneistä uusista ammateista tarkaste-
lemme kahta suurinta ryhmää, erikoisosaamis-
ta vaativiin tehtäviin palkattua konepäällystöä 
ja raskaisiin fyysisiin tehtäviin palkattuja kone-
miehistöä.3 Historian näkökulmasta anakronis-
tinen lähestymistapa tarjoaa teoreettisesti mie-

lenkiintoisen lähtökohdan tarkastella ammatti-
ryhmien välisten palkkaerojen muutosta ajassa. 

kirjallisuudessa käytettävässä yleisessä luo-
kittelussa perämiehet ja konepäällystö muodos-
tavat abstraktien tehtävien ja korkean osaami-
sen (abstract tasks/high-skill) ammattiryhmän. 
Ammattitaitoiset merimiehet ovat tässä jaotte-
lussa manuaalisia tehtäviin keskittyvä keskita-
son osaamisvaateen (manual/intermediately-
skilled) ammattiryhmä. Purjemerenkulussa tä-
hän ryhmään kuuluvat tyypillisesti matruusit, 
puosut ja kirvesmiehet. Ei-ammattitaitoiset 
merimiehet ja konemiehistö muodostavat fyy-
sisten tehtävien ja matalan osaamisen (physical 
task/low-skilled) ammattiryhmän. Alimmassa 
ryhmässä olivat purjemerenkulun ajalla alimat-
ruusi ja jungmannit sekä kokit, kansipojat ja 
kajuuttavahdit. 

kirjoitus on jaettu kahteen osioon. jakso 2 
on kuvaileva. siinä tarkastellaan merenkulku-
toimialan keskeisten ammattiryhmien palkka-
kehitystä 160 vuoden ajanjaksolla. tarkastelta-
via ammattiryhmiä on viisi, ja ne heijastavat 
toimialan työpanoksen jakautumista erilaisia 
ammattitaitovaateita ja työtehtäviä kuvaaviin 
ryhmiin. kuvausta täydennetään raportoimalla 
arvioita toimialan palkkahajonnasta. kuvailua 
tehdään koko aineistolla ja teknologioittain. 
jakso 3 raportoi ekonometrisen erillistarkaste-
lun tuloksia. tarkastelulla pyritään havainnol-
listamaan teknologiamuutoksen ammattiryh-
mittäisiä palkka-vaikutuksia. Analyysi perustuu 
perusaineistosta muokattuun yksilöpaneeliin. 
siten tarkastelussa voidaan kontrolloida ajassa 
muuttumatonta yksilöiden välistä havaitsema-
tonta heterogeenisuutta, ja samalla pystytään 
kattamaan noin viiden vuosikymmenen mittai-
nen teknologisen muutoksen sopeutusjakso 
(höyrykoneiden käyttöönotto).

2  Katz and Autor (1999) tarjoaa hyvän katsauksen osaavaa 
työvoimaa suosivasta teknologisesta kehityksestä (skill-bi-
ased technological change, SBTC). Kriittisiä näkemyksiä 
empiirisistä tuloksista esittävät mm. Card ja DiNardo (2002) 
ja Lemieux (2006). Työmarkkinoita polarisoivaa teknistä 
kehitystä (polarization /routinization) korostavaa kontri-
buutiota ovat mm. Autor ym. (2003, 2006) ja Goos ym. 
(2007, 2009). Suomessa teemoja käsitellään Asplundin ym. 
(2011) tutkimuksessa.

3  Höyryteknologia toi mukanaan myös matkustaja-alukset 
ja näiden myötä uusia ammattiryhmiä.
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2. Palkat ja palkkahajonta   
 toimialalla

tässä kirjoituksessa tilastoaineistona käytetään 
viiden ruotsalaisen kaupungin merimieshuonei-
den pestausaineistoja.4  ruotsalaiskauppalaivas-
to on hyvä esimerkki tutkia merenkulun tekno-
logisen muutoksen vaikutusta merimiesten 
palkkoihin paitsi siksi, että ruotsalainen meri-
mieshuoneaineisto on erinomaisessa tietokanta-
muodossa, myös siksi, että ruotsi oli ajanjaksol-
la varsin merkittävä merenkulkumaa. ruotsin 
osuus maailman kauppatonnistosta oli 1800-lu-
vun jälkipuoliskolla 2,5–3 prosenttia, kun maan 
osuus maailman bruttokansantuotteesta oli 
noin 0,6 prosenttia ja osuus maailman väestöstä 
0,3 prosenttia (Fritz 1980, Maddisson 2001). 
Analysoitava aineisto on otos laajemmasta ruot-
salaisesta merimieshuonetietokannasta (www.
svar.ra.se). Aineistossa on tiedot yhdeksästä 
ruotsalaiskaupungista 1750-luvulta 1950-luvul-
le sekä suomesta kokkolan merimieshuoneen 
pestaustiedot vuosilta 1814–1910. kaikkiaan 
tietoja on lähes 650 000 pestauksesta, joista 22 
000 kokkolasta. suomessa vastaavaa merimies-
huoneaineistoa on kerännyt suomen sukututki-
musseura. Valitettavasti suomalaisaineisto on 
sellaisessa muodossa, ettei sitä voi käyttää ver-
rokkina ruotsalaisaineistolle. Myös sukututki-
musseuran keräämä aineisto on artikkelin teki-
jöiden käytössä (www.genealogia.fi/). 

Merimieshuonelaitos perustettiin ruotsin 
valtakuntaan 1748. tavoitteena oli rekisteröidä 
valtakunnan merimiehet armeijan tarpeita var-
ten. Vastaavia järjestelmiä oli myös monissa 
muissa eurooppalaisissa valtioissa, kuten Hol-
lannissa, Britanniassa ja tanskassa. Merimies-

huoneita perustettiin kaikkiin tärkeisiin ruot-
salaisiin ja suomalaisiin laivanvarustuskaupun-
keihin 1700-luvun lopulla ja 1800-luvun aika-
na. Paikallisesti merimieshuoneista tuli nope-
asti tärkeä organisaatio, johon paikalliset meri-
miehet kirjautuivat ja josta varustajat ja laivojen 
kapteenit pestasivat miehistöt. Merimieshuo-
neesta tuli yksi ensimmäisistä sosiaaliturvaa 
tarjonneista instituutioista. se jakoi avustuksia 
merimiesten perheille ja vanhoille merimiehil-
le. käytännössä merimiehet neuvottelivat pal-
kastaan kapteenin ja/tai varustajan kanssa. 
useimmiten palkka sovittiin kuukausipalkaksi, 
joskus myös tietyksi summaksi koko matkalle. 
Ajan lainsäädännön mukaisesti miehille mak-
settiin palkkaennakko ennen matkan alkua, 
yleensä yhden kuukauden palkka.5 

Havaintojen määrät vaihtelevat 1700-luvun 
300–400 vuosittaisesta havainnosta 1800-luvun 
loppupuoliskon 3000–5000 vuosihavaintoon.6  
Yksittäisiä merimiehiä on luonnollisesti vä-
hemmän, koska sama mies otti useimmiten 
pestin useita kertoja uransa aikana, harvemmin 
kuitenkin useita kertoja yhtenä vuotena. Pesta-
ustietoihin on kirjattu merimiehen ammatti, 
kuten kapteeni, perämies (joita saattoi olla 
useita), puosu, matruusi, puolimatruusi, jung-
manni ja kansipoika, sekä pestatun saama ra-
hapalkka. rekistereihin on tyypillisesti kirjattu 
myös pestatun merimiehen ikä, syntymä- ja 
asuinpaikka sekä aviosääty. Aluksen ominai-
suuksia kuvataan yleensä laivatyypillä (fregatti, 

J a r i  O ja l a  j a  J a akko  Pehkonen

4  Gävle, Hudiksvall, Härnösund, Karlskrona, Söderhamn 
ja Visby.

5  Merimieshuoneinstituutiosta ja palkkausperusteista katso 
esimerkiksi Lybeck (2012) ja Kaukiainen (1998).

6  Merimieshuoneinstituution merkityksen heikkeneminen 
ensimmäisen maailmansodan jälkeen näkyy aineistossamme 
havaintomäärien laskuna. Tämä vuoksi kommentoimme 
vuosien 1914-1937 tilastohavaintoja tekstissä varsin niuk-
kasanaisesti.
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priki, kuunari, höyryalus jne.) ja laivan vetoi-
suudella (lästeinä ja myöhemmin rekisteriton-
neina). Pestaustiedoissa kuvataan palkan ja 
ammatin lisäksi pestin alkamis- ja loppumisai-
ka. tiedot tarkastettiin, kun mies palasi mat-
kalta – tai jos ei palannut, syy tähän merkittiin 
tarkasti (esim. kuolema tai karkaaminen). 

Pestausrullien avulla voi seurata yksittäisten 
merimiesten ura- ja palkkakehitystä parhaim-
millaan vuosikymmenten ajalta. sekä suomessa 
että ruotsissa oli 1800-luvun jälkipuoliskolle 
käytäntö, että merimies pestattiin laivalle koko 
matkan ajaksi. käytännössä tämä tarkoitti sitä, 
että pestaushetkellä mies ei tiennyt pestinsä 
pituutta. Aikakaudella yleisen kansainvälisen 
rahtipurjehduksen vuoksi pestaus saattoi olla 
mitä tahansa muutamasta kuukaudesta useisiin 
vuosiin. Matkan päämäärä tiedettiin pestaus-
hetkellä vain karkeasti merialueen ja parhaassa 
tapauksessa kaupungin tarkkuudella. tämäkin 
tieto merkittiin pestauskirjaan.

Perinteisten purjealusten osalta tarkaste-
lumme kohdistuu kolmeen ammattiryhmään. 
Ensimmäinen ryhmä on perämiehistä muodos-
tuva päällystö. tämä ammattiryhmä teki abst-
rakteja tehtäviä ja heillä on korkea osaamisvaa-
de. Laskemme päällystöön ensimmäiset, toiset 
ja kolmannet perämiehet. osaamis- ja vaati-
mustasoltaan päällystöön kuuluvat kapteenit 
on jätetty tarkastelun ulkopuolelle, koska he 
saivat palkkansa lisäksi kaplaakiksi kutsuttua 
korvausta, joka oli useimmiten 5-6 prosentin 
osuutta laivan tuloksesta, oikeuden kuljettaa 
kajuutassa omaa lastia ja omistuksen kautta tu-
levia korvauksia. toinen ammattiryhmä koos-
tuu ammattitaitoista merimiehistä, jotka teke-
vät osaamista vaativia rutiinitehtäviä. tähän 
ryhmään luokitellaan puosut, kirvesmiehet ja 
matruusit. kolmantena tarkasteltavana ammat-
tiryhmänä on vähemmän ammattitaitoiset ja 

vähemmän kokeneet merimiehet, jotka tekevät 
lähinnä fyysisiä tehtäviä. tähän joukkoon luo-
kitellaan puolimatruusit ja jungmannit. 

sujuvuuden vuoksi käytämme tekstissä 
(paikoitellen) ja taulukoissa (aina) ammattitai-
toa vaativasta ryhmästä matruusin ja vastaavas-
ti vähemmän ammattitaitoa vaativasta ryhmäs-
tä jungmannin yleisnimikettä. Päällystön syno-
nyyminä käytetään perämiestä. kansipojat, 
kajuuttavahdit ja kokit on rajattu tutkimuksen 
ulkopuolelle. Näistä kaksi ensimmäistä ryhmää 
ei välttämättä edes saanut rahallista korvausta, 
vaan ylläpidon laivalla. kokit puolestaan olivat 
useimmiten alimman merimiesryhmän alimpia, 
jossain kansipoikien ja jungmannien välimaas-
tossa, nuoria poikia, joiden palkka oli pieni ja 
ammattitaito niin merenkulkijana kuin ruoan-
laitossakin kyseenalainen.

Aineistoa on muokattu seuraavasti. Ensin-
näkin kirjoituksen kuvailevan osion aineisto 
perustuu yksilöihin, joista on tiedossa palkan 
ja ammattinimikkeen lisäksi alustieto, joka 
mahdollistaa aluksen luokittelun joko purje- tai 
höyryalukseksi. toiseksi, ekonometrisessä tar-
kastelussa aineisto on rajattu ajallisesti siten, 
että tiedossa on myös merimiehen ikä ja aluk-
sen kapasiteetti. tarkastelusta on poistettu 
henkilöt, joiden palkkatiedot poikkesivat oleel-
lisesti saman ammattiryhmän keskipalkoista. 
Nämä ovat joko virheitä tietokannassa tai alku-
peräisaineistossa, tai esimerkiksi rannikkopur-
jehduksessa olleita poikkeustapauksia, jossa 
palkanmaksuperuste on poikennut tavanomai-
sesta kuukausipalkasta. 

2.1 Muutokset toimialan 
ammattirakenteessa

kuvio 1 havainnollistaa otoksesta arvioitua am-
mattirakenteen muutosta toimialalla 180 vuo-
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den aikana. Ajanjakson 120 ensimmäistä vuot-
ta voidaan kutsua purjelaivojen aikakaudeksi. 
Vuodesta 1860 eteenpäin toimialalla on sekä 
purje- että höyryaluksia. Höyryalusten yleisty-
minen oli läntisissä merenkulkumaissa pitkä 
prosessi: höyry ohitti purjelaivat myös maail-
man kauppatonnistossa 1800-1900-luvun vaih-
teessa.7 kapasiteetilla (bruttotonni) mitattu 
höyrylaivojen osuus ylitti myös ruotsalaisaineis-
tossa purjelaivojen määrän vuonna 1885, ja 
vuonna 1905 kapasiteetista 80 prosenttia oli 
höyrylaivoja. Ensimmäiset kokeilut höyryvoi-
man käytöstä vesiliikenteessä tehtiin ruotsissa 
jo 1816. tanskassa ja Norjassa höyry ohitti pur-
jeet 1890-luvun puolivälissä, mutta suomessa 
tämä muutosta tapahtui vasta 1920-luvun ensi-
vuosina. ruotsissa, kuten muissakin Pohjois-
maissa, purjelaivoihin investoitiin aina 1870-
1880 -luvulle saakka. tämän jälkeen kauppa-
laivasto kasvoi lähinnä höyrytonnistoon tehty-
jen investointien kautta. Vielä 1880-luvulla 
höyrylaivat muodostivat vain 15 prosenttia 

ruotsin kauppalaivaston kokonaisvetoisuudes-
ta, mutta vuonna 1907 höyrytonnistoa oli kak-
sinkertaisesti purjetonnistoon verrattuna.8  

Aineistosta voi nostaa esiin kolme havain-
toa. Ensinnäkin ammattitaitoisten merimiesten 
(matruusien) suhteellinen osuus muuttui ajan-
jaksolla huomattavasti. Heidän osuutensa puo-
littui sadassa vuodessa (1770–1870) 50 prosen-
tista runsaaseen 20 prosenttiin.9 Vähemmän 
ammattitaitoisten merimiesten (jungmannien) 

7  Katso etenkin Graham (1956) ja Harley (1971).

8  Scandinavian Economic History Review’n erikoisnumero, 
”From Sail to Steam” vuodelta 1980, ja sen artikkelit ml. 
Fritz (1980), Kaukiainen (1980), Hornby ja Nilsson (1980) 
sekä Gjolberg (1980), tarjoavat hyvää keskustelua pohjois-
maisesta teknologiamuutoksesta purjeista höyryyn. Suoma-
laisen purjemerenkulun hiipumisesta ks. Kaukiainen (1991) 
ja muutoksesta Pohjois-Atlantin merenkulussa ks. Fischer 
ja Panting (1985).

9  Kapteenit, kansipojat, kokit ja muut sekalaiset ryhmät 
eivät ole mukana kuviotarkastelussa. Siten osuudet eivät 
summaudu sataan.

Kuvio 1. Tarkasteltujen ammattiryhmien osuudet otoksessa vuosina 1755–1937
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osuus nousi vastaavassa ajassa vajaasta 10 pro-
sentista 40 prosenttiin. Perämiesten osuus säi-
lyi koko ajan suhteellisen vakaana 15- 20 pro-
sentissa. toiseksi kaikkien perinteisten ammat-
tiryhmien suhteellinen osuus aleni höyrytekno-
logian yleistyessä. tämä selittyy uusien ammat-
tien osuuden kasvulla. osaamista ja koulutusta 
omaavan konepäällystön osuus työntekijöistä 
nousi kolmessa vuosikymmenessä vajaaseen 10 
prosenttiin. konehuoneessa raskasta työtä te-
kevien konemiesten osuus nousi tätäkin nope-
ammin ja korkeammalle 20 prosenttiin. uuden 
teknologian käyttöönotto muutti siten merkit-
tävästi toimialan ammattirakennetta. Vanhat, 
purjemerenkulun aikaiset ammattinimikkeet 
olivat jo jääneet vähemmistöön 1930-luvulle 
tultaessa suhteessa höyryteknologian muka-
naan tuomiin tehtäviin.

kolmas aineiston teknologiakohtaiseen tar-
kasteluun perustuva havainto on, että vähem-
män ammattitaitoa vaativien merimiesten suh-
teellinen osuus kasvoi purjealuksilla koko ha-
vaintoajanjakson ajan.10 Vuonna 1910 heidän 
osuutensa oli jo 60 prosenttia, kun ammattitai-
toisten merimiesten osuus oli pudonnut alle 20 
prosentin. Höyryaluksilla muutokset olivat 
pienempiä. korkean osaamistason ammattien 
eli konepäällystön ja perämiesten osuudet py-
syivät vuodet 1870-1937 kattavalla tarkastelu-
jaksolla 11-13 prosenteissa. Matalan vaatimus-
tason ammattiryhmistä konemiesten osuus 
nousi 32 prosenttiin ja vähemmän ammattitai-
toisten merimiesten osuus pysyi noin 25 pro-
sentin tasolla. Vastaavasti ammattitaitoisten 
merimiesten osuus pieneni noin 10 prosentti-
yksiköllä 28 prosentin tasolta alle 20 prosent-
tiin vuosina 1870-1937. 

taulukko 1 havainnollistaa palkka- ja työl-
lisyysosuuksien muutosta purje- ja höyryaluk-
silla uuden teknologian yleistymisjakson aika-
na. taulukon luvuista ilmenee, että jungmanni-
en (-17,8 %),  perämiesten  (-7,9 %) ja muiden 
(-11,1%) osuudet laskivat liki yhtä paljon kuin 
konemiehistön ja -päällystön osuudet nousivat 
(+37,8 %). Matruusien työllisyysosuus pysyi 
liki ennallaan. Mielenkiintoista on, että työlli-
syysosuuden muutokseen suhteutettu palkka-
osuus nousi hieman jungmanneilla (1.6 pro-
senttiyksikköä) ja laski sekä perämiehillä (-5.4) 
että matruuseilla (-6.9).11  Yhdessä uusien am-
mattiryhmien palkkaosuuksien kanssa nämä 
muutokset indikoivat sitä, että sekä fyysistä 
työtä tekevien matalan koulutustason ammat-
tiryhmät (jungmannit ja konemiehistö) paran-
sivat asemaansa yhdessä abstrakteja töitä teke-
vien korkean koulutustason ammattiryhmien 
(konepäällystö ja perämiehet) kanssa.

Aineiston ammattiryhmittäinen tarkastelu 
voidaan tiivistää kahteen johtopäätökseen. En-
sinnäkin 1860-luvun lopulle kestänyt purjelai-
vojen aikakausi suosi ei-ammattitaitoista työ-
voimaa, kun vähemmän ammattitaitoiset meri-
miehet (jungmannit) syrjäyttivät korkeamman 
ammattitaidon merimiehiä (matruusit). keski-
määräisen aluskoon nousu 170 bruttotonnista 
yli 350 bruttotonniin selittää osaltaan kehitys-
tä. Aineistossa laivakapasiteetin muutos näkyy 
kolmimastoisten laivojen suhteellisen osuuden 
kasvuna, ja se voidaan tulkita yhdenlaiseksi 
teknologiseksi muutokseksi. Havainnot ovat 
yhteneviä kansainvälisen kirjallisuuden kanssa, 

10  Ojala ja Pehkonen (2009) raportoivat teknologiajaotte-
luun perustuvia aikasarjakuvia.

11  Tämä suhteutettu muutos on laskettu palkka- ja työlli-
syysosuuksien muutosten erotuksena. On hyvä huomata, 
että taulukon 1 laskelmat ovat suuntaa-antavia, koska kes-
kipalkat nousevat ajanjakson aikanaan ja höyryalusten suh-
teellinen osuus kasvaa. 
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sillä myös muilta toimialoilla ja maista doku-
mentoidaan vastaavaa kehitystä. Esimerkiksi 
Atack ym. (2004) raportoivat, että 1850-luvul-
la amerikkalaisessa tehdasteollisuudessa työ-
voiman osaamisintensiivisyys aleni toimipaikan 
koon kasvaessa. ruotsalainen merenkulku koki 
jaksolla myös omaa rakennemuutostaan, jossa 
syvänmeren rahtipurjehduksesta tuli yhä mer-
kittävämpi osa liiketoimintaa. tämä vaikutti 
osaltaan siihen, että aluskoot kasvoivat ja nii-
den miehistörakenne muuttui. tämä rakenne-
muutos saattaa myös johtaa vinoumaan aineis-
tossa, mikä puolestaan vaikuttaa tuloksiin.

1860-luvulla alkanut yhtäaikainen purje- ja 
höyryalusten aikakausi on kehitykseltään mo-
nimuotoisempi. sekä osaavien että ei-osaavien 
vanhojen ammattiryhmien työpanosta korvat-
tiin uusilla ammattiryhmillä. Periodi oli yhtääl-
tä ammattitaidon ja abstraktien tehtävien ky-
syntää lisäävä, joka näkyi koulutettujen kone-
päällystön määrän kasvuna. toisaalta ajanjakso 
oli ammattitaitoa korvaavaa. tämä näkyi erityi-
sesti vaativia rutiinitöitä tekevien merimiesten 
määrän vähentymisenä sekä purje- että höyry-
aluksilla. Höyryaluksilla heidät korvasi vähän 
osaamista ja koulutusta tarvitseva konemiehis-
tön ammattiryhmä. 

2.2 Tehtäväryhmittäiset palkat ja 
palkkahajonta

kuviot 2 ja 3 havainnollistavat toimialan palk-
karakennetta vuosina 1755 – 1937. kuvio 2 
raportoi otosaineistosta lasketut ammattiryh-
mittäiset keskipalkat ja kuvio 3 keskipalkat 
teknologioittain. 

Ensimmäinen havainto kuviosta 2 on, että 
purjealusammattien palkkapreemiot ovat pysy-
neet suhteellisen vakaina yli ajan muutamaa 
ajankohtaa lukuun ottamatta. Perämiesten 
palkkapreemio suhteessa matruuseihin on ollut 
keskimäärin noin 30 prosenttia ja matruusien 
vastaava preemio suhteessa jungmanneihin on 
ollut 50 prosenttia. Perämiesten ja matruusien 
kohdalla preemio oli suurimmillaan heti tar-
kasteluajanjakson alussa (1750 - 1780) ja sen 
lopussa (1880-). Matruusien ja jungmannien 
kohdalla preemio oli suurin 1780 - 1790 ja pie-
nin 1810-luvun taitteessa.

toinen havainto liittyy uusien höyryalusam-
mattien palkkoihin suhteessa purjealusammat-
teihin. Ensinnäkin osaavaa työvoimaa höyrya-
luksilla edustava konepäällystö ansaitsi selvästi 
enemmän kuin vastuullisissa tehtävissä toimi-
vat perämiehet. tämä palkkapreemio oli keski-

Taulukko 1. Ammattiryhmittäiset työllisyys- ja palkkaosuudet sopeutusjaksolla 1860-1914 (%)

 työllisyysosuus Palkkasumma
 Purje Höyry Purje Höyry
    
Perämiehet 18,9 11,0 28,1 15,4
Matruusit 18,5 17,5 21,4 13,5
jungmannit 41,7 23,9 28,7 12,5
konepäällystö - 10,7 - 19,7
konemiehistö - 27,1 - 21,4
Muut 20,9 9,8 21,8 17,5
Muu ryhmä sisältää kapteenit, stuertit ja laivapojat.
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määrin noin 50 prosenttia. toiseksi, konemies-
ten palkkataso oli samalla tasolla kuin ammat-
titaitoisilla merimiehillä ja siten huomattavasti 
ei-ammattitaitoisten merimiesten palkkatasoa 
korkeampi.

taulukko 2 havainnollistaa otoksesta las-
kettuja palkkapreemioita valituin ajanjaksoin. 
siinä vertailuryhmänä on käytetty jungmanne-
ja. konemiesten kohdalla palkkapreemio hei-
jasti raskaasta työstä maksettavaa kompensaa-
tiota, kuten esimerkiksi Chin ym. (2006) totea-
vat. toisaalta esimerkiksi kaukiainen (2008) on 
todennut, että höyryaluksille pestautui iäk-
käämpiä, kokeneempia ja naimisissa olevia 
miehiä, koska olosuhteet olivat kuitenkin pa-
remmat kuin purjealuksilla. Höyrylaivoilla 
muun muassa siirryttiin kaksivahtijärjestelmään 
nopeammin kuin purjelaivoilla – yksinkertai-
sesti siksi, ettei kukaan jaksanut lapioida hiiltä 

yhtäjaksoisesti 6-8 tuntia. Näin miehille jäi käy-
tännössä 12 tuntia vapaa-aikaa vuorokaudessa. 
kokemus puolestaan näkyi myös korkeampina 
palkkoina. konepäällystön kohdalla palkka-
preemiota selittänevät yhtäältä koulutuksen 
tuoma osaaminen sekä toisaalta työvoiman tar-
jonnan niukkuus ja vaihtoehtoiset työmahdol-
lisuudet, joita teollistuvan ruotsin kaupungit 
ja tehtaat tarjosivat.

kuvio 3 havainnollistaa karkeasti teknolo-
gian vaikutusta palkkoihin. kuten kuviosta 
näkyy, keskiarvopalkat olivat höyryaluksilla 
purjealuksia korkeampia. Aluspreemio vaihte-
li 1800-luvun 20-40 prosentista 1900-luvun 
alun 50-60 prosenttiin. jos konepäällystö ja 
-miehistö poistetaan aineistosta, höyryalusten 
keskipalkka laskee noin kahdeksalla prosentil-
la. Muutos on pienempi kuin Chin ym. (2006) 
raportoivat kanadalaisaineistolla. Heillä brut-

Kuvio 2. Ammattiryhmien logaritmiset keskipalkat otoksessa vuosina 1755–1937
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topreemio laskee 43 prosentista 26 prosenttiin, 
kun höyryteknologian tuomat uudet ammatti-
ryhmät poistetaan tarkastelusta.

kuviot 4 ja 5 havainnollistavat palkkahajon-
taa toimialalla sekä ajassa että teknologioittain. 
kuvio 4 indikoi, että otosajanjakso voidaan 
luokitella kahteen erilaiseen aikakauteen. Vuo-
desta 1750 vuoteen 1835 kestävällä jaksolla 
palkkahajonta alenee lähes yhtäjaksoisesti. to-

sin jaksosta voidaan erottaa myös kolme lyhyt-
tä osaperiodia. Vain vähän palkkavariaatiota 
sisältävä jakso kestää vajaat kaksi vuosikym-
mentä, vuoteen 1775 asti. tämän jälkeen tur-
bulenssi lisääntyy ja keskimääräinen hajonta 
nousee noin 10 prosenttiyksikköä. kolmannel-
la, vuoteen 1835 jatkuvalla periodilla, korrelaa-
tiokerroin laskee tasolle 0,40. turbulentein 
kausi ajoittuu ranskan vallankumoussotien ja 

Taulukko 2. OLS-estimaatteja palkkapreemioista eri ajanjaksoina

 1750-1780 1781-1810 1811-1859 1860-1917
    
    
Perämiehet 0,84* 0,72* 0,59* 0,81*
Matruusit 0,43* 0,47* 0.37* 0,54*
konepäällystö - - - 1,34*
konemiehistö - - - 0,52*
    
Vuosikontrollit kyllä kyllä kyllä kyllä
selitysaste 0,28 0,40 0,60 0,65
Henkilöitä 10 804 10 569 32 907 133 005
Vertailuryhmänä ovat jungmannit

Kuvio 3. Logaritmiset keskipalkat purje- ja höyrylaivoilla vuosina 1755–1937
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Napoleonin sotien aikaan, jotka vaikuttivat 
sekä suoraan että välillisesti myös pohjoismai-
sen merenkulun mahdollisuuksiin. tällä oli 
väistämättä vaikutuksia myös merimiesten 
palkkoihin ja niiden välisiin eroihin; esimerkik-
si niin, että joinain vuosina merenkulku rajoit-

tui vain joillekin maantieteellisille alueille, 
mikä vaikutti pestattavien miesten määrään ja 
kykyihin. 

Vuodesta 1835 alkavalla jaksolla palkkaha-
jonta kasvaa lähes yhtäjaksoisesti. Yleistäen voi 
todeta, että variaatiokerroin nousee aina noin 

Kuvio 5. Palkkahajonta toimialalla, variaatiokerroin teknologioittain vuosina 1755–1937
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10 prosenttiyksiköllä kahdenkymmenen vuo-
den välein: vuonna 1850 kerroin on 0,40, vuon-
na 1870 se on 0,50, vuonna 1890 se on 0,60, ja 
vuonna 1910 se on 0,70. kuvio 5 viittaa siihen, 
että osa palkkahajonnan kasvusta selittyy toi-
mialalle syntyneillä uusien ammattien palkoilla 
ja näitä ammatteja tarvitsevan teknologian käy-
tön suhteellisen osuuden nousulla. kun vuosi-
en 1870-1910 palkka-aineisto jaetaan höyry- ja 
purjealuksiin, palkkavariaatiokerroin on höy-
ryaluksilla noin 0,55 ja purjealuksilla noin 0,42, 
eli noin 30 prosenttia matalampi. jos aineistos-
ta poistetaan konepäällystö ja -miehistö, höy-
ryalusten variaatiokerroin laskee noin 8 pro-
senttiyksikköä, eli tasolle 0,47. tämä puolittaa 
variaatiokertoimen kasvun. 

Palkkahajonnan muutos näkyy myös otok-
sen ylimmän ja alimman palkkakymmenyksen 
välisessä palkkasuhteessa, joka nousee tasaises-
ti vuodesta 1820 lähtien. Ylimmän kymmenyk-
sen noin 60 prosentin palkkapreemio kaksin-
kertaistuu vuoteen 1890 mennessä. Ajanjakso 
osuu yhteen nopean teollistumisen ja mittavan 
maastamuuton kanssa. siten preemion nousu 
voidaan ainakin osittain liittää sekä teollistumi-
sen että maastamuuton valikoivaan luontee-
seen: teollistuminen lisäsi osaavan työvoiman 
kysyntää ja sen tarjonta väheni muun muassa 
maastamuuton takia.12 jos näin oli, havainto 
antaa epäsuoraa tukea uuden teknologian osaa-
mista suosivalle työvoiman kysyntähypoteesille.

3. Tehtäväryhmittäiset 
palkkapreemiot: havaintoja 
paneelimalleista  

tässä jaksossa raportoidaan tuloksia palkkara-
kenteesta tarkastelemalla aineistoa regressio-
menetelmiä hyväksikäyttäen. kiinnostuksen 
kohteena on kaksi kysymystä: (i) oliko tekno-
logiamuutoksella vaikutusta perinteisten pur-
jelaivoilla toimivien ammattiryhmän suhteelli-
siin palkkoihin, ja (ii) millaisen palkkapreemi-
on uudet höyrylaivoilla toimivat ammattiryh-
mät saivat suhteessa vanhoihin ammattiryh-
miin. tarkastelulla pyritään havainnollistamaan 
teknologiamuutoksen palkkavaikutuksia. Ana-
lyysi perustuu perusaineistosta muokattuun 
yksilö-toimipaikka -paneeliin. siten tarkaste-
lussa voidaan kontrolloida ajassa muuttuma-
tonta yksilöiden välistä havaitsematonta hete-
rogeenisuutta, ja samalla pystytään kattamaan 
noin viiden vuosikymmenen mittainen sopeu-
tusjakso (höyrykoneiden käyttöönotto). 

taulukossa 3 raportoidaan paneeliaineistos-
ta estimoituja tuloksia ammattiryhmien palkka-
preemiolle. referenssiryhmänä ovat ammatti-
taitoiset merimiehet ja ryhmien väliset preemi-
ot on laskettu erikseen purje- ja höyryaluksilla 
työskenteleville merimiehille. Palkkayhtälöitä 
ei estimoida erikseen höyry- ja purjeteknologi-
oille, koska palkkapreemioiden identifiointi 
perustuu ammattiryhmää vaihtaviin merimie-
hiin, ja näitä vaihtoja on myös teknologioiden 
välillä. Estimoitava palkkayhtälö on muotoa:

 

jossa yksilökohtaiset (X) kontrollit sisältävät 
merimiehen ammatin (referenssinä matruusi), 
iän, iän neliön ja kotikaupungin. toimipaikka-
kohtaiset (Y) tiedot sisältävät laivan koon (re-

12  Magnusson (2000) tarjoaa katsauksen ko. vuosien tapah-
tumiin.
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kisteritonni), laivan teknologian (referenssinä 
purjealus) ja laivan tyypin (referenssinä kolmi-
mastoinen laiva). tämän lisäksi mallissa on 
vuosivakiot (dt) ja µ kontrolloi kiinteää yksilö-
vaikutusta. D on laivan teknologian määrittävä 
dummy. teknologiadummy sisällytetään mal-
liin tasona ja ammattikohtaisina interaktioina.

kiinteiden vaikutusten mallin estimoinnissa 
palkkapreemioarviot perustuvat ammattiryh-
mää vaihtaneisiin merimiehiin. Perämiehissä 
näitä vaihtajia on purjealuksilla 1301 ja höyry-
aluksilla 187. Matruusien ja jungmannien koh-
dalla lukumäärät ovat suurempia: purjealuksil-
la vaihtajia on 1572 ja 2240 ja höyryaluksilla 
232 ja 182. uusien ammattiryhmien kohdalla 
vaihtajia on huomattavasti vähemmän. kone-
miehistöstä ammattia vaihtoi 91 henkilöä ja 
konepäällystöstä 31. konepäällystön osalta 
kaikki ammattivaihdot olivat vaihtoja konemie-
histöstä konepäällystöön. Muiden ammattiryh-
mien kohdalla liikettä on molempiin suuntiin, 
eli myös paremmin palkatusta ryhmästä huo-
nommin palkattuun ammattiryhmään.13 

taulukossa 3 raportoidaan oLs- ja FE-es-
timointeihin perustuvat kertoimet. Näin ha-
vainnollistetaan arviota havaitsemattomien 
yksilötekijöiden vaikutuksesta palkkapreemi-
oon. sarakkeissa (i) ja (iii) raportoitujen oLs-
tulosten mukaan perämiesten preemio suhtees-
sa matruuseihin oli purjealuksilla (höyryaluk-
silla) 22 (49) prosenttia. jungmanneilla vastaa-
vat preemiot olivat -40 ja -27 prosenttia. Yksi-
lötason havaitsemattoman, ajassa muuttumat-

toman pysyvän heterogeenisuuden kontrolloin-
ti vaikuttaa tuloksiin merkittävästi. sarakkei-
den (ii) ja (iv) FE-tulosten mukaan purjealuk-
silla (höyryaluksilla) töskentelevillä perämiehil-
lä palkkapreemio alenee 13 (27) prosenttiin. 
jungmannien vastaavat preemiot ovat -25 ja 
-10 prosenttia. siten valikoitumisen vaikutuk-
set palkkapreemioon ovat ryhmillä vastakkai-
sia. Perämiesten korkea bruttopreemio heijas-
taa osaltaan heidän havaitsematonta kyvykkyyt-
tään. jungmannien kohdalla pienenevä negatii-
vinen bruttopreemio taas heijastaa päinvastai-
sia ominaisuuksia.

uusi teknologia parantaa selvästi perämies-
ten ja jungmannien suhteellista asemaa. Perä-
miehillä purjealusten 13 prosentin keskimää-
räinen preemio nousee höyrylaivoilla 27 pro-
senttiin. jungmanneilla vastaava parannus on 
11 prosenttiyksikköä, -25 prosentista -10 pro-
senttiin. uusien ammattiryhmien palkkapree-
miot kertovat uuden teknologian yhtäältä osaa-
mista ja toisaalta fyysistä työtä palkitsevasta 
luonteesta. FE-tulosten mukaan konepäällystö 
sai liki 60 ja konemiehistö 20 prosentin palkka-
preemion suhteessa matruuseihin. FE- ja oLs-
tulosten vertailu uusien ammattiryhmien osalta 
indikoi samanlaista valikoitumista kuin vanho-
jen ammattiryhmien osalta: tässä otoksessa ko-
nepäällystö oli havaitsemattomilta ominaisuuk-
siltaan keskimääräistä kyvykkäämpää ja kone-
miehistö vastaavasti vähemmän kyvykästä.

4. Yhteenveto

Merenkulussa 1870-luvulla alkaneella teknolo-
gisella muutoksella oli alan työvoimarakennet-
ta muovaavia vaikutuksia. sen lisäksi, että uusi 
teknologia kasvatti aluskokoa ja lisäsi toimialan 
pääomaintensiteettiä, teknologinen muutos toi 
merenkulkuun kaksi uutta ammattikuntaa, ko-

13  Hynnisen ym. (2013) tarkastelu viittaa siihen, että meri-
miesten työmarkkinat olivat ammatillisesti eriytyineitä. 
Tyypillisesti toimipaikkaa (laivaa) vaihtava merimies pysyi 
samassa ammattiryhmässä ja etenkin vaihdot uuden tekno-
logian ammateista vanhan teknologian ammatteihin olivat 
harvinaisia.
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nepäällystön ja konemiehistön. Höyrylaivojen 
yleistyminen lisäsi sekä korkean että matalan 
osaamisen työntekijäryhmien suhteellisia työ-
panososuuksia. Palkkaosuudella mitattuna 
korkean osaamisen henkilöstön (perämiehet, 
konepäällystö) osuus palkkasummasta nousi 
1800-luvun vaihteessa 28 prosentista 36 pro-
senttiin. keskitason osaamisryhmän (matruu-
sit) osuus laski vastaavasti 5 prosenttiyksikköä 
15 prosenttiin ja matalan osaamistason henki-
löstön (konemiehistö ja jungmannit) nousi 30 
prosentista 35 prosenttiin.

Lähes 200 vuotta kattavien pestaustietojen 
mukaan palkkaerot ammattiryhmien välillä 
ovat pysyneet suhteellisen vakaina yli vuosisa-
tojen. Muutoksia on ollut, mutta ne ovat tapah-
tuneet hitaasti vuosikymmenten aikana. osaa-
mista vaativia rutiinitehtäviä tekevät merimie-
het ovat ansainneet keskimäärin 35 prosenttia 
enemmän kuin fyysisissä töissä olevat, vähem-
män kokeneet ja ammattitaidottomammat me-
rimiehet. Abstraktia osaamista omaavat perä-
miehet ansaitsivat puolestaan keskimäärin 20 

Taulukko 3. Ammattiryhmittäiset palkkapreemiot teknologioittain, OLS- ja FE-tulokset, 1860 – 1914

 Purjealukset Höyryalukset
 oLs FE oLs FE
 
 (i) (ii) (iii) (iv)
Perämiehet 0,22* 0,13* 0,49* 0,27*
jungmannit -0,40* -0,25* -0,27* -0,10*
konepäällystö - - 0,81* 0,59*
konemiehistö - - 0,08* 0,20*
    
kontrollit kyllä kyllä kyllä kyllä
kiinteä vaikutus Ei kyllä Ei kyllä
    
selitysaste 0,78 0,74 0,78 0,74
Havaintoja 47 772 47 772 10 877 10 877

prosenttia enemmän kuin ammattitaitoiset 
merimiehet. Höyrylaivoilla työskentelevän ko-
nepäällystön palkkataso oli noin 40 prosenttia 
perämiesten palkkatasoa korkeampi. Palkkaha-
jontaa kuvaavat mittarit osoittavat, että 
1860-luvulla alkanut höyrylaivojen yleistymi-
nen lisäsi palkkahajontaa toimialalla. Noin 
puolet palkkahajonnan kasvusta selittyi uusien 
ammattiryhmien, erityisesti korkean ammatti-
taidon konepäällystön muita korkeammilla 
palkoilla. 

teknologiamuutoksen käyttöönottoperio-
dia tarkastellut tilastoanalyysi viittaa siihen, 
että sekä abstrakteissa ja raskaissa fyysisissä 
tehtävissä toimivat korkean että matalan osaa-
misen ammattiryhmät hyötyivät muutoksesta. 
Molemmat ryhmät saivat höyrylaivoilla palkka-
preemion suhteessa vaativaa rutiinityötä teke-
viin ammattitaitoisiin merimiehiin. Havainnot 
ovat sopusoinnussa sekä varhaisten teknolo-
giainnovaatioiden pääoma- ja osaamisintensii-
visten panoksien kysyntää (Brenner ym., 1991), 
että teollisen vallankumouksen ei-osaavan kou-
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luttamattoman työvoiman käyttöä lisäävää 
luonnetta korostavien näkemysten kanssa (Ha-
bakkuk 1962, james ja skinner 1985). koko-
naisuudessaan nämä historialliseen aineistoon 
perustuvat tulokset teknologisen kehityksen 
työvoiman kysyntää polarisoivista vaikutuksis-
ta ovat samansuuntaisia uuden informaatiotek-
nologian työmarkkinavaikutuksista raportoitu-
jen havaintojen kanssa (Autor ym. 2003 ja 
2006, Goos ym. 2007 ja 2009, katz ja Margo 
2013). □
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