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Käytännön miehen kirjaston
kulmakiviä
ISO TIETOSANAKIRJA.

Nykyaikana vaatii käytännöllinen

elämä joka päivä ja joka ]ietki huomiokyvyn ja voiman keskilystä siinä määrin, eLtei kaiken vält,tämätLömän yleisLietoudcn
hallitseminen olc enää yhdcn miehen vallassa. Yhä tarpeelliseminaksi ja yhä monipuolisempaan käyllöön on se,n vuoksi tullut
lson Tietosanakirjan kalLaine,n tiedonlähde, joka nyt, yli puolivälin jo valmiina, on miLä arvokkain apu ja l,uki joka paikassa,
jossa nopeat ja varmat ratkaisut tulevat kysymykseen. - Valmiina osat I-VIII. ()salt,a sid. 210: -, nahkaselk. 250: -.

Kyösti Järvinen: PANKKITEKNIIKKA. Tämä teos, joka
varsinaisesLi on jokaisen pankkiiniehe,n pe,ruskirjastoon kuuluva;
on suunnitelt,u mitä laajiinpaan käyttöön kaikissa finanssipiireissä. F,rikoisesLi Suomen oloihin sove,lluLettuna ja otl,aessaan
huomioon äskettäin hyväksylyl eri pankkialoja koskevaL laiL
se on pankkitoiminnan tärkein opas ja ohjekirja tällä hetkellä.

- Sid. 120: -.

MAAKIINTEISTöPANKKl ja maatalouden velkain vakauttaminen. Huo.maltava ajanko]`tainen Leos, johon asiaakoskevat, voimassaolevaL lait, aset,ukset ja valLioneuvoston päätökset on koonnut ja sclityksillä varustanut V. A. Aro/a, Osake-

yhtiö Maakiinteistöpankin toimitusjohtaja. ~ Hinta 20: -.

Hetken huomat+avimpia kirjoja.
Jaakko Forsman: MIHIN OLEMME MENOSSA. Mielenkiintoinen, selkeään historialliseen Lajuun ja valppaaseen ajatte-.

luun pohjaava tutkielma aikamme ja
k}'symyksistä. Hinta 40: -.

kansamme

tärkeistä

Oswald Spengler : RATKAISUN VUOSIA. Euroopan tämän
hetken kuuluisin historianfilosofi on tässä teoksessaan pureutunut
meille ]äheiseen aikaan, jonka ilmiöitä hän tarkastelee en.nakkoluu]ot,tomasti muLta samalla terävästi. - Hinta 45: -.

J. 0. Hannula: ITALIAN JA ABESSINIAN SELKKAUS.
Tämä pieni Leos on i)ainavin Liedo-nlähde jokaiselle, joka halua{`

seurata maailmanpolitiikan nykyise,n keskuskysymyksen vaiheita alusta lähtien. - rlinta nid. 12: -.
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puolella välittää

pörssissä

ja

täsmällisesti ja

sen

ulko-

asiakkaiden

etua valvoen

arvopaperiosaslomme

Säästöpankkien Keskus-Osake-Pankki

mieliharrastuksillenne
Miten ihanan riippuinatLomaksi tuiinet-

tekaan

itsenne --- jos

huudessanne

Teillä on van-

kä}'tettävissä

pääomaa !

Teidän ei tarvit,s.e tehdä jokapäiväistä

rasittavaa työtä. Teidän ei tarvitse turvautua
sukulaistt`n tai vieraiden armoille. Te `'oitte kokonaan omistautua .
mieliharrastuksilleniie . . .

Tehkää elämänne ilta \.aloisaksi alkama]la säästää jo nyt vanhuuden
varalle. Säästäminen on helppoa, jos
se tapahLuu säännöl]isesti.

Viekää siis

jokaisena tilipäivänä osa rahoistanne
K A N S A L 1. I S -OSAKE-PANKKIIN!

TYÖpflLKKOJEN KEHITYKSESTÄ SUOMESsfl
vuosina 1920-1934.
Kirj.

Kal,ewo T ammi,nen.
Virallinen t}'öpalkkatilasto on Suomessa toistaiseksi vai`sin puut-

teellinen, josta s}.}-stä t}'öpalkkatutkimuksissa on tui`vauduttava
etupäässä }.ksit}'isiin lähteisiin, jotka nekin ovat sangen niukat.

Ainoastaan maataloust}.öntekijäin palkoista julkaistaan virallisia
palkkatietoja ja lisäksi kahdella eri taholla, nim. maataloushallituksessa
ja
sosialiministei`iön
sosialisessa tutkimustoimistossa.
Perustietojen kerä}Tstapaan ja käsittely}Tn nähden ei maatalous-

hallituksen tilastoa kuitenkaaii voida pitää luotettavana, mutta
sosialiministeriön tilasto, vaikka sekin pei`ustuu pieneen aineistoon,
on sen sijaan kä}'ttökelpoinen lähde maataloustyöväestön palkkaus-

oloja tutkittaessa. Kaikki viimemainittuja koskevat johtopäätökset
on tässä kirjoituksessa sen vuoksi tehty yksinomaan sosialiministeTiön tilaston perusteella, joka vuosittain julkaistaan Sosialisessa
Aikakauskirjassa (vuodesta `1924 alkaen).

Teollisuustyöväestön palkoista ei ole varsinaista virallista tilastoa, mutta teollisuustilaston avulla voidaan laskea työläisten keskimääräinen vuosiansio eri teollisuuksissa.
Pelkästään vuosiansion

perusteella ei kuitenkaan voida tehdä etenkään pulavuosina t}'öi)alkkojen kehitystä koskevia päätelmiä, koska vuosiansion suui`uuteen vaikuttaa palkkojen koi`keuden ohella t?-öajan pituus. Tehtaassa, jossa tunt®ipalkat saattavat olla poikkeuksellisen korkeat,
1 Esitys

perustuu

pääpiirteissään

esitelmään,

jonka

kuun 22 p:nä 1934 piti Kansantaloudellisessa Yhdistyksessä.

kirjoittaja

marras-
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mutta joka joutuu olemaan seisauksissa osan,vuodesta, voi keskimääräinen vuosiansio jäädä alemmaksi kuin jossain toisessa yritvksessä, jossa palkkaerät ovat alemmat, mutta joka sen sijaan on
tvöskennellvt kautta vuoden. Eräissä teollisuuksissa, kuten maamme
tärkeimmässä teollisuudessa, sahateollisuudessa, on säännöllisissäkin oloissa tuotantolaitoksia, jotka ovat käynnissä ainoastaan osan
vuodesta. On niin ollen selvää, ettei yksinomaan vuosiansioiden

perusteella voida tehdä luotettavia palkkavertailuja ja että päähuomio palkkatutkimuksissa on kohdistettava päivä- tai tuntipalkkoihin.
Yksitvisten toimesta pidet}'t palkkati]astot maassamme kcskevat ainoastaan muutamia teol]isuudenhaaroja. Mitä maamme t\-önantaja]iittoihin tulee, on ainoastaan Suomen Puunjalostusteol]isuuden T}rönantajaliitolla riittävän laaja ja luotettava palkkatilasto,
inutta se alkaa vasta vuodesta `1928. Muilla t}'önantajajärjest(.illä
ei

ole

vastaavia

tilastoja

ja

m}Töskin

puunjalostusteol]isuu-Leen

nähden on tutkimuksissa, jotka halutaan ulottaa pitempään ajanjaksoon, käytettävä muita lähteitä. Ainoa tätä kirjoitusta vai'ten
saatavissa ollut useita tuotannonhaai.oja käsittävä aineisto on
Teollisuudenharjoittajain

Keskinäisen

Tapatui`mavakuutus`'hi-,iön

palkkatilasto, jonka perusteella saa sangen luotettavan kuvan iiäiväansioiden kehit`'ksestä Suomessa vv. 1920-1934. Mainittu `'htiö
on nim. suurin tapqturmavakuutus}'htiömme ja sen osakkaina o\'at
useimmat tärkeimmät teollisuus}'rit}'ksemme, joten sen palkkatilastot ovat etenkin teo]lisuustTöväestön suhteen h`.vin edustavia.
Maassainme julkaistaan m}'ös virallista tapaturmavakuutusti]astoa,

joka käsittää kaikki vakuutus}7htiöt, mutta invaliditeettitapausten
jaoittelun vuoksi tämä tilasto ilmest}'}T palkkatutkimuksen kannalta
pahasti m)`öhäst}'neenä - vuoden 1931 ti]asto ilmestyi syksyllä
1935 -josta s?`}-stä, koska tämä tutkimus on haluttu ulottaa mahdollisimman lähelle n`Tkvaikaa, on tä`'t``n`Tt kä}'ttää yksinomaan
sel]aisen }'htiön tilastoja, joka on antanut ne kä?Ttettäviksi vuoteen
1934 saakka. Ilmestyneitten virallisten tapaturmavakuutustilastojen
perusteella voidaan todeta, että Teollisuudenharjoittajain Tapaturmavakuutus}'htiön i)alkkatiedot ovat poikkeuksetta olleet hy\'in lähellä koko maan keskiarvoa.
Teollisuudenharjoittajain

Keskinäisen

Tapaturmavakuutus-
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yhtiön palkkatilastol]a on tietenkin huomattavia puutteita, mutta
koska se on ollut täydellisin saatavissa oleva lähde, on sitä täytynyt
käyttää ja, inikäli mahdollista on, yksityisissä tuotannonhaaroissa
tarkistaa sen tietoja muiden palkkatietojen avulla. Tärkein puute,
paitsi sitä,että tilasto käsittää vain osan teollisuutta, on se, ettei
miesten ja naisten palkkoja voida erottaa toisistaan. Luontoisetujen
i.ahassa arvioiminen tapahtunee niinikään eri liikkeissä ei`ilaisten

perusteiden mukaan huolimatta vakuutusyhtiön yhtenäisistä
ohjeista, mutta toisaalta on huomattava, että luontoisetujen merkitys

palkanmuodostuksessa on teol]isuudessa yleensä suhteellisen
vähäinen. Koska vakuutusmaksujen suui`uus riippuu päiväpalkko-

jen koi`keudesta, on luultavaa, että vakuuttajat ilmoittavat vakuutus)'htiölle mieluummin liian alhaisia kuin liian korkeita päiväpalkkoja. Tästä on seurauksena, ettei palkkojen absoluuttisia määriä voida pitää vakuutus}thtiön ti]astossa ]uotettavina, mutta sen
sijaan voidaan olettaa, että ne i.iittävän tai'kasti osoittavat palkkojen kehityksen vuodesta toiseen, koska eri vuosia koskevat tiedot
on laadittu samojen perusteiden mukaan. Jos siis laskemme vakuutusyhtiön tilastojen perusteella i)alkkojen kehitystä osoittavat
indeksisarjat, niin niistä ilmenee epäilemättä suurella tarkkuudella
todellinen kehit}7s. Mies-ja naist}'öläisryhmien keskinäinen suuruus-

suhde ei yleensä vaihtele niin nopeasti, että se tekisi tilastoaineistomme epäluotet,tavaksi.
Tässä kirjoituksessa ei ole tilaisuutta esittää palkkojen kehitystä
erikseen kussakin teollisuudessa taikka tuotannonhaai.assa, vaan

on t}.ydyttävä suurempiin ryhmityksiin. Ensinnäkin on erotettava
eri ryhmiksi toisaa]ta m a a t a 1 o u s - j a m e t s ä t y ö p a 1 k a t
ja toisaalta t e o 1 ] i s u u s t y ö p a 1 k a t. Viimeinainitut on edelleen jaettu kolmeen i`yhmään, nim. vientiteollisuuden,
kilpailun alaisenkotimarkkinateollisuudenja
suojatun
kotimarkkinateollisuuden ryhmiin.
Vientiteo]]isuuden r}-hmä käsittää puunjalostusteollisuuden kokonaisuudessaan.
Kotimarkkinateol]isuutta ryhmitettäessä on jako-

pei.usteena kä}.tett}. }'ksinomaan ulkomaisen kilpailun vaikutusta
ja sen mukaan on kilpailun alaiseen kotimarkkinateo]lisuuteen
laskettu inetalliteollisuus, kehruu- ja kutomateollisuus, vaatetustavarateo]Iisuus,

kuniiteollisuus, lasiteo]lisuus ja porsliiniteo]lisuus.
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Suojattuun kotimarkkinateollisuuteen on luettu kuuluvaksi tupakkateollisuus, sokeriteollisuus, kirja- ja kivipainot, lastaustyöt, sisä-

vesien laiva- ja lotjamiehistö, rautatiet ja raitiotiet, varastotyöläiset ja kuljetust}'öväestö sekä .sähkö- ja voima-asemien työntekijät.

Kä?'tettyä jakoperustetta johdonmukaisesti seui`aten ei yllä olevan
jaottelun suhteen voitane olla ei.i mieltä. Poi.sliiniteollisuus tosin on
voimakkaasti lisänn?rt vientiään ja on ehkä lähitulevaisuudessa las-

kettava vientiteollisuuteen kuuluvaksi, inutta tutkimuksen alaisena ajanjaksona se on kiistattomasti ollut kotimarkkinateollisuus,
ja vaikka viennin paljousmäärä viime vuosina on ollut suurempi
kuin kotimaahan m}.}Tt?- osa tuotannosta, tuotannon arvokkaanipi
osa kuitenkin on jään}-t omaan maahan ja kotimainen laskutus on
niin ol]en suurempi kuin ulkomainen.
Edellä olevaan r}.hmit}Tkseen on otettu ainoastaan ne tuotannoii-

haai`at, joissa t}-öpalkkojen vuotuinen kokonaissumma vakuutus}Thtiön tilastossa }'littää 5 milj. markan rajan. Koko teollisuutta

koskevissa numeroissa on sen sijaan otettu yhtiön koko vakuutuskanta huomioon. Erikoisesti on koi`ostettava sitä, ettei rakennusteollisuus ole ensinkään mukana edellä olevassa ryhmit}Tksessä.

Tämä johtuu siitä, että Teollisuudenharjoittajain Keskinäisessä
Tapaturmavakuutus}.htiössä vakuutetut rakennust}'öläiset eivät
edusta vai.sinaista rakennusteollisuutta, vaan muiden tuotannonhaarojen ainakin suureksi osaksi vakinaista rakennustvöläiskantaa.
Tarkastakaamme n\.t \'11ä olevan jaottelun inukaisesti t`Töpalklmjen kehit`-stä ei`i päär}Thmissä.

Seuraava selostus on vienti-

teollisuuden

huomattavasti täydellisemi)i

ja

metsätöiden

osalta

kuin kotimai`kkinateollisuuden suhteen, sillä vakuutus`Thtiön tilas-

tojen lisäksi on ainoastaan ensinmainituista ollut saatavissa inuita

palkkatietoja.
1.,

Maatalous-ja

metsät}'öpalkat.

Kuviossa n:o '1 on esitett}r metsätyöpalkkoja ja maatalouden
tilapäistöitä koskevat palkkakä}'rät.
Metsätyöpalkkojen kä}Trä
koskee metsänhakkuu-, ajo- ja uittotöitä ja on piirretty vakuutus-

yhtiön tilaston i)erusteella.
Maatalouden tilapäistöitä koskevat
palkkakäyrät on saatu sosialiministeriön virallisesta palkkatilastosta
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ja tarkoittavat omassa i.uoassa olevan miespuolisen maataloustyöläisen päiväpalkkaa kesällä ja talvella. Tämä i`yhmä on maataloustöissä tosin pieni, mutta kuitenkin riittävän suuri osoittamaan maatalouspalkkojen yleistä tasoa, ja sitäpaitsi se on ainoa tvöläisryhmä,

joka on suoraan rinnastettavissa metsät}'öläisiin. Koska maataloustyöpalkoista on viralliset tilastot, ei tässä kirjoituksessa tarkasteta
ensinkään yksityiskohtaisemmin eri maataloustyöntekijäryhmien

palkkojen kehitystä, vaan pidetään ainoastaan silmällä sitä tärkeää
kysymystä, millainen on maatalous- ja metsät}Töpalkkojen keskinäinen suhde, ja silloin voidaan vertailuissa ottaa huomioon ainoastaan se maatyöväen r}rhmä, joka työskente]ee vastaavissa olosuhteissa kuin metsätyöläiset.

Metsätyöpalkkatutkimuksen kannalta on ei'ittäin valitettavaa,
ettei tilastosta ilmene erikseen tekomiesten ja ei`ikseen ajomiesten

palklmja, sillä molemmat on }.hdistetty samaksi r}-hmäksi siten,
että ajomiehen päiväansio on jaettu miehen ja hevosen kesken ja
otettu tilastossa huomioon luonnollisesti vain ensinmainittu. Muunnettaessa ajomiehen päiväansio miehen päiväpalkaksi menetellään vakuutusyhtiön ohjeiden mukaisesti siten, että }'hteisestä päivä-
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ansiosta
osuudeksi.

lasketaan ajomiehen ])alhksi 1/.3+/``` ja loput he`Tosen
\'iimei]iainittu on siis aina \rähintään \.htä suui`i kuin

miehen ansio, mutta kc'skimääi`in sääniiö]lisesti suuremiti.

\'akuut-

tajien etujen mukaista on liionnollisesti laskea he`'osen osuus mahdollisimman suui`eksi.

Metsät?.ö])alkkatutkimuksen kannalta olisi eduksi, jos palkkatilasto

olisi

laadittu

hakkuukausittain

eikä

kalentei.i`.uosittain,

mutta esillä ole`'assa t,a])auksessa ei ole voitu kä}'ttää tätä mene-

telmää, sil]ä vakuutus`.htiö kantaa `.akuutusmaksut kalentei`ivuosittai)i. \'iinikään ei ole voitu suorittaa niinkäänlaista r\'hmittel`.ä ai]imattitaidon iterusteella, mikä ei)äilemättä olisi suota`'aa,
sillä

i)ä.i`.äansio

`-aihtelec.

tä}.sin

sanianlaisissa

tilosuhteissakin

huomattavasti t}.öntekijäin anm`attitaidon mukaan. Tämän tekijän
`.aikutuksen huon`ioon ottamin(`n on täi.keää etenkin i)ula`-uosina,
jolloin metsät\.övoiman tarjont£i on ollut iioikkeuksellisen suui`i ja

jolloin töihin on titettu suhteellisesti enemmän ami`iattitaidottomia
kuin säännöllisinä aikoina. Koska metsätöissä ei kä}.tetä juuri ensinK Uvl 0 Np2
Pir>-.rLpuJ6Lenl_ek,opai'.k.c,
u uo 5 r. ri cz / 9 2 / - JS
l-o`ÅODci/kko

P;riokuu//orrielr:i{r^..

`

.--`
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kään

naist}'övoimaa,

edustavat

esitet}.t

numei`ot
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miest`.öläisten

palkkoja.
Tai`kastettaessa kuviota n:o '1 huomataan, että metsät}-öi)alkat
ovat vuodesta 1923 vuoteen `1930 p}.s?rtelleet suui`in piirtein katsoen
samalla tasolla, kuitenkin niin, että vuoteen `1929 saakka on havaittavissa heikko nousutaipumus, mutta v. 1930 tuntuu jo selvästi
laskukauden vaikutus. Mvöskin muiden lähteiden avulla voidaan
todeta, että kehitvs on ollut tämänsuuntainen. Muutamissa maamme
vesistöissä
on nim. alkujaan valtion metsänhoitajien toimesta
pidetty keväisin ja s}'ks}'isin i)alkkakokouksia, joissa uitto}rhdist}.kset ja suurimmat t}'önantajat ovat olleet edustettuina, ja näissä
kokouksi;sa on vahvistettu urakkahinnoitteluperusteet ja t}-ötaksat

seuraavaa hakkuukautta varten. Valitetta`.asti tiedot ovat `-leiskatsauksen kannalta kä}-ttökelvottomat tukkien hakkuutaksojeii
suhteen, koska iiiiden \.ksikköperusteet suui`esti `raihtelevat, mutta
pai)erii)uitten ja halkojen hakkuusta sekä uittot}7öi)alkoista on
sen sijaan saatavissa verrannollisia tietoja pitemmältä ajanjaksolta.
Kuvioissa n:o 2, 3 ja 4, jotka on laatinut metsänhoitaja {4sS¢J.
W/'[.t.Å7ticmJ®

palkkakokousten

pö}-täkirjojen

i)erusteella,

esitetääii

paperipuiden ja halkojen hakkuuiialkat pinokuutioinetriä kohden
eri osissa maatamme sekä uittomiesten tuntipalkat. Kuvioissa on
keväällä sovittu palkkaerä merkitt}- asianomaisen vuosilu`'un
kohdalla olevalle pyst}'suoralle viivalle.

Seui`aava piste on saiiian

vuoden s}.ksyn palkkaerä. Tilastot ulottuvat, kuten huomataaii,
kevääseen 1935 asti. Kuvion n:o 2 suhteen on huomattava, että se
tarkoittaa 2 in: n pituisen puolipuhtaan i]aperipuun tekopalkkaa
pinokuutiometrjltä.
Kuvioiden n:o 2, 3 ja 4 palkkakä}'rät pitävät täydellisesti ?.htä
kuvion n:o 1 metsätyöpalkkakä`Tän kanssa. Vuonna 1923 osoitta`'at kaikki neljä eri lähdettä inflation aiheuttaman palkkojen
noi)ean kohoamisen päätt}.neen. Palkat o.vat senkin jälkeen olleet
suui`in piirtein katsoen noususuunnassa vuoteen `1929 saakka lukuun
ottamatta vähäistä laskua vuosina 1924 ja `1925, jonka kaikki lähteet mei.kitsevät. Yhtä])itävät kuviot ovat myös siinä suhteessa,
että palkkataso on ollut alimmillaan v. 1932, jolloin v. 1930 alkanut
palkkojen laskusuunta päätt}'i. Vuosina '1933 ja `1934 on palkkataso keskeytyksettä noussut, joskaan ei }'htä j}rrkästi, kuin mitä se

pahimpina pulavuosina laski.
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Kuviot n:o 2, 3 ja 4 osoittavat, että metsätöiden palkkataso on
tuntuvasti erilainen eri osissa maata. Korkeimmat ovat metsätyöpalkat Lapissa sekä Pohjois-ja Koillis-Suomessa ja alimmat EteläSavossa ja Länsi-Suomessa. Ero johtuu toisaalta elinkustannusten
erilaisuudesta, toisaalta siitä, että Etelä- ja Länsi-Suomessa metsä-

töitä suorittavat etupäässä paikkakuntalaiset, kun sen sijaan maan
iiohjois- ja itäosissa metsätyöt jäävät harvan asutuksen vuoksi
suurelta osaltaan etäisten asutuskeskuksien väestön ja vieraspaikkakuntalaisten suoritettaviksi.
Uittot}.öläisten tuntipalkkojen suhteen kuviossa n:o 4 on huomattava, ettei työpäivä suinkaan ole
8-tuntinen, vaan palkkaa saatetaan maksaa jopa '14-15 työtunnilta
vuoi`okaudessa Lapin sydänmaiden pitkillä uittoväylillä. Suomen
Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliiton kevätkesää 1935 koskevan tiedustelun perusteella, joka koski kaikkiaan 30 220 uittotyöläistä todettiin, että työpäivän keskimääräinen pituus oli uittotöissä Oulun läänissä 13.94 tuntia, Itä-Kai.jalassa '11.76 tuntia ja

muualla Suomessa 10.85 tuntia.

Uittotöiden helppous tekee tämän

!S
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mahdolliseksi, sillä tukinuittaja voi käyttää osan työajastaankin
lepoon ellei vaikeampia puiden ruuhkautumia tapahdu.

Todettuamme nyt, että kaikki käyttämämme eri lähteet ovat
yhtäpitäviä metsä-ja uittotyöpalkkojen kehityksen suhteen, voimme
ryhtyä lähemmin vei`taamaan toisiinsa kuvion n:o 1 metsätyöläisten
ja maataloustyöläisten palkkakä}'riä.
Selv}/'yden vuoksi tulkoon
tässä vhtevdessä vielä kei.ran koi`ostetuksi, että vakuutus}7htiön
metsätyöpalkkatilastoon sisält}7vät myös uittotyöt, joten metsätyöpalkkakä}'rä edustaa sekä metsä- että uittotyöläisiä.
Uittotöiden osuus on kuitenkin huomattavasti pienempi kuin metsätöiden.

Vei'tailu maatalouspalkkojen ja metsätyöpalkkojen välillä osoittaa, että nämä työpalkat ovat ilmeisessä riippuvaisuussuhteessa
keskenään, si]lä palkkojen yleinen kehityssuunt.a on o]lut kummassakin t}'öpalkkai`yhmässä täsmälleen sama koko tutkittavana ajanjaksona vuoteen 1932 saakka, jolloin vasta kä}'rien suunnat huoinattavammin poikkeavat toisistaan. Edelleen voidaan tehdä se
havainto, että metsät}'öpalkat ovat säännöllisesti olleet korkeammat kuin vastaavat maatalouspalkat talvella, mutta k e s ä p a 1 kat maataloustöissä ja
metsät}'öpalkat nä}'ttävät
pysytelleen
sainalla
tasolla
vuodesta
t o i s e e n. Erittäin merkillepantava yhtäläis}'}'s on se, että nämä
ei`i palkkaerät ovat olleet vuosina 1930-32 melkein samat. Huomattavia poikkeuksia esiint}`}' vasta, kuten sanottu, aivan viime
Vuoslna.

Maatalouden kesät}'öpalkkojen ja metsät}'öpalkkojen }.htäläis}-?.s johtuu ilmeisesti siitä, että kuinmatkin edustavat kausiluontoista työtä ja käyttävät samaa t}'övoimaa. Kesällä, sadonkorjuun
aikana, maatalous maksaa tavallista korkeampia iialkkoja ja tal-

vella taasen -ennen kaikkea sahatukkien kaadon ja ajon `.uoksi metsätyöt ovat kiireisimmät ja t}Töpalkat niissä koi`keammat kuin
samanaikaisissa maataloustöissä. Paperipuiden hakkuu sen s`ijaan
voitaisiin jakaa eri vuodenaikojen osalle tasasuhtaisemmin kuin
sahatukkien kaato, mutta niidenkin vedät}'s on joka tapauksessa
suoi`itettava talvella.

T\Täitä seikkoja silmällä Ttitäen on aivan luon-

nollista, että maatalouden kesät}'öpalkat ja metsätyöpalkat lähentelevät toisiaan, koska kumpikin kä}.ttää samaa työvoimaa, mutta
kiirein t`'öaika sattuu eri vuodenaikaan.
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Se

seikka,

että

niaataloust}7öiialkat

o`.at

tal`.ella

metsät`-ö-

i)alkhja alemmat, johtuu, paitsi siitä, että t}'öntarjonta on talve]la
maataloudessa `.ähäistä, m}-ös siitä, että metsätöissä kä`'tetään huomattavan iialjon \.iei.asi)aikkakuntalaisia, joilla useissa tai)auksissa
on kotiseudullaan i)ei`he huolletta`'ana ja joiden elämä t`-öi)aikalla-

kiii tulee `-mmärrettä`-istä s}'istä kal]iimmaksi kuin i)aikkahntalaisten, niikä seikka (`n tietenkin oinansa `'aikuttai"`an korotta\-asti ]ta]kkatasoon.

}Iielenkiintoista oii todeta, että edellä esitet`-t ha`-ainnot iiiaatalous- ja metsät}-öpalkhjen keskinäisestä riipi)uTaisuussuhteesta

pitävät iiaikkansa m}.ös Ruotsiin iiähden, mikä onkin luonmllista,
koska iiiaaseudun tal(iudelliset olosuhteet ovat niolenmiiii i)iiolin
Pohjanlahtea likit)itäeii saiiianlaiset.

Ruotsin oloja on täiiiä.ii kii'-

joittaja käsitell\'t aikaiseiiiiiiiii }Ietsätaloudellisen .\ikakauskirjc"i
n:ossa 3 \.. J{)3,-j julkaistussa kirjoituksessa, josta s\'\'stä Ruotsia kos-

ke`.at tilastot si`.`iutetaan kokonaan tässä `-hte`-dessä, `.aikka ne
osaltaan \.ah`-istaisi`.at tässä esitct`'t ha`.ainnot oikeiksi.

Koska imtsät}-öpalkkah-s\-m`.s on ollut Suoinessa viime `Tuosim
L( U \ ` 1,:]\ No4

::LL/-Cm;uecssr::an/}.;:;.LpaLk`i'.
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vilkkaan poliittisen mielenkiinnon kohteena, kiinnitettäköön tässä
k`'s`rm}.ksen ajankohtaisuuden `'uoksi \'ielä huomiota eriiisiin metsätöiden palkanmuodostukseen vaikuttaneisiin seikkoihin nimenomaan
pulakaudella.

Taulukossa n:o `_1 on `'ei`rattu toisiinsa ])uunjalost`is-

teo]]isuuden

hankkimaa
raaka-aineniäärää,
täi`keimi)ien
i.aakaaineiden hintakehitystä, \.alniiiden tuotteiden hintoja ja metsät}'ö-

palkkoja. Indeksilukujen i"rusvuodeksi on valittu vuosi 1926, jota
taloudellisissa tutkimuksissa }-leensä on totuttu pitämään i)noi.maa[ivuotena)).

Poikkeuksen muodosta`.at selluloosapuut, joista on saa-

tavissa hintatietoja

ei`ikseen sulfiitti- ja

ei`ikseen

sulfaattii)uista

vasta vuodesta '1927 1älitien, mutta tällä seikalla ei ole `rertailujen

kannalta

suurta

kä}'täniiöllistä

mei.kit`-stä,

sillä

hintätaso oli vuosina ']926 ja 1927 suunnilleen sai]ia.

raaka-aineiden
Kuusisten siil-

£iittise]luloosapuiden suhteen olisi indeksien ])ei`ustana `'oitu kä}-t-

tää hiomopuiden hintaa v. L{J.26, sillä näiden raakapuulajien `-älillä

on h}'vin pieni hintaei.o. Kuten taulukosta huomataan, ei tämä
olisi kuitenkaan merkinn}'t juuri mitään indeksilukuihin nähden.
Taulukko

n:o

'.L.

Raaka-aineen hintatiedot vuodelta 1934 ovat Tilastollisesta päätoimistosta
saatuja ennakkotietoja, mutta saattavat poiketa enintään muutaman peiiniii verran
lopullisista arvoista.
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I-Iakkuumäärätiedot on saatu Keskusmetsäseura Tapion vuosikirjoista ja ne tai`koittavat }'ksit}'ismetsistä hakattua puumääi.ää.
Raaka-aineen hintatiedot ovat virallisesta teollisuustilastosta ja
vientiarvoindeksit Pohjoismaiden Yhdyspankin julkaisusta »Unitas».

I-Iakkuumääi`ää koskevat tiedot osoittavat, että puunjalostusteollisuus oli nousukauden päätt}'essä korkean raakapuun hintatason vallitessa hankkinut suuret puutavaravarastot, ja kun sahatavai`an vienti lisäksi huomattavasti supistui, o]i seui.auksena, että
pahimpina pulavuosina 1931 ja 1932 tehtailla oli entuudestaan i`iit-

tävät raakapuuvai`astot, josta syystä uudet hankinnat supistettiin
mahdollisimman vähiin. Tästä sv`.stä oli hakkuumääi.ä v.193'1 vain
n. 2/5 normaalivuosien määrästä.
Tämä metsätyön tarjonnan
suui`i supistuminen oli luonnollisesti omiaan alentamaan metsätyöpalkkoja, kun lisäksi t}'övoiman tarjonta oli työttömyyden vuoksi
poikkeuksellisen runsas.
Suui.et varastot aiheuttivat myös sen,
ettei tehdasvalmistukseen käytetyn raakapuun keskihinta alentunut läheskään samassa suhteessa, kuin mitä kantohinnat laskivat
mainittuina pulavuosina.
Metsätyöpalkkojen kannalta on täi`keää havaita, että sahateollisuus on huomattavasti suurempi metsät}Tönantaja kuin paperi- ja

puumassateo]1isuus. Osoitukseksi tästä mainittakoon, että hakkuumääi.än jakautuminen vksitTismetsissä on kolmena viime vuotena
vaihdellut Keskusmetsäseura Tapion vuosikirjojen mukaan seuraavasti eri raakapuulaatujen kesken:

Sahapuita......

Paperipuita....

Sulfaattipuita
..
Muita puutavaroita

Vuosina 1932 ja 1934 oli sahateollisuus kaksi kei.taa ja v. 1933

}-li kolme kertaa suurempi metsät}.önantaja kuin paperi- ja puumassateollisuus. Mitä suurempi hakkuumäärä on, sitä suurempi
näyttää myös olevan sahapuiden suhteellinen osuus. T\Täissä oloissa
on selvää, että metsät}Töpalkat riippuvat lähinnä sahateollisuuden

TvöPALKKOJEN KEHiTVKSESTÄ SUoMESSA `.V. 1920-1934

suhdanteista ja
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sahateolli-

suus on hvvin suhdanneherkkä.
Vei`tailu

i`aaka-ainehintojen

ja

valmiiden

tuotteiden

vienti-

hintojen kehityksen välillä osoittaa, että i)aperi- ja puumassateollisuudessa raaka-ainehinnat ei`.ät ole laskeneet läheskään samassa
suhteessa kuin valmiiden tuotteiden hinnat. Viimemainitut ovat

jatkuvasti alentuneet, mutta paperii)uiden hinta on sen sijaan vuoden
1934 ja kuluvan vuoden aikana selvästi noussut. Sahatukkien hintakehit}Ts verrattuna sahatun tavai`an hintaan on ollut jonkin veri`an
edullisempi lukuun ottamatta `'uosia 1930 ja '193'L, jotka olivat

sahateollisuudelle suurten tappioiden aikaa.

}Ietsä- ja uittot`'ö-

palkat alenivat aluksi tuntuvasti hitaammin kuin vientihinnat,
mutta saavuttivat `r. `1932 suunnilleen saman tason. Sahateollisuuden aseman parantuessa ovat ]ialkat sen jälkeen nousseet vastaavassa suhteessa huolimatta siitä, että paperin ja puumassan

hinnat ovat jatku`rasti laskeneet.
r\'äiden taloudellisten tekijäin }'hteydessä on lisäksi huomatta`.a
pari tärkeää metsät?Töpalkkojen kehit}'kseen `.aikuttanutta seikkaa.
Ensinnäkin on pulakaudella annettu suorittaa talvityöttömvvden
lieventämiseksi ei`äinäisiä metsätöitä vuodenaikana, joka on e])äedullinen näiden töiden suoritukselle.
Niinpä on keskitalvellakin
teetett}' puolipuhtaiksi kuorittuja i)aperii)uita, vaikka niiden säännönmukainen tekoaika on ke`'ät- ja s}'}-skaudet.
Epäedullisen
tekoajan vuoksi on t}'ösaavutus tällöiii luonnollisesti ollut huono
alentaen päiväansiota.
Toisekseen on jo pitemmän ajan vaikuttanut metsätöiden paLkati-u
muodostukseen keskimääi`äisen hakkuumääi.än jatkuva pienent\.minen hakkuuta kohden. Metsänhakkuiden lukumääi`ä on siis suui`esti lisääntynyt ja metsät}Töt tulleet sirotelluiksi ?.hä useammaii
työmaan kesken. Metsät}'öpalkkojen kannalta merkitsee tämä sitä,
että hakkuutyöt jäävät }-hä eneinmän i)aikkakuntalaisten suoi`itettaviksi useinkin sivutöinä, jolloin monesti vain osa päivästä kä}.tetään metsätöihin. Tästä on luonnollisesti seurauksena, että keskimääräinen päiväansio työpäivää kohden alenee.
Esillä olevan
näkökohdan täi`ke`'den vuoksi esitettäköön seui`aava Keskusmetsäseura Tapion laatima taulukko, joka osoittaa keskimääräisen hakkuumäärän hakkuuta kohden maan yksit}-ismetsissä:
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Keskiinääräinen hakkuumäärä
hakkuuta kohden k.-m3
1920

...........,1093

J925

...........

593

4930

...........

334

1932

...........

278

1934

.....

271_

_

.....

Iiakkuumääi`än pienencminen johtuu Keskusinetsäseura Tapion
vuosikirjan mukaan hankintahakkuiden lisäänt}rmisestä ja siitä,
että metsänomistajat pyrkivät saamaan jatkuvasti tuloja metsistään juoksevien menojensa i)eittämiseksi.
Vähentynyt metsäiiääoma ei sitäiiaitsi salli ottaa metsistä }Thdellä kertaa suurempia
T7uumääriä.

Kuvioista n:o 2, 3 ja 4 ilmeni, että vuoden 1(J35 kevättalvella
t}'ötaksat ovat olleet korkeainmat kuin v. 1934, josta s}-}rstä keskipäiväansio on noussut.
Suomen Puunjalostusteollisuuden T}'önantajaliitto oli järjestänyt helmi-inaaliskuussa 1_935 ensi kei`i.an
tehokkaamman metsätyöpalkkojen tai`kkailun, joka toimitettiin

siten, että eri työmailla valittiin joukko hakkuu-ja ajotöihin tottuneita t}-ömiehiä, joiden t}Tösaavutuksia seurattiin i)itemmän ajan
kuluessa. Tarkkailun käsittämillä t`.ömailla tvöskenteli vhteensä
2_1180 tekomiestä ja

.15193 ajomiestä.

Keskitason tekomiehen

]täiväansioksi koko inaassa tuli Smk. 29: 62 ja ajomiehen Smk. 82: 23.

Nämä numerot osoittavat, että tekomiesten ja ajomiesten päiväansioiden

ei`o on Suomessa h}/'vin suuri, tässä tapauksessa 2.78-

kertainen. Ei`o johtuu ilmeisesti siitä, että hakkauttavat yhtiöt
eivät }'leensä i]alkkaa suoraan tekomiehiä, vaan hakkuu-urakat
annetaan miltei i)oikl"uksetta ajomiehille, jotka sitten vuorostaan
ottavat palvelukseensa tekomiehet ja maksavat näille sovitun osan
ansiostaan.
Kun tekomiesten päiväansioiden suhteen on julkis`iudessa esiint}.n?'t paljon t}'}'t}rmättömyyttä, ovat ei`äät yhtiöt
r\-ht`'neet \-iime aikoina t\'ötaksoissa suoi.aan määi.äämään, kuinka
suuri osa ajotaksasta on maksettava tekomiehelle.
Jos Suomen metsät}-öpalkkoja veri`ataan äsken mainittujen
palkkatarkkailutulosten ijerusteella Tastaa`Tiin Ruotsin ja Norjan

metsät}.öpalkkoihin, huomataan, että tekomiesten palkat ovat
Siiomessa alemmat kuin näissä maissa, inutta ajomiesten päivä-
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ansiot ovat Suomessa ja \Torjassa suunnilleen samat ja Ruotsissa
ainoastaan jonkin verran korkeammat kuin ineillä.
Viimemainittujen keskimääi.äinen päiväansio hakkuukaudella 1934-35 oli nim.
T\Torjassa N.kr. 6: 61 ja Ruotsissa R.ki.. 9: --. Mitkään inuut työ-

i)alkkar}'hmät eivät ole näissä kolmessa pohjoismaassa niin lähellä
toisiaan kuin juuri ajomiesten ]täiväansiot.
Vei.rattaessa toisiinsa paperi]}uiden tekotaksoja ei.i vuosina on

huomattava, että vv. 1922-26 paperipuut }rleensä hakkautettiin
tiheämmistä metsistä kuin nyk}'isin. Tästä johtuen on t}.önteko
n}'k}Tään jonkin veri`an hitaampaa, mutta toisaalta on huomattav.a,
cttä tvötaksat ovat o]leet vuoden 1935 aikana selvästi koi.keammalla
kuin ensinmainittuina `.uosina.
Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliitto on kuluvan
viioden aikana tarkkaillut ensi keri.an uittot}.ö]äisten palkkoja.
Tarkkailu käsitti 25 yhtiön t}.ömaat, joilla uittotyöt kest,ivät keskimäärin kuukauden.
Oulun läänissä koski t,arkkailu kaikkiaan
4 609 uittomiestä ja näiden keskimääi`äinen päiväpalkka oli Sink.
52: 97. Itä-Karjalassa olivat vastaavat luvut 7 382 miestä ja Smk.
37: 40 ja muualla Suomessa `18 229 miestä ja Smk. 31: 68.

T\'ämä

numerot osoittavat, että i)äi`.äpalkat o`.at o]leet uittotöissä jonkin
vei.ran korkeammat kuin metsätöissä, mikä tietenkin johtuu lä-

hinnä t}'öpäivän pituudesta, mutta osittain m}'ös siitä, että maatalousväestö ei ehdi osallistua uittotöihin samassa määrin kuin
metsätöihin.
Toimitetussa i)alkkatarkkailussa luokiteltiin metsät}'öntekijät
]`ääammatin perusteella kolmeen r}'hmään sen seikan selvittämiseksi, millainen eri väestökerrosten osuus on metsätyöläiskannasta.
R`'hmät olivat seuraavat: v a r s i n a i s e t m e t s ä t }' ö 1 ä i s e t,
jotka ovat vähintään 6 kk. vuodessa inetsä- ja uittotöissä, t a 1 o 11 i s e t j a p i e n v i 1 j e 1 i j ä t, jotka työskentelevät lisäansiok-

seen osan vuodesta (1-5 kk.) metsä-ja uittotöissä sekä t i 1 a p ä iset
metsät}'öläiset, joita ei voi laskea
kumpaankaan
äsken mainituista i.yhmistä. Suuruussuhteet jakautuivat seuraavasti:
Tekomiehet Ajomiehet Yhteensä
\7arsinaiset inetsätyöläiset

..

Pienvilje]ijät ja talolliset

....

Tilapäiset metsät}röläiset

..

26.4
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\-äiiiä . numerot osoittavat, että metsät?Töläisten pääosa on
maanviljel}.sväestöä, joka metsä- ja uittotöiden avulla hankkii
itselleen raha-ansiota. Tilasto koskee tietenkin ainoastaan yhtiöiden
oinia t}'ömaita. I-Iankintahakkuissa on maanviljelysväestön osuus
luoiinollisesti vielä suuremi)i.

Kahtena viime vuotena toimeeniiantu valtioneuvoston järjestämä palkkatarkkailu on osoittanut, että i)alkkataso on suui`ten
}Thtiöiden ja metsähallituksen työmailla korkeampi kuin ])ienten
hakkauttajien t}'ömailla ja hankintatyömailla. Metsät}-öpalkkojen

}'leistä tasoa ai`vosteltaessa olisi tärkeää tietää, miten hakkuumäärä
jakaantuu ei.i hakkauttajar}.hmien kesken.
Ylimetsänhoitaja P. .J. PeJ!Cczri.n tutkimusten mukaan (Yksityismetsien hakkauksista hakkuukauteiia 1933-1934. Keskusmetsäseura Tapion
vuosikirja v. 1934.) tuli maan ?''ksit}''ismetsissä suomenkielisten

metsänhoitolautakuntieii alueella järeiden
suurostajien osalle 60.o °/o, paperipuista

i)uiden

hakkuumäärästä
muunlaisesta

48.6 °/o ja

pieniiuusta 33.8 °/o.
Metsänomistajat hakkauttivat vastaavasti
20.3 %, 45.5 °/o ja 52.5 °/o jäännöksen jakautuessa muiden pien}'i`ittäjien, kuten i)ienten sahojen ja \.älittäjien keskeii. I-Iakkuiimäärästä tulee suurostajien osalle niin ollen suunnilleen puolet,

mutta kuii näiden työmaat ovat etupäässä suuria, jakaantuu hakkuut`-ömaiden lukuiiiääi-ä i)äinvastaisessa suhteessa, äsken mainitun

tutkiinuksen i)erusteella oli iiim. kaikista hakkuista metsänomista-

jien omia hakkuutyömaita 58.i °/o.

Iiankintahakkuut ovat sitä-

i)aitsi viime vuosina lisääntyneet.
Sainantai)aiseen tulokseen tullaan, jos tai`kastetaan maksettujen

metsätyöpalkkojen

suhdetta

toisiinsa

ei`i

hakkauttajar}Thmissä.

\'uoden 1930 tai)aturmavahutustilaston mukaan metsä-ja uittot}-öpalkkojen kokonaissumma oli Suomessa 60].3 milj. mk. Tästä

määi.ästä oli valtion, siis inetsähallituksen, osuus 23.i °/o, Suomen

Puunjalostusteollisuuden Työnantajaliittoon
kuuluvien hakkauttajien, siis suurten työnantajien osuus 42.o °/o ja pienten hakkauttajien osuus 34.9 °/o.

Kun sekä inetsähallitus että metsänomistajat
p}.rkivät lisäämään hankintamyyntejä, tulee suurteollisuuden merkit}.s metsätvönantajana jatkuvasti pienentymään.
Mitä metsät}.öväestön elinkannan kehit}rkseen pulakaudella tulee,
on palkanalennusten ohella otettava huomioon toinen elinkantaan
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vaikuttava iiäätekijä, nim. elinkustannusten kehitys.
Virallisen
elinkustannusindeksin mukaan oli hintataso v. 1934 20 °/o aleinpi
kuin v. 1928, jolloin elinkustannukset olivat kalleimmillaan. Jos
laskemme metsätyöläisten realipalkkaindeksit käyttämällä perusvuotena vuotta 1928, saamme seuraavat suhdeluvut:
Realipalkkaindeksi
.....

105

.....

91

r\'ämä suhdeluvut osoittavat, että elinkustannusten voimakas
aleneminen
on pulakaudella suuresti tasoittanut palkanalennusten vaikutusta metsätyöläisten elinkantaan, joka v. 1934 jo on
palautunut vuoden 1928 tasolle.
[[.

a\

Teo]]£suust+röpaL]„t.

Vientiteollisuus.

\-ientiteollisuuden r`.hmä käsittää tässä tutkimuksessa sahat,
i]aperi-ja puumassatehtaat, faneeri-ja lastuvillatehtaat sekä i.ullatehtaat.
Kaikki nämä teollisuudet kuuluvat siis puunjalostusteollisuuden T)iiriin.

Päi`.äpalkkojen kehit}-s vieiititeollisuudessa on esitett}r kuviossa
n:o 5. Siitä ilmenee, että t}'öpalkat kohosivat tässä teollisuudessa
keske}.tyksettä vuoteen `1928 saakka. V. `1925 havaitaan heikko
hidastuinisilmiö palkkojen nousussa. V. 1928 noususuunta selvästi
taittuu, mutta päiväansio oli kuitenkin v. 1929 jonkin veri`an koi`keampi kuin edellisenä vuotena. Palkkojen lasku alkoi v. 1930,

jonka keskipalkka kuitenkin jäi vielä vuoden 1928 tasolle. Pulakaudella on laskusuunta ollut jyrkkä ja alimmillaan oli päiväansio
v. '1933, jolloin se oli 20.9 °/o pienempi kuin v.1928. Elinkustannusindeksi oli kuitenkin samanaikaisesti alentunut 18.8 °/o, joten reali-

palkka oli tällöin ainoastaan hiukan alempi kuin v. 1928. Jälempänä
iliiienee, että tämä realipalkan lasku johtuu sahateollisuuden vaikutuksesta,
2

sillä paperi- ja puumassateollisuudessa ei realipalkka
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Vuonna 1934 palkkataso vienti-

ja realipalkkaindeksi oli silloin 104.4.

Vientiteollisuuden työläisten elinkanta oli niin ollen mainittuna
vuonna parempi kuin v. 1928.
Vientiteollisuuden keskiinääräiseen päiväansioon vaikuttaa hy`'in ratkaisevalla tavalla sahateollisuuden sekä paperi-ja puumassateollisuuden keskinäinen suuruussuhde, sillä palkkataso on viimemainii,ussa korkeampi kuin sahateollisuudessa. Jos tarkastamme

näitä teollisuudenhaaroja ei.ikseen, huomaamme, että palkkojen
nousu vuodesta `1933 lähtien on ollut voimakkaampi, kuin mitä
vakuutus}-htiön tilasto osoittaa, mutta sahateollisuuden lisääntynyt
vaikutus vuosikeskiai`voon aiheuttaa, ettei tämä }'hteinen keskiai.vo
kohoa }'htä noi)easti, kuin mitä palkkataso todellisuudessa on noussut.
Tämä sama tekijä on toisaalta saattanut aiheuttaa, että palkkojen
lasku on ollut pahimpina pulavuosina jonkin verran suurempi, kuin
mitä vakuutus}'htiön tilasto osoittaa, sillä sahateollisuus supisti

juuri silloin tuotantoaan ja työskenteli tavallista ])ienemmällä työvoimal]a.

Vientiteollisuuden i)alkoista on kuitenkin, kuten jo edellä mainit-

.{
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tiin, käytettävissä luotettavami]ia j a tai.kempia tietoj a kuin vakuutusvhtiön tilasto, nim. Suomen Puunjalostusteollisuuden Työnantaja1iiton palkkatilasto.

Paperi- ja puumassateollisuudessa on työ-

palkkojen lmhitys ollut tämän tilaston mukaan vv. 1928-35 seu1`aaVa:

Miehct
Keski
tuntiRealiaiisi()
i)alkkaSmk.
indcksi

Naiset
Keskituntiansio
Smk.

1928......

7: 42

`100

3: 67

1929......

7: 51

402

3: 70

1930.-....

7: 70

113

3: 79

4931.....-

6: 69

407

3: `20

4932......

6: 16

100

3:02

1933......

6: 38

106

3: 08

4934......

6: 69

113

3: 25

1935 maalisk.

6: 92

118

3: 43

Keskituntiansiotiedot tarkoittavat

kunakin

Realipalkkaindeksi

vuonna

elokuun

t}'öpalkkoja, 1ukuun ottamatta vuosia `1928 ja `1929, joiden tiedot

kttskevat kolmikuukautiskautta elo-lokakuu. Vuodelta 1935 on
ollut saatavissa maaliskuun palkkatiedot.
Työnantaja.liiton tilasto osoittaa, että tuntiansiot olivat korkeimmillaan elokuussa 1930.
Ensimmäiset palkanalennukset puunjalostusteo]lisuudessa toimitettiin syksyllä 1930, joten tämän vuoden
keskipalkat kuitenkin jäivät alemmiksi kuin edellisen vuoden, kuten
vakuutus}'htiön tilasto osoitti. Huomattavampi näennäinen ristiriitaisuus kummankin tilaston välillä on siinä, että Työnantajaliiton
tilaston mukaan palkanalennusten pohja saavutettiin v.1932, mutta
`'akuutusvhtiön tilaston mukaan vasta seuraavana vuonna. Todellisuudessa ei näiden tilastojen välillä kuitenkaan ole mitään ristii.iitaisuutta, sillä eroavaisuus johtuu siitä, että sahateollisuuden
osuus oli v. 1933 suurempi kuin edellisenä vuonna estäen siten pienen palkkojen nousun näyttäytymästä vielä vuoden 1933 päiväansiossa vakuutus`-htiön tilastossa.
Realipa]kkaindeksi osoittaa, ettei miestyöläisten elinkanta ole

pulakaudella alittanut paperi- ja puumassateollisuudessa vuoden
`1928 tasoa ja naistenkin suhteen havaitaan vähäinen alennus vain
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yhtenä vuonna, nim. v. 1932.
T\'}'k?'ään ovat realipalkkaindeksit
kummassakin r}'hmässä korkeammat kuin v. 1930, jolloin tuntipalkan nimellismäärä oli suui'immillaan.
Sahateollisuudessa on t}.öpalkkojen kehit}.s ollut T}'önantajaliiton tilaston mukaan seui`aava :
Miehet

Keskituntiansio
Smk.

Realipalkkaindeksi

Naiset

Keskitunti ansio
Smk.

6: 94

100

3: 56

7:04

111

3: 68

5: 78

99

3:05

5: 15

89

2: 77

5:26

93

2: 80

5: 60

10,1

Rcalipalkkaindeksi

3: -

Sahateollisuuden tilasto on laskettu vuoden 1935 aikana kokonaan uudelleen vuodesta 1928 lähtien laajan perusaineiston avulla,
sillä tilasto käsittää nyt kaikkiaan 96 ammattir}'hmää eli kä}'tännöllisesti katsoen T}'önantajaliittoon kuuluvien
sahojen kaikki
työläiset.
T\Tiinpä on vuoden 1928 tilastossa edustettuna 12143
mies-ja 4 610 naist}'öläistä. Vuoden 1934 tilastossa ovat vastaavat
luvut 10242 ja 4238.
Paperi-ja i)uumassateollisuuden tilasto
sen sijaan i)ei.ustuu n. s.
edustavaan tilastometoodiin, mutta
ammattir}'hmät on kokeilemalla valittu niin, että punnittu keski-

arvo vastaa kaikkien tehdast`'öläisten keskiarvoa.

Tämä tilasto

käsitti v.1928 2 755 mies-ja 1358 naistyöläistä.
vastaavat luvut olivat 3 817 ja 1706.

Vuoden 1934

Tvönantajaliiton tilasto

osoittaa,

että

sahateollisuudessa

on

pulakaudella toiineenpantu suurempia palkanalennuksia kuin paperija puumassateollisuudessa. Tämä onkin luoiinollista, sillä pulakausi
kohtasi erikoisen ankai`ana nimenomaan sahateollisuutta, toisaalta

sahatun tavaran hintojen alentumisen, toisaalta menekin voimakkaan supistumisen vuoksi. Paperi- ja puumassateollisuus on sen
sijaan tuotteiden hintojen alentumisesta huolimatta kyennyt vuosi
vuodelta lisäämään tuotantoaan.
Alimmillaan oli palkkataso sahateollisuudessa v. 1932, jolloin
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miesten realipalkka oli 11 °/o alempi kuin v. 1928.

V. 1933 ja vai.sinkin v. 1934 palkat ovat nousseet, niin että miesten realipalkka
viimeksi mainittuna vuonna oli hiukan korkeampi kuin v. 1928.
P\Taisten realipalkka oli jopa 6 °/o korkeampi. Palkanalennukset
ovat olleet miesten ammattir`rhmissä jonkin `'ei`ran voimakkaammat
kuin naisten r`'hmissä, ja naisten palkat ovat nousseet suhteellisesti
nopeammin kuin miesten palkat.
Sahateollisuuden tuntiansiotietojen suhteen on huomattava,
että ne tarkoitta`Tat ainoastaan varsinaista t}'öaikaa, kun sen sijaan

paperi- ja puumassateollisuuden tuntiansiotiedot käsittävät sekä
varsinaisen että ?.lit}-öajan.

b) Kilpailun alainen kotimarkkinateollisuus.

Päiväansion kehit`-s kilpailun alaisessa kotimarkkinateollisuu-

dessa ilmenee kuviosta n:o 5, joka osoittaa, että tämä kehit}'s on
ollut suurin piirtein katsoen samanlainen kuin vientiteollisuudessa.
M}'öskin päiväansion nimellismäärä on näissä teollisuuksi§sa o]lut
vuoteen 1929 saakka suunnilleen sama, kuitenkin niin, että kilpai1un alaisessa kotimarkkinateollisuudessa päiväansio on säännöllisesti ollut jonkin verran korkeampi kuin vientiteollisuudessä vuotta
1927 lukuun ottamatta. Tämä poikkeus johtuu silloisesta metalliteollisuuden työselkkauksesta, jonka vuoksi tämän korkeapalkkaisen
teollisuuden osuus vei`i`attuna muihin kilpailun alaisen kotimarkkinateollisuuden haaroihin oli poikkeuksellisen pieni painaen siten alas
`'hteistä keskiaTvoa.
Pulakaudella on t}Töpalkkojen kehit}'ksen }Tleissuunta ollut kummassakin teollisuuden päähaarassa sama, mutta palkanalennukset
ovat olleet vientiteollisuudessa joiikin verran suui.emmat kuin kil-

pailun
alaisessa
kotimarkkinateollisuudessa.
Toipumiskaudella,
jonka voi katsoa alkaneen vuoden 1933 jälkipuoliskolla, on palkkojen
nousu toisaalta ollut vientiteollisuudessa `-oimakkaampi.
Keskimääräinen päiväansio oli kilpailun alaisessa kotimarkkinateollisuudessa v. 1934 9.3 °/o alempi kuin v. 1928. Vastaava reali-

palkkaindeksi oli 114. Voimme siis todeta, että toimitetuista palkanalennuksista huolimatta t`'öväestön elinkanta on pulakaudella elinkustannusten vie]ä voimakkaamman laskun vuoksi parantunut
siitä, mitä se oli pu]an alkaessa.
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c)

Suojattu

kotimarkkinateollisuus.

Aikaisemniin

on

mainittu,

että

suojatun kotiniai`kkinateolli-

suuden r}-hmästä on jätett}' kokonaan ])ois rakennust}.öt.

\Täin

on teht?T, paitsi siksi, etteivät vakuutus\.htiön i.akennust`.ö`.äkeä
koskevat tiedot edusta varsinaista rakennusteollisuutta, m`.ös siksi,

että palkkavertailuja \.ai`ten saataisiin aikaaii r}.hmä, jossa suh-

dannevaihtelut tuntu\.at mahdollisiniman vähän.

Tosin on tähän

r}Thinää`n `Tielä jään}Tt tuotaiinonhaaroja, jotka ovat suui`esti riii)-

puvaisia vientiteollisuuden suhdanteista, nim. lastaust?Töt ja sisävesien laiva- ja lotjaliikenne, joka `.iimemainittu on suuriinmalta

osaltaan puuta`'ai.an hljetusta, mutta kun vakuutus`.htiön tilasto
edustaa sangen inei`kittävää osaa näistä töistä, ei niitä ole jätett}r
i'?'hmit}'ksen ulkoi)uolelle.

Vakuutettujen lukuinäärä on suojatun kotimarkkinateollisuuden
ryhmässä huomattavasti pienemi)i kuin edellä käsitellyissä i)ääryhmissä, josta s`.\.stä tilapäisten tekijäin vaikutus tuntuu tässä
r}-hmässä selveinmin kuin inuissa. Tämä ilme.nee parhaiten allaolevasta asetelmasta, joka osoittaa t}.öpäivien lukumäärän vakuutus-

yhtiön tilastossa kussakin päär}'hmässä vuosina '1928 ja 1934:
1928

Metsä-jauittot}'öt
Vientiteollisuus

......

..........

7397480
4`1446506

`1934

t}.öp.
»

8995765t}-öi).
41082990

»

Kotimarkkinateollisuus:
kilpailunalainen
suojattu

......

............

6146182
2307039

»
»

6954458
3074933

»

Asetelma osoittaa, että moleinmat kotiinai`kkinateollisuuden
haarat ovat heikoininin edustetut kuin vientiteollisuus. Kotimai.kkinateollisuuden }'ritykset ovat miltei poikkeuksetta suur}.rit}Tksiä,
kun sen sijaan vientiteollisuuden r}'hmään kuuluu m}.ös pieniä liikkeitä. Tilaston kapean i)ohjan vaikutus suojatun kotimarkkinateollisuuden numei`oihin ilmenee selvimmin siinä, että päiväansio oli
vuonna 1929 alempi kuin `-`..1928 ja 1930, vaikka suhdetodellisuudessa lienee ollut pikemminkin päinvastainen.
Kuviossa n:o 5 on suojatun kotimarkkinateollisuuden kä}-rä
vuodesta 1922 alkaen tuntuvasti koi`keammalla kuin inuut kuvion
käyrät, mutta muuteii on t}'öpalkkojen kehit}.ksen }rleissuunta
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tässäkin teollisuuden päähaarassa sama kuin muissa vertailtavissa
r}rhmissä.
Palkanalennusten alkaessa laskivat
suojatun kotimai`kkinateollisuuden t}'öpalkat ensin yhtä noi)easti kuin vientiteollisuudessa ja nopeammin kuin kilpailun alaisessa kotimai.kkinateollisuudessa, mutta täinä laskusuunta pysähtyi jo v. 1931, ja tällä
tasolla ovat i)alkat sitten kä}'tännöllisesti katsoen pys?-telleet seuraavina vuosina suunnan kuitenkin ollessa lievästi nouseva. Pienehkö lasku v.1934 johtunee tilaston suppeasta alasta, sillä minkäänlaisia palkanalennuksia ei tiettävästi ole tapahtunut.
Keskipäiväansio oli suojatussa kotimarkkinateollisuudessa v.
1934 8.9 % alempi kuin v. 1928. Realipalkkaindeksiksi saadaan 1`].4
eli siis sama kuin kilpailun alaisessa kotimai`kkinateollisuudessa.

T}'öpalkan ostovoima on siis nvk`.ään korkeampi kuin välittömästi
enneii i)ulakautta.
d)

Koko teollisuus.

Teollisuutta kok`onaisuudessaan käsiteltäessä

on otettu huo-

mioon vakuutusyhtiön koko vakuutuskanta lukuun ottainatta maatalous- ja metsätöitä, siis sellaisetkin tuotannonhaarat, joiden
t}'öpalkkojen summa ei nouse 5 miljoonaan mai`kkaan vuodessa.
T\'äin on tehty siksi, että satunnaiset tekijät tasoittavat toisensa
suui`emmissa kokonaisuuksissa, ja palkkatilastolliselta kannalta
on eduksi, että palkkatiedot käsittävät mahdollisimman suuren
t}.öläismäärän. Ottamalla huomioon nämä pienetkin teollisuudenhaarat nousee työpäivien lukumääi`ä n. 3.5 miljoonalla, sillä esim.
vuoden 1934 tilastossa on työpäivien yhteissumma edellä käsitellyissä kolmessa pääryhmässä 21 112 381, mutta koko vakuutuskannassa ilman maa-ja metsätaloutta 24 694139 työpäivää.

Jos laskemme, että työläistä kohden tulee vuosittain keskimääi.in 300 työpäivää, edustaa koko teollisuuden työpäivämäärä
v. 1933 66 942 ja v. 1934 82 314 vuosityöläistä. Vakuutusyhtiön
tilasto käsittää siis huomattavan osan maamme teollisuustyöväestöstä, jonka lukumääi`ä oli vuoden 1933 teollisuustilaston mukaan
140 736.

Koko teollisuuden palkkakäyrä on esitetty kuviossa n:o 5, josta
huomataan, että kehitvssuunta on ollut aivan samanlainen kuin

270

KAI.ERVO TAMMINEN

kilpailun alaisessa kotimai.kkinateollisuudessa ja vientiteollisuudessa,

mikä onkin luonnollista, koska nämä ovat suurimmat pääryhmät
ja edustavat lähes 3/4 koko teollisuuden t}-öläismäärästä.

Tarkastettaessa kuvion n:o 5 eri palkkakäyriä havaitaan, että
keskimääräinen

i)äiväansio

nousi

kaikissa

teollisuudenhaai.oissa

jatkuvasti `Tuoteen 1928 saakka, jonka jälkeen palkat p}Tsytteli`'ät
i)arin vuoden ajan suunnilleen samalla tasollab kunnes laskusuunta
alkoi vuoden 1930 lopulla. Palkkojen nopea kohoaminen johtui

toisaalta rahan arvon muutoksista, toisaalta korkeakonjunktuurin
vaikutuksesta.
Joudumme n}'t `'astaamaan k\'s`Tm`-kseen, milloin inflation
`'aikutuksen t}.öpalkkoihin on katsottava iiäätt?-neen.
Koska
`'akuutusyhtiön tilasto ei ulotu ]iiaailmansodan edelliseen aikaan,
tä}.tyy meidän tui`vautua toisiin lähteisiin tämän kysym}'ksen
selvittelyssä, ja silloin on ainoa kä}'tettävissä oleva aineisto vii`allinen teollisuustilasto.
Jos valitsemme indeksien perusvuodeksi
vuoden 1913, on teollisuust}'öntekijäin vuosiansion ja vuosiansioon

pei.ustuvan
seuraava:

reali]ialkan

kehit}.s

ollut

teollisuustilaston

\tuosiansioindeksi

mukaan

Realipalkkaindeksi

.

100

.

930

100

79

.

i003

88

.

1100

96

.

'1141

98

.

1,174

97

.

`1234

104

.

1282

106

.

1330

108

.

1332

109

.

`1292

114

.

1136

109

.

,1089

106

.

1069

107

Veri`attaessa näitä suhdelukuja toisiinsa on otettava huomioon,
että vuotuinen t}-ötuntimäärä ori 8-tuntisen työpäivän tultua käy-
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täntöön vv. `1918-19 vähent`-n.vt lähes kolmanneksella siitä, mitä
se oli indeksien perusvuotena 1913, jol]oin t}.öpäivä oli '10-12 tuntinen. 1]erää niin ollen k}'s}Tm}'s, millaisten perusteiden mukaan
inflatioprosessin päätt}-minen t}.öpalkoissa on todettava. T}töajan

supistumisen `-uoksi ovat tuntipalkat luonnollisesti kohonneet paljon

nopeammin kuin päivä- ja vuosiansiot.
Koska t}'öpalkat oli`'at
ennen maailmansotaa noususuunnassa ja koska 8-tunnin t}'öajan
kä}-täntöönottaminen olisi aiheuttanut tä}.sin normaalisissakin
olosuhteissa lisäänt}'neen t}-övoiman k`.s`'nnän ja sitä tietä kohottanut tuntipalkkoja, ei voida pitää oikeana sitä, että inflation `.aikutuksen katsottaisiin päätt}7neen silloin, kun tuntipalkan periisteella

laskettu reali])alkkaindeksi on noussut }'li 100 (1913± 100),

vaan `.asta silloin, kun päivä.- tai vuosiansioon perustuva reali-

palkka on saa\-uttanut suunnilleen saman tason kuin ennen maailnlansotaa.
Tässä on siis asetuttu sille kannalle, että päi`.ittäisen t?-öajan
l?.hentymisen on katsottava vastaavan sitä i)alkkojen nousua, joka
todennäköisesti olisi säännöllisissä oloissa tapahtunut `-uosien
1914-24 `Tälillä ilman t}'öajan muutosta, sillä `-iimemainittuna
vuonna oli vuosiansioon i)erustuva realipalkka 98, siis suunnilleen
sama kuin ennen maailmansotaa. Tätä menettel}'tapaa ei tietenkään `'oida pitää riidattomana, sillä aina `'oidaan väittää, että
elinkannan kohoaminen olisi normaalisissa olosuhteissa ollut `'oimakkaainpi. Eräs keino olisi `rerrata t`.öpalkkojen kehit}.stä Suomessa jonkin sellaisen maan palkkakehit`-kseen, jossa olosuhteet
ovat suunnilleen samanlaiset kuin Suomessa ja joka joutui mahdollisimman vähän käi.simään maailmansodan aiheuttainista imikkeuksellisista olosuhteista. Kä?'tännössä tämä kuitenkin on mahdotonta,
sillä ainoat k`'s`.m`-kseen tulevat vertailumaat olisi`.at Skandina`'ian
maat, mutta niissä ei palkkausolojen kehit}.s ollut suinkaan noi`maali esillä olevana ajanjaksona. \Tiissäkin ha`'aitaan nim. maailmansodan aiheuttama inflatioilmiö, joka kuitenkin päätt}'}-vuoden
1920 paikkeilla, ja sitä seuraa voimakas deflatio.
Suomessa sen
sijaan valuutta vv. '1923-24 `'akaantui inflation päätt}'essä saavutetulle tasolle eikä meillä p?,'ritt}' deflation avul]a ])arantamaan
mai`kan ostovoimaa. Palkkojen niinellismäärät olivat Skandinavian
maissa korkeimmillaan vuosina 1919-20, mutta laskivat sitten
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voimakkaasti deflatio`'uosina eivätkä ole vieläkään saavuttaneet
T\-iinpä oli Tanskassa keskimääi`äinen

tätä huii)pukauden tasoa.
tuntiansio

koko maassa `'. 1920 193 ä}.riä ja `'. 1928 128 ä}-riä.

Ruotsissa oli tuntipalkka v. 1920 41 °/o ja vuosipalkka 40 °/o korkeampi kuin v. '1928.
voi

Valuuttaolojen erilainen kehit}-s aiheuttaa siis sen, etteinine
Skandinavian olojen i)erusteella lö?rtää suhdelukuja, joiden

a\.ulla voitaisiin ai``Tioida,

millainen

ollut Suomessa iliiian maailmansotaa.
näissä

maissa

maailmansodan

palkkausolojen

kehit`-s

olisi

Sen sijaan havaitaan m`'ös

seui`auksena ilmiöitä,

jotka

o`'at

samankaltaisia kuin Suomessa. Vuosiansioon perustuva i.ealipalkkaindeksi, jos perusvuoteiia on `-. ]913, oli Ruotsissa `.uosina

Nämä suhdeluvut osoittavat, että Ruotsissa - sainoinkuin
Suomessa - t+röpalkat nousivat inflatiokaudella hitaammin kuin
mitä rahan arvo aleni ja että realipalkkaindeksi saavutti perusvuoden tason `'asta inflation päätt?;-essä. Palkanalennuksista huoli-

matta nousi realipalkka Ruotsissa voiinakkaasti `.1eisen hintatason
laskiessa deflatiokaudella. Samaiilainen ilmiö havaitaan Suomessa
vasta kestet}rllä i)ulakaudella, jolloin elinkustannukset o`-at alen-

tuneet eneminän kuin mitä palkat ovat laskeneet.
Yllä esitet}m perusteella nä}'ttää luonnollisimmalta, että inflatioprosessin vaikutuksen katsotaan päättyneen silloin, kun vuosiansion perusteella laskettu realii)alkka on saavuttanut sotaa edeltäneen tason. Teollisuustilaston avulla saatuja indeksejä tarkastettaessa on tällöin otetta`'a huomioon, että tilasto osoittaa kaikkien
työläisten keskimääräisen vuosiansion ja että mies-ja naist?Töläisten

keskinäinen suuruussuhde on muuttunut vuodesta 19'13 lähtien
siten, että naisten lukurnäärä on kasvanrit suhteellisesti nopeammin
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V.1913 oli naisia 27.8 °/o teollisuuden työläiskannasta.

V.1924 oli tämä luku jo 35.5 ja `r.1926 36.i.

Koska naisten i)alkat

ovat tuntuvasti pienemmät kuin miesten, on i)alkkojen nousu teollisuudessa siis ollut nopeampi, kuin mitä teollisuustilaston keski-

määräisen vuosiansion kehit`.s osoittaa. P\-ämä näkökohdat huomioon ottaen voidaan teollisuustilaston i)erusteella tehdä se tärkeä

johtopäätös,

että

t}Töpalkoissa

aikaisesti kuin

jo

inf lation

vaikutus

vv.1923~1924,

valuuttamme

oli
siis

voitettu
saman-

arvo vakaantui.

M}Töskin vakuutusyhtiön tilasto osoittaa Suomessa v. 1924 heikosti
havaittavissa olevan p}'säht}.misilmiön palkkojen kehit`.ksessä.
P\Tä}Tttä.ä niin ollen siltä, että palkkojen m}'öhempi kohoaminen

johtui korkeakonjunktuurin vaikutuksesta.
Syynä siihen, että työpalkat seui`asivat suhteellisen nopeasti
i`ahan ai`von muutoksia, oli m}.ös osaltaan tuotannollisen toiminnan
voimakas laajentuminen maassamme itsenäis}-yskauden alussa ja
siitä johtuva työvoiman runsas k}'s}Tntä samanaikaisesti kuin sodankä}-nnin aiheuttama ihmishenkien menetys ja erään t`.öväestön
osan siirtyminen maan rajojen.ulkopuolelle oli supistanut tuntuvasti
työvoiman tarjontaa. I-Iuomioon otettava tekijä on m}'ös vakinaisen sotaväen luominen, joka sitoo nuorta, ammattitaidotonta t`-övoimaa. Kaikesta tästä oli seui'auksena, että t}'öpalkat kohosivat
suhteellisen nopeasti verrattuna esim. virkamiespalkkoihin, joiden
realipalkkaindeksi, jos pei`usvuotena on v. '1914, oli maisteri T'. Lj7?d-

gre7?in laskelmien mukaan (Virkamiesten Aikakauskirja P\T:o 5 v.
1928) v. 1920 keskimäärin 63 ja v. 1927 78. Inflation tuloksena on

siis ollut, että virkamiesten elinkanta on jatkuvasti alempi kuin
ennen maailmansotaa, mutta t\'öväestöii suhteen on kehitvs ollut
päinvastainen.
Aikaisemmin viitattiin jo siihen, että palkkojen nimellismäärän
nousu on ollut tuntipalkoissa suurempi kuin päivä-ja vuosiansioissa.
Valitettavasti ei ole mitään }.htenäistä tuntipalkkatilastoa vuodesta
1913 lähtien`, joten täsmällisten vertailujen teko on mahdoton.
Ainoa virallinen lähde lienee Sosialisessa Aikakauskirjassa viimeksi
v. 1925 julkaistu katsaus metalli- ja sahatyöläisten palkkoihin.
Tuntiansioon perustuva realipalkka on tämän aineiston mukaan

KALERVO TAMMINEN

Metalli-

t\,öläiset
.100
.95

.96
.97

.106

Teollisuustilaston mukaan oli realiiialkkaindeksi v. 4924 sulatoissa

87 ja

kone])ajoissa

98

sekä

sahateollisuudessa

98, joten

voimme todeta, että tuntiT)alkkaindeksit ovat huomattavasti korkeammat kuin Tastaa`-at \.uosiansioindeksit.
Suomen Puunjalostuster)llisuuden Työnanta.].aliitossa on laskettu
sahateollisuuden keskituntiiialkat `'. 1913.

Kaikissa sahoissa, joista

on saatu .tältä vuodelta palkkatietoja, oli t}'öpäivä v.1913 `10-tuntinen ja miest}.öläisten keskimääräinen tuntipalkka oli 41 penniä

ja naist`töläisten 23 pemiä. Jos vei`taaninie näitä tuntipalkkoja
T}'önantaja]ijton m}-öhemTiien vuosien i)alkkatilastoon, huomataan,
että miesten tuntirialkka t)]i sahoilla v. 1928 16.03 ja v. 1934 ;13.66

kertaa k(>rl#ampi kuin `.. 1913.

\Taist}.öläisten suhteen ovat vas-

taa\'at kei.toimet 15.'is ja L3.()4.

Jos vuosi L913 on pei.iisvuoteiia,

saadaan iniesten päi`-äpalkkaindeksiksi \..
T\'aisten `t-astaa\.at indeksilu`'ut o`.at

19281354 ja v.19341093.

1238 ja 1043.

Realipalkka-

indeksit ovat seuraa`'at:
Naisten
realipaLkka

}Iicsten

realipalkka

tuntipalkai`-

päiväpalkan

mukaan mukaan
1913

................

1928

................

137

100

1L0

100

1934

................

139

111

tuntipa]kan
mukaan

päiväpalkan
mukaan

100

100

•126

100

133

106

Päivä]]alkan mukaan laskettu realipalkkaindeksi oli sahateollisuudessa `'. 1{)34 siis n. 10 % Imrkeaini]i kuin v. [913 ja päivittäinen

t`.öaika on samalla vähentvn\.t 2 tuntia.

käsittää

kuitenkin

ainoastaan

24

Vuoden-`19`13 tilasto

korlmapalkkaisinta

ammatti-

r`'hmää, joten se ei ole tä}'sin rinnastettavissa m}.öhempiin palkkatietoihin. Palkkojen nousu on t. s. ollut jonkin veri`an suureinpi,
kuin mitä `.llä esitet`-t nuiiierot osoittavat.
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Pap eri-ja puumassateollisuudesta ei työnantajaliitolla ole tunti-

palkkatilastoa vuodelta 1913, mutta parhaillaan kerätään tietoja
päiväpalkoista vuosilta 1913-14. Tähän mennessä käsiteltyjen
perustietojen nojalla, jotka koskevat 1 617 miestyöläistä ja 650
naistyöläistä, oli miesten keskipäiväansio vv. 1913~14 Smk. 4: 08
ja naisten Smk. 2: 06.
Realipalkkaindekseiksi saadaan tämän mukaan, jos vv. 1913-14 mei`kitään = 100, seuraavat luvut.
Miehet

Naiset

148

116

434

128

Indeksit osoittavat, että paperi- ja puumassateollisuuden työväestön elinkanta on voimakkaasti parantunut esillä olevana ajan-

jaksona ja että vaikka päivittäinen t}'öaika on supistunut lähes
kolmanneksella, päiväansion ostovoima on nvk\rään tuntuvasti
suurempi kuin ennen maailmansotaa. Tuntiansion ostovoima on
luonnollisesti kohonnut suhteellisesti vielä enemmän.
Erikoista huomiota herättää se, että yllä esitettyjen tietojen
mukaan palkkataso olisi ollut sahateollisuudessa vv. 1913-14
jonkin verran korkeampi kuin paperi- ja puumassateollisuudessa.
Näin on todellisuudessa tuskin voinut olla ja ero johtuu äsken mainitusta syystä, nim. siitä, että sahateollisuuden tilastossa ovat vain

parhaiten palkatut ammattir}7hmät edustettuina.
Palkkojen voimakas nousu vv. 1925-28 on tyypillinen korkeakonjunktuurikauden ilmiö. Palkannousun p}Tsähtyminen tai hidastuminen vuodesta 1928 alkaen on lähestyvän pulan merkkejä.
Useissa teollisuudenhaai.oissa nousivat työpalkat, jopa varsin
tuntuvastikin, vuoteen 1930 saakka.
Tässä toistuu se useasti
havaittu ilmiö, että palkat seui`aavat suhteellisen hitaasti suhdannevaihteluita.

Ennenkuin kuitenkaan siirrymme tutkimaan palkkausolojen
kehitystä pulakaudella, on meidän kiinnitettävä huomiota erinäisiin
palkanmuodostuksen ilmiöihin korkeakonjunktuurivuosina. Tällöin
on ]ähinnä todettava, että päiväansion kehitys on ollut vientiteollisuudessa ja kilpailun alaisessa kotimarkkinateollisuudessa aivan

yhdenmukainen vuosina 1920-28 lukuun ottamatta vuotta 1927,
johon jo edellä on kiinnitett}'.huomiota.

Kuten odottaa sopiikin,
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on kotimarkkinateollisuus, joka nauttii tullisuojaa, maksianut kautta
linjan jonkin vei`ran korkeampia i)alkkoja kuin vientiteollisuus,

vaikka palkkakäyrät muuten ovatkin jotenkin yhdensuuntaiset.
Tämä ilmiö on n`'kvaikaisessa kansantaloudessa sääntönä.
Jos
tilastossa voitaisiin erottaa toisistaan miesten ja naisten palkat,
olisi palkkakä}'rien ei`o suui.empi, sillä esim. v. 1932 oli naisia teolli-

suustilaston mukaan kilpailun alaisen kotimarkkinateollisuuden
t`röläiskannasta 45.5 °/o vientiteol]isuuden vastaavan suhdeluvun
ollessa 32.6 °/o. Vastapainoksi on toisaalta huomattava, että vientiteollisuutemme t`Töläiskannasta on huomattava osa ammattitaidottomia, esim. suurin osa ulkot\.öläisistä, kun sen sijaan kotimarkkinateollisuuden työntekijöistä suhteellisesti suurempi osa on ammattitaitoisia, joiden palkka aina on korkeampi kuin ammattiopittomien.
Toinen tärkeä syy, joka vaikuttaa palkkojen korkeuteen teollisuuden pääryhmissä, on tehdaspaikkakuntien suhteellinen kalleus.
Jos kä}.tämme apuna kahta viimeistä virallista tutkimusta eri
paikkakuntien
suhteellisesta kalleudesta (vuosilta 1931 ja 1934),
saamme suhteelliseksi kalleusindeksiksi vientiteollisuudessa v. 1931
10'16 ja `T.19341018. Kilpailun alaisessa kotimarkkinateollisuudessa

ovat vastaavat suhdeluvut 14_90 ja 1145.
Indeksit on laskettu
siten, että kukin tehdaspaikkakunta esiint}T}7 laskelmissa yhtä monta
kertaa kuin sillä paikkakunnal]a toimivia vakuuttajia on ollut
vakuutusyhtiön tilastossa. Suurten `-rit}'sten ollessa kysymyksessä

on asianomainen paikkakunta otettu tämän }Trityksen osalta kaksi
tai ko]me kei`taa laskelmiin.

Suhteellista ka]leutta koskeva tutkimus osoittaa siis, että kil-

pailun alaisen kotimarkkinateollisuuden tehdaslaitokset sijaitse`'at
paikkakunnilla, joiden hintataso oli v. 1931 n. 17 °/o ja v. 1934 n.

12 °/o korkeampi kuin `'ientiteollisuuden toimintapaikkakunnilla.
Keskimääi`äinen päiväpalkka oli ensinmainitussa teollisuudessa
v. 1928 0.7 °/o, v. 1931 8.8 °/o ja v. 1934 9.7 °/o korkeampi kuin

vientiteo]]isuudessa. Vaikkakin tässä kävtetvn menetelmän avulla
voidaan esittää ainoastaan likimääräisiä arvioita ja vaikka otamme
huomioon ede]lä esitet}Tt varaukset tTöläiskantaan nähden, voidaan

näiden suhdelukujen perustee]la kuitenkin päätellä, että koi.keakonjunktuurikaudella `'ientiteollisuuden t}Töläisten elinkanta on
alemmasta palkasta huolimatta ollut korkeampi kuin kilpailun
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alaisen kotimai`kkinateollisuuden työläisten ja että pulakauden
seurauksena on ollut, että näiden teollisuudenhaarojen palkkataso
on n}rkyään i)oi`i.astunut suunnilleen toimintapaikkakuntien suhteellisen kalleuden mukaisesti, kuitenkin niin, että elinkanta on
kotimarkkinateollisuudessa ehkä hieman parempi kuin vientiteollisuudessa. Palkanalennukset ovat nim. olleet vientiteollisuudessa
suuremmat kuin kotimai'kkinateollisuudessa.
Kokonaan toinen asja, jota tässä }'hteydessä ei saa unohtaa,
on se, että työväestö - samoinkuin ihmiset }'leensä - kiinnittää
enemmän huomiota ijalkan nimellismäärän korkeuteen kuin hintatasoon, ja että kulttuuritarpeiden lisääntyessä kalliiden paikkakuntien vctovoima on kasvanut,.
Meidän oloissamine edustavat
kuitenkin kotimarkkina-ja vientiteollisuuden toimintapaikkakunnat
elämänmukavuuksiin nähden jotenkin samaa tasoa, joten suhteelliselle kalleustutkimukselle on annettava suui.i merkitys. Ruotsissa

kiinnitetään tähän seikkaan hyvin paljon huomiota ja käytännössä
tämä on johtanut siihen, että sekä virkamiesten että työntekijäin
palkat on jaoteltu useisiin eri ryhmiin kalleussuhteiden mukaisesti.
\-v.
1930-32 on kaikissa teollisuudenhaaroissa toimitettu

palkanalennuksia, jotka ovat olleet voimakkaimmat vientiteollisuuden r`-hmässä ja pienimmät suojatun kotimarkkinateollisuuden
r}Thmässä.
V. 1933 ei palkanalennuksia enää suoritettu, mutta
koko teollisuuden ja vientiteollisuuden ryhmissä oli päiväansio v.
1933 ennen mainituista syistä alempi kuin edellisenä vuotena. V.
1934 ovat työpalkat kaikkialla nousseet. Tilaston mukaan suojattu
kotimai.kkinateollisuus on poikkeuksena, mut,ta aikaisemmin on jo
mainittu, että tämä johtuu kaiken todennäköis}T}Tden mukaan siitä,
että tämä teollisuudenhaara on tilastossa edustettuna huomattavasti heikommin kuin muut r\Thmät.
Tutlrikaamme n?rt, mikä vaikutus näi]lä pa]kanalennuksilla on
ollut t`.öväestön e]inkantaan. Tällöin on `'errattava toisiinsa toisaa]ta palkanalennuksia, toisaalta valuuttamme sisäisen ostovoiman
muutoksia, siis tässä tapauksessa elinkustannusten halpenemista.
Havainnol]isimmin ilmenee kehit}Ts kuviosta n:o 6, jossa on esitetty

teollisuuden päär}rhmien realipalkkaindeksit vv. '1922-34.

Perus-

vuodeksi on valittu vuosi 1928, vaikka se on t}'}Tpillinen korkea-

konjunktuurivuosi, siitä syystä, että se edustaa aikaa välittömästi
ennen prilakautta.
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Kuvio n:o 6 osoittaa, että teollisuustyöväestön realipalkkaindeksit ovat olleet palkanalennuksista huolimatta pulakaudella
nousukauden tasoa ylempänä. Kotimai`kkinateollisuuden ja koko
teollisuuden kävrät ovat tuntuvasti korkeammalla kuin v. 1928.
Ainoastaan vientiteollisuuden käyrä on ollut vv. 1932-33 vuoden
1928 tason alapuolella, mutta kuitenkin korkeammalla kuin esim.
v. 1927. V. 1934 on vientiteollisuudenkin keskimääräinen reali-

palkka selvästi ylittänyt vuoden 1928 tason. Realipalkkatutkimuksen yhteydessä on muistettava, että useat tehtaat työskentelivät
etenkin kotimarkkinateollisuudessa vv. 1931-32, osittain myös
alkupuolella vuotta 1933, supistetulla työviikolla, josta syystä
viikko- taikka vuosiansioon perustuva realipalkkaindeksi olisi näinä
vuosina jonkin verran alempi kuin päiväansion realipalkkaindeksi.
Kuvion n:o 6 avulla voidaan siis todeta, että elinkustannusten
halpeneminen on ollut suurempi kuin palkkanalennukset teollisuudessa.
Koko teollisuudessa oli realipalkka vakuutusyhtiön tilaston

)5
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Käytännössä

tätä ei tavallisesti huomata, sillä ihmisille on ominaista ))pitää kiinni))

kei.ran saavutetuista palkkaeristä lainkaan ajattelematta sitä, että
hintatason vaihtelu voi vaikuttaa elinkantaan jopa enemmän kuin
muutokset palkkaussuhteissa.
Varsinaisessa teollisuudessa ei työväestön elinkanta siis ole pula-

kaudella yleensä huonontunut siitä, mitä se oli nousukauden päättyessä. Teollisuuden markkinasuhteet huomioon ottaen on tätä
saavutusta pidettävä erittäin hyvänä.
Edellä on jo metsätyöpalkkojen yhteydessä esitetty taulukossa n:o 1 raaka-aineiden ja valmiiden tuotteiden hintakehitys vientiteollisuudessa ja osoitettu,
etteivät ensinmainittujen hinnat ole laskeneet samassa suhteessa
tuotteiden vientihintojen kanssa. Vertailu vientiteollisuuden tehdastyöpalkkojen ja tuotteiden myyntihintojen välillä osoittaa, että
myyntihintojen lasku on ollut kauttaaltaan tuntuvasti voimakImampi kuin palkanalennukset.
Kotimai`kkinateollisuudessa on hintakehitys ollut edullisempi
kuin vientiteollisuudessa.
Tilastollisen päätoimiston laskeman
indeksisarjan mukaan on kotimarkkinateollisuustuotteiden tukkuhintojen kehit}-s ollut viime vuosina seuraava (vuosi 1926±100):

Indeksit osoittavat, että kotimarkkinateollisuustuotteiden hinnat ovat pulakaudella laskeneet huomattavasti vähemmän kuin
vientitavai`oiden hinnat. Tämä johtuu tietenkin lähinnä lisätystä
tullisuojasta, jonka merkityksestä saa yleiskuvan vertaamalla
tuontitullin vuotuisen kannon suhdetta vastaavaan tuontiai.voon.
Vv. 1926-30 oli tuontitulli keskimäärin 19.7 °/o tuontiarvosta,
v. '1930 oli tämä suhdeluku 26.9 °/o, v.193133.3 °/o ja v.1934 31.5 °/o.

Kotimai`kkinateollisuustuotteiden kiinteämpi hintataso on luonnollisesti osaltaan aiheuttanut sen, että palkanalennukset ovat olleet
pienemmät kuin vientiteollisuudessa.
3
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Ennenkuin päätämme tämän tutkimuksen, on meidän vielä
verrattava toisiinsa toisaalta maa-ja metsätalouden, toisaalta teol]isuuden maksamia työpalkkoja. Kuviossa n:o 7 Ön esitetty graafisesti metsätyöpalkkoja ja koko teollisuuden maksamia työpalkkoja
koskevat palkkakäyrät.
Vv. 1920~23 ovat molemmat palkkakäyi.ät sangen lähellä toisiaan. Tästä voidaan tehdä se johtopäätös, että inflatiokaudella
ammattitaitoisten ja ammattitaidottomien työntekijäin työpalkat
pyrkivät lähent}.mään toisiaan, että. t. s. inflation aiheuttama
t}Töpalkkojen nimellismäärän nousu on suunnilleen samansuui.uinen

ei.i ammattiryhmissä ja että vasta inflatioprosessin päätyttyä palkkakäyrät alkavat jälleen huomattavammin etääntyä toisistaan. Aivan
samaan tulokseen tullaan, jos vei.rataan toisiinsa maatalous- ja
teollisuustyöpalkkojen kehitystä. Tämä vertailu on suoritettu taulukossa n:o 11, jossa esiintyvät rinnakkain maataloushallituksen
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palkkatilaston ja teollisuustilaston perusteella lasketut vuosiansioindeksit.
Taulukko n:o 2.
M aatcdous- ia teouisuustgörtiekiiäin vuosi,ansi,on kelritus vv.1914-26.
Indeksi v.1914=100.
TeollisuusOmassa

Vaikka

taulukko

ruoassa

Teollisuus-

olevien maataloustyöläisten
palkkaindeksit
Miehet Naiset

työväestön
pa]kkaindeksi.

palkat

°/o:ssa

miespuol.

4 00

100

100

maataloustyöläisten
palkoista
155

118

118

'113

148

165

457

145

136

294

282

217

114

445

407

332

115

662

611

492

115

1089

981

811

1`15

1206

1132

969

124

1235

1155

104/±

131

1204

1159

`14 45

147

1219

1182

1'188

151

4193

1188

1223

459

4219

4225

4285

163

työläiskannassa

tapahtuneiden

muutosten

vuoksi osoittaa teollisuuspalkkojen nousun tode]lista jonkin vei`i`an

hitaammaksi, voidaan sen perusteella kuitenkin täysin i`iittävällä
tai.kkuudella todeta, että maatalouspalkat ovat nousseet inflatiokaudella suhteellisesti paljon voimakkaammin kuin teollisuuspalkat.
Kun maataloustyöväestö teollisuuden kannalta edustaa ammattitaidottoman työvoiman tarjonta.a, seui`aa edellä sanotusta koi`ollai`iona, että inflatioprosessi alentaa ammattitaitoisen työväcstön
elinkantaa nopeammin kuin ammattiopittomien, kuten äsken metsäja teo]lisuustyöpalkkarinnastusten }'hteydessä huomautettiin. Ei`ikoisen selvästi tämä ilmenee taulukon viimeisestä sarakkeesta,
joka osoittaa, että miespuo]isten maataloustyöläisten .].a teollisuus-
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t}.öläisten keskimääräinen vuosipalkka läheni inflatiokaudella samaa

tasoa ja että vasta valuutan vakiinnuttua nämä i)alkat ovat jälleen
porrastuneet suunnilleen samalla tavoin kuin ennen maailmansotaa.
Palataksemme vakuutusyhtiön tilastoon voimme todeta, että
metsätyöpalkat ovat pulakaudella laskeneet tuntuvasti voimakkaammin kuin teollisuuspalkat. Tämä johtuu tietenkin maaseudulla
vallinneesta poikkeuksellisen suui`esta työttömy}'destä sekä aikaisemmin selostetusta inetsätöiden tarjonnan suui`esta supistumisesta

pahimpina pulavuosina. Työpalkat maatalouden kausitöissä ovat
alentuneet vielä enemmän kuin metsät}'öpalkat ja niiden nousu on
toipumiskaudella ollut hitaampi ja m}röhäisempi kuin inetsät}Töpalkkojen.
Rajan maatalous- ja metsätyöpalkkojen korkeudelle asettaa
ensi sijassa maatalouden palkanmaksuk}-k}'.
Palkanmuodostuk-

selle Suomen maaseudulla nä}'ttää olevan ominaista, että puun-

jalostusteollisuus järjestää tuotantoehton;a siten, että se metsätöissä, joissa se kä}'ttää samaa työvoimaa kuin maatalous kausiluontoisissa töissään, maksaa suunnilleen saman palkan kuin m.aatalous niissä töissään, joissa sen tilapäisen t},'övoiman käyttö on suui`immillaan.
Samanlaisesta työstä p}'ritään maksamaan sama
palkka ja kun maatalous-ja metsät}röt yleensä ai`vostellaan samanlaatuisiksi, on siitä seurauksena, että niiden työpalkat p}'s)'ttelevät
samalla tasolla. Toisaalta on kuitenkin luonnollista, että m}'ös
teollisuus- ja metsätyöpalkat vaikuttavat maatalouspalkkoihin.
Niini)ä on maatalouden palkkataso tehdaspaikkakunnilla, joissa
t}-övoiman kysyntä on suui`i, korkeampi kuin etäämpänä näistä
keskuksista, mutta suurimpana työnantajana Suomessa inaatalous
kuitenkin on se tekijä, joka työvoiman tarjonnan ohella määi`äävim-

min vaikuttaa maaseudun palkkatasoon.

