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Historiallista taloustiedettä
Matti Mitrunen

Väitöskirjani koostuu kolmesta artikkelista,

joissa tutkin historiallisten tapahtumien vaikutuksia. Kaksi ensimmäistä artikkelia käsittelee
Suomen historiaa ja kolmas Yhdysvaltoja. Kaikissa käytetään nykyaikaisia empiirisiä menetelmiä ja uusia aineistoja.
Väitöskirjani ensimmäisessä luvussa tarkastelen hallituksen teollisuuspolitiikan pitkäaikaisia vaikutuksia käyttäen Suomen sotakorvauksia (1944-1952) koeasetelmana. Noina
vuosina yhä maatalousvaltainen Suomi joutui
luovuttamaan lähes 5 prosenttia vuosittaisesta
bruttokansantuotteestaan Neuvostoliitolle erilaisina teollisuustuotteina korvatakseen sodassa aiheuttamiaan vahinkoja. Sotakorvaukset
luovat kiinnostavaa variaatiota teollisuuspolitiikassa, koska Neuvostoliitto vaati tuotteita,

joita Suomessa ei ollut laajasti tuotettu. Suomen hallitus joutui näin tarjoamaan huomattavaa tukea monille teollisuuden aloille, kuten
metallinvalmistukseen ja laivanrakennukseen,
tuotannon nopeaan laajentamiseen.
Tämä koeasetelma yhdistettynä suomalaisiin kattaviin aineistoihin auttaa ymmärtämään millaisia vaikutuksia teollisuuspolitiikalla voi olla. Voiko valtio toimillaan edesauttaa
tai luoda uusia toimialoja? Voiko valtio nopeuttaa teollistumista ja minkälaisia pitkäaikaisia, ylisukupolvisia vaikutuksia tällä prosessilla voi olla? Nämä ovat tärkeitä ja vanhoja
taloustieteen kysymyksiä (Rosenstein-Rodan
1943, Lewis 1955 ja Hirschman 1958), mutta
koeasetelmien puutteen takia empiirinen tutkimus on ollut melko vähäistä. Teollisuuspo-
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litiikkaahan ei yleensä kohdenneta sattumanvaraisesti, vaan hallitus päättää tukea tiettyjä
toimialoja tai alueita.
Osoitan artikkelissa, että sotakorvaukset
edesauttoivat Suomen talouden rakenteellista
siirtymistä maataloudesta korkeamman tuottavuuden tuotantoon.1 Ensimmäisenä käytän
uutta keräämääni aineistoa ja difference-indifferences -tutkimusstrategiaa näyttääkseni,
että sotakorvauksien aiheuttama lyhytaikainen
valtiontuki lisäsi tuettujen toimialojen kokoa
pysyvästi suhteessa muihin teollisuuden toimialoihin. Muodostan tämän jälkeen mittarin
alueiden alttiudelle sotakorvausteollisuuden
kasvulle käyttäen vuoden 1939 tuotantorakennetta. Yhdistän tämän mittarin rekisteriaineistoihin tarkastellakseni sotakorvausten vaikutuksia työntekijöihin. Löydän vahvaa näyttöä
sille, että työntekijät siirtyivät maataloudesta
teollisuuteen erityisesti niillä alueilla, joissa
altistus sotakorvauksille oli suuri. Seuraan ihmisiä rekisteriaineiston avulla yli ajan ja näytän, että nämä vaikutukset olivat pysyviä ja
altistuneiden työntekijöiden palkat olivat suurempia vielä 20 vuotta myöhemmin.
Näytän lisäksi, että sotakorvaussokki vaikutti eri ikäluokkiin eri tavalla. Vanhemmat
ikäluokat siirtyivät altistuneilla alueilla maataloudesta tuotantotyöhön, mutta nuoremmat
ryhmät sen sijaan kouluttautuivat enemmän ja
työskentelivät todennäköisemmin toimihenkilötehtävissä. Tämä tulos on sopusoinnussa uusien teollisuudenalojen tarjoamien mahdollisuuksien ja koulutuksesta saatavan tuoton lisääntymisen kanssa.
Sotakorvaukset ja niiden aiheuttama rakennemuutos lisäsivät myös sosiaalista liikkuvuutVuonna 1940 lähes 60% Suomen työvoimasta oli yhä
alkutuotannossa kuten maataloudessa.
1

ta. Kouluttamattomien vanhempien lapset kouluttautuivat pidemmälle, heillä oli suuremmat
tulot ja he työskentelivät todennäköisemmin
toimihenkilöinä, jos he kasvoivat alueilla, joihin kohdistui enemmän sotakorvaustuotantoa.
Tämä artikkeli vie teollisuuspolitiikan tutkimusta eteenpäin osoittamalla teollisen intervention pysyviä, sukupolvet ylittäviä vaikutuksia. Sotakorvausten luoma koeasetelma ja Suomen rekisteriaineistot auttavat ymmärtämään
paremmin teollisuuspolitiikan pitkäaikaisia
vaikutuksia. Tulokset viittaavat siihen, että aikaisempi kirjallisuus on saattanut aliarvioida
sotakorvausten ja yleisesti teollisuuspolitiikan
vaikutuksia, jättäen huomiotta kuinka tietyntyyppinen teollistuminen voi vaikuttaa myös
sosiaaliseen liikkuvuuteen ja inhimillisen pääoman kertymiseen.
Väitöskirjan toinen artikkeli on kirjoitettu
yhdessä Jaakko Meriläisen ja Tuomo Virkolan
kanssa. Tarkastelemme suomalaisen epätasaarvon laajoja kehityslinjoja vuosina 1865–1938
ja erityisesti epätasa-arvon yhteyttä Suomen
sisällissotaan vuonna 1918. Näytämme, että
suomalainen eriarvoisuus lisääntyi 1900-luvun
alkuun saakka ja väheni nopeasti tämän jälkeen, noudattaen Kuznets-käyrän mukaista
suhdetta talouden kehityksen ja eriarvoisuuden välillä (Kuznets 1955).
Tutkimme epätasa-arvon kehitystä uudella
kuntatason aineistolla ja näytämme ensin, että
suuret nälkävuodet (1866–1868) johtivat eriarvoisuuden kasvuun yli 50 vuoden ajaksi. Vuosina 1866–1868 lähes 8,5% Suomen väestöstä
kuoli nälkään ja tauteihin. Monet joutuivat
myymään tai panttaamaan tilansa saadakseen
ruokaa, mikä lisäsi maanomistuksen keskittymistä varakkaimmille. Hyödynnämme katovuosisokkien synnyttämää alueellista vaihtelua
ja näytämme, että eriarvoisuus tuloissa ja
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maanomistuksessa kasvoi erityisesti niissä
kunnissa, joissa sato oli erityisen huono nälkävuosina.
Paikallinen epätasa-arvo ja maanomistuksen keskittyminen heikensivät työntekijöiden
asemaa maatalousvaltaisissa kunnissa. Näytämme, että paikallisen tulojakauman suurempi epätasaisuus eli korkeampi Gini-kerroin on
1900-luvun alussa korreloitunut vuokratilallisten määrän, huonompien palkkojen ja huonompien vuokraehtojen kanssa. Taloudellinen
eriarvoisuus merkitsi tuolloin myös poliittista
epätasa-arvoa, koska äänioikeus ja äänimäärä
kunnallisvaaleissa oli sidottu maksettujen verojen määrään.
Esitämme, että taloudellinen epätasa-arvo
ja siihen liittyvät tekijät vaikuttivat Suomen
sisällissodan syttymiseen vuonna 1918. Hyödynnämme Suomen sotasurmat -projektin
myötä julkaistuja laajoja tietoja surmansa saaneista punaisista tarkastellaksemme, miltä alueilta sisällissotaan osallistuttiin. Näytämme,
että surmansa saaneiden määrä oli suhteessa
suurempi kunnissa, joissa oli enemmän epätasa-arvoa 1900-luvun alussa ja joihin nälänhätä
iski pahemmin vuonna 1867.
Sisällissodan jälkeen epätasa-arvo väheni
nopeasti. Epätasa-arvo laski nopeammin kunnissa, joissa oli suurempi nälänhätäsokki, korkeampi epätasa-arvo 1900-luvun alussa ja
enemmän surmansa saaneita punaisia. Konfliktin jälkeen nämä kunnat jakoivat enemmän
maata 1920-luvun maareformeissa ja suuntasivat enemmän menoja hyvinvointi- ja terveyspolitiikkaan. Nämä tulokset ovat linjassa threat of
revolution -teorian kanssa, jossa aseellinen
konflikti voi edesauttaa yhteiskunnallista muutosta (Acemoglu ja Robinson, 2000).
Suomi on viimeisimpien lukujen mukaan
yksi maailman tasa-arvoisimmista maista sen
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Gini-kertoimen ollessa noin 28. Vielä 1900-luvun alkupuolella Suomen Gini-kerroin oli kuitenkin yli 60, joka on samaa luokkaa kuin Gini-kerroin nykypäivän epätasa-arvoisimmissa
maissa.
Väitöskirjani kolmannessa artikkelissa tutkin, miten pakollisten isänmaallisten rituaalien
käyttöönotto kouluissa vaikutti maahanmuuttajalasten assimilaatioon Yhdysvaltojen massamuuton aikakaudella (1850–1920).
New Yorkin osavaltio sääti vuonna 1898
lain, joka vaati pakollisia isänmaallisia rituaaleja kouluissa, kuten päivittäisen lippuvalan
vannomisen. Käytän tätä politiikkamuutosta
tutkiakseni, voiko pakollinen isänmaallisuus
auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan paremmin. Yhdistän henkilöitä yhdysvaltalaisten
väestölaskentojen välillä ja vertaan New Yorkin
rajan varrella sijaitsevissa piirikunnissa vuonna
1900 asuvien maahanmuuttajalasten myöhempää kotoutumista Yhdysvaltoihin. Koska altistuminen laille vaihteli osavaltioiden välillä
maahanmuuttajan kohortin ja maahanmuuton
iän suhteen, voin estimoida sille difference-indifferences mallin.
Tätä tutkimusasetelmaa käyttämällä havaitsen, että lailla säädetyt isänmaalliset rituaalit
johtivat vahvempaan assimilaatioon altistuneiden maahanmuuttajalasten keskuudessa. Mittaan assimilaatiota tai ”sulautumista” avioliittojen, lasten nimeämisen, veteraaniaseman ja
kansallisuushakemusten kautta. Havaitut
myönteiset vaikutukset assimilaatioon pätevät
kaikista suurista alkuperämaista tulleisiin
maahanmuuttajiin, enkä löydä juurikaan näyttöä negatiivisista reaktioista.
Kiinnostavaa on, että New Yorkin vuoden
1898 laki ei lisännyt opetusta Yhdysvaltojen
historiasta tai yhteiskunnasta, vaan pelkästään
isänmaallisia rituaaleja. Aikaisempi kirjallisuus
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on osoittanut, että propagandalla ja opetussuunnitelman muutoksilla voi olla pysyviä vaikutuksia ihmisten käyttäytymiseen (Adena ym.
2015, Cantoni ym. 2017 ja Yanagizawa-Drott
2014), mutta tässä artikkelissa esitän, että jopa
symboliset rituaalit, jotka pyrkivät vahvistamaan kansallista identiteettiä, voivat olla tehokkaita.

Tämä luku selittää osaltaan, miten Yhdysvallat onnistui kotouttamaan miljoonia maahanmuuttajia nopeasti 1900-luvun alussa. Isänmaalliset rituaalit näyttävät olleen melko tehokas
politiikkakeino, vaikka perinteisemmät metodit, kuten pakollinen englanninkielinen opetus,
eivät usein toimineet erityisen hyvin (Fouka
2016 ja Lleras-Muney ja Shertzer 2015). □
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