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JOHDANTO 

 

Suomen 1700-luvun historia nähdään usein taloudellisesti polarisoituneena aikakautena. 

Vuosisadan alkupuolella Ruotsi kävi suuren Pohjan sodan Venäjää vastaan. Sota rokotti 

valtakunnan varallisuutta ja kevensi tavallisen kansalaisen kukkaroa. Sodan seurauksena 

muistetaan ennen kaikkea Suomen alueen venäläismiehitys, joka tunnetaan nimellä isoviha.1 

Vuosina 1742–1743 koettiin myös Suomen alueen venäläismiehitys eli nimellä pikkuviha, 

jonka taustasyynä oli hattujen sota. Pikkuviha päättyi Turun rauhaan. 2  1700-luvun 

alkupuolta väritti merkittävästi myös merkantilistinen talousoppi, jossa valtion etu laitettiin 

taloudessa kaiken muun edelle. Merkantilismia harjoitetiin ennen kaikkea valtiollisen 

sääntelyn keinoin.3 Vuosisadan lopulla siirryttiin kuitenkin valtakunnassa Kustaa III (1771–

1792) kruunajaisten ja itsevaltiuden myötä kohti sisäpoliittisten uudistusten ja taloudellisesti 

vapautuneemman ilmapiirin aikaa.4  

Tämä tutkimus selvittää, miten 1700-luvun loppupuolella tapahtuneet uudistukset, 

merkantilistisen järjestelmän ja sääntelyn purku ja ajan taloudelliset muutokset näkyivät 

tavallisen kansalaisen varallisuuskehityksessä. Tutkimuksessa pureudutaan 1700-luvun 

jälkipuoliskon Ouluun ja kaupungin väestön varallisuuteen ja varallisuuden kehitykseen 

vuosien 1750–1800 välisenä aikana. Tuona aikana Oulun kaupungin väestö kasvoi 1730-

luvun alun yli 700 asukkaasta vuoden 1800 hieman alle 3500 asukkaaseen. 

Henkikirjoitettuja5 asukkaita vuosisadan vaihtuessa Oulussa oli kuitenkin hieman alle 1700 

henkilöä. Oulu oli ajoittain 1700-luvun lopulla Turun jälkeen Ruotsin hallitseman Suomen 

alueen toiseksi suurin kaupunki.6 

Tutkimuksen aihe on merkittävä sekä historiallisesti että taloustieteellisesti: tutkimuksessa 

käytetään 1970-luvulla kehitettyjä taloustieteellisiä metodeja historian tutkimiseen. 

Historiallisten tapahtumien tutkimusta taloustieteellisin menetelmin on tehty Suomessa jo 

1800-luvun lopulta. Tuolloin keskeisessä asemassa oli niin kutsuttu kameraalihistoria eli 

verotuksen historia, jossa verotietojen avulla tutkittiin ihmisten toimintaa, omistuksia ja 

liikkumista niin maantieteellisesti kuin sosiaalisestikin. Tämä tutkimus jatkaa 

                                                           
1
 Karonen 2014, 316–317. 

2
 Halila 1953, 728–731; Karonen 2014, 393. 

3
 Karonen 2014, 172–173. 

4
 Karonen 2014, 409–412. 

5
 Henkikirjanpidolla pidettiin yllä luetteloa verovelvollisista kansalaisista ja sekä syntyneistä että 

kuolleista henkilöistä. Henkikirjat laadittiin 1700-luvulla valtiollisen verotuksen tarpeisiin, mutta samalla 
niihin perustui myös valtakunnan virallinen väestökirjanpito niin valtakunnallisesti kuin alueellisestikin. 
ks. lisää Henkikirjat, Arkistojen portti -sivusto 4.4.2018. 
6
 Halila 1953, 153 ja 157. 
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kameraalihistoriasta liikkeelle lähtenyttä tutkimusperinnettä. Tutkimuksessa käytetään 

tuoreempia taloustieteen menetelmiä kuin 1800-luvun lopulla oli käytettävissä. 

Tutkimuksessa käsitellään Oulun väestöä ja väestön varallisuuden historiaa yleistetyn 

Lorenzin käyrän7 avulla. Käyrän avulla tutkitaan populaation varallisuuden kumuloitumista 

eli kertymistä sekä jakautumista populaation sisällä.  

Yhteiskunnallisesti tutkimuksen aihe on merkittävä varallisuuden jakautumiseen liittyvän 

tematiikkansa vuoksi. Yhteiskunnallisesti varallisuuden näkökulma liittyy modernissa ja 

jälkimodernissa maailmassa syrjäytymiskehitykseen, onnellisuuteen ja ennen kaikkea myös 

vaurauden jakautumiseen globaalisti.  

 

Tutkimustilanne 

Tutkimukseni kytkeytyy neljään eri historiantutkimuksen haaraan: paikallishistoriaan, 

kameraalihistoriaan, taloushistoriaan ja sosiaalihistoriaan. Tutkimuksessa käytettävä 

tutkimuskirjallisuus jakautuu myös neljään osaan. Lisäksi tutkimuskirjallisuudessa on 

mukana taloustieteelliseen tutkimukseen ja esittämiseen liittyvää metodikirjallisuutta. 

Tutkimuskirjallisuuden keskiössä on varallisuushistoriallinen tutkimus, joka luo 

tutkimukseen monitieteelliseen otteen, sillä siinä hyödynnetään usein niin talous-, sosiaali- 

kuin paikallishistoriallistakin tutkimusta sekä taloustieteellisiä menetelmiä ja esittämistä. 

Tutkimuksessa hyödynnetään myös 1700-luvun historian kulusta ja yhteiskunnasta kertovaa 

tutkimuskirjallisuutta. 

Kameraalihistorian ja taloushistorian tutkimus on suomalaisen historiankirjoituksen 

historian näkökulmasta jo osa vanhaa perinnettä, jonka aloittivat 1800-luvun lopulla 

Suomessa Hans Forssel ja E. G. Palmen. Tätä tutkimusperinnettä on 1900-luvun 

loppupuolella jatkanut Ilkka Nummela, joka on keskittynyt Suomen taloushistoriaan ja 

taloudellisen eriarvoisuuden historiaan. Nummela on myös muun muassa kirjoittanut 

savolaisten ja autonomian aatelisten varallisuudesta.  

Varallisuushistorian tutkimuksen koulukunnat jakautuvat kahteen pääryhmään: 

Ensimmäinen ryhmä on kvantitatiivista lähdemateriaalia ja taloustieteen metodeja 

hyödyntävät tutkimukset, joissa selvitetään varallisuuden määrää, jakautumista ja 

                                                           
7
 Lorenzin käyrällä mitataan varallisuuden ja tulojen jakautumisen epäsäännöllisyyttä ja epätasaisuutta 

valitussa aineistossa tai populaatiossa. Lorenzin käyrää voidaan käyttää tutkimaan varallisuuden 
epätasaisuutta ja jakautumista perukirja-aineistossa. Lorenzin käyrää käytetään nettovarallisuuden 
tutkimukseen. Ks. lisää Markkanen 1988, 83 ja Nummela & Laitinen 1985, xx. 
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kumulaatiota. Toinen ryhmä on ja kvalitatiiviseen lähdemateriaaliin perehtyvät tutkimukset, 

joissa selvitetään varallisuuden laatua tai varallisuuden suhdetta yhteiskunnalliseen asemaan. 

Ensimmäisestä koulukunnasta esimerkkinä toimii Ilkka Nummelan ja Erkki K. Laitisen 

tutkimus Kuopiolaisten varallisuuserot vuosina 1875–1915 (1985), joka on metodisesti tämän 

tutkimuksen kannalta keskeisin tutkimus. Tutkimus käsittelee Kuopion kaupunkiväestön 

varallisuutta 1800-luvun ja 1900-luvun taitteissa ennen itsenäistymistä ja ensimmäistä 

maailmansotaa. Nummela on tutkimuksissaan käyttänyt samoja taloustieteellisiä metodeja ja 

tilastotieteellistä analyysiä, eli ginin-kerrointa ja yleistettyä Lorenzin käyrää, mittaamaan ja 

esittämään varallisuusoloja.  

Kvalitatiivista koulukuntaa edustaa Tiina Kuokkanen. Varallisuuden kvalitatiivista 

tutkimusta Kuokkanen on tehnyt tutkimuksessaan Vaatetuksen luokka ja sukupuoli 1600–

1800-lukujen Oulussa: Historiallisen arkeologian näkökulma (2016). Kuokkanen on tutkinut 

Oulun alueen vaatetuksen historiaa ja sivunnut samalla vaatteiden, kankaiden ja vaatetuksen 

rahallisen arvon historiaa ja statussymboliikkaa. Kuokkasen työ sisältää tietoa siitä, miten 

etenkin piikojen sosiaaliryhmä on kartuttanut varallisuuttaan, ja millainen alempien 

sosiaaliryhmien naisten asema on ollut varallisuuden näkökulmasta.  

Kvantitatiivinen tai kvalitatiivinen koulukunta ei sulje toista pois. Kummatkin käyttävät 

lähteinään samanlaista materiaalia, mutta käyttävät näitä toisella tavalla. Kvalitatiivinen 

koulukunta perehtyy yksittäisten henkilöiden perukirjojen koko sisältöön ja omaisuuden 

laatuun, kun taas kvantitatiivisen koulukunnan edustajat tutkijat samasta lähteestä pääasiassa 

kokonaisvarallisuutta ja velkakertymiä. Tällaisia lähteitä ovat etenkin perukirjat ja 

veroluettelot. Veroluetteloista ja perukirjoista selviää ihmisten aineellisen varallisuuden 

määrä ja osittain laatu. Kuokkanen on käyttänyt myös arkeologista materiaalia 

tutkimuksessaan, sillä varallisuushistorian tutkimuksessa voidaan hyödyntää paitsi kirjallisia 

lähteitä myös erilaisia muita kulttuurista kertovia lähteitä, kuten esimerkiksi esinelähteitä.  

Erkki Markkanen on myös tutkinut suomalaisten varallisuutta. Markkanen on tehnyt 

tutkimustaan pääasiassa perukirjojen pohjalta. Samaa lähderyhmää ovat käyttäneet myös 

Ilkka Nummela ja Tiina Hemminki. Markkanen on myös kirjoittanut teoksen Perukirja 

tutkimuslähteenä (1988). Teos antaa lähtökohdat perukirjatutkimukseen ja tutkimusaineiston 

käsittelyyn. Teosta käytetään tässä tutkimuksessa lähteen luotettavuuden arviointiin ja 

tutkimusmetodiikan sekä tutkimusergonomian kannalta keskeisiin kysymyksiin.  

Varallisuuteen ja luottosuhteisiin on perehtynyt myös Tiina Hemminki väitöskirjassaan 

Vauraus, luotto ja luottamus: Talonpoikien lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796–1830 
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(2014). Hemmingin väitöskirja käsittelee varallisuutta velan näkökulmasta, ja se keskittyy 

tarkastelemaan majamieslaitosta ja talonpoikien käymää velkakauppaa kaupunkien 

porvareiden kanssa. Tutkimuksessa käsittelee sitä, mitä talonpojat lainasivat ja miksi. 

Samalla tarkastellaan kaupunkien oloja ja kaupunkihyöydykkeiden saatavuutta sekä yleistä 

taloudellista tilannetta ja varallisuuden kertymistä tutkimusalueilla ja -väestössä. Alueellisesti 

Hemmingin työ keskittyy Etelä-Pohjanmaan ja Nordmandlingin alueille. Hemminki 

käsittelee työssään myös tämän tutkimuksen keskeistä menetelmää eli vertailua. 

Pohjois-Pohjanmaata ja Oulun aluetta käsittelevää vastaavaa luotto- ja 

velkavarallisuustutkimusta on tehnyt Toini Aunola tutkimuksessaan Pohjois-Pohjanmaan 

kauppiaiden ja talonpoikien väliset kauppa- ja luottosuhteet (1967). Oulun alueeseen tutkimus 

liittyy siltä osin, että se tarkastelee kaupungin ympärillä olevan maatalousväestön ja 

kaupungin porvarisväestön käymää velkakauppaa, joka vaurastutti lähinnä porvareita. 

Aunola on käynyt teoksessaan läpi myös oululaisten kauppiaiden varallisuutta 1700-luvun 

lopulla taulukoimalla näiden varallisuutta ja selvittämällä näiden saatavien määriä. 

Oulun alueen meriliikenteestä ja sen vaikutuksesta Oulun porvariston varallisuuteen on 

kirjoittanut myös Aukusti Karjalainen, joka tutki 1700-luvun keskivaiheiden kauppaa ja 

merenkulkua Oulun kaupungissa väitöskirjassaan Oulun kauppa ja meriliike vuosina 1721–

1765 (1926). Karjalaisen tutkimus käsittelee suuren Pohjan sodan jälkeistä aikaa. Tämä 

tutkimus osuu vain osittain Karjalaisen tutkimuksen kanssa samalla tarkastelujaksolle, sillä 

Karjalainen päättää tutkimuksen Pohjanlahden kauppapakon purkautumiseen. 

Pohjanmaan porvaristosta on kirjoitettu myös kokoelmateoksissa Pohjanmaan porvariston 

vuosisadat 1700–1800: Elinkeinojen verkostot (2014) ja Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750–

1850: Asuminen ja elämänmuoto (2016). Kumpikin teos käsittelee Pohjanmaan rannikon 

porvareiden elämää ja näiden elinkeinoja, varallisuuden ja aseman mittareita sekä ulkoisia 

varallisuuden merkkejä ja arkea. Teokset sisältävät tietoa myös porvarissukujen 

sukutauluista, porvarisnaisten asemasta ja porvarien omistamien kiinteistöjen sisällöstä. 

Pohjanmaan porvariston vuosisata 1750–1850: Asuminen ja elämänmuoto sisältää Kristina 

Ahmaksen artikkelin Valta, suku a pääoma – sosiaalisten ja strategisten verkostojen ulottuvuuksia 

Pohjanmaan porvarillisessa elinkeinokulttuurissa. Artikkeli käsittelee porvarien sosiaalisten 

verkostojen muodostumista ja niiden merkitystä varallisuuden kerryttämisessä ja elinkeinon 

harjoittamisessa. Artikkeli on tälle tutkimukselle merkillinen, sillä se valottaa henkisen 

pääoman merkitystä varallisuuden kehittymisen prosesseissa. 
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Anna-Maria Åström on myös kirjoittanut artikkelin Porvarillinen kulttuuri tutkimuskohteena 

samaan teokseen kuin Ahmas. Åström käsittelee artikkelissaan sitä, miten porvarillista 

kulttuuria tulisi tutkia ja miten kulttuurista saadaan selville erilaisia elämään liittyneitä 

toimintoja. Artikkelissa käsitellään myös porvariston elämää ja elämänlaatua 1700-luvun 

lopulla. Artikkeli on tämän tutkimuksen kannalta merkillinen, sillä se valottaa laajemmin 

sitä, miten varallisuus näyttäytyy kulttuurissa ja mikä rooli varallisuudella on 1700-luvun 

lopulla. 

Jari Ojala on perehtynyt Suomen historiaan ja 1700-luvun varallisuusoloihin Pohjanmaalla 

etenkin merenkulun, kaupan ja sukulaisuuden näkökulmasta. Keskeisimpänä tämän 

tutkimuksen kannalta on Ojalan artikkeli Pohjanmaan porvarien sukulaisverkostot 1700–1800-

luvuilla, joka on kirjoitettu teokseen Pohjanmaan porvariston vuosisadat 1700–1800: Elinkeinojen 

verkostot (2014). Artikkeli käsittelee sukulaisverkostojen merkitystä porvarien elinkeinoissa 

sekä etenkin naimakauppojen merkitystä osana liiketoimintaa ja liiketoiminnan jatkamista. 

Ojala siis myös valottaa henkisen pääoman merkitystä varallisuuteen liittyvissä kysymyksissä 

ja antaa myös pohjaa laajemmalle porvariston tarkastelulle.  

Petri Karonen on pääasiassa tutkinut Suomen historiaa, talous- ja kaupunkihistoriaa, 

yrittäjiä ja poliitikkoja sekä Ruotsin suurvaltakauden historiaa 1700-luvulla. Karosen 

tutkimuksen nojautuen esitellään tarkemmin suurta kokonaiskuvaa 1700-luvun 

talouselämästä niin valtakunta- kuin paikallistasolla. Karosen tutkimusten avulla valotetaan 

myös 1700-luvun poliittisten suuntausten ja suurten valtakunnallisten linjojen vaikutusta 

Oulun väestön varallisuuskehitykseen. Näistä työn kannalta merkittävin on Pohjoinen 

Suurvalta. Ruotsi ja Suomi 1521–1809. (2014). 

Oulun kaupungin ja Pohjois-Pohjanmaan 1700-luvun historian keskeisimpiä 

paikallishistoriallisia teoksia ovat Aimo Halilan teokset Oulun kaupungin historia II 1721–

1809 (1953) ja Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin historia V – Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi 

1721–1775 (1954). Halila käsittelee Oulun historiaa kronologisesti ja suurelta osin samalla 

aikarajauksella. Halila on tutkinut teoksissaan lyhyesti Oulun porvariston varallisuusoloja ja 

jakanut porvariston tarkastelujaksollaan varallisuusluokkiin.  Luokat muodostavat Halilan 

tutkimuksessa normaalijakaumaa muistuttavan mallin varallisuuden jakautumisesta. Halila 

kuitenkin tutkii nimenomaan porvareita ja melko pienellä otannalla ja vähäisesti muun 

historiantutkimuksensa lomassa. Halila on käyttänyt lähteenä perukirjoja porvareita ja 

näiden varallisuutta tutkiessaan.  
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Oulun kaupungin paikallishistoriaan on perehdytty myös kokoelmateoksessa Valkean 

kaupungin vaiheet (1987). Teoksessa Oulun 1700-lukuun ja varsinkin sen talouselämään ja 

merikauppaan ovat perehtyneet Reija Satokangas artikkelillaan Oulu ja meri (1721–1809) ja 

Eino Siuruainen artikkelillaan Talouselämä Oulussa. Satokankaan artikkeli perehtyy ennen 

kaikkea oululaisten käymään merikauppaan ja sen kehitykseen ja vaiheisiin 1700-luvulla, 

kun taas Siuruainen keskittyy Oulun talouselämän yleisiin kehityspiirteisiin. 

Varallisuuden mittaamiseen ja laskemiseen hyödynnetään tässä tutkimuksessa kahdenlaista 

aikaisempaa tutkimusta: mittaamismenetelmistä syntynyttä kirjallisuutta ja inflaation 

mittaamiseen sekä inflaation historiaan liittyvää kirjallisuutta. Inflaatiokirjallisuus on 

keskeistä lähdeaineiston sisäisen vertailukelpoisuuden säilyttämiseksi. Inflaation historiassa 

perehdytään Lars O. Lagerqvist ja Ernst Nathorst-Böösin tutkimukseen Vad kostade det? 

Priser och löner från medeltid till våre dagar (2011). Tutkimuksessa käsitellään Ruotsin 

valtakunnan inflaatio- ja valuuttakehitystä aina keskiajalta 1900-luvulle.  

Teoksessa on esitelty erilaisten tuotteiden sekä päiväpalkkojen inflaatiolaskelmia ja 

suhteutettu niiden arvoja toisiinsa. Inflaatiolaskennassa on käytetty ostokorimenetelmää, 

joten teoksen sisältämä tieto on hyvin vertailukelpoista. Teoksesta löytyy myös 

tutkimukselle keskeinen hintojen kehityksen tutkimus, jossa on tutkittu ja taulukoitu 

hintojen kehitys aina 1500-luvulta vuoteen 2010 saakka lähes vuosikohtaisesti. Teos sisältää 

1700-luvun osalta täyden inflaatiokorjauksen suhteessa aina aikaisempaan vuoteen 

verrattuna. Perusyksikkönä teoksessa on vuoden 1949 hintojen kehityksen indeksi. 

Tutkimuksessa inflaatio merkitsee hintojen nousua eli käänteisesti ajateltuna rahanarvon 

laskua. Hintojen nousun syihin on siis myös syytä perehtyä. Ilmiötä taloustieteen puolella 

modernin ajan näkökulmasta tutkittu ennen kaikkea sen torjunnan ja syiden näkökulmasta 

Taloudellisessa suunnittelukeskuksessa. Keskus on toimittanut aiheeseen liittyen 

tutkimuksen Inflaatio – syyt, vaikutukset, torjunta (1975), joka käsittelee pääasiassa inflaation 

makro- ja mikrotaloudellisia syitä, inflaatiotyyppejä sekä inflaation vaikutuksia ja sen 

torjuntaa.  

Tämä tutkimus sijoittuu tutkimuskenttään siten, että se täydentää ja uudistaa Halilan 

paikallis- ja varallisuushistoriallista tutkimusta ja rakentaa kuvaa paikallisen 

kaupunkiyhteisön varallisuudesta. Tutkimus mittaa Oulun kaupungin väestön varallisuutta 

ja väestön varallisuuden jakautumista otantatutkimuksen keinoin. Tutkimus sivuaa 

Nummelan ja Kuokkasen sekä Hemmingin, Ojalan, Karjalaisen ja Karosen tutkimuksia ja 

antaa laajempaa kuvaa Pohjanmaan rannikon väestön varallisuusoloista. Tutkimus 
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täydentää kuvaa koko rannikon kaupunkiväestön varallisuudesta ja luo vertailukohdan 

uusille ja jo tehdyille tutkimuksille. Lisäksi tutkimus jatkaa ja uudistaa varallisuushistorian ja 

varallisuuden jakautumisen historian tutkimusperinnettä.  

Tutkimus mittaa otantatutkimuksen keinoin Oulun kaupungin väestön varallisuuskehitystä 

1700-luvun lopulla ja ottaa kantaa siihen, miten 1700-luvun loppu nähdään Suomen 

historiankirjoituksen historiassa varallisuushistorian näkökulmasta. Tutkimus rakentaa siltaa 

paikallisella tasolla tapahtuneen varallisuuskehityksen ja valtakunnallisen tason 

varallisuusmuutosten välille. Tutkimuksesta käy ilmi myös, miten varallisuuden 

jakautuminen, kumuloituminen ja käyttö näkyivät paikallisesti ja ajallisesti. Tutkimus 

yhdistelee historiatieteen ja taloustieteen näkökulmia ja menetelmiä toisiinsa, jolloin syntyy 

myös yhteys näiden kahden tieteen välille. Tämän ikkunan avulla saadaan täydentävää tietoa 

sosiaalisista ja taloudellisista tapahtumista historiallisessa kontekstissa. Tutkimus on siis 

ennen kaikkea sosiaali- ja taloushistoriallinen.  

 

Tutkimustehtävä ja keskeiset käsitteet 

Tutkimuksessa käsitellään Oulun kaupungin väestön varallisuuden jakautumista 

sosiaaliryhmien, sukupuolien, ammattiryhmien ja sukupolvien välillä vuosina 1750–1800. 

Tutkimuksen keskeiset tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1) Miten kaupungin väestön varallisuus kehittyi vuosina 1750–1800? 

2) Kuinka Oulun kaupungin väestön varallisuus jakautui vuosina 1750–1800?  

 a) Kuinka varallisuus jakautui sukupuolien kesken?  

 b) Kuinka varallisuus jakautui sosiaaliryhmien kesken? 

 c) Kuinka varallisuus jakautui ajassa 1700-luvun kuluessa? 

 d) Miten varallisuus kehittyi, ja miten se jakautui koko väestössä tarkastelujakson 

           aikana? 

Tutkimus rakentuu viidestä pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa käsitellään Oulun 

talouden perustaa ja siihen vaikuttaneita paikallisia ja maailmanlaajuisia suhdanteita. Toinen 

pääluku käsittelee Oulun väestön rakentumista ammatti- ja sosiaaliryhmien kautta, ja siinä 

peilataan otantajaksojen edustavuutta koko 1700-luvun lopun väestö- ja 

sosiaalirakenteeseen. Kolmannessa pääluvussa käsitellään varallisuuden jakautumista ja 

kehittymistä koko aikajaksolla koko otantaväestössä. Neljäs luku keskittyy taas vertailemaan 
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sukupuolten välisiä eroja varallisuuden kehittymisessä ja jakautumisessa. Viidennessä 

pääluvussa perehdytään väestön sosiaaliryhmien erilaiseen varallisuuteen ja siihen, miten 

varallisuudet jakautuvat ja kehittyvät sosiaaliryhmien sisällä sekä näiden välillä.  

Rakenteen syyt ovat seuraavat: alussa luodaan kuva Oulun talouden kehittymistä sekä 

kaupungin tilasta 1700-luvun lopulla. Tähän kuuluu sekä talousolojen selvitys että 

väestömittaus. Tätä pohjaa vasten peilataan kolmessa viimeisessä luvussa varallisuuden 

kehityksestä ja jakautumisesta tehtävää tutkimusta. Talous- ja väestöolojen selvittäminen 

alussa on siis keskeistä, että tutkimuksessa voidaan myöhemmin päätelmiä aineistosta. 

Kolme viimeistä lukua käsittelevät järjestyksessä ensin koko otantaväestön varallisuutta, sen 

jälkeen sukupuolten varallisuutta ja sosiaaliryhmien lopuksi varallisuutta. Näissä luvuissa 

siirrytään käsittelyssä aina yleisestä eli koko otantaväestön varallisuudesta kohti 

yksityisempää eli sosiaaliryhmien varallisuutta. Käsittely tukee vertailua ja sen avulla tehtäviä 

päätelmiä aineistosta.  

Tutkimusongelma käsittelee yksilön ja yhteisön varallisuutta. Taloushistoriallisella 

tarkastelutavalla ja näkökulmalla hahmotetaan paikallishistoriallisia talousoloja. 

Sosiaalihistoriallisella lähestymistavalla taas tutkitaan tutkimusaineistossa esiintyviä 

sosiaalisia ja sosiaalisten olojen muutoksia ajassa. Tutkimuksessa tulkitaan henkilön 

varallisuuden tarkoittavan tämän koko omaisuuden rahallista arvoa, josta on poistettu 

henkilön velat: varallisuudella tarkoitetaan siis henkilön rahassa mitattavaa 

nettovarallisuutta. 

Ajallisesti tutkimus rajoittuu vuosien 1750 ja 1800 välille. Viisikymmenvuotinen 

tarkastelujakso mahdollistaa sen, että tutkittavaksi saadaan useampia erilaisia 

yhteiskunnallisia muutoksia, jolloin nähdään laajempi kuva ajassa tapahtuvasta varallisuuden 

kehittymisestä ja varallisuuden kehityksen suhteesta yhteiskunnallisiin muutoksiin. 

Viisikymmenvuotinen aikajakso mahdollistaa aikajakson sisäisen vertailun, eli alkutilannetta 

voidaan verrata lopputilanteeseen luotettavimmin, ja esiin saadaan selkeämmin eroja 

varallisuuden muutoksissa tarkastelujaksolla. Tarkastelu toteutetaan ottamalla aikakauden 

sisältä otantoja suurimpien talouteen vaikuttaneiden muutosten jälkeen.  

Aikarajaus on myös perusteltavissa tarkasteltavien vuosien aikana vallinneen rauhan ja 

taloudellisten muutosten ajan vuoksi. Ruotsin valtakunta kävi vain yhden pienehkön sodan 

1780-luvun lopulla. 8  Muutenkin poikkeuksellisia tapahtumia, sotia, nälkäkatastrofeja tai 

muita mahdollisia varallisuuden kehittymiseen vaikuttavia vääristymiä on aikajaksolla vähän. 

                                                           
8
 Karonen 2014, 414. 
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Talous myös hieman vapautui 1700-luvun lopulla muun muassa Pohjanlahden 

kauppapakon murtumisen kautta 1760-luvulla. 9  Tarkastelujakso myös päättyy ennen 

Suomen alueen siirtymistä Venäjän vallan alle ja eri rahayksikön ja hallinnon piiriin. 

Alueellisesti tutkimus rajoittuu Oulun kaupunkiin. Aluerajaus on perusteltavissa 

lähdemateriaalin kautta. Tutkimuksen lähteinä käytetään Oulun kaupungin perukirjoja 

vuosilta 1750–1800. Perukirjojen teko tuli Ruotsissa lain mukaan pakolliseksi vuonna 

1734.10 Oulussa perukirjoitus toimitettiin suurimmalta osalta väestöä näiden kuoltua lain 

voimaan astumisen jälkeen. Alueellisesti Oulun väestö sopii myös tutkimuskohteeksi, sillä 

Oulu oli osan tarkastelujaksoa tapulikaupunki, jolla oli oikeus käydä ulkomaankauppaa 

väestön varallisuuden kerryttämiseksi. 11  Näin saadaan näkökulma siihen, miten 

tapulioikeudet vaikuttivat väestön varallisuuden kehittymiseen ja jakautumiseen. Oulu 

edustaa lisäksi pohjoista merikaupunkia, ja se edustaa suomalaista kaupunkilaisväestöä 

varallisuuden kehittymisen kannalta.  

Tutkimuksen keskeisin käsite on varallisuus, jolla tutkimuksessa tarkoitetaan perukirjoissa 

laskettua varallisuuden rahallista arvoa sekä perukirjasta ilmenevää varallisuuden määrää ja 

laatua. Varallisuus tarkoittaa siis nettovarallisuutta. Varallisuuteen sidotaan henkilön 

elinaikana hankkima varallisuus ja erilaiset sijoitukset, kiinteistöt ja muut vastaavat mikäli 

henkilöllä oli niitä, ja niistä on tietoa saatavissa. Velat lasketaan poistona varallisuudesta. 

Näin on myös tehty lähdemateriaalina olevissa perukirjoissa.12 Henkilön varallisuus koostuu 

tutkimuksessa tämän perukirjoitukseen merkitystä omaisuudesta, joka saattaa sisältää 

arvometalli-, maa-, raha-, esine-, kotieläin-, tai velkavarallisuutta. Velkavarallisuudella 

tarkoitetaan henkilön saatavia. Perukirjavarallisuus on lähtökohtaisesti henkilön kuoltua 

kuluttamatta jääneen tulon kertymää.13 Varallisuuteen liittyy sekä aineellinen että aineeton 

varallisuus, jotka eivät ole täysin toisistaan erotettavissa,14 mutta tutkimuksessa käytettävien 

lähteiden vuoksi pystytään keskittymään lähinnä aineelliseen varallisuuteen, joka muodostuu 

esineistä, rahasta ja veloista. 

Tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat myös jakautuminen ja kumulaatio: jakautumisella 

tarkoitetaan varallisuuden mitattua jakautumista koko väestössä ja kumulaatiolla sen 

kertymistä tai kasautumista tutkittavalle kohteelle tai tutkittavassa yhteisössä tai sen osassa, 

                                                           
9
 Karonen 2014, 355.  

10
 Kuokkanen 2016, 45.  

11
 Halila 1953, 189. 

12
 Halila 1953, 503. 

13
 Nummela 1985, 19. 

14
 Hemminki 2014, 103. 
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esimerkiksi ammattiryhmässä tai säädyssä. Jakautuminen ja kumulaatio ovat kytköksissä 

ryhmään ja populaatioon. 

Tutkimuksen kannalta merkittäviä käsitteitä ovat myös inflaatio ja ostovoima. 

Inflaatioselitykset voidaan jakaa pääpiirteissään kolmeen osaan: liikakysynnän aiheuttamaan 

inflaatioon, rahoitusresurssien liikatarjonnan aiheuttamaan inflaatioon sekä sosiologiseen 

näkökulmaan, jonka mukaan inflaatio johtuu yhteiskunnallisten voimien, kuten ay-

järjestöjen, aiheuttamista ristiriidoista yhteiskunnassa.15 Tässä työssä käytetään liikakysynnän 

aiheuttaman inflaation näkökulmaa. Käytännössä puhutaan siis kysyntä- ja 

kustannusinflaatiosta, jossa inflaation syynä on se, että kysyntä ja tarjonta ovat 

epätasapainossa taloudessa. Käytännössä tämä johtaa siihen, että esimerkiksi kun 

hyödykkeitä ei ole riittävästi tarjolla markkinoilla, hinnat ja palkat nousevat. Hinnat 

nousevat käytännössä tällöin kysyntäpaineen vuoksi, ja hintojen kehitystä seuraa palkkojen 

kehitys.16 Inflaatiolla tarkoitetaan siis väestön ostovoiman heikkenemistä hintojen noustessa 

eli maalaistermein rahan arvon laskua. Ostovoimalla tarkoitetaan taas yksilön kykyä hankkia 

itselleen hyödykkeitä työllä, rahalla tai velalla.  

Sosiaaliryhmällä tutkimuksessa tarkoitetaan sääty-yhteiskunnan kerroksia eli aatelistoa, 

papistoa, porvaristoa, talonpoikaistoa tai säätyjen ulkopuolella olevaa työväestöä. Aatelistoa, 

papistoa ja talonpoikia ei Oulun raastuvanoikeuden perukirjoissa joko ole lainkaan tai ole 

merkittäviä määriä, joten tarkastelu keskittyy pääasiassa porvariston ja säätyjen ulkopuolella 

olevan työ- ja palvelusväestön tarkasteluun. Henkilöiden sääty oli usein merkitty 

perukirjoitukseen arvonimellä, kuten handelsman, bonde, handelsmans fru, fru till handelsman, 

änka till bonde, borgare, dreng, piga jne. Mikäli näin ei ole, selviää henkilön sääty tämän 

puolison tai muiden perukirjaan merkittyjen omaisten välityksellä.  

Sosiaaliryhmään on luettu tämän periaatteen mukaan vaimot, joiden mies oli sosiaaliryhmän 

edustaja tai joiden elinkeino vastasi sosiaaliryhmän keskeistä sisältöä. Sosiaaliryhmät 

sisältävät siis kummankin sukupuolen edustajia. Ammattikunnista tai ammattiryhmistä 

puhuttaessa käsitellään vain niitä, joiden perukirjaan oli näiden itsensä kohdalle merkitty 

kyseinen ammattinimike. Lähestulkoon kaikki ammattikuntien tai ammattiryhmien jäsenet 

ovat miehiä piikoja ja porvarien leskiä lukuunottamatta. 

Tutkimuksessa oletetaan, ettei sääty- ja täten yhteiskuntakiertoa tapahdu. Tämä perustellaan 

sillä, että 1700-luvulla säätyjen väliset avioliitot olivat erittäin harvinaisia. Täten porvariston 

                                                           
15

 Tieteen termipankki 4.04.2018: Taloustiede:inflaatio; Taloudellinen suunnittelukeskus 1975, 36. 
16

 Tieteen termipankki 4.04.2018: Nimitys:kysyntäinflaatio; Taloudellinen suunnittelukeskus 1975, 40. 
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edustajan lapsi katsotaan porvarissäädyn edustajaksi, vaikkei tällä olisi kuollessaan ollut 

porvarisoikeuksia. Sama pätee myös muihin sosiaaliryhmiin. 

 

Lähteet 

Tutkimuksen päälähteenä käytetään oululaisten perukirjoja vuosilta 1750–1800. 

Tutkimuksessa käytetään otantatutkimuksen osalta kahtasataaviittäkymmentäyhdeksää 

perukirjaa ja väestötutkimuksen osalta yli viittäsataa. Perukirjat pitävät sisällään kuolleen 

henkilön omaisuusluettelon. Perukirjaan luetteloitiin hyvinkin tarkasti henkilön omaisuus ja 

omaisuuden arvo luotettujen miesten toimesta. Luotettuja miehiä olivat käytännössä aina 

toiset oululaiset aikalaiset; 1700-luvun porvarissäädyn perukirjoitusten kohdalla omaisuuden 

arvioi yleensä kaupunginhallinnon virkamies tai joku koulutusta saanut henkilö. 

Vähäisemmän omaisuuden saattoi perukirjoittaa myös jonkin verran koulutusta saanut 

henkilö lähipiiristä.17 

Perukirjamateriaali on asiakirjamateriaalia, joka syntyi hallinnollisiin ja perinnönjakoa 

koskeviin tarkoituksiin. Perukirjoituksesta oli säädetty vuoden 1734 laissa tarkasti, mutta 

lakia ei kuitenkaan aina noudatettu ja kaikille ei perukirjoituksia laadittu. Perukirjoja 

laadittiin lähinnä ylempien sosiaaliluokkien varallisuudesta säännöllisesti ja alempien 

sosiaaliluokkien varallisuudesta satunnaisesti. 18  Perukirjamateriaali syntyi nimenomaan 

perinnönjaollisiin tarkoituksiin. Sen avulla järjestettiin vainajan omaisuus, saatavat ja velat 

luetteloksi, jonka perusteella kullekin perilliselle voitiin jakaa näille kuuluva perintö. 

Perukirjan avulla myös määritettiin saatavat pesän velallisilta, ja maksettiin pesän velkojille 

näiden saatavat. Perukirja oli siis omaisuudenjaon hallinnollinen väline henkilön kuoltua.  

Perukirjoihin luetteloitiin suurimmalle osalle omaisuutta tarkka arvo, mutta esimerkiksi 

lusikoille tai muille vastaaville esineillä tätä ei ole aina merkitty. Lisäksi perukirjasta löytyvät 

henkilön velat, saatavat ja kokonaisvarallisuus, jonka pohjalta varallisuutta tutkitaan. 

Saatavat ja velat ovat perukirja-aineiston ainoat absoluuttiset ja tarkat summat, kaikki muu 

perustuu aikalaisarvioon. 19  Kaikkia tutkimuskysymyksiä käsitellään perukirja-aineiston 

kautta. 

Lähdekriittisiä ongelmia perukirjoja tarkasteltaessa syntyy jo siis siitä, ettei niitä tehty 

kaikkien kuolleiden jälkeen. Perukirjat käsittävät lähinnä aikuisen väestön, sillä lapsien 

                                                           
17

 Markkanen 1988, 42. 
18

 Markkanen 1988, 52. 
19

 Markkanen 1988, 51. 
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jälkeen niitä ei laadittu. Perukirjat siis kuvaavat vain aikuisväestön varallisuutta. Aikuisten 

lisäksi perukirja-aineisto jakautuu myös sosiaaliryhmittäin epätasaisesti, sillä perukirjoja 

laadittiin pääasiassa vain varakkaista pesistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

perukirjoja laadittiin enemmän tai pelkästään ylimpien sosiaaliluokkien pesistä.20 Tämä näkyi 

myös Oulun aineistossa, jossa perukirjojen määrä ja sosiaaliryhmien kirjon laajuus kasvoi 

kohti 1800-lukua tultaessa. 

Perukirjojen ongelmana on myös niiden satunnaisuus. Yksilöt eroavat toisistaan 

varallisuudeltaan ja kyvyiltään kartuttaa varallisuutta merkittävästikin. Siksi satunnaisuus 

tuottaa ongelmia, sillä se vääristää etenkin ensimmäisiä otantajaksoja, jolloin laadittiin 

todennäköisesti vain rikkaimpien tai arvostetuimpien henkilöiden omaisuudesta perukirjoja. 

On mahdoton arvioida, miten tämän henkilön varallisuus olisi muuttunut ja olisiko se 

seurannut tutkimuksessa esiin nousevaa kulkua, mikäli henkilö olisikin kuollut vasta 

todellista kuolemaansa edeltävällä tai sitä seuraavalla otantajaksolla. Satunnaisuus tuottaa 

siis ongelmia nimenomaan sen kannalta, että yksilöt luonnollisesti erilaisten 

ominaisuuksiensa kautta vääristävät päätelmiä, joita pyritään tekemään koko otantaryhmästä 

koko otantaväestöön ja lopulta koko väestöön yleistäen. Tässäkin tutkimuksessa otannat 

ovat pieniä suhteessa koko väestöön, ja etenkin kahden ensimmäisen otantajakson aikana 

ne muodostavat erittäin pienen joukon, joten satunnaisuuden rooli kasvaa, ja syö pohjaa 

yksityisestä yleiseen tehtävien päätelmien luotettavuudelta. 

Erkki Markkasen mukaan vielä 1800-luvun lopulla perukirjoja laadittiin tai niitä säilyi vain 

noin joka kolmannesta pesästä. 21  Lisäksi perukirjojen tekemistä karsittiin, vaikka laki 

määräsi, että ne oli kaikista tehtävä. Karsintaa harjoittivat sekä pappilat, joiden tehtävä oli 

toimittaa kruunulle luetteloita kuolleista, että maistraatit, jotka jättivät pesänselvityksen 

tekemättä vähäväkisimpien pesien osalta. Perukirja kuvaa myös ennen kaikkea omistavan 

luokan varallisuutta Nummelan ja Laitisen mukaan. 22  Tiina Kuokkanen on tutkinut 

kuitenkin piikojen perukirjoja omassa tutkimuksessaan, ja onnistunut luomaan niiden avulla 

kuvan luokan ja sukupuolen merkityksestä pukeutumisessa ja vaatetuksessa. Perukirjat 

voivat siis omistavan luokan lisäksi myös muun väestön historiasta. 

Lähdekriittinen ongelma perukirjoissa on kuitenkin luotettujen miesten tekemä arviointityö. 

Arviointimiesten palkkio riippui pesän arvosta, mikä on omiaan aiheuttamaan vääristymiä. 

Omaisuuden hintaan vaikuttavat myös monet erilaiset ympäristölliset ja taloudelliset seikat, 

                                                           
20

 Markkanen 1988, 52. 
21

 Markkanen 1988, 52. 
22

 Nummela & Laitinen 1985, 5–6. 
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jotka saattavat vaihdella rajusti hyvinkin nopeasti. Arvioitu omaisuuden arvo ja sen 

todellinen käypä arvo saattavat poiketa toisistaan, mutta kumpikin on kuitenkin juuri 

perukirjoitushetkeen sidonnainen epämääräinen määre.23  

Varallisuutta on arvioitu aina inhimillisestä näkökulmasta, sitä on saatettu arvottaa eri 

tavalla, eikä perukirjaan ole merkitty arvon suhteen eritteleviä seikkoja. Perukirjoitusta 

tekevä henkilö on kuitenkin ollut lähellä sen hetkistä arkitodellisuutta, ja tämä tekee niistä 

mikrotutkimuksellisesti luotettavan asiakirjalähteen.24 Inhimillistä näkökulmaa perukirjoihin 

tuo myös se, että niistä todennäköisesti puuttuu varallisuutta joko tarkoituksella salattuna, 

unohdettuna tai jo aikaisemmin uudelle sukupolvelle siirrettynä.25 

Tutkimus toteutetaan otantatutkimuksena, siten, että vuosien 1750 ja 1800 väliltä valitaan 

talouteen ja varallisuuteen mahdollisesti vaikuttaneet merkittävät valtakunnalliset tai 

paikalliset tapahtumat, joiden jälkeen asetettava otantajakso mittaa varallisuuden kehitystä ja 

jakautumista yhteisössä muutoksen jälkeen. Otantajaksot ovat kahden vuoden jaksoja, 

jolloin saadaan kerättyä kultakin otantajaksolta noin kolmenkymmenen perukirjan laajuinen 

aineisto kuvaamaan varallisuutta otantajakson aikana. Otantajaksoja verrataan keskenään ja 

niiden avulla luodaan myös laajempi varallisuuden kehittymisen kuva Oulun kaupungissa 

1700-luvun lopulla. Otantajaksot kertovat lähtökohtaisesti aina ennen kaikkea edeltävän 

otantajakson aikaisesta tilanteesta, eivätkä välittömästi siitä jaksosta, jolle osuvat. 

Otantajakson avulla voidaan mitata varallisuuden kehittymistä erilaisten yhteiskunnallisten 

muutosten vaikutusaikana aina verraten seuraavaan yhteiskunnallisen muutoksen aikaan. 

Otantajaksot ovat seuraavat: 

v. 1750–1752 v. 1766–1768 v. 1776–1778 v. 1791–1793 v. 1798–1800 

 

 

 

 

 

Taulukko 1. Oulun väestöstä tehtyjen perukirjojen määrät vuosina 1750–1752, 1766–1768, 

1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 
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 Markkanen 1988, 63–64. 
24

 Markkanen 1988, 56. 
25

 Markkanen 1988, 55. 
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Otanta lkm %osuus väestöstä 

1750–1752 18 6,95 

1766–1768 47 18,15 

1776–1778 46 17,76 

1791–1793 73 28,19 

1798–1800 75 28,96 

Yht. 259 100,00 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Normaalisti otantajaksojen henkilömäärät suhteutettaisiin koko väestön henkilömääriin, 

mutta tämä on puuttuvan valmiin tutkimusmateriaalin vuoksi mahdotonta. Myöskään työn 

rajaamisen ja luonteen vuoksi ei ole järkevää perehtyä alkuperäislähteisiin eli Oulun 

kaupungin henkikirjoihin ja tuottaa näistä materiaalia, johon suhteuttaa väestömäärät 

otannoissa. Työssä käsitellään kuitenkin pääpiirteissään Oulun väestön kasvua, joka antaa 

suuntaa siihen, kuinka edustavia perukirjamäärät ja otantamäärät ovat.  

Otantajaksot luovat keskenään vertailtavat aineistot. Yhteiskunnallisten muutosten 

vaikutukset varallisuudessa näkyivät vasta seuraavassa otantajaksossa. Tietoja pitää siis 

tulkita niin, että seuraava otantajakso pitää sisällään yhteiskunnallisten tapahtumien aikaan 

saamat muutokset varallisuuden kumuloitumisessa, jakautumisessa ja kehittymisessä. Ainoat 

muutokset, jotka näkyivät välittömästi otantajaksoilla ovat rahanarvoon liittyvät muutokset, 

jotka vaikuttavat perukirjoissa oleviin summiin ja esineiden rahalliseen arvoon. Muuten 

muutoksia voi tarkastella vain vertailemalla edeltävää otantajaksoa, jonka aikana 

yhteiskunnalliset muutokset tapahtuvat, seuraavaan otantajaksoon, jossa ne ehtivät ilmetä. 

Ensimmäiseksi otantajaksoksi valitaan tutkimuksessa vuosi 1750, sillä vuosisadan puoliväli 

oli Oulussa yhteiskunnallisesti melko stabiilia aikaa. Isoviha oli päättynyt jo noin 30 vuotta 

aikaisemmin, 26  viimeisin venäläismiehitysjakso eli pikkuviha, jonka aikana väestöä ei 

evakuoitu maalta eikä kaupungeista, koettiin valtakunnassa 1740-luvun alussa hattujen 

sodan yhteydessä, 27  valtionhoitomalli oli vakiintunut säätyvaltiopäivien muotoon 28  ja 

viimeisimmät 1740-luvun alussa koetut katovuodet olivat ohitse.29 Sisäisesti Oulussa elettiin 
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 Karonen 2014, 325–326. 
27

 Karonen 2014, 391–393. 
28

 Karonen 2014, 382–383. 
29

 Halila 1953, 174. 
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vuonna 1750 vielä vanhan tervamanttaalimäärän aikaa,30 eli tervanpolton täysi kukoistus ei 

ollut vielä sääntelyn vuoksi päässyt alkamaan. Samoin kaupungilla ei ollut vielä 

tapulioikeuksia ennen vuotta 1765.31 

Vuodet 1766–1768 valikoituvat sen vuoksi, että niitä edeltää vuonna 1765 tapahtunut 

Pohjanmaan kauppapakon purkautuminen. 32  Tapulikaupunkijärjestelmän purkauduttua 

Oulun porvarit saivat käydä omaehtoisesti ulkomaankauppaa. 33  Ennen purkautumista 

Oulun kauppa oli käytännössä sidottu kokokaan Tukholmaan, ja Oulu oli Tukholman 

kauppavasalli. Myös kauppapakon aikana voimassa ollut tuoteplakaatti esti ulkomaalaisten 

alusten tulon Ouluun käymään kauppaa. 34  Kauppapakon purkautuminen oli yksi 

merkittävimmistä, ellei merkittävin, Oulun porvariston kaupankäyntiin liittynyt uudistus 

1700-luvulla. Ulkomaankaupan vapautuminen entisistä valtiojohtoisen ulkomaankaupan 

oloista mahdollistaa yhteiskunnallisena muutoksena myös varallisuuden kehittymisen, joten 

otantajakso on perusteltu. Toisen otantajakson kohdalla Oulussa eletään kauppapakon 

purkautumisesta huolimatta voimakasta deflaation ja laman aikakautta. 35  On mielekästä 

ottaa otantajaksoksi oletusarvoltaan heikompi taloudellinen aika, jotta voidaan nähdä, miten 

varallisuus kehittyi ennen sitä ja sen jälkeen. 

Vuosien 1776–1778 otantajakso valikoitui siksi, että vuonna 1777 Oulun porvarit perustivat 

itselleen tervahovin. Tervahovi toimi tervan kauppapaikkana sekä tarkastuspaikkana. 36 

Tervahovin perustamisen lisäksi vuonna 1777 Ruotsin valtakunta siirtyi uuteen valuuttaan 

eli riikintaaleriin. 37  Uuteen rahayksikköön siirtyminen ja keskitetyn kauppapaikan 

perustaminen merkittävälle vientituotteelle ovat merkittäviä taloudellisia ja yhteiskunnallisia 

muutoksia, joten on perusteltua valita otantajakso niiden ympäristöstä. Näin saadaan tietoa 

vertailukelpoisten rahayksikkökorjausten tekemiseksi.  

Neljäs otantajakso on perusteltu sillä, että se mittaa Kustaa III:n sodan jälkeistä 

varallisuustilannetta Oulussa. Kustaa III:n sota Venäjää vastaan sodittiin vuosina 1788–

1790.38 Sota oli 1700-luvun loppupuolen ainut suuri yhteiskunnallinen kriisitila, joka aiheutti 

muutoksia talouden ja varallisuuden kehittymisessä. Sen vuoksi on järkevää asettaa 
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otantajakso sodan jälkeiseen tilanteeseen, jotta nähdään, miten sota vaikutti varallisuuden 

kehittymiseen, sillä se saattoi sekä heikentää tai parantaa kehitystä.  

Viimeinen otantajakso mittaa tutkimuksen lopputilannetta. Aikarajaus perustuu siihen, että 

vuonna 1800 Oulu oli vielä kiinteästi osa Ruotsin valtakuntaa. Venäjän alaisuuteen Suomen 

alue ja Oulu päätyivät vasta vuosien 1808–1809 aikana käydyn Suomen sodan 

seurauksena.39 Viimeinen otantajakso oli siis rauhan aikaa, ja vielä vahvaa Ruotsin vallan 

aikaa. Lisäksi Ruotsin hallintomalli säilyi eheänä pitkään aina Suomen sodan aikaan saakka.40 

otantajakso asettuu myös aikarajauksen päähän ja antaa vertailukelpoisen lopputilanteen 

ensimmäiselle otantajaksolla, sillä ne ovat yhteiskunnallisilta muutosoloiltaan melko 

samanlaiset.  

 

Menetelmät 

Tutkimuksessa hyödynnetään sekä kvantitatiivista että kvalitatiivista metodiikkaa. 

Kvantitatiiviseen tarkasteluun käytetään yleistettyä Lorenzin käyrää, joka on varallisuutta ja 

sen jakautumista mittaavia kvantitatiivisia menetelmiä, joissa lasketaan koko väestössä 

tapahtuva varallisuuden jakautuminen ja varallisuuden kumuloituminen asettamalla 

tutkittava joukko käyrälle. Lorenzin käyrällä eniten omaisuutta keränneet muodostavat 

käyrän huipun ja vähiten keränneet sen pohjan. Lisäksi kvantitatiivisena menetelmänä 

käytetään keskiarvo- ja mediaanilaskelmaa.  

Varallisuuden kumulaation ja jakautumisen mittaamiseen liittyvää tutkimusta tehtiin jo 

varhain 1900-luvun alussa. Tutkimuksen keskeisimmän mittausvälineen toi ensimmäistä 

kertaa esille omassa tutkimuksessaan Methods of measuring the concentration of wealth (1905) M. 

O. Lorenz, joka loi varallisuuden kumuloitumista mittaavan differentiaaliyhtälön, joka 

tunnetaan paremmin yleistettynä Lorenzin käyränä. Muun muassa Suomen Tilastokeskus 

käyttää käyrää varallisuuserojen mittaamiseen. Lisäksi Joseph L. Gastwirth kirjoitti 

yleistetystä Lorenzin käyrästä ja Ginin kertoimesta arvoivan ja käyrää testaavan artikkelin 

The Estimation of the Lorenz Curve and Gini Index (1972), jossa käsitellään Lorenzin käyrän ja 

Ginin kertoimen käytettävyyttä ja luotettavuutta varallisuuden jakautumisen mittaamisessa.  

Suomalaista tutkijoista eniten yleistettyyn Lorenzin käyrään on perehtynyt Saku Aura, joka 

on julkaissut yleistettyyn Lorenzin käyrän soveltamiseen tai itse käyrään liittyviä tutkimuksia 
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useita. Näistä tämän tutkimuksen kannalta tärkeimmät ovat Lorenz-käyrät ja tulonjako 

Suomessa 1971–1994 (1997), Statistical Inference for Lorenz Curves Using Simulated Critical Values 

(1997) ja Statistical Inference and Lorenz Curves: An Empirical Example Using Finish Income Data 

(1996). Tutkimukset käsittelevät yleistetyn Lorenzin käyrän käyttöä ja sen avulla tapahtuvaa 

varallisuuden jakautumisen mittaamista sekä simuloidussa että oikeassa empiirisessä 

ympäristössä. 

Väestön varallisuuden tutkimuksessa tulee menetelmien osalta huomioida myös 

valuuttamuutokset. Ruotsin valtakunnassa toteutettiin yhtenä merkittävänä taloudellisena 

uudistuksena siirtyminen vanhasta taalerirahasta (dr) uuteen hopeariikintaaleriin (riksdaler 

specie/rdr) vuosien 1776–1777 vaihteessa. Aikaisemmassa taalariyksikössä taalarin 

muodosti 32 äyriä (öre), kun taas uudessa hopeariikintaalarijärjestelmässä yhden 

riikintaalarin muodosti 48 killinkiä (sk) ja yhden killingin arvo oli 12 runstykkiä (runst.). 

Riikintaalereitakin laskettiin liikkeelle kolmea eri laista ennen 1800-luvun alkua: hopeariksejä 

(specie riks), pankinriksejä (riksdaler banko) ja setelirahana velkakirjariksejä (riksdaler 

riksgäld).  Pankinriksit korvasivat hopeariksit suhteella 1:1 vuonna 1789, ja samalla 

päästettiin myös setelirahana käytetty velkariksi markkinoille. Velkariksin arvo suhteessa 

pankinriksiin oli alussa 1:1. 41  

Vuoden 1777 rahauudistuksen yhteydessä valtakunta lunasti vanhat setelit 50% 

devalvaatiolla, mikä tarkoitti, että kruunu jakoi rahauudistuksen aiheuttamaa rasitetta 

alamaisilleen. Rahauudistus vakautti rahaoloja merkittävästi, sillä se sitoi rahan vakaampaan 

hopeaan ja vähensi setelien määrää kolmasosalla. Setelipolitiikan uudistus eli velkariksien 

jakaminen tarkoitti sitä, että valtionvelkakonttori sai laskea korollisia velkaseteleitä liikkeelle. 

Tästä luovuttiin kuitenkin varsin pian, ja velkakonttorin liikkeelle laskemille seteleille 

asetettiin myös alikurssi suhteessa metallirahaan. Vähitellen velkariksien arvo väheni ja 

vuonna 1803 niiden arvoksi määrättiin 2/3 pankinriksin arvosta. Pääasiassa päivittäisessä 

käytössä Suomessa käytettiin setelirahaa vielä 1700-luvun lopulla.42 

Rahapoliittinen muutos vaikuttaa menetelmiin siten, että rahayksiköt on muutettu 

vastaamaan vuoden 1750 taalerirahan arvoa käyttämällä kertoimia. Näin varmistetaan se, 

että tulokset ovat läpi tutkimuksen vertailukelpoisia keskenään. Ilman tätä toimenpidettä 

tutkimuksen tekeminen on mahdotonta. Valuuttakursseista ja niiden syistä Ruotsissa 1700-

luvun lopulla puhutaan laajemmin luvussa 2. 
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Väestön varallisuuteen on aina vaikuttanut periminen. Perimisellä tarkoitetaan tässä sitä 

laillista tapahtumaa, jossa kuolleen omaisuus siirtyy perintönä tämän jälkipolville tai tämän 

määräämälle perijälle. Yleensä perittäessä perintö siirtyy vainajan lapsille tai aviopuolisolle. 

Perintö on suuri tulonsiirto aikaisemmalta sukupolvelta seuraavalle, ja sen vuoksi myös 

keskeisessä osassa tätä tutkimusta. Vainajien perinnöt vaikuttivat parhaassa tapauksessa 

suuresti näiden lasten tai lähisukulaisten varallisuuteen, kuten ne vaikuttavat nykyäänkin, 

mikäli perittävää on. 

Perinnön merkitys varallisuuden kertymiselle ja kumuloitumiselle selittyy 

elinkaarihypoteesilla. Franco Modiglianin ja Richard Brumbergin alun perin kehittelemää 

elinkaariteoriaa täydensi Brumbergin jälkeen Albert Ando. Elinkaarihypoteesi käsittelee 

lähtökohtaisesti ihmisten säästämiskäyttäytymistä. 43  Henkilön kerryttämän varallisuuden 

periytyminen seuraavalle sukupolvelle tekee siitä merkittävän osan tätä tutkimusta.  

Elinkaarihypoteesin perusajatus on se, että yksilö tai kotitalous pyrkii tasaamaan 

säästämisellä ajan kanssa vaihtelevia tulojaan eikä optimoi tällöin kaikkea varallisuuttaan 

suoraan kulutukseen. Kyse on siis kuluttajan valintateoriasta, jossa kuluttaja saa hyödyn vain 

tulevasta tai nykyisestä kulutuksesta. Mallissa varallisuus on tulojen korvike niiltä ajoilta, 

kun sitä kertyy pahojen päivien varalle, eikä mallissa nähdä kertynyttä varallisuutta 

sosiaalisen statuksen nostajana tai taloudellisen hyödyn lähteenä. Mallia on kuitenkin 

uudistettu ajan kuluessa niin, että se ottaa huomioon myös perinnönjättömotiivin.44  

Elinkaarihypoteesissa säästäminen syntyy tulojen ja kulutuksen välisestä erotuksesta. 

Taloustieteellisestä näkökulmasta optimitilanteessa henkilön varallisuus on kulutettu 

loppuun tämän kuollessa. Näin kuitenkaan ei aina käy, sillä vanhetessaan henkilö hankkii 

saamansa kokemuksen ansiosta enemmän tuloja itselleen, ja täten myös säästää enemmän, 

mikäli kotitalouden tai henkilön menot ja meno- sekä tulo-odotukset pysyvät samoin. Kun 

tulo- ja meno-odotukset on arvioitu oikein, jää säästöä kerryttäväksi tekijäksi 

elinkaarihypoteesissa henkilön ikä ja varallisuus, joka mallin mukaan on suurimmillaan 

ennen eläkeikää.45  

Elinkaarihypoteesia voi soveltaa myös 1700-luvun lopun Oulun väestöstä ainakin 

porvaristoon, jonka palkkoja ei säännöstelty samalla tavalla kuin virkamiesten, työväen ja 

palvelusväen. Porvariston varallisuuden kannalta elinkaarihypoteesi siis selittää perinnön 
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kautta tapahtuvan suvun sisäisen varallisuuden kumuloitumista aina seuraavalle polvelle, 

mikäli varallisuutta onnistuttiin kerryttämään säästöön. Ikää ei kuitenkaan merkitty 

perukirjoihin, joten niistä ei selviä kuolleen henkilön elinkaaren vaihetta. Erkki Markkasen 

mukaan historiallinen perukirja-aineisto kuitenkin painottuu kertomaan työikäisen väestön 

varallisuusoloista.46  

Suomessa aina autonomian aikaan saakka voimassa olleessa vuoden 1734 laissa käsitellään 

myös perintöä ja sille oli myös määritelty oma, modernistakin lainsäädännöstä tuttu, 

perintökaari47 . Perintökaaressa määritellään erikseen perinnönjakoa koskevat säännökset 

porvariston ja talonpoikien kohdalla. Lain mukaan esimerkiksi talonpojan poika sai 

perintönä 2/3 ja tytär 1/3 kuolleen omaisuudesta, mutta papin tai porvarin kohdalla tyttäret 

ja pojat saivat omaisuudesta kaikkien rintaperillisten kesken tasan jaetun osuuden 

perinnöstä eli ½, mikäli perheessä oli sekä tytär että poika. Sama koski myös vainajan 

periviä vanhempia ja sisaruksia, olivatpa nämä sitten sisarpuolia tai kokonaisia. 

Perimysjärjestyksessä ensimmäisinä tulivat aina vainajan lapset eli rintaperilliset, tämän 

jälkeen järjestyksessä vanhemmat, sisarukset, enot ja tädit, isovanhemmat, sisarusten lapset, 

serkut, isoenot ja -tädit ja lopulta isoisovanhemmat.48  

Perinnönjako tapahtui 1700-luvun lopulla melko usein perukirjoitusta kirjoittaessa tai sen 

jälkeen perukirja-aineiston mukaan. Perukirjoituksessa tai perinnönjaossa olivat yleensä 

paikalla vainajan perilliset, tämän leski ja lasten aviopuolisot. 49  Perukirjoitus oli jo 1734 

laissa pakolliseksi säädetty oikeudellinen toimi, jonka lesken tuli suorittaa tai laittaa 

suoritettavaksi kolmen kuukauden sisällä vainajan kuolemasta. Tämän velvollisuuden 

laiminlyömisestä rangaistiin takavarikoimalla kruunulle neljännes perittävän omaisuuden 

arvosta.50 

Perinnön jakaminen tapahtui tasaamalla omaisuus kaikkien perintöä saavien kanssa laissa 

annettujen ohjeiden mukaan. Perinnönsaajien tuli lain mukaan kokoontua perinnönjakoon 

yhdessä sovittuna päivänä. Perinnönjakamisen tuli tapahtua luotettujen miesten 

valvonnassa ja perintö tuli jakaa tasaisesti velkoineen, rahoineen ja kiinteine 

omaisuuksineen kaikille periville. Poikkeuksena tähän sääntöön oli kuitenkin maaomaisuus, 

jonka talonpoikien pojat saivat jakaa ensin, ja josta tyttäret heittivät keskenään arpaa. 

Porvariston kohdalla maaomaisuus kuitenkin jaettiin arvalla kaikkien kesken tasan. Leskellä 
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oli myös etuoikeus ottaa oma osuutensa ensin ja periä miehelleen antamansa huomenlahja 

eli myötäjäiset, joista oli säädetty naimisen kaaressa. 51  Etuosa tarkoitti varsinaisesti 

varakkaimmissa pesissä sitä, että leski sai pitää itsellään 1/20 osan pesän arvosta. 

Köyhimmissä pesissä leski sai pitää itsellään kihlasormuksensa sekä pitovaatteensa. Etuosan 

sai ottaa siten, ettei sitä merkitty perukirjaan lainkaan ottamisen jälkeen.52 

Vuoden 1734 laki sisälsi myös ehdot testamentille eli viimeiselle tahdolle, testamentissa 

määrättävän omaisuuden suuruudelle ja sille, mitä omaisuutta testamentissaan sai määrätä 

luovutettavaksi kenelle. Laki sisälsi myös määräyksiä perinnönhallinnasta orpojen ja 

holhouksen alla olevien kohdalla. 53Perintöön liittyvät lait olivat 1700-luvulla siis melko 

kehittyneet ja niissä määriteltiin pitkälle, miten perintöä tuli kohdella ja millaisia 

velvollisuuksia ja oikeuksia perijöillä oli.  

Tutkimuksen aineistosta tuotetaan tuloksia tilastollisen analyysin lisäksi vertailua käyttäen. 

Vertailun avulla verrataan varallisuuden kehitystä ajassa ja erilaisten ryhmien, kuten 

sukupuolien ja sosiaaliryhmien sisällä ja välillä. Vertailun avulla tarkastellaan laajempaa 

kvalitatiivista kokonaiskuvaa yhteisön eli Oulun väestön varallisuuden jatkuvasta 

kehityksestä. Vertailua on käyttänyt menetelmänä Tiina Hemminki kvalitatiivista ja 

kvantitatiivista ainestoa yhdistelevässä teoksessaan Vauraus, luotto ja luottamus: Talonpoikien 

lainasuhteet Pohjanlahden molemmin puolin 1796–1830 (2014).  

Hemmingin mukaan vertailun avulla vältetään yhden lähteen yliarviointi. Toisaalta valitut 

vertailukohteet taas muokkaavat lähteistä saatavia päätelmiä, eli vertailu on käytännössä 

tutkijan tekemiä valintoja. Vertailussa peilataan kahta tai useampaa lähdettä keskenään ja 

muodostetaan niiden avulla laajempia päätelmiä niiden perusteella. Vertailun avulla saadaan 

tietoa ihmisen toiminnan syistä ja niiden vaikutuksista ympäristöön ja ympäröivään 

yhteisöön sekä yksilöön itse. Vertailun avulla nähdään erilaisten lähteiden erilaisuuksia ja 

yhtenäisyyksiä ja pystytään näin saamaan lisää tietoa sellaisista seikoista, jotka aiemmin 

vaikuttivat merkityksettömiltä.54 

Vertailussa on tehtävä valintoja tarkasti, sillä sen epäonnistuminen voi johtaa vääriin 

päätelmiin. Valittuihin vertailukohteisiin on siis perehdyttävä tarkasti ja mietittävä ovatko ne 

oikean tiedon tuottamisen kannalta validit. Keskeistä on se, että tutkija ymmärtää sen, mitä 

voi vertailla keskenään ja sen, mitä ylipäätänsä edes voi vertailla. Tutkijan tulee tässä kohtaa 
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kiinnittää ennen kaikkea huomiota tutkimusmateriaaliin, omiin lähtökohtiinsa sekä 

ennakko-olettamiinsa. Kun nämä on huomioitu, tulee vertailusta luotettavampaa tiedon 

tuottamisen kannalta.55  

Vertailua on kritisoitu siksi, että se tuottaa paljon yleistävää tietoa, ja ajoittain unohtaa 

yksilön merkityksen. Näin ihmisen toiminnan ja sen historian ainutlaatuisuus jää vaille 

todellista arvoa. Yleinen ja ainutkertainen eivät sulje Hemmingin mukaan kuitenkaan 

toisiaan pois, vaan historiantutkija voi tehdä ainutlaatuisesta ilmiöstä myös yleisiä 

päätelmiä.56 

Tässä työssä vertaillaan pääasiassa erilaisten ryhmien välisiä nettomediaanivarallisuuden 

kehittymisen ja jakautumisen eroja. Ryhmät ovat erilaisia, mutta niiden varallisuutta 

vertaillessa ryhmän sisäisesti ja ulkoisesti saadaan hedelmällistä tietoa siitä, miten varallisuus 

on oikeastaan 1700-luvun lopulla kehittynyt ja jakautunut. Käytännössä vertailun avulla 

voidaan siis arvioida laajempaa kokonaistilannetta, sosiaaliryhmien välisiä eroja ja 

yhtäläisyyksiä sekä tuottaa tietoa siitä, miten varallisuus muuttuu kokonaiskuvassa. Tämä 

työ tuottaa sekä yleisiä että yksilöllisiä päätelmiä vertailun avulla.  
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Ruotsin valtakunnassa, samoin kuin muualla Euroopassa, harjoitettiin Ranskassa 1600-

luvulla syntynyttä merkantilistista talouspolitiikkaa. Merkantilismi tarkoittaa valtiontalouden 

säännöstelyä sekä tullien ja kaupan keskittämisen politiikkaa. Siihen kuului myös raju 

ulkomaankaupan säännöstely. Merkantilismin talouspoliittinen aikakausi alkoi Suuren 

Pohjan sodan loppupuolella, sillä kruunun kassa kumisi pitkällisen sodan päätteeksi 

tyhjyyttään. Vaikeuksissa oleva Ruotsin valtakunta pyrki hankkimaan uudella 

talouspolitiikalla mahdollisimman suuret edut mahdollisimman pienessä ajassa. 

Aikalaishallinnossa järjestelmä sai laajalta osin kannatusta. Merkantilismin hyöty jäi 

kuitenkin pitkällä aikavälillä olemattomaksi, sillä muiden valtioiden harjoittaessa vastaavaa 

suojelupolitiikkaa merkantilismin hyödyt kaikkosivat. Jyrkkenevä merkantilismi johti 1700-

luvun kuluessa tarpeellisen tuontitavaran vähyyteen, elintason heikkoon kasvuun sekä 

valtiontalouden taseen tappioon.57 

Merkantilismin keskeisimmäksi käytännön ilmentymäksi muodostuivat 1700-luvun alussa 

tuoteplakaatit, jotka määrittelivät tuonti- ja vientioikeudet sekä kaupankäynnin määränpään.  

Tuoteplakaatit otettiin Ruotsin valtakunnassa käyttöön vuonna 1724, ja ne oli suunnattu 

ennen kaikkea Englannista ja Alankomaista tullutta ulkomaantuontia vastaan. Niiden 

esikuvana toimivat Englannin määräämät vastaavat lait Alankomaista Englantiin liikkunutta 

tuontikauppaa vastaan. Tuoteplakaatit estivät ulkomaalaisten kauppiaiden muun kuin oman 

maan tuotteiden kauppaamisen Pohjanlahdella. 58  

Merkantilismi kosketti sekä kauppaa että teollisuutta, ja etenkin 1700-luvun varhaista 

puutavara- ja sahatavarateollisuutta.  Esimerkiksi puutavaran vienti kiellettiin useaan 

otteeseen 1700-luvun aikana, ja kruununmetsien käyttöä puutavaratuotannossa 

säännösteltiin rankasti etenkin vuoden 1739 metsäjärjestyksen voimaan tulon jälkeen. 59 

Merkantilismi vaikutti ennen kaikkea myös ylellisyystuotteisiin, kuten kahviin ja tupakkaan. 

Kahvi oli kokonaan pannassa koko Ruotsin valtakunnassa 1760-luvulla ja uudestaan 1790-

luvulla ja 1800-luvun alkuvuosina. Myös tupakointi kiellettiin alle 21-vuotiailta.60 

Merkantilismi vaikutti Oulun ja koko Pohjanlahden talouteen merkittävästi. Vähittäinen 

talouselämän vapautuminen alkoi varsinaisesti vuodesta 1765 Pohjanlahden kauppapakon 

purkautumisesta. Kauppapakko esti oululaisten porvarien itsenäisen ulkomaankaupan 

harjoittamisen, sillä se pakotti oululaiset porvarit käymään ulkomaankauppansa pääasiassa 
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Tukholman kanssa. 61  Merkantilismi rajoitti myös kotimaan sisäistä kauppaa. Talonpojat 

eivät saaneet harjoittaa kauppaa keskenään, vaan kauppa tapahtui porvariston kanssa. 

Ongelmaksi kuitenkin Oulunkin kannalta muodostui se, että talonpoikien tuomille 

tavaroille määrättiin jo vuonna 1622 maatulli eli pikkutulli, joka sai talonpojat mieluummin 

viemään tuotteensa itse Tukholmaan tai myymään kierteleville kauppiaille kuin kaupunkien 

porvareille.62 

Ulkomaankaupan säännöstely perustui kaupunkien jakamiseen tapulikaupunkeihin. 

Tapulikaupungeilla oli oikeudet itsenäiseen ulkomaankaupankäyntiin. Maakaupungeilla ei 

tällaisia oikeuksia ulkomaan kauppaan ollut. Tapulikaupunkipolitiikka hyödytti ainoastaan 

valtakunnan pääkaupunkia Tukholmaa, johon ulkomaankauppa keskitettiin.63 Kaupunkien 

asema Ruotsin valtakunnassa oli 1700-luvun aikana toimia kaupan keskuksina ja 

kauppatavaroiden välittäjinä. Oulun aseman kannalta merkittävä muutos kaupankäynnissä 

ja taloudellisessa vapautumisessa tapahtui vuonna 1765, kun Oulu sai tapulioikeutensa, joita 

kaupungin porvaristo oli halunnut jo vuoden 1719 valtiopäivistä saakka.64 Samana vuonna 

myös Pohjanmaan kauppapakko purettiin. Samalla myös Pori, Vaasa ja Kokkola saivat 

tapulioikeudet. 65  Kauppapakon purkaminen näyttäytyi ensimmäisenä askeleena kohti 

merkantilistisen talousjärjestelmän purkautumista Ruotsin valtakunnassa.  

Kauppapakon purkautuessa myös talonpoikaispurjehdus 66  vapautui Pohjanlahdella. 

Talonpoikaiskauppaa oli Pohjanlahden rannikolla harjoitettu jo vuosisatoja 

merkantilistisista kielloista huolimatta, ja sen vaikutus merkantilismin aikana ja sen 

jälkeenkin vapautuneena elinkeinomuotona söi Oulun ja muiden Pohjanmaan rannikon 

satamakaupunkien porvareiden tuloja maakaupan ja salakuljetuksen ohella. 

Talonpoikaispurjehduksen sallimisen taustalla oli se, että talonpojat eivät suostuneet 

antamaan valtiopäivillä tukeaan kauppapakon purkamiselle, ellei samalla vapautettaisi 

talonpoikaispurjehdusta. 67  Talonpoikaispurjehduksen vapauttamin loi siis kilpailua 

Pohjanmaan rannikolle. Oulu joutui vuoden 1765 jälkeen juuri Tukholman ikeestä 

päästyään kilpailemaan nyt sekä kolmen muun rannikkokaupungin että 

talonpoikaispurjehduksen kanssa.  
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Tapulioikeuksien saaminen merkitsi Oululle itsenäisen ulkomaankaupan alkamista.68 Oulun 

keskeisimpiä vientituotteita 1720-luvulta eteenpäin 1800-luvulle saakka olivat terva ja lohi 

sekä voi, joita kaupunkiin tuotiin koko sen kauppa-alueelta, joka käsitti Pohjois-

Pohjanmaan lisäksi Kajaanin kihlakunnan, osan Pohjois-Savoa ja suuren osan nykyistä 

Koillis-Lappia. Voin ja lohen asema viennissä vakiintui etenkin 1700-luvun puolivälin 

jälkeen, ja tervaa kuljetettiin koko vuosisadan ajan joko Tukholmaan tai suoraan ulkomaille 

kauppapakon purkautumisen jälkeen. Oulu ohitti tervakaupassa Kokkolan 1700-luvun 

lopulla myymällä keskimäärin 150 000–200 000 tynnyriä tervaa vuodessa. Oulun 

tervakauppa oli tärkeää koko kaupungin kauppa-alueelle ja keskimäärin yksi talonpoika myi 

porvarille 10-15 tynnyriä tervaa vuodessa.69 Oulussa rakennettiin kauppapakon purkamisen 

jälkeen laivoja vientiin. Yhteensä vuosien 1765–1809 välisenä aikana Oulusta vietiin 130 

alusta myyntiin.70 Laivanrakennuksen huippukausi osuu vuosisadan loppuun. Tästä kertoo 

se, että vuosina 1798–1802 Oulussa rakennettiin yhteensä 32 merikelpoista laivaa.71 Oulu 

siis nojasi vahvasti taloudellisesti tervaan ja laivanrakennukseen 1700-luvun lopulla. 

Ruotsin valtakunnan 1700-luvulla viemästä tervasta noin 75–90% oli peräisin Suomesta,72 

eli käytännössä Pohjanmaan kauppakaupungeista: Vaasasta, Kokkolasta, Raahesta ja 

Oulusta. Tervakauppa keskittyi voimakkaasti Pohjanmaalle etenkin, sillä Ruotsin käymät 

sodat 1700-luvun alkupuoliskolla vähensivät Itä-Suomen tervanpolttoalueelta tullutta 

tuontitervaa ja Haminan ja Uudenkaupungin rauhat johtivat satamakaupunkien kuten 

Viipurin menetykseen Venäjälle.73 

Myös tuonti monipuolistui 1700-luvun loppua kohti tultaessa. Aiemmin Suomen 

tapulikaupunkeihin tuotiin pääasiassa vain suolaa ja tupakkaa. Suomeen ryhdyttiin tuomaan 

ulkomailta erilaisia nautintoaineita, viljaa sekä hedelmiä. Nämä syrjäyttivät aiemmin 

tapulikaupunkeihin tuodut viinit ja erilaiset kankaat.74 

1700-luvun loppua pidetään yleisesti porvariston nousu- ja kultakautena Suomessa. Tähän 

vaikutti Pohjanmaan rannikolla paljon edellä mainittu kauppapakon purku, joka antoi 

mahdollisuuden harjoittaa vapaasti ulkomaankauppaa ja kerryttää näin isompia voittoja. 

Tervakaupasta saadut voitot olivat merkittäviä etenkin Amerikan vapaussodan vuosina 
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1770-luvulla, jolloin tervatynnyristä saattoi ostohintaan nähden saada jopa kolminkertaisen 

hinnan, kun voittomarginaali tavallisesti oli noin 50–60 %.75  

Vaurastumiseen vaikutti porvariston ja talonpoikien keskenään harjoittama velka- ja 

kestityskauppa eli majamieslaitos. Tämä kauppamuoto rakentui 1600-luvun merkantilistisen 

kauppalainsäädännön määrittelemänä. Talonpoika ja kauppias sopivat keskenään 

kauppasopimuksen, jossa määriteltiin, että talonpoika käy kauppaa vain kyseisen porvarin 

kanssa. Sopimuksen pohjalta syntyi luottokauppasuhde, jonka seurauksena seuraavan 

vuoden tervatuottoa tai muita hyödykkeitä kuten lohta tai voita vastaan porvari maksoi 

talonpojan veroja tai tulleja ja majoitti tätä luonaan tämän kaupunkimatkoilla.76  

Majamieslaitoksesta hyötyi etupäässä porvari, joka pystyi ohjaamaan itselleen suuria osia 

talonpojan tuottamista hyödykkeistä ja perimään tältä korkoa myös antamistaan luotoista. 

Talonpoikien tase tässä kaupassa jäi pääasiassa miinusmerkkiseksi. Porvari sai solmia useita 

majamiessopimuksia ja kartuttaa velallistensa määrää. Velallisia talonpoikia oli koko Oulun 

kauppa-alueelta aina Savoa ja Karjalaa myöten.77  

Majamieslaitosta pyrittiin Oulussakin murentamaan kahteen otteeseen, ensin vuonna 1746 

ja vielä tiukennuksin vuonna 1766. Valtakunnallisesti majamieslaitos myös kiellettiin 

Pohjanmaalla heti kauppapakon purkauduttua vuonna 1765 ja uudestaan vielä vuosina 1771 

ja 1784. Tästä huolimatta majamieslaitos jatkui vielä pitkään aina 1800-luvun puolella 

saakka melko merkittävänä tekijänä Oulussa. Majamieslaitoksen taustalla oli talonpoikien 

tuotteista ja työstä riippuvainen talousjärjestelmä. Porvaristo tarvitsi talonpoikien tuotteita 

ja työvoimaa runsaasti esimerkiksi laivanvarustamiseen, joten majamieslaitos oli 

pitkäaikaisen elinkeinonharjoittamisen kannalta merkittävä toiminnan suunnitelmallisuuden 

vuoksi. Järjestelmää ylläpiti myös talonpoikien ja porvariston välinen varallisuusero, sillä 

järjestelmä menetti merkitystään todella vasta talonpoikien vaurastuessa 1700-luvun lopulla. 

78 

Kustaa III:n aikana valtakunnan tullipolitiikkaa muutettiin ja talonpoikien asemaa ja 

taloudellista hyvinvointia vahvistettiin lujittamalla maanomistusoikeutta. Käytännössä 

talonpojat saivat yhtä lujan oikeuden viljelemäänsä perintötilaan kuin aatelilla ja 

rälssitilallisilla oli ollut aikaisemmin. Maatalouteen liittyvänä suurena uudistuksena aloitettiin 

myös isojako, joka yhdisti tilojen viljelypinta-alan laajemmiksi maanviljelykokonaisuuksiksi 
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ja mahdollisti tehokkaamman, tilakohtaisen yksilöllisen viljelyn. Näiden uudistusten lisäksi 

Suomessa alkoi myös tehokkaaseen maatalouteen tähtäävä valistustyö, jonka tausta-

ajatuksena oli saada Ruotsin valtakunnan väkiluku kasvuun ja suurvalta-asema säilytettyä.79 

Myös valtakunnan tullipolitiikka muuttui, sillä vuonna 1766 tullien kanto-oikeus siirtyi 

takaisin valtakunnan hoidettavaksi. Se kuitenkin vuokrattiin osaksi eteenpäin yksityisille 

tullinkerääjille vuosien 1776–1786 väliseksi ajaksi. 1700-luvun loppupuolella tullipolitiikka 

muuttui siten, että tulleja ja erilaisia pienempiä tullinkaltaisia maksuja yhdistettiin 

tullitariffeiksi. Tullienkaltaisista pienistä maksuista ei kuitenkaan 1700-luvun loppupuolella 

päästy eroon, vaan niitä piti uudistaa kahdesti vuosina 1770 ja 1782. Tuolloin pienet erilliset 

maksut yhdistettiin tullitariffien kokonaisuuksien alle. Talouden elvyttämiseksi vuodesta 

1782 kotimaisille aluksille myönnettiin tullivapauksia, mikäli nämä olivat tasauma-aluksia.80 

Tullivapaudet koskivat myös oululaisia aluksia, mikäli nämä täyttivät vaadittavat ehdot.  

Vuonna 1775 kuninkaan määräämä Suomen jako kuuteen lääniin oli Oulun kannalta 

merkittävä hallinnollinen uudistus. Pohjoisimman läänin nimeksi tuli Oulun lääni, joka piti 

sisällään Pohjois-Pohjanmaan ja Kuusamon Lapin.81 Itsevaltiainen hallinto näkyi Oulussa 

myös vuosien 1788–1790 Kustaa III:n sodan aikaisina tavanomaisina sotarasituksina. 

Oulun kannalta keskeisin näistä ongelmista oli merenkulun hiljentyminen sodan aikana.82 

Tämä hiipuminen sota-ajaksi haittasi etenkin laivanvarustusta, tervakauppaa ja 

laivanrakennusta. Kustaa III:n aloittama sota ei ollut vaikeuksien aiheuttajana kuitenkaan 

samaa luokkaa kuin vuosisadan alussa koettu Suuri Pohjan sota ja sitä seurannut isoviha 

venäläismiehityksineen. Sota päättyi vuonna 1790 solmittuun Värälän rauhaan, joka ei 

aiheuttanut rajamuutoksia Ruotsin tai Venäjän valtakuntaan.83 

Itsevaltiuden aika koettiin taloudellisesti hyvänä aikana. Taloudellista hyvää toi ennen 

kaikkea Yhdysvaltojen vapaussodan aikaansaama nousukausi, joka nosti varsinkin tervan 

vientihintaa merkittävästi sotatarpeiden vuoksi. Vapaussodan jälkeen nousukausi kääntyi 

kuitenkin jyrkäksi laskuksi, joka aiheutti vaikeuksia porvarien liiketoiminnalle myös 

Oulussa. Kuitenkin 1790-luvulla alkaneet Napoleonin sodat nostivat kansainvälisiä 

suhdanteita jälleen. Tällä oli myös positiivinen vaikutus Oulun porvareille. 84 1700-luvun 

lopulla Oulun ja Ruotsin valtakunnan taloudellista tilaa olivat merkittävästi muuttaneet joko 
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valtakunnan ympärillä käydyt tai sen itse käymät sodat. Vuosina 1789–1790 käyty Venäjän 

sota muutti muun muassa rahaoloja valtakunnassa.85  

Valtakunnan politiikasta saadut hyödyt näkyivät myös sekä Suomen että Oulun väestön 

kasvuna. Suomen väestö kasvoi vuosien 1749–1800 välisenä aikana vuoden 1749 410 400 

henkilöstä vuoden 1800 noin 900 000 henkilöön. 86  Oulun väestö kasvoi Aimo Halilan 

mukaan vuoden 1712 viidestä-kuudestasadasta henkilöstä vuoden 1749 reiluun 

kolmeentuhanteen henkilöön ja vuosisadan lopulle tultaessa (vuonna 1800) 3 483 

henkilöön.87  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. VÄESTÖ JAKAUTUI ERILAISIIN SOSIAALIRYHMIIN 

 

2.1. Kauppiaita oli eniten – ammatit ja elinkeinot perukirjoissa 
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Ammatinharjoittamiseen vaikutti Oulun kaupungissa vuosina 1750–1800 ensisijaisesti se, 

että väestöllä ei ollut elinkeinovapautta. Kuka tahansa ei voinut 1700-luvun Ruotsissa ryhtyä 

kauppiaaksi tai käsityöläiseksi, sillä kauppiaiden määrää oli rajoitettu kiintiöillä ja 

käsityöläisten pätevyysvaatimuksia oli kiristetty vuoden 1734 valtiopäivillä. Käsityöläiset 

olivat lisäksi sidottu melko tiukasti ammattikuntiensa säädöksiin, jotka rajoittivat näiden 

vapautta toimia elinkeinonharjoittajina. 1770–1780-luvuilla Ruotsin valtakunnassa pyrittiin 

vapauttamaan elinkeinoja perustamalla vapaakaupunkeja, joissa kenellä tahansa oli 

mahdollisuus harjoittaa elinkeinoa. Tämä Kustaa III:n kokeilu ei tuottanut toivottuja 

tuloksia.88 Kokeilu ei myöskään koskenut Oulua, eikä liennyttänyt elinkeinon harjoittamisen 

aloittamista. Kauppiaaksi ryhtyminen ja kauppaoikeuksien saaminen oli Oulussa 

huomattavasti vaikeampaa 1700-luvun jälkipuolella kuin sen alkupuolella.89 

Elinkeinovapautta rajoitti myös se, että porvarisammattia harjoittaakseen porvarissäätyyn 

kuuluneen henkilön tuli hakea porvarisoikeudet. Oikeuksien saaminen edellytti 

kahdentoista vuoden harjoittelua kauppaliikkeessä ja sitä, että pormestari, kaupungin muut 

porvarit ja kaupunginraati hyväksyivät porvarisoikeuksia hakeneen henkilön hakemuksen. 

Elinkeinovapauteen vaikutti myös se, että porvarisoikeuksia haluavan piti kirjata 

kaupunginkirjoihin haluamansa elinkeinomuoto.90  

Oulun suurporvaristo halusi 1700-luvun loppupuolella pysyä joukkona, joka valitsi Oulun 

porvaristoon pyrkivät tarkoin. Jäseneksi valinta edellytti usein hyviä sukulaissuhteita ja 

suurporvarin sääntöjen noudattamista. Porvariksi halukkaat saatettiin työntää syrjään 

hyvinkin nopeasti, jos nämä eivät miellyttäneet suurporvareita.91  

Jari Ojala on tutkinut Pohjanmaan 1700-luvun rannikkoporvareiden sukulaisverkostoja. 

Porvariston liiketoiminta organisoitui 1700-luvun kuluessa kauppahuoneiksi, jotka voitaisiin 

tänä päivänä mieltää perheyrityksiksi. Kauppahuoneiden etuina oli yhteisten resurssien 

käyttämisestä saadut taloudelliset edut kaikille. Kääntöpuolena tälle oli se,  että yksityisen 

elinkeinonharjoittajan kannalta tiukat kauppahuoneen säännökset jäykistivät ja rajoittivat 

henkilön omaa toimintaa. Kauppahuoneiden johto periytyi sukupolvelta toiselle, ja yleensä 
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kauppahuoneen porvaristo lähetti jälkikasvunsa ulkomaille harjoittelemaan tai jopa kouluun 

taatakseen kauppahuoneen selviämisen tulevaisuudessa.92  

Oulussa suurkauppiaat järjestäytyivät myös kauppaseuraksi 1750-luvun puolen välin 

paikkeilla. Kauppaseura perusti vielä oman kauppakassan ajamaan omia etujaan vuodesta 

1769 eteenpäin.  Vähemmän varakas porvaristo oli saanut hovioikeuden päätöksellä 

vapautuksen tapulitaistelusta aiheutuneista kustannuksista. Kauppaseura piti sisällään vain 

tukkukauppiaat.93 

Elinkeinojen jakautumiseen liittyvää tutkimusta ovat tehneet aiemmin Erkki Markkanen 

sekä Aimo Halila. Halilan tutkimus sisältää elinkeinot jaoteltuna melko tarkasti erilaisiin 

ammattiryhmiin. Halila jaottelee ammatit ja elinkeinot aina kauppa-apulaisista 

puutarhureihin ja perukirjoissa mainittuihin asukkaisiin. Halila on tehnyt tämän jaottelun 

tutkiessaan Oulun väestön varallisuutta asettamalla nämä ammattiensa ja varallisuutensa 

mukaan kahdeksaan eri varallisuusluokkaan. Kaupunkiväestön sijoittamista kahdeksaan 

luokkaan suosittaa myös Erkki Markkanen. Markkasen ja Halilan jaottelu kuitenkin eroaa 

toisistaan: Markkanen kehottaa jakamaan väen ylempiin ja alempiin virkamiehiin, yksityisiin 

toimihenkilöihin, ammatinharjoittajiin, kauppiaisiin, käsityöläisiin, työläisiin ja 

talonomistajiin. Halila taas jakaa väestön enemmän näiden ammatin perusteella, esimerkiksi 

jakamalla merimiehet ja laivapäällystön omiin kokonaisuuksiinsa. Halilalla on myös omat 

lohkonsa käsityöläisille, kauppiaille ja ylemmälle ja alemmalle virkamiehelle.94  

Tässä tutkimuksessa käytän kuutta eri ammatti- tai elinkeinoryhmää: hallintoa (johon 

sisältyvät virkamiehet), kauppiaita, käsityöläisiä, työväkeä, palvelusväkeä ja muita. Jako 

noudattelee kummankin, Halilan ja Markkasen jakoa, mutta on yksinkertaistetumpi. 

Ryhmät ovat hallintovirkamiehet, kauppiaat, käsityöläiset, työväestö, palvelusväki sekä 

muihin sopimaton ammattiväestö, johon kuuluivat muun muassa opettajat, kirkkoherrat ja 

lääkärit. Ammattijaottelu on tehty niin, että kauppiasporvarisammattinimikkeen oltua 

henkilön nimikkeenä tämä on laitettu aina kauppiaisiin. Jos nimikkeenä oli pelkkä 

hallintovirka, on henkilö sijoitettu hallintoviranomaisiin. Käsityöläiset, joilla oli kauppias-

termi ammattinimikkeensä osana tai yhteydessä on sijoitettu käsityöläisiin, sillä heillä 

päätulonlähteenä oli kuitenkin omasta käsityöstä saatava tulo.  Käsityöläisiin ja kauppiaisiin 
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lasketaan mukaan kaikki aineistosta löytyvät käsityöläis- tai kauppiasnimitykset, joita 

aineistossa esiintyi.95   

Tutkimuksessa käytettävät ryhmät koostuvat erilaisista elinkeinonharjoittajista, näiden 

puolisoista sekä näiden ympärillä olevista sosiaaliryhmistä. Ulkoisesti tarkkaa rajaa 

sosiaaliryhmien välille saattaa olla jälkeenpäin hankala tehdä, joten tutkimus noudattelee 

pääasiassa elinkeinon pohjalta määriteltyä sosiaaliryhmäjakoa.  

Kauppiaat ja käsityöläiset, jotka muodostavat porvarillisen sosiaaliryhmän, on tässä erotettu 

toisistaan siksi, että he järjestäytyivät eri lohkoihin 1700-luvun Oulussa. Käsityöläiset 

järjestyivät Oulussa ammattikuntiin kunnolla vasta 1760-luvulla suutarien johdolla.96 Aimo 

Halilan tekemässä aiemmassa tutkimuksessa käsityöläiset ja kauppiaat on jaettu omiin 

ryhmiinsä, joten jakoa voidaan pitää johdonmukaisena ja perusteltuna.97  Lisäksi vuoden 

1734 laissa on määritelty erikseen se, kuinka käsityöläisen tuli hakea porvarisoikeuksia. 

Käsityöläisen tuli esittää työnsä pormestarille ja raatimiehille, jotka päättivät, annettiinko 

käsityöläiselle kaupankäyntioikeudet.98 Kauppaporvariksi pääsemisen vaatimuksena oli 12 

vuoden harjoittelua kauppa-apulaisena jonkun toisen liikkeessä, jonka jälkeen kokelas 

saattoi anoa porvarisoikeuksia.99 On perusteltua jaotella koko tutkimuksessa kauppiaat ja 

käsityöläiset erikseen, vaikka nämä muodostavatkin yhdessä porvarissäädyn. 

Eri ammatti-, elinkeinoharjoittajien- ja sosiaaliryhmänimikkeiden jaottelu käy tarkemmin 

selville liitteestä 2. Tutkimuksessa on otettu huomioon kaikki vuosilta 1750–1800 peräisin 

olevat perukirjat tai perinnönjaot eli koko aikaväliä koskevassa aineistossa on mahdollisia 

päällekkäisyyksiä. Otantaryhmässä kuitenkin päällekkäisyydet on karsittu. Tutkimuksessa on 

koko aineiston suhteen siis keskitytty vain ja ainoastaan ammattinimikkeiden löytymiseen 

aineistosta. Ammattinimikkeet on poimittu nimenomaan sen henkilön tiedoista, jonka 

perukirja on kyseessä. Samasta perukirjasta ei ole siis poimittu muiden henkilöiden 

ammattinimikkeitä. Ammattiryhmien keskinäiset jaottelu vuosien 1750–1800 välisenä 

aikana näkyivät alla olevasta kaaviosta.  

 

Kuvio 1. Oulun väestön jakautuminen ammatti- tai elinkeinoryhmiin perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1800.  
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Lähteet: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-

AIe:15. KA. 

Taulukko 2. Eri ammatti- tai elinkeinoryhmiin kuuluneiden henkilöiden määrät ammatti- tai 

elinkeinoryhmittäin Oulussa vuosina 1750–1800 perukirjojen perusteella. Ks. lisää Liite 1. 

 Hallin-

to 

Kaup-

piaat 

Käsi-

työläiset 

Työ-

väki 

Palvelus-

väki 

Muu YHT. 

YHT. 60 193 81 143 45 28 545 

 

Lähteet: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-

AIe:15. KA. 

Porvarisammatinharjoittaminen korostui odotetusti, sillä kuten aiemmin ilmaistiin, 

perukirjoja tehtiin tai niitä on säilynyt pääasiassa vain joka kolmannesta pesästä ja näidenkin 

kohdalla yleensä vain varakkaamman tai ylemmän sosiaaliryhmän omaisuudesta. 100 

Käsityöläiset ja kauppiaat muodostivat 50 % koko perukirja-aineistoon merkityistä 

ammattinimikkeistä. Luku oli lähes identtinen otantajaksoilla olevien 

porvarisammatinharjoittajien suhdeluvun (50,1%) kanssa. 101  Otanta vastasi siis erityisen 

hyvin ammattien jakautumisen tilaa porvarisammattien kohdalla koko aikajaksolla.  

                                                           
100

 Markkanen 1988, 52. 
101

 Ks. Kuvio 2. 

HALLINTO 11% KAUPPIAAT 35,2%  KÄSITYÖLÄISET 14,8%

TYÖVÄKI 26% PALVELUSVÄKI 8,2% MUUT 5,1%
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Kuvio 2. Oulun väestön jakautuminen ammatti- ja elinkeinoryhmiin perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800.  

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Otantajaksojen ajalta tehty poiminta ammattinimikkeistä ja elinkeinonharjoittajista vastasi 

melko hyvin koko aikajakson tilannetta. Aineistojen väliset heitot olivat vain muutaman 

prosentin luokkaa kaikissa ryhmissä. Kuten koko aineistoissa, myös otanta-aineistossa 

porvarisammattien ja -elinkeinojen harjoittajat korostuvat samasta syystä.  

Otantajaksojen aikana erilaisia ammatinharjoittajia oli yhteensä 136 henkilöä. Koko otanta-

aineisto käsittää yhteensä 259 henkilöä. Erotus ammatinharjoittajien ja koko otannan välillä 

johtuu siitä, että koko otantaan on laskettu mukaan myös yleensä ammatinharjoittamisen 

ulkopuolella olleet naiset, jotka kuitenkin kuuluvat tutkimuksen kannalta oleellisesti 

samoihin sosiaaliryhmiin aviomiestensä tai syntyperänsä kautta. Varsinaisiksi 

ammatinharjoittajiksi heitä ei ole kuitenkaan laskettu, ellei heitä merkitty perukirjaan 

borgaränka-nimityksellä tai vastaavalla ammatin- tai elinkeinonharjoittamiseen viittaavalla 

nimikkeellä. Porvarisnaiset saivat jatkaa miehensä ammatinharjoittamista tämän kuoltua 

ilman porvarisoikeuksia.102 

Taulukko 3. Eri ammatti- tai elinkeinoryhmiin kuuluneet henkilöt perukirjoissa vuosina 

1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Ammattiryhmä lkm. %osuus 

                                                           
102

 Ojala 2014, 15. 

HALLINTO 9,6% KAUPPIAAT 37,5% KÄSITYÖLÄISET  11,8%

TYÖVÄKI 24,3% PALVELUSVÄKI 10,3% MUUT 6,6%

YHTEENSÄ 100%
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väestöstä 

HALLINTO 9,6% 13,0 9,6 

KAUPPIAAT 37,5% 51,0 37,5 

KÄSITYÖLÄISET  
11,8% 16,0 11,8 

TYÖVÄKI 24,3% 34,0 25,0 

PALVELUSVÄKI 
10,3% 13,0 9,6 

MUUT 6,6% 9,0 6,6 

YHTEENSÄ 100% 136,0 100,0 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Porvarillisten käsityöläis- ja kauppiasammattien harjoittajia oli vuosina 1750–1800 koko 

perukirja-aineistossa 274 kappaletta kuudenkymmenenneljän erilaisen ammattinimikkeen 

alla. Tutkimusaineistossa tämän ammatinharjoittajien ryhmän osuus suhteessa muuhun 

ammattiväestöön oli suuri. Tästä syystä tätä ryhmää tarkastellaan tässä tutkimuksen osassa 

tarkemmin kuin muita, sillä se muodosti keskeisimmän ja suurimman osan koko 

tutkimuksen aineistosta. Sekä otanta-aineistoissa että vuosein 1750–1800 koko perukirja-

aineistossa ammatinharjoittajista puolet oli porvarisammatin tai -elinkeinonharjoittajia. Petri 

Karosen mukaan kuitenkin Suomen väestöstä oli vuonna 1760 vain 4% kaupunkien 

elinkeinoharjoittajia, joihin lasketaan porvaristo ja käsityöläiset.103  

Kaupungin virkamiesten määrä oli myös huomattava koko perukirja-aineistossa. Oulun 

sosiaalisten kerrosten jakautuminen 1700-luvulla poikkeaa Reija Satokankaan mukaan 

muista kaupungeista. Oulussa oli tuon vuosisadan aikana suhteellisen suuri määrä erilaisia 

kauppiaita; käsityöläisiä taas oli merkittävän vähän. Suuri osa väestöstä oli myös renkejä ja 

piikoja, jotka tekivät taloudenhoitoon liittyviä töitä. Maanviljelys oli myös kiinteä osa 

kaupunkielämää 1700-luvun Suomessa. 104  Aineistossa ei ollut kuitenkaan yhtään 

talonpoikaa, vaan se keskittyi ennen kaikkea Oulun kaupungin väestöön, josta selkeästi 

talonpojat ja maataloustyöläiset jätettiin ulkopuolelle perukirjoituksia laatiessa.  

Koko lähdemateriaaliassa olevien porvarien sekä hallinnon virkamiesten perukirjojen määrä 

vaihtelee koko aikajaksolla. Porvareiden ja hallintovirkamiesten yhteenlaskettu 

perukirjamäärä oli kaikkineen 334 kappaletta koko aineistosta. Eniten perukirjamateriaalia 

porvareista ja hallintovirkamiehistä kertyi vuosien 1770–1785 väliseltä ajalta. Alla olevasta 

                                                           
103

 Karonen 2014, 359. 
104

 Satokangas 1987, 111. 
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kuviosta selviää tarkemmin, miten materiaali jakautui viisivuosittain. Tarkemmin jaottelu 

löytyy liitteestä 1.  

 

Taulukko 4. Oulun porvariston ja hallintovirkamiesten perukirjojen määrät viiden vuoden 

jaksoina Oulun kaupungin perukirjoissa vuosina 1750–1800. 

VUODET PORVARI HALLINTO 

1750-1755 17 3 

1756-1760 18 2 

1761-1765 38 2 

1766-1770 29 10 

1771-1775 25 3 

1776-1780 22 3 

1781-1785 43 14 

1786-1790 18 11 

1791-1795 34 3 

1796-1800 29 9 

YHTEENSÄ 273 60 

 

Lähteet: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-

AIe:15. KA. 

Keskeisin porvarisammattinimike lähdeaineistossa oli handelsman eli kauppias ja sen useat 

variaatiot. Kauppias-termi liitettiin myös tarpeen vaatiessa tai esimerkiksi luottamustehtävän 

yhteyteen seuraavalla tavalla: råd- och handelsman 105 . Handelsman-termi esiintyy jossain 

muodossa lähes kaikilla kauppiailla. Lisäksi kauppiaiksi lasketaan ne ammatit, joissa 

kauppiaana työskentely oli keskeisenä osana työtä ja vaatii porvarisoikeuksia. Tällainen 

ammatti oli muun muassa slaktare106 eli lihakauppias tai teurastaja.  

Kauppiaiksi lasketaan tässä kohtaa myös merikapteenit, jotka olivat vastuussa 

kauppalaivamatkojen kulusta. Laivan kapteeneille kuului kauppiaan tavoin vastuu 

laivamatkan taloudellisesta tuottavuudesta, eli nämä olivat käytännössä kauppiaita samaan 

tapaan kuin itse porvaritkin. Kapteeneilla oli myös oikeus osaan laivamatkan lastin tuotosta. 

                                                           
105

 Esimerkiksi Paul Florinin perukirja. Perukirjat 1746–1750. ORaIa AIe:6 OMA; Ambrosius Galleniuksen 
perukirja. Perukirjat 1751–1756. ORaIa AIe:7 OMA. 
106

 Matts Qvickin perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:9 OMA. 
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Kapteenit olivat monesti myös sukua itse laivanvarustajalle ja tätä kautta myös laskettavissa 

porvarien ja kauppiaiden sosiaaliryhmään.107  

Oulun hallinnon tärkein hallintoelin oli muiden kaupunkien tapaan kaupunginraati. 

Kaupunginraati koostui Oulussa kuudesta raatimiehestä, jotka valittiin 1700-luvulla 

suoraan. Raatimiesten ja pormestarin vaaliin saivat Oulussa osallistua myös 

porvarioikeudettomat kaupunkilaiset.108 Yleinen käytäntö Oulussa 1700-luvulla oli se, että 

kuudesta raatimiehestä viisi oli kauppiaita ja yksi käsityöläinen, mielellään mestari. 

Raatimiehille maksettiin työstään lähinnä vaatimaton ja nimellinen korvaus. 109 

Ammattitaulukossa on nähtävissä kaupunkien raatimiesten kaksoisrooli kauppiaina ja 

raatimiehinä, kuten ylempänä mainittu nimike råd- och handelsman antaa ymmärtää.110  

Kaupungin muiden virkamiesten nimikkeet vaihtelivat tehtävän mukaan. 

Hallintovirkamiesten erilaisia ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä, jotka perukirjoituksiin oli 

merkitty, löytyi aineistosta kaikkiaan 43 kappaletta aina pormestarista 

kaupunginvahteihin. 111  Tärkeimmät kaupunginvirkamiehet olivat pormestarin ja 

raatimiesten jälkeen kaupunginsihteeri ja kaupunginkassööri, jotka vastasivat kaupungin 

taloudellisista, kirjallisista ja oikeudellisista toimista.112 Kaupunginvirkamiehille maksettiin 

palkkaussäännön mukaisia palkkioita kaupungin kassasta. Palkkaus oli sidottu tehtävän 

vaativuuteen ja tehtävänimikkeeseen. Palkkasummat vaihtelivat myös ajan kuluessa. 

Vuonna 1780 raatimiehille maksettiin vuodessa 16,32 Specie riksiä, mutta vuoteen 1800 

mennessä summa oli muuttunut 4,8 riksiin.113 Kaupungeilla oli myös palveluksessaan useita 

erilaisia ammattiryhmiä, kuten mittaajia, tervanajajia ja tarkastajia sekä tullivirkamiehiä. 

Kaikille näille maksettiin palkka kaupungin kassasta tai veroihin ja kuljetuksiin liittyvistä 

taksoista.114 

Aimo Halila on myös tutkinut Oulun porvariston ja käsityöläisten määriä 1700-luvulla 

manttaaliluetteloiden perusteella vuosina 1767 ja 1804. Halilan mukaan käsityöläisiä Oulun 

kaupungissa oli vuonna 1767 ollut 83 henkilöä ja vuonna 1804 147 henkilöä. Käsityöläisten 

määrä oli siis manttaaliluvun perusteella noussut. 115  Perukirja-aineistossa kaikki vuosilta 
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 Pihkala 2001, 68. 
108

 Nikula 1981, 196–197. 
109

 Halila 1953, 38–39. 
110

 Ks. Liite 2. 
111

 Ks. Liite 2. 
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 Nikula 1981, 207–208. 
113

 Halila 1953, 44–45. 
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 Nikula 1981, 207 & Ks. Liite 2. 
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 Halila 1953, 357–360. 
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1750–1800 oli kaiken kaikkiaan 81 käsityöläiselinkeinoa harjoittaneen henkilön perukirjaa. 

Enimmillään käsityöläisten perukirjoja oli yhtenä vuonna tehty kahdeksan kappaletta, mutta 

määrä vaihteli pääasiassa vuosittain nollan ja viiden perukirjan välillä seuraavalla tavalla: 

 

Taulukko 5. Oulun käsityöläisten perukirjojen määrät viiden vuoden jaksoina Oulun 

kaupungin perukirjoissa vuosina 1750–1800. 

VUODET KÄSITYÖLÄISET 

1750-1755 1 

1756-1760 1 

1761-1765 7 

1766-1770 3 

1771-1775 4 

1776-1780 9 

1781-1785 20 

1786-1790 13 

1791-1795 12 

1796-1800 11 

YHTEENSÄ 81 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Käsityöläisten määrän nousu vuosisadan loppua kohti johtuu Oulun tapulioikeuksista. 

1700-luvun alussa ja vielä puolivälissä käsityöläisyys oli melko kannattamatonta. 

Pohjanlahdella purjehtineet oululaislaivat laivat toivat kauppapakon pakottamana 

Tukholmasta suuria määriä halpoja käsityöläistuotteita Ouluun. Käsityön kannattavuus ja 

käsityöläisten asema kuitenkin parantui tapulioikeuksien myötä. Käsityöläisten oli myös 

pakko työskennellä kaupungissa voidakseen harjoittaa elinkeinoaan.116  

Käsityöläiset saivat kuitenkin käydä tarjoamassa tuotteitaan markkinoilla Oulun 

kauppapiirissä. Kauppapiirissä oli myös talonpoikien keskuudessa rajatusti piirinräätäleitä ja 

muita käsityöläisiä. Etenkin erikoiskäsityöläislupia myönnettiin erittäin niukasti kauppapiirin 

talonpoikien ulottuville. 117  Itsevaltiuden ajan alussa 1770-luvun lopulla räätäleille ja 

suutareille oli annettu lupa harjoittaa elinkeinoaan maaseudulla. 118  Perukirja-aineistossa 
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 Siuruainen 1987, 204. 
117

 Halila 1953, 356. 
118

 Karonen 2014, 372. 
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suurimpia käsityöläisammattinimikkeitä olivat suutarit ja suutarimestarit, erilaiset 

kankaanvalmistajat sekä värjärit ja sepät.119 Värjärien määrä lisääntyi Oulussa etenkin 1700-

luvun loppua kohti tultaessa. Samoin kävi räätäleille. Seppien määrä taas väheni vuosisadan 

loppua kohti. 120  Jotkin käsityöläisammatit olivat myös lainsanelemia, tällainen oli muun 

muassa oluenpanijan työ, sillä vuoden 1734 laissa määrättiin jokaisessa kaupungissa olevaksi 

vähintään yksi ’’juoma-sia’’, jossa myytiin olutta ja viinaa.121 

Porvarien ja käsityöläisten jälkeen kolmas ammattiryhmä jaottelussa122 pitää sisällään 1700-

luvun kaupungin työväkeen liitetyt ammatit. Työväkiryhmä muodostettiin niin, että siihen 

on sisällytetty merityöläiset, työmiehet, erilaiset kuljettajat ja käsityöläisyyden parissa 

työskennellyt työväki. Nämä nimikkeet niputettiin yhteen tässä tutkimuksessa siksi, että 

henkilöt kuuluivat samaan sosiaaliryhmään keskenään, ja henkilöiden päivittäinen työnkuva 

koostui jollekin toiselle työskentelemisestä. Palvelusväki eli pääasiassa piiat ja rengit 

erotettiin tästä jaottelusta omakseen, sillä piian ja rengen suhde työnantajaansa oli suhteessa 

erilainen kuin palkatun työmiehen tai merimiehen. Aimo Halila on omassa tutkimuksessaan 

erotellut myös työväen palvelusväestä, mutta erottanut työväen myös merityöläisistä.123 

Työväen esiintyminen materiaalissa liittyi siihen, että vuoden 1734 perintölakia ryhdyttiin 

noudattamaan myös alempien sosiaaliryhmien kohdalla 1700-luvun loppupuolella. 

Kuitenkin merkittävä tekijä työväen sosiaaliryhmän esiintymisessä koko aineistossa sekä 

otannassa oli se, että Oulun väkiluku kasvoi koko ajan 1800-lukua kohti liikuttaessa.124 

Ensimmäisen viiden vuoden jakson aikana työväkeä ei ollut lainkaan perukirja-aineistossa, 

kun taas vuosisadan loppua kohden työväen osuus perukirjoitetusta väestöstä kasvoi yli 

kahteenkymmeneen. Keskeinen muutos perukirja-aineistossa tapahtuu 1770-luvun 

alkupuoliskolla. 125  Tämä tarkoittaa sitä, että ennen tätä ajanjaksoa työväestölle oli yhä 

enemmän kysyntää kaupungissa. Tämä selittyy vuoden 1765 jälkeisellä taloudellisen kasvun 

ajalla, joka näkyi muun muassa rahoitusolojen tasaantumisena ja äkillisenä deflaationa. Tästä 

kerrotaan tarkemmin luvussa 2. 

Perukirjamateriaalissa työväki muodostaa toiseksi suurimman osuuden 

elinkeinonharjoittajista heti kauppiaiden jälkeen 143 henkilöllä. Työväellä oli kuitenkin 
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 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA. 
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 Halila 1953, 357-360. 
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 Vuoden 1734 laki, Cauppa Caari IV. luku 4.§. elektr. 
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 Ks. Liite 1 ja 2. 
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 Halila 1953, 504–507. 
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 Ks. lisää s. 3.  
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 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1750. ORaIa AIe:6 OMA, Perukirjat 1751–
1756.  ORaIa AIe:8. ks. Taulukko 5. 
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vähän eri nimikkeitä. Kaksi aineiston ehdottomasti suurinta ryhmää muodostivat työmiehet 

eli arbetskarl- ja merimiehet eli sjöman-nimikkeellä perukirjoihin merkityt.126 Työväen osuus 

Oulun ammatinharjoittajista perukirjojen perusteella vuosina 1750–1800 oli noin 

neljännes.127 

 

Taulukko 6. Oulun työväestön perukirjojen määrät viiden vuoden jaksoina Oulun 

kaupungin perukirjoissa vuosina 1750–1800. 

VUODET TYÖVÄKI 

1750-1755 0 

1756-1760 3 

1761-1765 3 

1766-1770 5 

1771-1775 17 

1776-1780 12 

1781-1785 33 

1786-1790 27 

1791-1795 23 

1796-1800 20 

YHTEENSÄ 143 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Työväki ei saanut käydä kauppaa 1700-luvun lopun Oulussa lainkaan elantonsa 

turvaamiseksi. Heidän asemansa ei kuitenkaan ollut erityisen huono. Työväki kutsuttiin 

Oulussa muun muassa maistraattiin kuulemaan työväkeä koskevia päätöksiä, ja 1760-luvulla 

sekä merimiehille että työmiehille järjestettiin säännöt palkkaukseen ja työoloihin. 

Työmiehen palkkauksesta sovittiin kaupungin antamassa ohjesäännössä. Säännössä 

määriteltiin työmiehen päiväpalkka tämän työpanoksen perusteella. Tämä kuitenkin aiheutti 

melkoisesti hankaluuksia, sillä usein palkkaaja ja palkattu työmies näkivät työpanoksen eri 

arvoisena. Palkan suuruus riippui siitä, työskenneltiinkö kesällä vai talvella. 1760-luvulla 

työmies saattoi pyytää palkkaa 4 hopeataalaria päivässä. Työmiehen päiväpalkkaa vaikutti se, 
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 Ks. Liite 1 & 2. 
127

 Ks. Kuvio 1. 
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tarjosiko työnantaja tälle ruuan tai majapaikan. Toisaalta vuonna 1770 työväestöä kiellettiin 

kokoontumasta keskenään keskustelemaan palkankorotusvaatimuksista.128 

Vaikka palvelusväki oli perukirja-aineiston ammattinimikelistauksessa kaikkein pienin osa 

(vain 8,1%)129 se oli silti 1700-luvun Oulun suurin väestöryhmä. Aimo Halilan mukaan 

palvelusväkeä oli vuonna 1767 Oulussa yhteensä 377 henkilöä ja vuonna 1804 kaikkiaan 

387 henkilöä.130 Kumpikin lukema ylitti perukirja-aineistossa olleiden muiden ammatti- tai 

elinkeinoryhmien kokonaismäärän kirkkaasti ja oli kaksi kertaa niin suuri kuin perukirja-

aineistossa ollut kauppiaiden määrä. Palvelusväen vähäinen määrä perukirja-aineistossa 

selittyi sillä, että näiden kohdalla vuoden 1734 lain määräämää perukirjoitusta harvemmin 

tehtiin alhaisen sosiaalisen aseman vuoksi.131  

 

Taulukko 7. Oulun palvelusväestön perukirjojen määrät viiden vuoden jaksoina Oulun 

kaupungin perukirjoissa vuosina 1750–1800. 

VUODET PALVELUSVÄKI 

1750-1755 2 

1756-1760 2 

1761-1765 2 

1766-1770 10 

1771-1775 1 

1776-1780 6 

1781-1785 5 

1786-1790 3 

1791-1795 7 

1796-1800 7 

YHTEENSÄ 45 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Palvelusväen runsaslukuisuus kuitenkin johtui siitä, että porvariskodeissa tarvittiin paljon 

työvoimaa taloudenpidossa sekä porvariston harjoittamassa maataloudessa. Työvoiman 

tarve johti siihen, että varakkaissa porvariskodeissa saattoi olla palkattuna yhtä aikaa jopa 

yhteensä kymmenen palvelusväkeen kuuluvaa henkilöä. Palvelusväen palkka oli myös 
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säädelty tarkkaan 1700-luvun jälkipuolella, ja se oli vain joitain kymmeniä taalareita 

vuodessa. Palkkojen säännöstely ei myöskään liikkunut inflaation mukana, vaan laski 

palvelusväen reaalipalkkoja ajan kuluessa. 132 

Näiden selkeiden ryhmien lisäksi aineistossa oli myös ryhmä ’’Muut’’, joka sisältää liitteen 2 

mukaisesti erilaisten ammattien ja elinkeinojen kirjon. Mukana oli muun muassa asianajajaa 

ja apteekkaria sekä kappalainen. Ryhmään sijoitettiin kaikki muihin sosiaali- ja 

ammattiryhmiin sopimattomat nimikkeet. Nimikkeitä oli koko aineistossa yhteensä 29 

kappaletta, mutta otanta-aineistossa näitä oli vain yhdeksän kappaletta.133 Pääasiassa muut-

ryhmään kuuluivat kuitenkin ammattinimikkeet, jotka olivat riippuvaisia muiden 

työskentelystä ja erikoistuneet toimittamaan jotain tiettyä alaa, johon ei välttämättä liittynyt 

tuotteiden tuottaminen tai kauppa. Tällaisia olivat esimerkiksi aineistossa esiintyvät 

asianajajat, kirkkohenkilökunta sekä upseerit. 

 

Taulukko 8. Oulun muiden ammatti- ja elinkeinoryhmään kuuluneiden henkilöiden 

perukirjojen määrät viiden vuoden jaksoina Oulun kaupungin perukirjoissa vuosina 1750–

1800. 

VUODET Muu 

1750-1755 2 

1756-1760 0 

1761-1765 2 

1766-1770 5 

1771-1775 0 

1776-1780 1 

1781-1785 6 

1786-1790 4 

1791-1795 5 

1796-1800 4 

YHTEENSÄ 29 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Muut-ryhmä oli ammatillisesti ja sosiaalisesti melko hajanainen, mutta pääasiassa henkilöt 

olivat joko koulutettua ylempää luokkaa tai sotilasvirkamiehiä, kuten liitteestä 2 ilmenee. 

                                                           
132

 Halila 1953, 340 & 346. 
133

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA. 
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Ryhmä on jo ammattien kirjon vuoksi erittäin heterogeeninen ja vaikeasti tutkittavissa. 

Ryhmä antaa kuitenkin vertailukelpoista tietoa siitä, miten perinteisten sosiaali- tai 

ammattiryhmien ulkopuolella olleiden henkilöiden varallisuus jakautui ja kehittyi muun 

väestön rinnalla. Lisäksi voidaan selvittää, onko varallisuuden kehitys koskettanut kaikkia 

väestöryhmiä samalla tavalla, vai hyötyvätkö tietyt ryhmät siitä enemmän kuin muut.  

 

2.2. Inflaatiokehitys seuraili talouden trendejä 

Vuosien 1750–1800 välisenä aikana inflaatiokerroin nousi Lagerqvistin ja Nathorst-Böönsin 

mukaan 3,98-kertaiseksi. 134   Tämä luku saadaan laskemalla Lagerqvistin ja Nathorst-

Böönsin tutkimuksessa tuloksena olevan vuoden 1750 inflaatiokertoimen (2,61) 135  suhde 

vuoden 1800 inflaatiokertoimeen (12,99) 136  seuraavalla yhtälöllä: 

 

X = (Y-Z)/Z 

 

Yhtälössä X merkkaa inflaatiokertoimien suhdetta toisiinsa. Käytännössä X merkitsee sitä, 

kuinka suureksi inflaatio kasvaa vuoteen 1800 mennessä suhteessa vuoden 1750 rahaan. Y 

merkitsee vuoden 1800 inflaatiokerrointa ja Z vuoden 1750 inflaatiokerrointa.  

Vastaavalla tavalla voidaan myös laskea inflaatiokorjaus Lagerqvistin ja Nathorst-Böönsin 

tutkimuksen inflaatiokorjaustaulukosta kaikille otantavuosille. Sijoittamalla luvut yhtälöön 

saatiin aikaan seuraavat kertoimet, olettaen, että kaikki kertoimet korjattiin niin, että vuosi 

1750 vastaa laskennan alkupistettä eli perusarvoa (0, 1 tai 100). Laskennan tuloksena 

saadaan aikaan seuraavanlainen kerrointaulukko: 

 

 

Taulukko 9. Ruotsin valtakunnan inflaatiosta kertovat inflaatiokertoimet vuosina 1750–

1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800 vuoden 1750 ollessa arvoltaan 0. 

OTANTA VUOSI INFLAATIOKERROIN 

                                                           
134

 Lagerqvist & Nathorst–Bööns 2012, 27. 
135

 Lagerqvist & Nathorst–Bööns 2012, 76. 
136

 Lagerqvist & Nathorst–Bööns 2012, 76. 
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I 1750 0 

I 1751 0,000571429 

I 1752 0,001142857 

II 1766 1,091954023 

II 1767 0,701149425 

II 1768 0,494252874 

III 1776 1,01532567 

III 1777 1,057471264 

III 1778 1,164750958 

IV 1791 1,383141762 

IV 1792 1,540229885 

IV 1793 1,67816092 

V 1798 2,582375479 

V 1799 3,153256705 

V 1800 3,977011494 
 

LÄHTEET: Lagerqvist & Nathorst-Bööns 2012, 76. 

Kertoimien avulla laskettiin kunkin otantavuoden perukirjojen omaisuuden arvo niin, että 

kaikki arvot muutettiin vastaamaan vuoden 1750 rahanarvoa. Kaikkia otantavuosia siis 

peilattiin ensimmäiseen otantavuoteen ja aloituspisteeseen. Tätä kautta saatiin 

vertailukelpoista tietoa siitä, miten omaisuudet kehittyivät otantajaksoilla. Kaikki summat 

muutettiin tässä tutkimuksessa siis vastaamaan vuoden 1750 taalerirahaa. Vuonna 1750 

käytettiin taalerirahaa (dr), joka vaihtui vuonna 1777 riikintaaleriksi (rdr).137 Laskelma otti 

huomioon kummatkin rahayksiköt, sillä alkuperäinen tutkimus, josta kertoimet johdettiin, 

otti huomioon valuutanvaihdoksen kertoimissaan. Lagerqvistin ja Nathorst-Böönsin 

kertoimet poikkesivat tämän tutkimuksen kertoimista niin, että niissä perusarvovuodeksi 

valittiin vuosi 1949 ja sille annettiin perusarvo 100.138 

Raha oli kaiken kaikkiaan helppo laittaa ajalliseen perspektiiviin esittelemällä erilaisia 

elintarvikehintoja vuosien 1750–1800 aikana. 1750-luvulla maitoon leivotun vehnäleivän sai 

suunnilleen kahdeksan äyrin hintaan. 1760-luvulla leiviskän verran läskiä tai voita maksoi 

vuosikymmenen alussa noin 19 taaleria 139  ja vuonna 1765 se maksoi noin 85 taaleria. 

Vuonna 1795 saman verran läskiä maksoi noin 4,6 taaleria.140 Läskin hintojen muutosta voi 

selittää myös mahdollinen tuotannon tai tuonnin kasvu aikajaksolla. Loppuvuosisadan hinta 

                                                           
137

 Lagerqvist & Nathorst-Bööns 2012, 71. 
138

 Lagerqvist & Nathorst-Bööns 2012, 75–78. 
139

 Kaikki tutkimuksessa käytetyt taaleriarvot on saatu muuttamalla ajallinen rahayksikkö vastaamaan 
vuoden 1750 taaleria. Kaikki luvut ovat siis vuoden 1750 taaleriarvoja. 
140

 Lagerqvist & Nathorst-Bööns 2012, 129–133. 
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ei ollut vastaava inflaatiokäyrän kanssa, sillä läskin hinta tippui, vaikka tilastollisesti sen 

hinnan olisi pitänyt nousta. Hintojen muutos kuitenkin varsinkin alussa näkyi heti 

elintarvikkeiden hinnoissa.  

Lagerqvistin ja Nathorst-Böönsin tutkimuksen mukaan inflaatio kehittyi siis 4-kertaiseksi 

vuosisadan loppuun tultaessa. Myös Toini Aunolan käyttämä Åmarkin laatima 

yleishintaideksi ja hintaindeksi kertovat samanlaisesta kehityksestä 1700-luvun 

loppupuolella.141 Kyse oli melko jyrkästä inflaatiosta. Tätä kehitystä selittivät muun muassa 

Ruotsin rahapolitiikan muutokset ja rahauudistus tarkastelujakson puolivälissä. 

Rahauudistukseen vaikuttivat muun muassa Venäjää vastaan vuosina 1788–90 käyty sota, 

Ruotsin sekava setelijärjestelmä sekä riikintaalarin hopeakanta. 142  Oulun kaupungin 

perukirjoissa rahauudistus näkyi rahayksikön vaihtumisena vuoden 1777 alun perukirjoissa. 

Uuteen rahaan siirryttiin tästä päätellen hallinnon puolella melko kivuttomasti ja nopeasti.   

Kokonaisuudessaan inflaatiokehitys vuosina 1750–1800 näyttää tältä:  

 

LÄHTEET: Lagerqvist & Nathorst-Bööns 2012, 76. 

Inflaatiokehitys 1700-luvun lopulla syntyi käytännössä samoista tekijöistä kuin 

modernissakin taloudessa. Makrotalouden näkökulmasta inflaation kannalta merkittäväksi 

tekijäksi muodostui talouden säätelyn vähittäinen purkaantuminen 1700-luvun loppua kohti 

                                                           
141

 Aunola 1967, 60; Aunola viittaa Åmark 1915, 351.  
142

 Virrankoski 1975, 89–90. 
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mentäessä. Merkantilistinen talousjärjestelmä sääntelyineen vaikutti hintakehitykseen 

merkittävästi. Merkittävän näistä sääntelyn keinoista oli ulkomaankauppaan vaikuttanut 

tuoteplakaatti, joka oli voimassa vuoteen 1765 saakka. 143  Tuoteplakaatin sääntelyn purku 

näkyi myös kokonaisuudessa melko suurena inflaatiokehityksen hidastumisena. Inflaatio 

nousi tarkastelujakson alkuajalla nimenomaan vuoden 1765 kohdalla huippuunsa ja laski 

lähes kaksi kolmasosaa vuoteen 1768 mennessä.  

Inflaatiokäyrästä nähtävään inflaatiokehitykseen vuoden 1765 ympärillä oli myös muita 

selityksiä kuin sääntelyn purkautuminen. Aimo Halilan mukaan 1760-luvun loppupuolella 

Oulun talouselämää haittasi suuresti lamakausi sekä sitä ympäröinyt rahan arvoon liittynyt 

jatkuva ja taloudelle haitallinen epävarmuus. 144  Lamakausi koostui koko Euroopan 

laajuisesti taloudellisesta pohjasuhdanteesta sekä siitä, että koko valtakuntaa kohtasi 1760-

luvun lopulla paha katokausi.  

Tämän lisäksi myssypuolue yritti korjata Pommerin sodan aiheuttamia taloudellisia tuhoja 

valtakunnassa vähentämällä rajusti setelikantaa. Tämä johti nopeasti hintojen laskuun, 

velkojen nousuun ja koko talousjärjestelmän pohjan hetkelliseen pettämiseen.145 Ihmiset 

piilottivat rahansa siinä toivossa, että vuonna 1765 valtiopäivillä myssyjen tekemä päätös 

rahan kurssin alentamisesta johtaisi lopulta siihen, että rahan arvo itseasiassa nousee. Tämä 

johti kuitenkin äkkiä rahan kysyntäongelmaan, jossa rahaa ei ollut saatavilla ja elinkeinot 

sekä liikenne pysähtyivät. Vuonna 1765 koettiin valtavasti vararikkoja, sillä rahan kysynnän 

kasvaessa sen arvo myös kasvoi ja deflaation kautta ihmisten velat suurenivat 

maksukyvyttömyyden tuolle puolen. Vuonna 1765 koettiinkin Ruotsin valtakunnalle ja 

tavalliselle alamaiselle ennenkuulumaton kallis ajanjakso. 146  Inflaatiokuvaajasta tämä 

epävarmuuden aika näkyi nimenomaan hintojen kehittymisen jyrkkänä hidastumisena eli 

käytännössä rahanarvon kasvuna eli deflaationa. Tuona aikana liike-elämä hidastui Oulussa 

ja esimerkiksi Tukholmassa lamakausi näkyi 1760-luvun lopulla suhteellisen suurena 

määränä vararikkoja verrattuna vuosisadan puoleenväliin.147  

Lamakauteen vaikutti myös Euroopassa käyty Itävallan perintösota sekä seitsenvuotinen 

sota, jonka aikana ruotsalaisia aluksia kaapattiin etenkin Englannin toimesta. Tämä johti 

tuonnin ja viennin hidastumiseen ja etenkin suolan kallistumiseen Ruotsin valtakunnassa. 

Välimerelle suuntautunut suolakauppa houkutteli myös muita rosvoja kaappaamaan 

                                                           
143

 Karonen 2014, 351. 
144

 Halila 1953, 242. 
145

 Aunola 1967, 63. 
146

 Karjalainen 1926, 209. 
147

 Halila 1953, 242. 
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suolalastissa olleita aluksia. Myöskään haaksirikot eivät olleet harvinaisia 1700-luvun 

loppupuolella.148 Kaikki nämä tekijät, etenkin Euroopan sodat, vaikuttivat myös 1760-luvun 

heikkoon taloudelliseen tilaan ja jopa kärjistyneeseen inflaatioon. 

Erikoisesta hintojen kasvun ja hintojen laskun äkillisestä vaihtelusta kuitenkin toivuttiin ja 

1770-luvun puolen välin jälkeen varsinkin Amerikan vapaussota toi uutta puhtia talouteen. 

Oulussa laivanveistämöt työskentelivät jatkuvasti ja tervaa, aluksia ja muita hyödykkeitä 

kuljetettiin uuden kauppavapauden turvin suoraan Oulusta ulkomaisiin satamiin. Tämä 

kartutti merkittäviä voittoja oululaisille kauppiaille. 149  Positiivinen talouskehitys näkyi 

inflaatiokäyrässä myös tasaisena ja jopa säännöllisenä inflaatiokehityksenä, joka oli talouden 

ennustettavuuden kannalta merkittävän hyödyllistä kauppiaille. 

Aiemmasta inflaatiokuvaajasta näemme, että inflaation taso saavutti vuotta 1765 vastaavan 

lukeman vasta Kustaa III:n Venäjän sodan jälkeen, jonka jälkeisellä ajalla inflaatio lähti 

tarkastelujaksolla erittäin jyrkkään nousuun kohti vuosisadan loppua. Aloitustilanteen eli 

vuoden 1750 (0) ja lopetustilanteen vuoden 1800 (3,977) välinen ero hinnoissa oli 

melkoinen. Varsinkin kun suurin osa kehityksestä tapahtui vuoden 1790 jälkeen viimeisen 

kymmenen vuoden aikana.  

Tästä voidaan päätellä, että Kustaa III:n käymä Venäjän sota vaikutti suuresti Oulun 

taloudelliseen elämään hintojen suhteen. Sota näet lamautti Ruotsi-Suomen Itämeren 

kaupan täysin, sillä myös Tanska osallistui sotaan. Suomalaisten kaupunkien taloudellisena 

henkireikänä toimivat tuona aikana ulkomaiset Ouluun ja muihin satamiin purjehtineet 

kauppiaat, joiden ulkomaisilla aluksilla lähinnä kaupunkien suurporvarit pystyivät 

harjoittamaan ulkomaankauppaa ja tavoittelemaan voittoja.150   

Kustaa III:n sota sotki myös Ruotsin rahaolot täysin, sillä Kustaa III sotaa rahoittaakseen 

laski liikkeelle valtionvelkakonttorin luottoseteleitä, joille valtio maksoi alussa kolmen 

prosentin korkoa. Alussa liikkeelle lasketun setelirahan kuului myös olla aikaisempaa riksiä 

vastaava, mutta sen arvo aleni pian suhteessa jo olleeseen riksiin. Kahden yhtäaikaisen 

setelirahan olemassaolo sotki markkinoita. Sodan rahoitukseen Ruotsin valtio myös laski 

liikkeelle pitkäaikaisia sotavelkakirjoja.151 
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 Karjalainen 1926, 207. 
149

 Aunola 1967, 63. 
150

 Halila 1953, 251. 
151

 Pihkala 2001, 79–81. 
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Kustaa III:n aiheuttama rahakriisi huipentui vielä vuosisadan lopulla, sillä 

valtionvelkaseteleiden arvon pudotessa Ruotsissa syntyi levottomuuksia. Näitä olivat muun 

muassa nälkämellakat. Rahatilanne saatiin kuriin vasta 1800-luvun puolella.152 Tilannetta ei 

parantanut lainkaan se, että kruunu ei hyväksynyt tullimaksuina liikkeelle laskemiaan 

valtionvelkaseteleitä, vaan tullimaksut ja vastaavat maksut tuli hoitaa yhä joko hopearikseillä 

tai setelirikseillä.153 Tämä oli omiaan lisäämään vahvemman rahan kysyntää ja nostamaan 

sen arvoa. Kustaa III:n sota- ja seteliseikkailuilla selittyi siis vähintään osa vuosisadan lopun 

jyrkästä inflaatiokehityksestä. Vakaiden rahaolojen puuttuessa hinnat kohoavat 

merkittävästi, ja vakaalle rahalle syntyi entistä enemmän kysyntää, joka ennestään jo laski 

heikomman liikkeellä olevan rahan arvoa. 

Vuosisadan lopun nousukausi syntyi vuoden 1789 Ranskan suuren vallankumouksen 

aloittamien sotien seurauksena. Sotavoimien varustamiseksi tarvittiin muonaa, kankaita, 

ruutia, aseita sekä muita tarvikkeita. Oulun kohdalla kaupunki olisi pystynyt todennäköisesti 

viemään tervaa ja laivoja markkinoille heti ilman Kustaa III:n sodan aiheuttamia rasituksia. 

Sodan aiheuttamien rasitusten vuoksi oululaiset kauppiaat eivät kuitenkaan päässeet 

markkinoille, sillä ongelmana oli se, että sota-aikana lähes kaikki suuret kauppa-alukset oli 

myyty. Myöskään pääomia ei ollut markkinoilla liikkeessä rahoittamaan tarvittavia sijoituksia 

elinkeinojen harjoittamiseen. Kauppa toipui sodasta melko hitaasti, mutta vuosisadan 

lopulle tultaessa se oli kohonnut jo merkittävästi.154 Hidas pääsy mukaan kauppaan ja kiire 

päästä markkinoille johti hintojen nousuun, sillä paikallismarkkinoilla oleva kysyntä kasvoi. 

Näin kävi todennäköisesti myös Oulussa 1790-luvulla. 1790-luvun alusta alkaen Oulun 

kauppa toipui Kustaa III:n sodan (1788–1790) aikaisesta rasituksesta.   

Oulun taloudellinen toipuminen vuosisadan lopulla ja inflaation kasvu tätä myötä selittyi 

myös muutoksilla kansainvälisissä suhdanteissa. Muun muassa vuonna 1775 Englantia 

kohtasi heikko satokausi, mikä nosti viljan hinnan kaksinkertaiseksi. Lisäksi valtakunnan 

kauppapolitiikka muuttui vuonna 1796, sillä Euroopan sotien keskellä Ranska ja Englanti 

ryhtyivät painostamaan puolueettomia valtioita ankarilla kauppalaeilla. Aimo Halilan 

mukaan Ruotsin oli vuosisadan lopulla kansantaloutensa kannalta pakko käydä kauppaa 

millä hinnalla tahansa, joten Ruotsi ja Ranska solmivat vuonna 1800 

puolueettomuussopimuksen.155 
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 Pihkala 2001, 80–81. 
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 Pihkala 2001, 82. 
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 Halila 1953, 253–255 & Taloudellinen suunnittelukeskus 1975, 40. 
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 Halila 1953, 256–257. 
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Vuosisadan lopun suurta inflaatiopiikki selittyi nousukaudesta johtuvana kysyntäinflaationa. 

Maailmankauppa piristyi tuona aikana merkittävästi ja oululaiset pääsivät siihen hitaasti 

mukaan. Kysyntäinflaatio kuitenkin syntyy tilanteessa, jossa markkinoilla ei ollut tarpeeksi 

vaadittavia hyödykkeitä, pääomaa tai työvoimaa, ja hinnat alkoivat tämän seurauksena 

kohota.  

Huomioitavaa inflaatiokäyrässä oli kuitenkin se, että se kuvaa tarkemmin koko Ruotsin 

valtakunnan eikä yksityisestä pelkästään Oulun alueen hintakehitystä. Hintakehitys oli siis 

suuntaa antava. Inflaatiokertoimiin vaikuttavat historialliset ilmiöt ja tapahtumat vaikuttivat 

kuitenkin Oulun talouden tilaan ja väestön varallisuuteen. Oli mahdollista, että Oulussa 

tilanne koettiin jopa hankalampana. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. OULUSSA OLI VÄHÄN RIKKAITA JA PALJON KÖYHIÄ 

Oulun väestön varallisuutta tarkasteltaessa on syytä edetä seuraavassa järjestyksessä: ensin 

tarkastellaan varallisuutta koko populaatiossa, sen jälkeen sukupuolien välillä ja 

sosiaaliryhmien välillä. Tarkastelussa on jatkuvasti käytössä ajallinen perspektiivi. Jokaisesta 

sukupuoli- ja sosiaaliryhmästä on luotu keskenään vertailukelpoiset kuvaajat varallisuuden 
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kehittymisestä brutto156- ja nettovarallisuuden157 sekä velkojen158 mediaanin ja keskiarvon 

avulla.  

Kaikista sukupuoli- ja sosiaaliryhmistä on myös laadittu varallisuuden jakautumista ryhmän 

sisällä mittaava Lorenzin käyrä159, jonka avulla arvioidaan varallisuuden jakautumista aina 

koko ryhmässä kaikkien otantajaksojen aikana kootusti. Lorenzin käyrää käytetään 

otantajaksoista kootusti sen vuoksi, että otantajaksojen osalta monet sosiaali- ja 

ammattiryhmät olisivat merkittävän pieniä, jolloin niitä ei kannattaisi erikseen tutkia. 

Yhdistämällä kuitenkin kaikkien otantojen ryhmien jäsenet saadaan luotettavaa tietoa siitä, 

miten varallisuus jakautui otantajaksojen ja 1700-luvun lopun aikana.  

Lorenzin käyrästä voidaan tehdä tulkintoja havainnoimalla pystyakselin eli kumuloituneen 

omaisuuden määrää suhteessa vaaka-akseliin eli prosentuaaliseen osaan väestöstä. Käyrällä 

sinisen tasapainokäyrän ja punaisen Lorenzin käyrän välisen alueen suuruus kertoo myös 

siitä, kuinka epätasaisesti varallisuus aineistossa jakautuu. Mitä suurempi alue on, sitä 

epätasaisemmin varallisuus jakautui. Mikäli taas alue pienenee, varallisuus jakautui 

tasaisemmin, ja mikäli sininen ja punainen käyrä kulkevat tarkalleen samaa linjaa, tarkoittaa 

se sitä, että varallisuus jakautui ryhmässä täydellisen tasaisesti.160  

Lorenzin käyrää tulkittaessa pitkältä ajalta täytyy ottaa huomioon populaatiossa tapahtuva 

väestönkasvu. Oulun väestö kehittyi seuraavalla tavalla vuosien 1780–1800 välisenä aikana:  

 

 

 

 

 

 

Taulukko 10. Oulun väestönkehitys v. 1780–1800. 

 

Vuosi   Väkimäärä 

1780 2480 

1785 2800 

1790 3089 

                                                           
156

 Sininen kuvaajan viiva kaikissa kuvaajissa. 
157

 Punainen kuvaajan viiva kaikissa kuvaajissa.  
158

 Harmaa kuvaajan viiva kaikissa kuvaajissa.  
159

 Ks. esimerkiksi Kuvio 3. 
160

 Nummela & Laitinen 1985, 38; Aura 1997, 6. 
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1795 3282 

1800 3483 

LÄHTEET: Halila 1953, 157. 

 

Väestö kasvoi vuosisadan lopulla noin kahdensadan henkilön viisivuotistahtia. Tämä 

tarkoittaa sitä, että Lorenzin käyrän tuloksissa henkilöiden määrä lisääntyminen näkyi koko 

käyrän muutoksina siten, että käyrän luotettavuus kasvaa, kun tarkastellaan myöhempiä 

vuosikymmeniä, sillä tuolta ajalta myös otannassa oli enemmän aineistoa.161 Samalla myös 

käyrä painottuu varallisuuden jakautumisen kannalta vuosisadan loppua koskeville 

otantajaksoille, mutta siitä voidaan kuitenkin tehdä päätelmiä etenkin maksimiarvojen osalta 

varallisuuden jakautumisesta kokonaisuutena sekä ajallisesti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Varallisuuden hidas kehittyminen vuosisadan lopulla 

Kuvio 3. Oulun väestön varallisuuden jakautuminen perukirjojen perusteella vuosina 1750–

1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

                                                           
161

 Ks. Taulukko 1.  
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Koko otantaväestön varallisuuden jakautumista tutkittaessa ilmeni seuraavaa: varallisuus 

jakautui kaikkien otannassa olevien henkilöiden kesken siten, että noin prosentti 

otantaväestöstä eli muutama ihminen omisti koko otantaväestön nettovarallisuudesta noin 

63 prosenttia. Varallisuus oli siis koko otantaväestössä, joka käsittää otantojen ajalta 259162 

henkilöä, erittäin epätasaisesti jakautunutta ja melko keskittynyttä.  

Epätasaisuutta selitti myös aineiston laatu. Perukirja-aineisto koostui varsinkin kahdessa 

ensimmäisessä otannassa lähes pelkästään varakkaampien sosiaaliryhmien edustajista. 

Näistäkin valikoitui todennäköisesti mukaan vain varakkaimpia tai muuten sosiaaliryhmän 

sisällä merkittävästi vaikuttaneita henkilöitä. Tämä oli omiaan vääristämään Lorenzin käyrää 

ja siitä tehtyä tulkintaa. Kuitenkin kaksi ensimmäistä otantajaksoa muodostivat vain 26 

prosenttia163 otantojen kokonaisuudesta otantaväestömäärissä.  

Jakautumisen epätasaisuutta selitti myös sosiaaliryhmien erilaisen 

mediaaninettovarallisuuden kirjolla. Koko otantaväestön mediaanivarallisuuden erot oli 

helppo erottaa vertailuun sosiaaliryhmittäin. Nämä erot näyttävät seuraavilta: 

Taulukko 11. Oulun väestön mediaaninettovarallisuudet sosiaaliryhmittäin perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 
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Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-

1800 

mediaani hallinto 0,00 3605,82 707,40 13,81 205,03 

mediaani kauppiaat 6379,06 2930,60 414,27 1087,87 274,11 

mediaani 

käsityöläiset 

123,06 540,73 93,07 93,07 450,02 

mediaani työväki 0 1198,67 32,08 95,00 184,41 

mediaani 

palvelusväki 

0,00 152,06 5,37 17,10 341,53 

mediaani muut 170 1909 0 252 702 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Mediaaneja tarkasteltaessa nähtiin, että kauppiaiden mediaanivarallisuus oli kaikilla paitsi 

viimeisellä tarkastelujaksolla kaikkein suurin suhteessa muihin sosiaaliryhmiin. Tämä kertoo 

varallisuuden keskittymisestä koko otantaväestön keskuudessa kauppiaiden 

sosiaaliryhmään. Taulukko kertoo myös siitä, että vuosisadan loppua kohti kauppiaiden 

merkitys suurempien omaisuuksien haltijoina alkoi heikentyä ja muut sosiaaliryhmät 

nousivat vähitellen mediaaninettovarallisuustasoltaan lähemmäs kauppiaiden ryhmää. 

Etenkin käsityöläisten mediaani kasvoi merkittävästi vuosisadan loppua kohti. Tämä 

kuitenkin tarkoitti sitä, että porvarisammatteihin kiinnittyneet sosiaaliryhmät säilyivät 

kokonaisuudessa varallisuuden kärjessä. Vain ammattien tuottama varallisuuden painopiste 

muuttui.  

Kehitystä selitti vuosisadan lopun aikana koettu hankala taloudellinen tilanne, joka näkyi 

myös inflaatiokäyrässä kiihtyvänä hintojen nousuna. Kauppiaat ja varsinkin ulkomaille 

kauppaa harjoittaneet henkilöt kärsivät hintojen epävarmuudesta. Ulkomaankauppaa 

häiritsivät aiemmin mainitut Euroopassa käydyt sodat, Ranskan suuren vallankumouksen 

aiheuttamien sotien aikaansaama talouslama sekä Ranskan harjoittama kauppapolitiikka 

puolueettomia maita kohtaan. 164  Tämä vaikutti merkittävästi kauppiaiden varallisuuden 

kehitykseen, sillä ulkomaankaupan tuomia varallisuuden kerryttämismahdollisuuksia ei 

kyetty koko ryhmässä hyödyntämään samalla tavalla kuin aiemmin.  
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Käsityöläisten nousua sosiaaliluokan varallisuuden mediaania tarkasteltaessa selitti se, että 

kotimainen ja varsinkin paikallinen kauppa kävi. Oulun ja koko valtakunnan väkiluku oli 

kasvanut merkittävästi, mikä tarkoitti jatkuvaa kysyntää käsityöläistuotteille. 

Käsityöläisammattiin pääsyä myös säännösteltiin tiukasti Oulun raadin toimesta. Oulussa 

käsityöläiset myös järjestäytyivät ammattikunniksi, jotka säätelivät omaa toimintaansa 

epävirallisesti tai virallisesti ajankohdasta riippuen. Ensimmäisen ammattikunnan 

muodostivat suutarit. Ammattikuntajärjestäytyminen tarkoitti tiukempaa valvontaa, ja tätä 

kautta myös vähemmän kilpailua käsityöläisille. 165  Mitä vähemmän 1750-luvun lopulla 

käsityöläisillä oli kilpailijoita tuotteidensa suhteen, sitä korkeammaksi he kykenivät 

hintojaan nostamaan.  

Perukirjoissa esiintyvien sosiaaliryhmien määrä ja etenkin määrän vaihtelut ajassa vaikuttivat 

merkittävästi tutkimustulosten tulkintaan. Eri sosiaaliryhmien painoarvojen vaihtelu näkyi 

koko varallisuuden kehityksen käyrässä ajallisten nettovarallisuusmediaanien muutoksina.  

Erilaisten suhteessa toisiinsa varallisuuden näkökulmasta polarisoituneiden ryhmien 

varallisuudet vääristivät käyrää ainakin osin, paikoin jopa merkittävästi. Tämän vuoksi asiaa 

oli hedelmällistä tarkastella myöhemmin luvussa 5. sosiaaliryhmien sisäisen varallisuuden 

kehityksen näkökulmasta. Samalla myös tarkasteltiin sosiaaliryhmien varallisuuden kehitystä 

suhteessa toisiin sosiaaliryhmiin ja koko otantaväestöön. Alla olevasta taulukosta nähdään 

eri sosiaaliryhmien määrien kasvu otanta-aineistossa. 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 12. Oulun väestön eri sosiaaliryhmien perukirjojen määrien muutokset vuosina 

1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Sosiaaliryhmä 1750-

1752 

1766-1768 1776-

1778 

1791-

1793 

1798-1800 Yhteens

ä 
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Hallinto hlö lkm. 0 6 3 4 7 20 

Kauppiaat hlö 

lkm. 

10 16 13 21 21 81 

Käsityöläiset hlö 

lkm. 

1 3 4 5 16 29 

Työväki hlö lkm. 0 9 14 28 22 72 

Palvelusväki hlö 

lkm. 

0 4 5 4 3 16 

Muut hlö lkm. 2 4 0 8 5 19 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Taulukosta nähdään, että etenkin kauppiaiden, käsityöläisten ja työväen perukirjojen määrät 

kasvoivat 1800-lukua kohti tultaessa. Tämä viittasi siihen, että etenkin nämä ryhmät olisivat 

kasvaneet suhteessa otantaväestöön ja koko väestöön vuosisadan lopulla. Toisaalta 

kasvavien perukirjamäärien perusteella voidaan myös olettaa, että näiden sosiaaliryhmien 

edustajat yleistyvät 1700-luvun lopulla. Tämä on kuitenkin vain olettama, sillä Erkki 

Markkasen mukaan perukirjoja laadittiin keskimäärin vain joka kolmannesta pesästä ennen 

1900-lukua ja tätä aiemmin vielä harvemmasta.166 Perukirjojen esiintymismääristä on siis 

hankala tehdä päätelmiä siitä, miten erilaiset sosiaaliryhmät yleistyvät todellisuudessa. 

Otantajaksojen kannalta tämä on kuitenkin selkeästi nähtävissä. Varallisuuden jakautumisen 

ajallisuutta ja varallisuuden kehittymistä ajassa vääristi selkeästi pääasiassa köyhemmän 

työväen määrän lisääntyminen perukirjoissa otantojen loppuvaiheessa. Samaan aikaan 

kuitenkin kasvoi myös vaurastuvien käsityöläisten määrä ja toisaalta myös kauppiaiden 

määrä. Käytännössä nämä varakkaammat sosiaaliryhmät kumosivat kasvaneella määrällään 

ainakin osan siitä vaikutuksesta, jonka kasvava köyhemmän työväen osuus aiheutti 

mediaanivarallisuudelle.  

Köyhemmän väestön määrän kasvu aineistossa kuitenkin vaikutti osittain siihen, millainen 

kuva varallisuuden kehittymisestä koko otantaväestössä ja väestössä syntyi. Tämä näkyi 

myös sosiaaliryhmien sisällä myöhemmin luvussa 5., jossa käsitellään sosiaaliryhmien 

varallisuuden kehittymistä ja jakautumista. Perukirjat vääristävät tutkimusta siis myös 
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väkimäärällisesti siten, että vuosisadan aikana ylikorostuneet kauppiaat, käsityöläiset ja 

köyhempi työväki polarisoivat varallisuuden kehitystä koko otantaväestössä ja etenkin 

työväki painoi sitä entisestään alaspäin kauppiaiden mediaanivarallisuuden laskun myötä 

1700-luvun lopulla. 

Koko otannan varakkain henkilö oli Sara Uhlblom, jonka nettovarallisuus käsitti yli 235 000 

taaleria. Tämä oli yli hieman alle kaksinkertaisesti seuraavaksi varakkaimman henkilön, Brita 

Pilckarin, omaisuutta suurempi. Yli sataantuhanteen taaleriin varallisuutensa kerryttäneitä 

henkilöitä koko otannassa oli näiden kahden lisäksi vain kaksi, eli yhteensä heitä oli neljä. 

Kaikki nämä henkilöt perukirjoitettiin vuosien 1766–1767 aikana. 167  Tämä viittaa 

kokonaisvarallisuuden kehittymisen kannalta siihen, että suurimmat varallisuudet kyettiin 

kerryttämään nimenomaan 1700-luvun puolessa välissä ennen 1760-luvun pahaa 

lamakautta 168 . Muissa otantajaksoissa tällaista suurten varallisuusmäärien 169  yhtenäistä 

klusteria ei ollut.  Muut suurempien omaisuuksien haltijat, joita oli yhdeksän, 170 

levittäytyivät kaikille otantajaksoille melko tasaisesti. Kaikki merkittävien 

varallisuuskertymien haltiat kuuluivat myös kauppiaiden sosiaaliryhmään joko kauppiaina, 

kauppiaiden leskinä tai vaimoina. 

Kokonaiskehitys muutoksista näkyi selvästi, kun tarkasteltiin koko otantaväestön 

mediaanivarallisuuden muutoksia. Muutokset muodostivat mediaanikäyrillä varsinkin toisen 

otannan jälkeen syvän laskun. Lasku johtui monesta taloudellisesta tekijästä. Ruotsin 

valtakunnan harjoittama sekava ja heikko setelipolitiikka sekä kansainvälisten suhteiden 

vaikutus vaikeuttivat varallisuuden kartuttamista ja taloudellisen voiton tekemistä 

Oulussa.171 Tästä voidaan päätellä, että käytännössä suurin varallisuuden keskittymä myös 

Lorenz-käyrän kannalta löytyi siitä väestönosasta, joka oli osunut toiseen otantaan. 

Lorenzin käyrän kannalta katsottuna varallisuus jakautui siis myös ajassa epätasaisesti.  
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Varallisuuden epätasainen jakautuminen tarkoittaa myös suurta köyhemmän kansan osaa. 

Lorenzin käyrää tarkasteltaessa selviää, että lähes 56% otantaväestöstä omisti prosentin tai 

alle otantaväestön kokonaisvarallisuudesta. 172  Köyhempi väestö koostui kaikilla 

otantajaksoilla pääasiassa työväestä, käsityöläisistä ja palvelusväestä. Koko varallisuutta 

mitannut mediaanikäyrä näytti, että vähintään puolet koko otantaväestöstä kuului 

köyhempään väestönosaan Oulussa 1700-luvun loppuvuosikymmeninä.173  

Myös Aimo Halila on tullut tutkimuksessaan siihen tulokseen, että Oulussa oli vuosisadan 

lopulla merkittävän suuri vähävaraisten väestöosa. Halilan mukaan Oulussa vähävaraisia 

enemmän etenkin merimiehissä ja työmiehissä kuin rannikkokaupungeissa Raahessa ja 

Pietarsaaressa. Lisäksi Halilan mukaan Oulun väestön varallisuudet olivat merkittävästi 

pienempiä henkilö kohden, kuin Raahessa ja Pietarsaaressa. Kuitenkin Raahessa 

kauppiasluokan sisällä varallisuus oli epätasaisemmin jakautunutta ja keskittyneempää kuin 

Oulussa. Tämä kertoo varallisuuden merkittävästä keskittymisestä ja köyhemmän 

väestönosan varallisuuden kannalta heikosta tilanteesta.174 Köyhemmän väestönosan määrä 

kasvaa käytännössä siis, mitä lähemmäs tullaan viimeistä otantajaksoa. Tämä kertoo siitä, 

että otantajaksojen aikana varallisuus keskittyy väestössä vain harvoille. Tämä voidaan 

yleistää koskemaan koko vuosisadan lopun kehitystä varallisuuden jakautumisessa.  

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Mediaanivarallisuuden muutokset Oulun kaupungin väestössä perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Koko otannan väestön varallisuuden jakautumisessa oli siis kolme epätasaista ulottuvuutta: 

lähteellinen, ajallinen ja sosiaalinen. Epätasaisuuksia voidaan selittää ajallisuuden osalta 

hyvällä talouden aikakaudella ennen toisen otannan alkua. 1750-luku oli Oulussa rauhallista 

ja varallisuuden kerryttämisen kannalta hyvää aikaa. Tämä näkyi esimerkiksi siinä, että 

vuosisadan puolessa välissä vararikkojen määrä oli erittäin hankalaan vuosien 1765–1768 

väliseen aikaan verrattuna vain noin 10–18% vuoden 1767 vararikkoluvusta.175 Pienempi 

otantaväestömäärä176 hieman vääristi tätä vertailualustaa, mutta se kertoi kuitenkin siitä, että 

vuosisadan puolivälistä 1760-luvun puoleen väliin saakka Oulussa ja Ruotsissa elettiin 

melko rauhallista ja tuottavaa aikaa. Etenkin punaisella merkitty nettovarallisuuden 

mediaani kasvoi koko otantaväestössä ensimmäisen ja toisen otannan välillä merkittävästi. 

Tämä kertoi selkeästi siitä, että tuona aikana tapahtui merkittävää vaurastumista jo aiemmin 

alkaneen vaurastumisen päälle. 

Pääasiassa siis suuremmat omaisuudet oli hankittu ennen 1760-luvun puoltaväliä, jonka 

jälkeisestä lamasta toipuminen hidasti talouskehitystä koko otantaväestössä. Koko 

otantaväestön mediaani tarkasteltaessa huomataan, että varallisuus kehittyi merkittävästi 

hitaammin 1700-luvun lopulla. Vaikka nettovarallisuuden käyrä oli kohoava kolmannen 
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otantajakson jälkeen, ei varallisuuden mediaanisumma yltänyt lähellekään vuosisadan 

puolivälin tasoa.177 Tätä kuitenkin vääristää lähteen laatu. Alkuotannassa ei ole mahdollista 

saada selville muun kuin lähinnä kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuutta.  

Kolmen viimeisen otantajakson aikana lisääntyvä muiden kuin kauppiaiden sosiaaliryhmän 

edustajien määrän kasvu aiheutti varallisuuden mediaanin painuimisen alemmas verrattuna 

kahteen ensimmäiseen otantajaksoon. Mediaani nousi vähitellen vuosisadan lopulla koko 

otantaväestöllä, mutta lisääntyvä alempien sosiaaliryhmien väestön edustus vaikutti 

kuitenkin siihen, miten kokonaiskuva väestön varallisuudesta muotoutui.178 Tämä tarkoitti 

sitä, että suurin osa väestöstä eli huomattavasti köyhemmissä oloissa kuin ylempiin 

sosiaaliluokkiin kuuluvat henkilöt. Tämä näkyi, kun vertailtiin palvelusväen, työväen ja 

käsityöläisten sosiaaliryhmien varallisuuden kehittymistä kauppiaiden sosiaaliluokan 

varallisuuden kehitykseen. Vertailu osoitti, että kauppiaiden mediaaninettovarallisuus oli 

korkeammalla kuin muilla sosiaaliryhmillä lukuun ottamatta viimeistä otantajaksoa.179  

Aiemmat tutkimukset ovat perehtyvät lähinnä varallisuuden maksimeihin, taulukointina 

tehtyyn jakautumiseen tai luottokauppaan. Tämä jätti kuitenkin kokonaiskuvan väestön 

varallisuuden tilasta vaillinaiseksi.  Väite siis siitä, että 1700-luvun loppu olisi taloudellisen 

nousukauden aikaa ei pidä paikkaansa, kun tarkastellaan koko väestön varallisuutta. 

Varallisuus keskittyi koko otannassa pääasiassa kauppiaiden sosiaaliryhmään, jonka 

taloudellisesti ylivoimainen asema murtui vähitellen vuosisadan loppua kohti tultaessa. 

Todettakoon siis, että 1700-luvun loppu oli vauraimmalle väestönosalle varallisuuden 

kannalta nousun aikaa. Kuitenkin pääasiassa muussa väestössä varallisuus kehittyi hitaasti 

siten, että se jopa ohitti vuosisadan lopulla ylemmän kauppiaiden sosiaaliryhmän 

varallisuuden mediaanin valossa.180  

 

 

3.2. Velkaantuminen ylitti pahimmillaan nettovarallisuuden 

Huomattavaa koko otantaväestön kannalta oli myös se, että nettomediaania ja 

bruttomediaania seurasi koko ajan veloista kertova harmaa mediaanikäyrä nousten ja laskien 

erilaisten tekijöiden vaikutuksista. Käytännössä mediaaneja katsottaessa koko otantaväestön 
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velkaantuminen keveni suhteessa bruttovarallisuuteen. Tämä selittyi osaksi positiivisella 

tulokehityksellä koko otantaväestössä. Tämä näkyi etenkin bruttovarallisuuden nousuna 

viimeisen otantajakson kohdalla, mikäli sitä vertaa kahteen aikaisempaan otantajaksoon. 

Käyrästä näkyi selkeästi varallisuuden kehittyminen 1760-luvun lopun syöksyn jälkeen.  

Nähtävissä käyrillä oli myös se, että velkaantuminen pysyi maltillisena koko otantaväestössä, 

mikä johti siihen, että nettovarallisuus kehittyi otantajaksolla 1776–1778 nähtävissä olevan 

aiemman laskukauden jälkeen huomattavasti tasaisemmin ja vakaammin kuin 

bruttovarallisuus, joka jatkaa laskuaan vielä otantajaksoon 1791–1793 saakka. Oulun 

väestön velkaantuminen siis pääasiassa käsi kädessä bruttovarallisuuden kanssa. Veloilla siis 

kartoitettiin omaisuutta, mutta ne myös pienensivät nettovarallisuuksien määriä. Aineistosta 

on pääteltävissä, että velkaantumisen taituttua vuosisadan lopulla, väestön hyvinvointi 

varallisuuden näkökulmasta parani. 

Otantojen pohjalta koko otantaväestön keskimääräinen velkaantumisaste eli velkojen suhde 

bruttovarallisuuteen oli keskiarvoltaan 86%, 181  mitä oli merkittävän paljon. Tätä lukua 

selittää tosin se, että otannassa oli perukirja, jossa velkaantumisaste oli 44,36-kertainen 

suhteessa bruttovarallisuuteen. Mediaanivelkaantumisaste asettuukin noin 25,8 prosenttiin 

suhteessa brutto-omaisuuteen.182  

Otannassa oli yli kaksinkertaisia velkoja suhteessa brutto-omaisuuteen yhteensä 

kaksikymmentä kappaletta.183 Tämä oli noin 7,7% otantojen väestöstä eli se vastaa kooltaan 

pienimpiä otannassa olevia sosiaaliryhmiä. Vastaavasti taas täysin velattomia pesiä oli 

otantajaksoilla vain kahdeksan eli noin 3,1% otantajaksojen väestöstä. 184  Tästä voidaan 

päätellä, että käytännössä kaikilla otantoihin osuneilla henkilöillä oli velkaa. Kun tämä 

yleistetään koko väestöön, voidaan päätellä, että koko Oulun väestössä velkaantuminen oli 

noin neljänneksen tasoa suhteessa henkilön bruttovarallisuuteen. Velkaantuminen ja se, että 

                                                           
181

 LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA. 
182

 Brita Sevohnin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
183

 Mathias Uhlanderin perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10 KA, 
Maria Gisselkorosin perukirja., Jöran Uhleniuksen perukirja., Johan Protinin perukirja., Zachris 
Uhleniuksen perukirja., Anders Haatajan perukirja., Anna Perttusen perukirja. Perukirjat 1774–1779. 
ORaIa AIe:11 KA, Kristina Pekkalan perukirja., Jakob Forbusin perukirja., Anna Mangenin perukirja., Olof 
Johansson Westmanin perukirja., Johan Branbergin perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14 KA, 
Margareta Kestin perukirja., Brita Sevohnin perukirja., Jakob Mannisen perukirja., Brita Maria 
Nordheimin perukirja., Anna Lillen perukirja., Sara Qvickin perukirja., Elisabet Mahlmanin perukirja., 
Margareta Molinin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
184

 Elisabet Wäänäsen perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10. KA, Valborg Leiston perukirja. 
Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, Efraim Wacklinin perukirja, Ulrika Holmbergin perukirja, Erik 
Rysselinin perukirja., Tomas Forssin perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14. KA, Katarina 
Bergmanin perukirja., Elisabet Lundmanin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
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henkilöllä oli velkoja, oli myös selkeästi standardi. Tätä tukee aiemmin mainittu näkemys 

siitä, että omaisuutta ja varallisuutta rakennettiin tai kartutettiin velalla.  

Bruttovarallisuuteensa nähden kaksinkertaisesti tai sitä enemmän velkautuneet jakautuivat 

melko tasaisesti miesten (9hlö) ja naisten (11hlö) kesken tasan. Sukupuoli ei siis selitä 

suurempia velkaantumisasteita 1700-luvun lopun Oulussa.  

Velkaantumisen ja etenkin velkaantumisasteiden kasvua vuosisadan loppua kohti tultaessa 

selittivät taloudellisten olojen muutokset. Maksimi-ilmiöt kertovat talouden muutoksista 

siten, että otanta-aineiston perusteella voidaan havainnoida, että velkaantumiseen liittyneet 

vakavammat ongelmat keskittyvät varallisuuden kannalta vuosien 1770–1800 ajalle. 

Rajumpi velkaantuminen keskittyi pääasiassa kahteen viimeiseen otantajaksoon.  

Samaan aikaan kuitenkin mediaanivelkakäyrä kehittyi erittäin rauhallisesti koko 

otantaväestössä. Tasaisessa käyrässä näkyi väestönkasvun merkitys otannan kannalta. 

Otantaväestön jakautuminen laajemmin erilaisiin sosiaaliryhmiin ja suuremmalle 

varallisuusjanalle vaikutti mediaanin muodostumiseen niin, että tässä tapauksessa 

tarkisteltavat suuremmat maksimi-ilmiöt jäivät käyrällä huomaamatta. 

Velkaantumista ja varallisuuden kehityksen hidastumista ei voida selittää muuttuneella 

veropolitiikalla Suomessa, sillä verotus keventyi hetkellisesti 1500–1600-lukujen tasosta 

1700-luvun ajaksi. Isonvihan jälkeen Suomen alueelle myönnettiin verohelpotuksia sodasta 

toipumisen toivossa ja suomalaisten maksama verokanta suhteessa esimerkiksi aluetta 

puolustaneen armeijan varustamiseen keveni.185  

Oulun väestön varallisuus jakautui otantajaksojen aikana siis erittäin keskittyneesti 

muutamalle henkilölle, jotka omistivat varallisuutta enemmän kuin yli kuusikymmentä 

prosenttia koko muusta otantaväestöstä omisti yhteensä. Varallisuus myös kehittyy 

vuosisadan alussa voimakkaammin aina 1760-luvun puoleen väliin saakka, jonka jälkeen 

seuraa koko loppuvuosisataa koskeva mediaanivarallisuuden romahdus, joka ilmenee 

etenkin nettovarallisuuden laskuna ja velkaantumisen nousuna. Lisäksi koko 

loppuvuosisataa varallisuuden kehityksen näkökulmasta leimaa hitaan talouskasvun kausi, 

jolloin varallisuus koko otantaväestössä nousee hitaasti kohti vuosisadan loppua. 

Varsinkaan 1700-luvun loppupuolesta ei siis voi puhua valtavana kasvukautena, mutta ajalla 

oli kuitenkin varallisuuden kehityksen kannalta edesauttavia hitaasti edesauttavia piirteitä 

koko väestön kannalta. Valtavaa varallisuuden kasvua ei ole kuitenkaan nähtävissä. 

                                                           
185

 Åström 1980, 318.  
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4. SUKUPUOLTEN VARALLISUUSEROT NÄKYIVÄT KESKITTYMISSÄ 

 

4.1. Epätasainen jakautuminen etenkin naisilla 
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Sukupuoliin otantajaksojen väestö jakautui siten, että 52,5% otantajaksoilla 

perukirjoitetuista henkilöistä oli miehiä ja 47,5% naisia.186 Tasainen jakauma sukupuolten 

välillä otantaväestössä oli merkittävää, sillä se kertoi siitä, että perukirjoja laadittiin 

kummankin sukupuolen omaisuuksista melko tasaisesti. Tätä selittää lähteen laatu 

hallinnollisena välineenä, jonka avulla valvottiin omaisuuden siirtymistä eteenpäin 

kuoleman jälkeen. Perukirja kertoi siis melko lailla omistavan ryhmän varallisuudesta 

sukupuolesta huolimatta, vaikka perukirjaa ei tehty esimerkiksi 1750-luvun alussa 

matalampiin sosiaaliryhmiin kuuluneesta väestöstä lainkaan.  

Ensimmäiseenkin otantajaksoon osui kahdeksan naista yhdeksästätoista henkilöstä. Naisten 

osuuden lisääntyminen siten, että koko otantaväestön suhdeluvuksi tulee lähes puolet 

naisia, puolet miehiä, selittyy sillä, että etenkin alempien sosiaaliluokkien naisten perukirjoja 

laadittiin kohti 1800-lukua tultaessa yhä enemmän,187 eli vuoden 1734 lain perintökaarta 

noudatettiin tarkemmin väkiluvun kasvaessa, ja todennäköisesti myös myöhäisemmät 

perukirjat säilyivät paremmin.  

 

Kuvio 5. Oulun väestön jakautuminen sukupuoliin perukirjojen perusteella vuosina 1750–

1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

                                                           
186

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA. 
187

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA. 
 

MIEHIÄ 52,5% NAISIA 47,5%



64 
 

Miesten ja naisten varallisuuden jakautumisessa oli huomattavia eroja. Miesten varallisuus 

Lorenzin käyrän mukaan jakautui otantaväestössä tasaisemmin kuin naisten varallisuus.188 

Varallisuus jakautui miehillä niin, että noin 2,25% otantaväestöstä omisti noin 60% koko 

miesten ryhmän varallisuudesta. 189  Naisilla vastaavat luvut olivat 2,25% ja 25,5% 

varallisuudesta. 190  Lukujen erotusta selittää se, että naisilla varallisuus oli huomattavasti 

keskittyneenpää pienemmälle osalle otantajaksojen väestöä. 

 

Kuvio 6. Oulun kaupungin naisten varallisuuden jakautuminen perukirjojen perusteella 

vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Keskittyneisyyttä selitti se, että koko otannan varakkain henkilö oli Sara Uhlblom, jonka 

nettovarallisuus käsitti yli 235 000 taaleria, joka oli yli hieman alle kaksinkertaisesti 

seuraavaksi varakkaimman henkilön, Brita Pilckarin, omaisuutta suurempi.191 Nämä kaksi 

henkilöä selittävät pitkälti naisten Lorenzin käyrän muodostumista loppupäästä erittäin 

jyrkäksi. Sekä Sara Uhlblom että Brita Pilckar kuolivat toisen otantajakson aikana, mikä 

kertoi siitä, että naiset kykenivät kartuttamaan varallisuuttaan parhaiten sitä edeltävänä 

aikana, sillä kaksi varakkainta naista kuoli tuolla otantajaksolla. Vastaavia omaisuuskertymiä 
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 Ks. Kuvio 6 ja kuvio 7. 
189

 Ks. Kuvio 7. 
190

 Ks. Kuvio 6.  
191

 Sara Uhlblomin perukirja, Brita Pilckarin perukirja, Lars Forbuksen perukirja, Gabriel Siniuksen 
perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10. KA. 
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ei ole myöhemmin melko laajasta lähdepohjasta huolimatta. Lorenzin käyrässä oli 

nähtävissä myös hypähdys, joka viittasi äkkinäiseen varallisuuden jakautumisen muutokseen 

koko naispopulaatiossa otantajaksojen aikana. Tämä johtuu Sara Uhlblomin ja Brita 

Pilckarin perukirjoista. Naisten varallisuus keskittyy myös siten, että viisi varakkainta naista 

kuului kauppiaiden sosiaaliryhmään.192 

Otannassa suurimpiin naisten varallisuuskeskittymiin liittyy olennaisesti se, että 

porvarisnaiset perivät usein miestensä liiketoiminnan. Tämä ei kuitenkin tapahtunut 

automaattisesti, sillä avioliiton kautta suoraan vaimosta ei tullut vielä miehensä suvun 

edustajaa. Suvun jäsenyys saavutettiin vasta vuoden kestäneen siirtymäajan jälkeen, ja 

lopullisesti sukuun kuulumisen sinetöi yhteisen esikoisen syntyminen.193 Sukuun liittymisen 

jälkeen aviovaimo pystyi leskeksi jäätyään harjoittamaan miehensä elinkeinoa ja jatkamaan 

tämän liiketoimintaa niin halutessaan. Miehensä liiketoimintaa jatkoi Aunolan tutkimuksen 

perusteella itsenäisenä ulkomaankauppiaana tuulaakiluetteloiden perusteella Margareta 

Candelberg, Brita Cajanus sekä Maria Junnelius. 194  Naisilla oli siis todella mahdollisuus 

kerryttää itsenäisesti itselleen tuloja kauppiaina. 

Otannassa naisten suurimmissa varallisuuskeskittymissä Brita Pilckarin ja Sara Uhlblomin 

kohdalla näkyi naimakaupan merkitys omaisuuteen. Brita Pilckar oli kauppias Petter 

Hollenderin vaimo. Aunolan mukaan Pilckarin suku oli itsessään jo kuuluisa 

varallisuudestaan ja Hollender (1695–1775) itse oli Halilan mukaan entinen sotilas ja 

merkittävä yrittäjä, joka perusti Ouluun myös oman kauppahuoneeseensa. 195 Brita Pilckarin 

omaisuudessa näkyi hänen sukunsa varakas tausta sekä aikaansaatu hyvä naimakauppa. Sara 

Uhlblom oli taas varapormestarikauppiaan Zachris Wacklinin ensimmäinen vaimo. Wacklin 

oli Halilan mukaan vuosien 1721–1765 välisenä aikana kaupungin varakkain henkilö.196  

Naisten varallisuutta selittää myös näiden korkeampi elinikä ja se, että naiset menivät 

yleensä miehiä useammin naimisiin. 197  Pitemmän eliniän aikana pystytään kartoittamaan 

enemmän varallisuutta säästöön elinkaarihypoteesin perusteella. 198  Myös naimisiin 
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 Sara Uhlblomin perukirja, Brita Pilckarin perukirja, Margareta Bergmanin perukirja. Perukirjat 1765–
1768. ORaIa AIe:10 KA, Sara Maria Candelbergin perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14, Sara 
Magdalena Westmanin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
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 Hemminki 2014, 51. 
194

 Aunola 1967, 57–58. 
195

 Halila 1953, 324–325. 
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 Sara Uhlblomin perukirja, Brita Pilckarin perukirja, Lars Forbuksen perukirja, Gabriel Siniuksen 
perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10. KA.; kts. myös Aunola 1967, 69; Halila 1953, 508. 
197

 Hemminki 2014, 67. elektr.  
198

 ks. Luku 1.2. 
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mennessä tuotiin liittoon mukana aikaisempaa varallisuutta aiemmasta liitosta, minkä 

jälkeen sitä pystyttiin uudessa liitossa kartuttamaan yhä lisää.  

Miehillä varallisuus jakautui tasaisemmin koko populaatiolle kuin naisilla. Kummankaan 

sukupuoliryhmän varallisuuden jakautumista on kuitenkin mahdoton väittää tasaiseksi, sillä 

kummankin ryhmän Lorenzin käyrä osoitti kaarevuudellaan ja equality-viivan ja Lorenzin 

käyrän väliin jäävällä tilalla merkittävää varallisuuden epätasaista jakautumista.  

 

Kuvio 7. Oulun kaupungin miesten varallisuuden jakautuminen perukirjojen perusteella 

vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Miesten varallisuudessa ei vastaavaa jyrkkää jakaantumispiikkiä ollut. Yhdeksän 

kymmenestä varakkaimmasta miehestä kuului kauppiaiden sosiaaliryhmään. 199  Vastaava 

varallisuuden keskittyminen oli nähtävissä myös naisten perukirjoissa. Tästä voidaan yleistää 

se, että Oulun varakkain, joskin myös varallisuudeltaan polarisoitunut 200 , sosiaaliryhmä 

olivat kauppiaat.  

                                                           
199

 Erik Laengmanin perukirja., Georg Durckströmin perukirja., Johan Sevohnin perukirja. Perukirjat 
1751–1756.  ORaIa AIe:8 KA, Lars Forbusin perukirja., Gabriel Siniuksen perukirja. Perukirjat 1765–1768. 
ORaIa AIe:10 KA, Petter Buchtin perukirja. Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, Jakob Räijerin 
perukirja., Johan Franzenin perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14, Henrik Carlstenin perukirja., 
Johan Uhlströmin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
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4.2. Velkaantumista sukupuolesta riippumatta 

Oululaisten miesten ja naisten varallisuuden eroja ei ole vertailtu käytännössä lainkaan 

1700-luvun loppupuolen osalta. Halila käsittelee pääasiassa porvarisnaisia varallisuuden 

näkökulmasta siten, että nämä olivat lähinnä omistajia, eivätkä muuta. Halila tosin esittelee 

jonkin verran piikojen ja renkien palkkausta ja sen muutoksia. Varsinaisia perukirjojen 

varallisuuskertymiä ei kuitenkaan vertailla. Aunola taas keskittyy lähinnä vertailemaan eri 

kaupunkien kauppiasporvarien välisiä varallisuuseroja keskittyen lähinnä kauppahuoneisiin 

ja kauppiassukuihin.  

Oululaisia mies- ja naispopulaatioita voidaan kuitenkin vertailla, jotta saadaan selville, onko 

näiden ryhmien varallisuudella erityispiirteitä, ja jos on, miten ne näkyivät 

sukupuolittuneesti. Populaatiot olivat otannoissa yhteensä suunnilleen saman kokoiset. 

Miehiä oli otantajaksoilla merkittynä perukirjoihin yhteensä 133 henkilöä ja naisia 126 

henkilöä.  

Naisten varallisuuden jakautuminen kertoi myös naisten suhteellisesta köyhyydestä. Noin 

viisikymmentäneljä prosenttia otantoihin osuneista naisista omisti prosentin tai alle koko 

naispopulaation varallisuudesta otantajaksojen aikana. Vastaavat luku miehillä oli 

viisikymmentäseitsemän prosenttia. Kuitenkin huomioitavaa lukujen vertailun kannalta oli 

se, että miehillä prosentti koko otantaväestön varallisuudesta oli 5655 taaleria ja naisilla 

vastaava luku oli 3945 taaleria. Yli puolentoistatuhannen taalerin erotus prosentissa kertoo 

siitä, että naisten köyhimmänkin väestönosan varallisuus oli pääasiassa aina vastaavan 

miespopulaation varallisuutta pienempi. 201  Myös naisten ja miesten populaatioiden 

nettovarallisuuden mediaanien ero kertoo selvästi, että naisten taloudellinen asema oli 

selvästi varallisuuden kannalta heikompi kuin miesten. Naisten mediaani oli kaikki 

otantajaksot huomioon ottaen noin 65 taaleria ja miehillä vastaava luku oli noin 171 

taaleria.202 

 

                                                           
201

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1750. ORaIa AIe:6 KA, Perukirjat 1751–
1756.  ORaIa AIe:8 KA, Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10 KA, Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, 
Perukirjat 1778–1784. ORaIa AIe:13 KA, Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14, Perukirjat 1796–1801. 
ORaIa AIe:15. KA. 
202

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1750. ORaIa AIe:6 KA, Perukirjat 1751–
1756.  ORaIa AIe:8 KA, Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10 KA, Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, 
Perukirjat 1778–1784. ORaIa AIe:13 KA, Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14, Perukirjat 1796–1801. 
ORaIa AIe:15. KA. 
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Taulukko 13. Miesten ja naisten nettomediaanivarallisuudet Oulun kaupungissa 

perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800. 

Ryhmä 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 

Miehet 

Mediaani 

6379,06 1474,53 61,33 206,33 267,06 

Naiset Mediaani 526,88 1754,61 49,52 45,40 215,52 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Myös kaikkien otantajaksojen oma naisten mediaani oli selkeästi pienempi kuin miehillä. 

Naisten varallisuus siis kehittyi hitaammin ja pienempänä kuin miesten varallisuus. Tästä oli 

selvänä merkkinä etenkin vuosien 1776–1778 ja 1791–1793 välissä tapahtuva 

mediaaninettovarallisuuden kehitys, jossa naispopulaation mediaanivarallisuus itseasiassa 

vielä laski miesten mediaanin 2,5-kertaistuessa. Naisten mediaani nousee vasta vuosisadan 

viimeisen vuosikymmenen aikana lähemmäs miesten tasoa.203 Tämä oli merkittävää myös 

sosiaaliryhmien varallisuuden kannalta, sillä naiset lasketaan tässä tutkimuksessa mukaan 

myös sosiaaliryhmien varallisuuteen, toisin kuin Aunola ja Halila ovat tehneet. Naisten 

varallisuuden hidas kehitys hidasti koko sosiaaliryhmän varallisuuden kehitystä etenkin 

alemmissa sosiaaliryhmissä.  

Naisten alhaisempaa varallisuuden tasoa selitti se, että käytännössä naimisissa olleen ja 

naimattoman naisen omaisuutta hallitsi yleensä joko aviomies tai isä. Naiset eivät siis itse 

päässeet välttämättä vaikuttamaan varallisuutensa kertymiseen tai edes sen käyttämiseen. 

Ainoastaan lesket olivat itsenäisiä toimijoita omaisuutensa suhteen. Naiset saivat kuitenkin 

hallita omaa kiinteää omaisuuttaan eli kiinteistöjä sekä omalla työllään hankkimaansa 

omaisuutta.204 Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi piiat pystyivät mahdollisesti toimimaan 

omaisuutensa kanssa vapaammin ja itsenäisemmin kuin korkeat porvarisrouvat. Näin 

ajateltuna myös Brita Pilckarin ja Sara Uhlblominkin omaisuuden ylle heittäytyy varjo siitä, 

kuinka paljon todellisuudessa oli kyseessä heitä ympäröivien miesten omaisuudenhallinnalla 

aikaan saama varallisuuden kertyminen. Kuitenkin, kuten aiemmin mainittiin, löytyy 
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 Ks. Taulukko 13.  
204

 Kuokkanen 2016, 46. elektr.  
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Aunolan mukaan Oulun tuulaakiluetteloista naisia maksajina. Tämä viittaa suoraan siihen, 

että nainen kykeni hankkimaan myös tuloja kauppiaana.205 

Oman varallisuuden kehittämiseen naisilla liittyi myös se, että nämä pystyivät toimimaan 

sellaisissa ammateissa, joita ei luettu porvarisammattikuntien suojien alle. Tällaisia olivat 

esimerkiksi Tiina Kuokkasen mukaan kapakanpitäjät, ravintoloitsijat sekä pienimuotoiset 

nappi- ja neuletavarakauppiaat. Kuokkasen mukaan jopa 20–35% ruotsalaiskaupunkien 

naisista elätti itsensä 1700-luvun aikana käymällä pienimuotoista kauppaa kankaiden ja 

kiinnittimien parissa. Tämä oli suuri sosiaalinen murros, joka mahdollisti naisille oman 

elannon hankkimisen miehestään irrallaan kaupankäynnin keinon säätyyn tai 

sosiaaliryhmään katsomatta. Kaupan aloittaminen vaati kuitenkin tietotaitoa ja pääomaa, 

joiden puute karsi yrittelijäitä naisia kartuttamasta varallisuuttaan itsenäisesti. Naiset myivät 

todennäköisesti kangastuotteita myös Oulussa elinkeinonsa sivussa.206  

 

Kuvio 8. Mediaanivarallisuuden muutokset miehillä koko otannassa.  

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Naisten ja miesten varallisuudet kehittyivät kuitenkin hyvin eri tavoin. Miesten 

mediaanikäyrä oli alkuotantojen jälkeen laskeva, kun taas naisilla se nousi alkuotannan 

jälkeen vuosien 1766–1768 huippuun ja laski sieltä miesten mediaaninettovarallisuuden 
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kanssa hyvin samalla tavalla. Miehillä jatkuva laskun käyrä kertoi enemmän mahdollisista 

suhdannevaihteluiden aiheuttamista ongelmista omaisuuden hankinnassa ja varallisuuden 

kartuttamisessa.207 Miehillä myös velkaantuminen leikkaa nettovarallisuutta. Kuviosta 8. on 

pääteltävissä, että miesten ennen nettovarallisuuden aallonpohjaa (otannassa 1776–1778), 

oli vuosien 1766–1768 otannan jälkeen tapahtunut merkittävää velkaantumista koko 

otantajakson miesväestössä. Velkaantumisen mediaani ylitti jopa hetkeksi nettomediaanin 

suuruuden. 208  Velkaantumista selittää etenkin 1760-luvun puolivälin erittäin kehno 

taloudellinen aika sekä todennäköisesti se, että varallisuuden kerryttämiseen hankittiin usein 

luottoja ja velkaa, joiden maksaminen tuli vaikeaksi vaihtelevissa raha- ja markkinaoloissa.209  

 

Kuvio 9. Mediaanivarallisuuden muutokset Oulun kaupungin naisilla perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Velkaantumisen mediaani kynsi naisilla ja miehillä suunnilleen samalla tasolla koko 

loppuvuosisadan ajan otannoista päätellen. Tässä suhteessa sukupuolien varallisuudet eivät 

siis eronneet. Summallisesti varallisuudet kuitenkin erosivat kuten aiemmin todettiin ja 

kuvioista210 näkyi. Miehet pystyivät kerryttämään varallisuuttaan vapaammin kuin naiset. 
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Toisaalta miestenkin varallisuutta säätelivät ammattikuntien säädökset, päiväpalkoista 

annetut säädökset sekä muut rajoitukset, kuten tullit ja verot kauppiailla ja muilla 

elinkeinonharjoittajilla.  

Myös velkaantumisasteet vaihtelivat miesten ja naisten välillä. Miesten velkaantumisasteen 

mediaani koko otantapopulaatiossa oli noin 28% suhteessa bruttovarallisuuteen. Vastaava 

lukema naisilla oli noin 25%. Kuitenkin keskiarvona velkojen suhteet eroavat merkittävästi 

toisistaan. Naisten velkaantumisasteen keskiarvo koko otantapopulaatiossa oli huikea 

107,7% ja miesten 65,9%. 211  Keskiarvojen eroja tarkasteltaessa pitää huomioida 

lähdeaineisto. Aineiston suhteessa velkaantuneimmat perukirjat olivat naisten perukirjoja. 

Näissä suhteelliset velkaantumisasteet olivat 44,36-, 14,44- ja 10,7-kertainen 

velkaantuminen suhteessa bruttovarallisuuteen. Miehillä korkein suhteellinen 

velkaantumisluku oli 10,26-kertainen. 212  Myös naisilla korkea velkaantumisaste leikkasi 

todellista varallisuutta merkittävästi. 

Korkean velkaantumisen pesät olivat naisilla sosiaaliryhmien kannalta hajallaan. Maria 

Gisselkoros ja Kristina Pekkala kuuluivat muiden sosiaaliryhmään ja Brita Sevohn oli 

ylikapteenin vaimo, eli tässä tutkimuksessa kauppiaiden sosiaaliryhmää. Naisista Maria ja 

Kristina olivat leskiä, kun taas Brita oli rouva. Tämä tarkoittaa sitä, että leskenkään asema ei 

suoraan selitä velkaantumisastetta, varsinkaan kun Britan velkaantumisaste oli kaikkein 

suurin koko otannassa. 213  Lesken asemalla oli kuitenkin merkitystä varsinkin muiden 

sosiaaliryhmässä. Maria Gisselkoros oli Oulun kaupungin ja seurakunnan kappalaisen leski 

ja Kristina Pekkala taas talonmiehen leski.214 Kummallakaan ei ollut mahdollisuuksia jatkaa 

miehensä ammatinharjoittamista, eikä varsinaisesti ainakaan perukirjan mukaan omaa 

ammattia. Naiset jäivät leskinä siis pahimmillaan tilanteeseen, jossa miehen elinkeinon 

tuottamat tulot lakkasivat kokonaan. Tämä selitti myös Marian ja Kristinan velkaantumista.  

Velkaantumisen kehittymistä selittivät mahdollisesti tuntemattomat tekijät, joita olivat 

esimerkiksi henkilökohtaiset ominaisuudet sekä verkostot. Eniten velkaa hankkineet 

henkilöt kykenivät tekemään niin henkilökohtaisten ominaisuuksiensa ja verkostojensa 
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avulla. Näiden avulla kerrytetty velka oli mahdollistanut taloudellisen toiminnan ja 

mahdollisesti elämisen varsinkin leskillä. Varsinkin leskillä velkaa siis oli ollut pakko ottaa ja 

hankkia oman hengenpitimiksi, sillä muiden sosiaaliryhmä ja hallintovirkamiesten 

sosiaaliryhmä ei ollut tunnettu varallisuudestaan.215 Miesten kohdalla velkaantumista selitti 

taas enemmänkin jo aiemmin mainittu elinkeinonharjoittamiseen ja kauppaan tarvittu velka.  

Velkaa otettiin kuitenkin kaupan käynnin avuksi ja hengenpitimiksi myös ylellisyyteen ja 

maineen ylläpitoon. Tiina Hemminki puhuu tutkimuksessaan säädynmukaisesta 

kuluttamisesta, jossa sosiaaliryhmän jäsen pyrki ylläpitämään asemaansa 

kulutustottumuksillaan ja kulutuksellaan yhteisössä.216 Myös tällainen käyttäytyminen saattoi 

johtaa velkakierteeseen ja velkojen merkittävään kasvuun 1700-luvun lopulla Oulussa. 

Miesten ja naisten populaatioryhmät elivät otannoissa selkeästi taloudellisesti rinnakkaista 

elämää, sillä varallisuuden kehittymisessä oli vain muutamia poikkeuksia ja selkeästi 

kummallakin kehittymisen trendi oli suunnaltaan alaspäin joko heti ensimmäisestä 

otannasta lähtien tai välittömästi toisen otannan jälkeen. Taloudellinen tilanne ja suhdanteet 

olivat siis vaikuttaneet kummankin ryhmän varallisuuteen, eikä naisia ole esimerkiksi 

erityisesti suojannut asema perinteisen työelämän ulkopuolella korkeammissa säädyissä, eikä 

miehiä taas varsinaisesti auttanut asema itsenäiseen taloudenharjoittamiseen kykenevänä 

henkilönä. Huomion arvoista oli se, että kummatkin sukupuolet velkaantuvat enemmän 

suhteessa bruttovarallisuuteen vuosisadan loppua kohti tultaessa kuin mitä sen puolessa 

välissä. Lisäksi kummankin sukupuolen mediaaninettovarallisuus syöksyy ja aloitti naisilla 

viimeistään ennen vuotta 1791. Miehillä vastaava kehitys tapahtui jo ennen 1780-luvun 

alkua. 1790-luvun alusta alkoi hidas nousu, joka jatkui tasaisena vuosisadan loppuun saakka 

ja vaurastutti hieman kumpaakin sukupuolta suhteessa aiempaan otantajaksoon.  

Varallisuuden kehittymisen erityispiirteitä oli hankalahko löytää perukirjamateriaalista, 

mutta selvää oli kuitenkin se, että naisilla varallisuuden huippukehitys tapahtui nimenomaan 

ennen vuotta 1765 parantuen vielä vuosisadan puolesta välistä, kun taas miehillä 

mediaanivarallisuutta katsottaessa huomataan, että koko 1700-luvun loppupuoli oli 

suhteessa 1750-lukuun hitaan kasvun aikaa. Naisten varallisuus kesti siis heikkojen 1760-

luvun vuosien aikana hieman paremmin, mutta miehillä varallisuus lähti välittömästi 

laskuun jo toisessa otannassa. Erityispiirteiksi voidaan myös nimetä se, että naisilla 

todennäköisesti etenkin velansaannin suhteen verkostot ja henkilökohtaiset ominaisuudet 
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vaikuttavat painaneen enemmän. On hankala arvioida yli kaksisataa vuotta myöhemmin 

velanantajan motiiveja esimerkiksi Brita Sevohnin tapauksessa, jonka nettovarallisuus jäi yli 

3000 taaleria miinukselle velkojen vuoksi, mutta osa tekijänä saattaa olla se, että kapteenin 

vaimoa oli pidetty luotettavana lainaajana johtuen sosiaaliluokasta, miehen ammatista sekä 

omista henkilökohtaisista kyvyistä johtuen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SOSIAALIRYHMIEN VARALLISUUDET KEHITTYIVÄT ERI TAVOIN 

 

Sosiaaliryhmiin jakautuminen tapahtui seuraavalla tavalla otantajaksojen aikana:  
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Taulukko 14. Oulun väestön jakautuminen eri sosiaaliryhmiin perukirjojen perusteella 

vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Sosiaaliryhmä lkm Osuus väestöstä 

(%) 

HALLINTO 7,7% 20 7,7 

KAUPPIAAT 30,9% 80 30,9 

KÄSITYÖLÄISET 11,2% 29 11,2 

TYÖVÄKI 28,2% 73 28,2 

PALVELUSVÄKI 6,2% 16 6,2 

MUU 7,7% 20 7,7 

EI TIEDOSSA 8,1% 21 8,1 

 259,00 100 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15 KA. 

Sosiaaliryhmistä suurin oli kauppiaiden sosiaaliryhmä, joka käsitti yli 30% koko 

otantaväestöstä. Kauppiaiden sosiaaliryhmän kokoa selittää se, että tutkittavana kohteena 

oli kaupunki, jonka hallinta-asemassa 1700-luvulla olivat erilaiset kauppiaat ja muu porvari. 

Perukirjamateriaali oli kuitenkin puutteellista, ja esimerkiksi Aimo Halilan mukaan renkien 

ja piikojen kerros oli kuitenkin suurin.217 Tämä ei kuitenkaan välity perukirja-aineistosta 

lähteen laadun vuoksi. Perukirjoihin, kuten aiemmin todettu, ei kirjattu kaikkia kuolleita, 

vaan pesiä jätettiin perukirjoittamatta laajalti etenkin alempien sosiaaliryhmien osalta.  

  

5.1. Hallintovirkamiesten vaatimaton varallisuus 

Hallintovirkamiesten sosiaaliryhmä oli hajanainen samaan tapaan kuin käsityöläisten 

sosiaaliryhmä. 218  Hallintovirkamiesten sosiaaliryhmää onkin ehkä paras verrata juuri 

käsityöläisten ryhmään, sillä kummassakin ryhmässä käytännössä vain miehet muodostivat 

ammatinharjoittajien tai elinkeinoharjoittajien ryhmän.  Vaikkakin naiset olivat voineet 

harjoittaa miehensä kuoleman jälkeen tämän ammattia, muodostivat naiset lähinnä vain 

leskien tai vaimojen ryhmän, joka oli perinteisen työelämän ulkopuolella. Hallintovirkoihin 
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ei naisilla ollut asiaa 1700-luvun lopun Ruotsissa.219 Hallintovirkamiesten sosiaaliryhmässä 

oli otannoissa yhteensä kaksikymmentä henkilöä, joista kahdeksan oli naisia ja kolmetoista 

miehiä.220  

Virkamiesten sosiaaliryhmän ammattijakauma voidaan raa’asti jakaa vähäisempään 

virkamiehistöön ja korkeampaan virkamiehistöön, joiden hallintotehtävä oli käytännössä 

luottamustoimi. Tällaisia korkeampia virkamiehiä otannassa olivat raatimiehet ja 

pormestarit, joita oli virkamiesten ammattikunnasta otannasta neljä, muut olivat alempaa 

virkamiesryhmää. Raatimiehet eivät kuitenkaan tehneet raatimiestöitä päätyökseen, vaan he 

olivat kaupungin porvareita, joille raatimiehenä toimiminen oli luottamustehtävä. Heidät on 

tutkimuksessa sijoitettu tähän luokkaan sillä perusteella, että raatimies oli ainut arvonimi, 

joka heille oli merkitty perukirjaan.  

Halilan mukaan alempi virkamiesryhmä oli osaltaan jopa lähellä työmiehiä ja täten lähinnä 

kaupungin renkejä, jotka eivät esimerkiksi kelvanneet taksoitustehtäviin lainkaan.221 Tämä 

näkyi osittain myös varallisuuden jakautumisessa koko sosiaaliryhmässä, jossa varakkain 

henkilö oli raatimiehenä toiminut Lars Forbus noin 11200 taalerin nettovarallisuudella. 

Tästä seuraava oli noin 9770 taalerin nettovarallisuudella raatimiehen leskeksi jäänyt Sara 

Cajana, jonka nimeen oli liitetty myös arvonimi madame. Kumpikin kuului vielä samaan 

otantajaksoon ja perunkirjoitettiiin samana vuonna eli vuonna 1767. Tästä voidaan päätellä, 

että varallisuuden jakautumisessa hallintovirkamiesten sosiaaliryhmän varallisuuden huiput 

seurasivat koko ajanjakson yleistä trendiä, jossa suurimmat keskittyneet nettovarallisuudet 

kerättiin 1760-luvun puoliväliin mennessä. Virkamiesten sosiaaliryhmän varallisuuden 

jakautumista kuvaavassa Lorenzin käyrässä oli siis myös ajallinen vääristymä ja keskittymä. 

 

 

 

 

Taulukko 15. Oulun kaupungin hallintovirkamiesten ammattinimikkeet perukirjojen 

perusteella vuosina 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800.  
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stadsmätare och tjäruvräkare (kaupunginmittari ja 

tervavirkamies) 

1766 

rådman och stadssekreterare (raatimies ja 

kaupunginsihteeri) 

1767 

lanttullsbesökare (maatullivirkamies) 1767 

brofogde (vouti) 1767 

rådman (raatimies) 1767 

stadsfiskal (kaupunginviskaali) 1776 

rådhusauskultant (raatihuoneauskultoija) 1793 

stadsvaktmästare (kaupunginvahtimestari) 1798 

hovrättsadvokat (hovioikeuden juristi) 1798 

tullförvaltare (tullinhoitaja) 1799 

revissionsekreterare och borgmästare 

(tilintarkastussihteeri ja pormestari) 

1799 

tullskrivare och kronokassör 1800 

borgmästare och rådman (pormestari ja raatimies) 1800 

 

LÄHTEET: Johan Kaiston perukirja., Mathias Uhlanderin perukirja., Sven Falckenqvistin perukirja., Nils 
Lillen perukirja. ja Lars Forbusin perukirja. Perukirjat 1765–1768. ORaIa AIe:10 KA, Magnus Rehnin 
perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14 KA, Johan Branbergin perukirja., Jakob Lassenin perukirja., 
Henrik Bergenklingan perukirja., Carl Georg Schlyternin perukirja., Karl Johan Fagerströmin perukirja., Erik 
Walbergin perukirja. ja Nils Celsiuksen perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15 KA. 

 

Alempien virkamiesluokkien varallisuus ja asema selittyi Raimo Rannan mukaan sillä, että 

näiden palkkaus ja sosiaalinen asema yhteiskunnassa olivat kehnoja perinteisesti jo 1600-

luvun lopulla. Esimerkiksi kaupunginmittarit, joista Ranta käyttää termiä vaaitsija, saivat 

palkkansa punnitsemiensa ja mittaamiensa tavaroiden paino- ja tilavuusmäärien mukaan 

urakkatyönä. Lisäksi kaikkiin tehtäviin ei edes ollut tekijöitä, sillä kehno palkkaus ja heikot 

etenemismahdollisuudet eivät houkutelleet ryhtymään alempaan virkamiesammattiin. 

Kaupunginsihteerin asema oli kuitenkin toinen, ja hän saattoi parhaimmillaan edetä 

pormestariksikin saakka. 222  Oulussa 1700-luvun lopulla ainakin tilintarkastussihteerin ja 

pormestarin virka oli otannassa yhdistetty, mikä viittasi sosiaalisen ja taloudellisen aseman 

nousuun sihteeristä pormestariksi. 
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Oskari Nikulan mukaan 1700-luvulla suomalaisissa kaupungeissa oli poikkeuksellisen paljon 

erilaisia virkamiehiä. Tämä näkyi myös otannassa erilaisten virkamiesten laajana kirjona niin 

ammattinimikkeiden kuin varallisuudenkin valossa. Kaupunginsihteerin merkitys ja 

etenemismahdollisuudet olivat samanlaisia kuin aiemmin 1600-luvun lopulla ja 1700-luvulla 

kaupungisihteereillä oli jopa juridisia opintoja.223 

Virkamiesten saama palkka ei ollut, kuten aiemmin mainittu, varsinkaan alemmassa 

luokassa kiinteä tai edes selviö. Esimerkiksi korttelimiehille, jotka toimivat 

kaupunginvoutien tai -viskaalien apuna kaupungin talouden ylläpidossa, ei maksettu mitään. 

Ajatuksena oli, että nämä hankkivat tulonsa muuten, yleensä kaupalla. 224  Alempi 

virkamiesluokka ei siis välttämättä saanut tehtävästään minkäänlaista korvausta, toisin kuin 

ylempi. Tämä selittää myös virkamiehistön melko heikkoa varallisuuden mediaanitasoa 

verrattuna muihin ryhmiin.225 

Hallintovirkamiesten sosiaaliryhmään kuuluvien naisten nettovarallisuuden mediaani oli 

suhteessa saman ryhmän miehiin erittäin pieni. Naisten mediaani oli vain noin 22,6 taaleria, 

kun taas miesten mediaani oli 554,7 taaleria. Käytännössä siis sosiaaliryhmän naiset olivat 

huomattavan paljon köyhempiä kuin sosiaaliryhmän miehet. 

Kaikki sosiaaliryhmään kuuluvat naiset olivat joko hallintovirkamiesten leskiä tai näiden 

vaimoja kuollessaan. Toisin kuin esimerkiksi kauppiaiden kohdalla, nainen ei saanut jatkaa 

miehensä hallintovirassa lainkaan. Tästä voidaan päätellä jo, että etenkin 

hallintovirkamiesten leskien asema oli miehen kuoltua erittäin vaikea. Tämä näkyi etenkin 

Margareta Kestin perukirjan kohdalla. Kesti oli maatullivirkamies Abraham Nystedtin leski, 

joka velkaantui yli kaksinkertaisesti suhteessa bruttovarallisuuteensa.226 Kesti oli kuitenkin 

ainut hallintovirkamiesten sosiaaliryhmään kuulunut nainen, jonka perukirja oli 

nettovarallisuusarvoltaan negatiivinen.  

 

 

Kuvio 10. Varallisuuden jakautuminen Oulun kaupungin hallintovirkamiesten 

sosiaaliryhmässä perukirjojen perusteella kootusti vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–

1778, 1791–1793 ja 1798–1800 aikana. 
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Erilaisten virkamiesryhmien erilainen tulonmuodostus näkyi myös varallisuuskertymissä 

koko sosiaaliryhmän perukirjoissa. Varallisuus oli ryhmän sisällä erittäin jakautunutta ja 

suhteessa pienehkö otanta vielä aiheutti siihen selvästi havaittavia piikkejä, jotka ilmenivät 

myös Lorenzin käyrällä.227 Piikit johtuivat Johan Kaiston, Sara Cajanan ja Lars Forbusin 

perukirjoista. Kaikki olivat kuolleet toisen otantajakson aikana, eli varallisuus on Lorenzin 

käyrällä myös ajallisesti keskittynyttä, sillä otantojen kolme sosiaaliryhmän varakkainta 

jäsentä  kuoli vuosien 1766–1767 aikana. 228  Tämä tarkoitti sitä, että varallisuutta 

virkamiesten sosiaaliryhmässäkin kyettiin kerryttämään parhaiten ennen 1760-luvun 

puolivälin taloudellisia ongelmia.229 Verrokkia tosin tähän ei ollut aiemmasta otannasta, sillä 

siinä ei ollut ainuttakaan virkamiesten sosiaaliryhmään kuulunutta jäsentä.  

Varallisuutta myös selitti joidenkin virkamiesten osittainen kaksoisrooli yhteiskunnassa. 

Forbus merkittiin perukirjaansa vain raatimiehenä230, mutta hän todennäköisesti harjoitti 

myös kauppaa, mikä selittää omaisuuden määrän. Cajana oli taas raatimiehen leski, eli 

häneen päti todennäköisesti myös sama. Hänen miehensä oli raatimiestittelistään 

huolimatta todennäköisesti toiminut kauppiaana ennen kuolemaansa, ja Sara Cajana oli 

tämän jälkeen jatkanut miehensä liiketoimintaa tämän kuolemaan saakka. Kuitenkin 

huomioitavaa oli, että kummankin, Forbuksen ja Cajanan, kohdalla perukirjaan oli merkitty 
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termi raatimies tai raatimiehen leski 231  arvonimeksi, eli heidät sijoitettiin tämän vuoksi 

virkamiesten sosiaaliryhmään. Kolmanneksi varakkaimmalla Johan Kaistolla ei kuitenkaan 

ollut Cajanan ja Forbusin kaltaista kaksoisroolia, sillä hän toimi kaupunginmittarina ja 

tervavirkamiehenä, ja onnistui silti kerryttämään yli 6400 taalerin varallisuuden.232 Kaikki 

hallintovirkamiesten kerryttämät netto-omaisuudet jäivät kuitenkin alle 20 000 taalerin 

suuruisen varallisuuden rajan alapuolelle. Kyseessä oli siis lähtökohtaisesti alempiin 

varallisuusluokkiin kuuluva sosiaaliryhmä. 

Alempiin varallisuusryhmiin kuuluminen näkyi ennen kaikkea siinä, että noin 60 prosenttia 

sosiaaliryhmästä omisti prosentin tai alle koko sosiaaliryhmän varallisuudesta. 

Sosiaaliryhmässä ei kuitenkaan ollut ainuttakaan yli 20 000 taalerin varallisuuden ylittävää 

varallisuuskertymää. 233  Suurin osa virkamiesten sosiaaliryhmän jäsenistä oli siis melko 

köyhää tai näillä oli lähtökohtaisesti nettovarallisuuden määrää leikkaavaa velkaa runsaasti. 

Sosiaaliryhmän nettovarallisuudesta kertoi myös se, että koko virkamiesten sosiaaliryhmässä 

oli viisi perukirjaa, joiden varallisuus jäi negatiiviseksi. Lisäksi yhdeksän henkilöä ei ylittänyt 

varallisuudessaan edes 1000 taalerin rajaa. Tähän ryhmään kuului useita otantaan osuneita 

virkamiesten vaimoja tai leskiä, mikä kertoi sosiaaliryhmän naisten hankalasta taloudellisesta 

asemasta ryhmän sisällä ja yhteiskunnassa. Yli tuhannen taalerin varallisuuteen ylsivät vain 

pormestari, raatimiehet tai näiden lesket sekä kaupunginviskaali.234 

 

 

 

 

 Kuvio 11. Mediaanivarallisuuden muutokset Oulun kaupungin hallintovirkamiesten 

sosiaaliryhmässä perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 

1791–1793 ja 1798–1800. 
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Hallintovirkamiesten varallisuuden kehittyminen seurailee pitkälle koko otantaväestön 

varallisuuden kehityksen trendejä. 235  Huiput koetaan toisen otantajakson aikana, jonka 

jälkeen tapahtuu jyrkkä lasku nettovarallisuuden mediaanissa. Vuosisadan lopulla nähdään 

taas positiivista kehitystä etenkin bruttovarallisuudessa, mutta velkaantuminen oli 

käytännössä koko sosiaaliryhmän nettovarallisuuden tasolla tuona aikana, vaikkakin se 

laskee jyrkästi vuosisadan viimeisellä neljänneksellä. Tätä todennäköisesti selitti orastava 

talouskasvu 1770-luvun lopulta alkaen.236  

Mielenkiintoista ja poikkeuksellista suhteessa koko otantaväestöön oli kuitenkin se, että 

virkamiesten mediaanivelat ylittivät raskaasti näiden mediaaninetto- sekä 

mediaanibruttovarallisuuden kolmannen otannan aikana. Velkaantuminen kertoi siitä, että 

aikaisemman heikon talouskauden aikana virkamiehillä oli todennäköisesti vaikeuksia pitää 

taloutensa pystyssä ja itsensä leivässä, joten velkaantuminen kasvoi tämän vuoksi. 237 

Virkamiesten palkat, esimerkiksi mittarien ja punnitsijoiden kohdalla, olivat riippuvaisia 

siitä, paljonko tuonti- tai vientitavaraa oli punnittavana.238 Kun näiden määrä laski, laski 

myös virkamiehen palkka. 

Velkaantuminen oli varallisuuden tapaan hyvin sukupuolittunutta virkamiesten 

sosiaaliryhmässä. Naisten mediaanivelan (83 taaleria) määrä oli vain noin kymmenen 
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prosenttia miesten vastaavasta summasta (847 taaleria). Toisaalta taas, kuten aiemmin 

esiteltiin, oli miesten nettovarallisuuden mediaani myös noin 28-kertainen suhteessa naisten 

mediaaniin. Naisten kohdalla velkaantumisen mediaani oli kuitenkin lähes nelinkertainen 

suhteessa nettovarallisuuden mediaaniin (22 taaleria). Miehillä vastaava luku oli 0,65-

kertainen. Kuitenkin velkaantumisasteen keskiarvoissa tilanne oli päinvastainen. Miesten 

velkaantumisasteen keskiarvo oli noin 97,4% ja naisilla se oli noin 61,8%. Kummankin 

sukupuolen velkaantumisasteen mediaanit olivat kuitenkin melko samanlaiset, naisten 

mediaanin ollessa 50,5% ja miehillä 51,5%. Käytännössä sukupuolittuminen näkyi siis 

ennen kaikkea nettovarallisuuden arvoon suhteutetussa velkaantumisessa. Muuten 

sukupuolet velkaantuivat melko samoilla tavoilla miesten keskiarvovelkaantumisasteen 

kuitenkin ollessa suurempi.239  

Virkamiesten sosiaaliryhmän varallisuus jäi vaatimattomaksi. Se mukaili nettovarallisuuden 

osalta hyvin pitkälle vuosisadan lopun trendejä, joskin summat olivat kaikki alle merkittävän 

yli 20 000 taalerin suuruisen varallisuuden rajan. Varallisuus jakautui ryhmän sisällä melko 

jyrkästi muutamalle henkilölle ja loppuosa otantajaksoon osuneista sosiaaliryhmän 

edustajista oli melko köyhiä. Vain muutama ryhmän jäsen ylsi yli tuhannen taalarin 

varallisuuteen. Kaikkein heikoimmassa asemassa varallisuuden näkökulmasta olivat 

sosiaaliryhmän naiset.  

 

5.2. Kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuus – laskevan mediaanin trendi 

Kauppiaat voidaan tutkimuksessa sosiaaliryhmän sisällä jakaa vielä varallisuuden ja 

elinkeinonharjoittamisen perusteella sekä ylempään että alempaan kauppiasryhmään. 

Ryhmien välillä kuitenkin pystyi liikkumaan kehittämällä omaa varallisuuttaan työnsä avulla 

ja nousemalla sen kautta oman sosiaaliryhmän ylempiin kerroksiin.240 Varallisuus siis näytteli 

merkittävää roolia kauppiaiden sosiaaliryhmässä jo ryhmän järjestäytymisen ja hierarkian 

kannalta. Varakkaimpia kauppiaita olivat ne, jotka harjoittivat tukkukauppaa, 

laivanrakennusta sekä esiteollisuutta. Alempi porvaristo keskittyi myös elinkeinonaan 

kaupankäyntiin, mutta taloudellisesti pienemmässä skaalassa. Alempi porvaristo oli 

kuitenkin myös arvostetussa asemassa yhteiskunnallisesti.241 

                                                           
239

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa AIe:10–AIe:15. KA. 
240

 Åström 2013, 9. 
241

 Åström 2013, 9. 



82 
 

Varallisuutta tarkasteltaessa ammattinimikkeiden kohdalla voidaan todeta, että 

ammattinimike ei määrittänyt suoraan varallisuutta. Alle tuhannen taalarin 

nettovarallisuuksien luokasta löytyy sekä porvari-, kauppias-, kauppiaan leski-, kauppa-

apulainen- että kapteeni-ammattinimikkeitä. Käytännössä mikään tietty 

ammattinimikeryhmä sosiaaliryhmän sisällä ei ollut erityisen suojassa vararikolta tai 

vähäiseltä varallisuuskertymältä. Yli 20 000 taalerin suuruisiin varallisuuksiin ylsivät 

kuitenkin lähinnä vain kauppiaiden lesket, kauppiaat ja porvarit. Kauppa-apulaisia tai 

handlande-nimikkeellä olleita kauppiaita ei tässä ryhmässä ole.242   

Taulukko 16. Oulun kaupungin kauppiasammattinimikkeet perukirjojen perusteella vuosina 

1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Ammattinimike 1. ilmestymisvuosi 

Borgare (porvari) 1750 

Borgaränka (porvarileski) 1776 

Handelsbetjänt (kauppa-apulainen) 1766 

Handelsman (kauppias) 1750 

Handelsänka (kauppiaan leski) 1799 

Handlande (kauppias) 1767 

Handlandeborgare (kauppiasporvari) 1767 

Kapten (kapteeni) 1776 

Skeppare (kapteeni) 1791 

Kofferdikapten (Kauppiaskapteeni) 1791 

Resplagare och borgare (köydenpunoja ja 

porvari) 

1778 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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Kuten aiemmin todettiin, keskittyi Oulussa vuosina 1750–1800 varallisuus pääasiassa 

kauppiaiden sosiaaliryhmälle. Kauppiaille keskittynyttä varallisuutta selittää sen koostumus. 

Halilan mukaan suurporvarin varallisuudessa oli merkittäviä määriä laivaosuuksia sekä 

jalometalleja 1700-luvun loppupuolella. Tämä poikkeaa merkittävästi esimerkiksi 

käsityöläisten omaisuudesta, joka muodostui pääasiassa näiden omistamasta kiinteistöstä tai 

sen osasta sekä sekalaisista työvälineistä ja vaatteista. 243  Kertynyt varallisuus siis näkyi 

kauppiasluokassa sijoituksina ja pitkäaikaisena säästönä, mikä näkyi perukirjoissa 

nettovarallisuutena ja varallisuuden keskittymisenä kauppiasluokalle. 

Varakkain osa kauppiaiden ryhmästä omisti yleensä myös itse omat kuljetus- ja 

kulkuvälineensä kuten laivat, joita he myös varustivat kauppamatkoille. Keskeinen 

varallisuutta ryhmälle kerryttänyt tekijä oli kuitenkin kauppiaan itselleen hankkima verkosto, 

jonka kautta kauppaa harjoitettiin. Nyrkkisääntönä voidaan varallisuuden kertymisen ja 

määrän kannalta pitää sitä, että mitä suurempaa ja monipuolisempaa verkostoa ja taloutta 

kauppiaat kykenivät organisoimaan, sen suurempi heidän varallisuutensa oli.  

Kauppiaiden järjestämät kauppahuoneet perustivat laajojakin tytäryhtiö- ja yritysketjuja, 

joiden avulla varallisuutta kerättiin kaikesta käydystä kaupasta. Kauppiaiden verkostot 

ulottuivat aina lainsäädäntövaltaan saakka, sillä sitä kautta pystyttiin myös vaikuttamaan 

omaan varallisuuteen. Keskeinen verkoston muodostaja oli kuitenkin oma suku.244 Suvun 

sisällä myös yksilöiden rooli korostui, sillä yksilöt muodostivat omalla kyvykkyydellään 

oman ja sukunsa varallisuuden. Samalla he kerryttivät tuleville sukupolville esimerkkien 

avulla henkistä pääomaa elinkeinon harjoittamisesta. 245  Henkisellä pääomalla vaikuttaa 

olleenkin paljon merkitystä kauppiaiden aineellisen varallisuuden kerryttämisessä. 

Kauppiaiden verkostoilla oli myös merkittävä vaikutus siinä, miten varallisuus jakaantui. 

Hyvä verkosto tarkoitti hyvän kasaantumista verkoston luoneelle kauppiaalle. Verkostoa 

kasattiin, ylläpidettiin ja laajennettiin strategisilla avioliitoilla, joten kauppiasluokan naiset 

olivat vähintäänkin avioliittonsa kautta rakentamassa tätä hyvän kasaumaa itselleen, 

miehelleen tai suvulleen. Strategisten avioliittojen kautta varallisuus myös kertyi 

kummallekin sukuosapuolelle avioliitossa. Naimakaupoilla pystyttiin siis sekä yhdistämään 

sukujen henkistä ja fyysistä pääomaa että kerryttämään sitä vielä lisää. Naisten rooli 

varallisuuden jakautumisessa ja kertymisessä näkyi kauppiaiden avioliittokulttuurissa. Hyvät 
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naimakaupat tiesivät yleensä miehille pääsyä laajempiin verkostoihin sekä suurempiin 

liiketoimintayksiköihin.246 

Kuvio 12. Varallisuuden jakautuminen Oulun kauppiaiden sosiaaliryhmässä perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmässä varallisuus jakautui kuitenkin yllättävän tasaisesti. Osa 

tasaisuudesta johtui myös siitä, että otantoihin osui melko suuri joukko kauppiaita. Tästä 

syystä yksittäisten varallisuuskertymien aiheuttamia piikkejä ei näy samaan tapaan kuin 

esimerkiksi hallintovirkamiehillä. 247  Varallisuus jakautui siten, että equality-viivan ja 

Lorenzin käyrän väliin jää selkeästi pinta-alaltaan pienempi alue verrattuna koko 

otantaväestöön. 248  Varallisuuden jakautumisessa oli kuitenkin sama ajallinen vääristymä, 

joka keskitti huippuvarallisuudet toisen otantajakson ajalle. Tämä näkyi siinä, että kolme 

suurinta sosiaaliryhmän omaisuutta249kerrytettiin ennen 1760-luvun taloudellisesta hankalaa 

aikaa. 

Kauppiaiden varallisuus oli erittäin herkkää suhdannevaihtelulle, 250  joten toisen 

otantajakson aikana alkaneet taloudelliset ongelmat vaikuttivat merkittävästi kauppiaiden 
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varallisuuteen.251 Kuitenkin samaan aikaan myös Pohjanlahden kauppapakko purettiin, 252 

joten loppuvuosisadan ajan kauppiailla oli paremmat mahdollisuudet ulkomaankaupan 

kautta hankkia varallisuutta itselleen kauppaverkostojensa kautta. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuus jakautui otannoissa siten, että noin 2,25% otantaan 

osuneen sosiaaliryhmän edustajista omisti yli 77 prosenttia sosiaaliryhmän väestön 

varallisuudesta. Tämä tarkoitti sitä, että kaksi ihmistä piti käytännössä hallussaan kolmea 

neljäsosaa koko sosiaaliryhmän varallisuudesta otantajaksoilla. Varallisuuden keskittyminen 

oli huomattavaa, mutta silti vähäisempää kuin koko otantaväestössä. Koko otantaväestön 

varallisuushuiput muodostivat kauppiaiden sosiaaliryhmä ja varsinkin sen hierarkisesti 

korkeammat portaat. Varallisuuden tasaisemmasta jakautumisesta kertoo myös se, että noin 

viisikymmentäyksi prosenttia otantaan osuneista sosiaaliryhmän edustajista omisti prosentin 

tai alle koko sosiaaliryhmän otantaväestön varallisuudesta.253  

Tämä tukee ajatusta siitä, että kauppiaiden sosiaaliryhmä pärjäsi taloudellisesti 

lähtökohtaisesti paremmin kuin muu otantaväestö.  Tämä näkyi myös siinä, että 

kauppiaiden sosiaaliryhmässä oli otannoissa yhteensä kaksitoista yli 20 000 taalerin 

suuruisen nettovarallisuuden rajan ylittänyttä henkilöä.254 Tämä vastaa viittätoista prosenttia 

koko kauppiaiden sosiaaliryhmästä otannassa. Neljäsosa näistä yli 20 000 taalerin 

nettovarallisuuksiin yltäneistä henkilöistä oli naisia. 255  Kauppiaiden sosiaaliryhmän naiset 

pystyivät siis luomaan merkittäviä nettovarallisuuskertymiä itselleen. 

Merkittävin tekijä yli 20 000 taalerin varallisuuksien tiukassa keskittymisessä kauppiaille oli 

harjoitettu elinkeino. Kauppiaat pystyivät varustamaan laivoja, myymään tuontituotteita 

eteenpäin, viemään etenkin tervaa, pikeä, lohta ja sahatavaraa muualle kauppapakon aikana 

Tukholmaan, ja sen päätyttyä muualle Eurooppaan. 256  Kauppiaat järjestäytyivät myös 

taloudellisesti tehokkaiksi kauppahuoneiksi, joilla oli kykyä myös luotonantoon. Lisäksi 
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kauppiaat kykenivät aiemmin mainitun majamieslaitoksen avulla kerryttämään itselleen 

mittavaa varallisuutta saatavien velkojen kautta.257 

Velkojen kautta ei luotu merkittävää varallisuutta suoraan saatavina, sillä Toini Aunolan 

mukaan alle puolella Oulun kauppiaista viidesosa bruttovarallisuudesta koostui saatavista. 

Puolella kauppiaista saatavien määrä perukirjoissa ylitti Aunolan mukaan viidenneksen 

varallisuudesta. 258  Luotonannot merkittiin perukirjoihin joko varmoina tai epävarmoina 

saatavina, riippuen siitä, oliko lainantaja todellisuudessa kuollessaan saamassa 

myöntämäänsä lainaa takaisin. Luotonannon ongelma oli siis saatavien todellinen 

takaisinhankinta henkilön kuollessa. Epävarmat saatavat söivät omaisuuden arvoa 

pahimmillaan merkittävästi kauppiaiden sosiaaliryhmässä.259 

Luotonanto oli kuitenkin merkittävää, sillä se vaikuttaa ympäristön muiden sosiaaliryhmien 

varallisuuteen siten, että näiden bruttovarallisuudesta osa kuuluikin luottoa antaneille 

kauppiaille, pienentäen näen mediaanivarallisuutta muissa sosiaaliryhmissä. Tämä keskitti 

entisestään koko väestön varallisuutta kauppiaille. Luotonanto keskittää myös varallisuutta 

koko säädyssä, sillä luotonantoon kykenevät kauppiaat pystyivät saataviensa avulla 

keräämään itselleen myös enemmän varallisuutta. Luotonanto oli kuitenkin Aunolan 

mukaan myös usein kääntäen verrannollista siten, että varakkaammalla kauppiasryhmän 

osalla oli myös eniten velkaa, sillä nämä joutuivat turvautumaan ulkomaankaupassa 

Tukholman porvarien luotonantoon laivoja varustaessaan.260 

Aunolan mukaan näin kävi, ja se oli näkyvissä varakkaimpien kauppiaiden perukirjoissa. 

Vähävaraisimmilla kauppiailla ei ollut juuri lainkaan saatavia tai niiden painopiste oli alle 

kahdessakymmenessä prosentissa suhteessa varallisuuteen. Varakkaimpien kauppiaiden 

kohdalla saatavat olivat jakautuneet Aunolan mukaan siten, että koko varallisuudesta 

velkasaatavat käsittivät 0-40 prosenttia. 261  Varakkaampi kauppiaisryhmän osa kerrytti 

varallisuuttaan siis velkoja myöntämällä.  

Vainajan pahakaan velkaantuminen ei kuitenkaan välttämättä kertonut suoraan epätoivosta 

vaan pitkällisestä velkakauppaan kytkeytyneestä liiketoiminnasta, jossa velanantajan riskit 

konkretisoituivat henkilön kuollessa. Lainalla kerrytetty varallisuus oli merkki aktiivisesta 

liiketoiminnasta, mutta pahimmillaan se johti kuitenkin valtavan velkaiseen kuolinpesään, 
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josta ei jäänyt perittävää. Myös lainananto oli merkki onnistuneesta liiketoiminnasta ja siitä, 

että kauppias pyrki kasvattamaan varallisuuttaan.262 

Kuluttaminen oli myös osa taloudellista toimintaa 1700-luvun loppupuolella. 

Maatalousyhteisöissä esineet kulutettiin loppuun saakka, mutta esineitä hankittiin myös 

pelkkään mukavuuteen tai uteliaisuutta. Säätyjen ja tässä tutkimuksessa käytettävien 

sosiaaliryhmien luonteeseen kuului myös kuluttaa sosiaaliryhmään kuuluvalla tavalla. Tämä 

vaikutti ja muokkasi myös koko ryhmän sekä yksilön varallisuutta. Sosiaalinen kulutus näkyi 

Tiina Hemmingin mukaan 1700-luvun perukirjoissa esimerkiksi lainoina ja pahimmillaan 

velkavankeutena. Kuluttaminen oli osa sosiaaliryhmän toimintaa ja omaa mainetta täytyi 

ylläpitää kuluttamalla samaan tapaan kuin muut sosiaaliryhmän jäsenet. Kulutuksella 

pystyttiin kaupungissa näet rajaamaan omaa sosiaaliluokkaa tiukemmaksi ja 

tunnistettavammaksi yhteisöksi. Ylellisyystuotteilla oli täten yhteys sekä velkaantumiseen 

että tilapäiseen rahapulaan yksilöillä.263 

Kauppiaiden sosiaaliryhmään kuuluneita henkilöitä oli eniten velkaantuneiden joukossa 

kahdeksan henkilöä kahdestakymmenestä. Vastaavasti velattomissa pesissä heitä oli kolme. 

Suhdeluvut 4264/8 = 0,5 ja 8265/20 = 0,4 vastaavat melko hyvin toisiaan melko hyvin. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmä edusti sekä velkaisissa että velattomissa melko samalla tavalla. 

Kauppiaiden velkaantumisaste oli toisaalta poikkeuksellisen korkea. Velkaantumisasteen 

mediaani oli noin 42,8 prosenttia suhteessa bruttovarallisuuteen. Tämä oli erittäin korkea 

lukema, sillä koko otantaväestön vastaava oli vain 25,8 prosenttia suhteessa 

bruttovarallisuuteen.266 

Velkaisimmissa pesissä kauppiaiden sosiaaliryhmään kuuluiden henkilöiden varallisuus oli 

kuitenkin selkeästi pienempi tai lähellä näiden ajalle osuneiden mediaanivarallisuuden 

arvoja. Huomioitavaa kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuuden jakautumisesta oli myös se, 

että pääasiassa pahasti velkaantuneet pesät, jotka ilmoitetaan Lorenzin käyrää laskiessa 

nollavarallisina, sijoittuvat otantajaksojen kannalta pääasiassa kolmeen viimeisimpään 

                                                           
262

 Aunola 1967, 66–67. 
263

 Hemminki 2014, 126. elektr.  
264

 Erfaim Wacklinin perukirja. Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14. KA. 
265

 Johan Protinin perukirja., Zachris Uhleniuksen perukirja. Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, 
Jakob Forbusin perukirja., Anna Mangenin perukirja,, Olof Johansson Westmanin perukirja. Perukirjat 
1790–1795. ORaIa AIe:14 KA, Elisabet Mahlmanin perukirja., Brita Sevohnin perukirja., Margareta 
Molinin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
266

 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa AIe:6-AIe:15. KA; Ks. lisää 
luku 3.2. 
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otantajaksoon keskittyen kahteen viimeisimpään.267 Tämä johtuu todennäköisesti lähteen 

laadusta ja väkiluvun kasvusta sekä kauppiaiden sosiaaliryhmän monipuolistumisesta kohti 

1800-lukua tultaessa.  

 

Kuvio 13. Mediaanivarallisuuden muutos Oulun kauppiaiden sosiaaliryhmässä perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Oulun kauppiaiden varallisuuden määrä suhteessa koko otantaväestöön ja oman 

sosiaaliryhmän sisällä laski merkittävästi 1700-luvun viimeisellä puolikkaalla. Kauppiaat 

olivat herkkiä suhdannevaihteluille, mikä näkyi jatkuvana liikkeenä mediaanikäyrissä. Ennen 

toista otantaa kyettiin kerryttämään merkittäviä määriä varallisuutta, mutta sen jälkeen 

varallisuuden mediaaniarvot laskivat roimasti, ja bruttovarallisuus laahasi laskun jälkeen 

koko loppuvuosisadan. Huomioitavaa oli myös se, että nettovarallisuus putosi koko ajan ja 

saavutti aallonpohjat vuosien 1760-luvun puolivälin jälkeen. Nettovarallisuus toipui hieman 

vuosien 1776–1791 välisenä aikana, mutta vuosisadan viimeinen vuosikymmenen käänsi 

                                                           
267

 ks. kuvio 13; Johan Protinin perukirja., Zachris Uhleniuksen perukirja. Perukirjat 1774–1779. ORaIa 
AIe:11 KA, Jakob Forbusin perukirja., Anna Mangenin perukirja,, Olof Johansson Westmanin perukirja. 
Perukirjat 1790–1795. ORaIa AIe:14 KA, Elisabet Mahlmanin perukirja., Brita Sevohnin perukirja., 
Margareta Molinin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
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kuitenkin nettovarallisuuden laskuun ja velkaantumisen nopeaan nousuun. 268 

Velkaantuminen söi kauppiaiden sosiaaliryhmän taloudellista merkitystä yhteiskunnassa.  

Kauppiaiden laskeneen mediaaninettovarallisuuden trendiä ja nousseen velkaantumisen 

trendiä vuosisadan lopulla selitti se, että kauppiaat merimiesten ja kapteenien ohella olivat 

erittäin suuresti riippuvaisia yleisistä taloussuhdanteista.269 Kauppiaiden mediaanivarallisuus 

laski merkittävästi koko otannan aikana noin 6000 taalerista noin 274 taaleriin. 

Varallisuuden kehitystä koko sosiaaliryhmässä selittivät lähteen laatu sekä ajalliset olot. 

1700-luvun loppu oli inflaatiokäyrän perusteella taloudellisesti epävakaata aikaa varsinkin 

toiseksi viimeisimmän ja viimeisimmän otannan välimaastossa ja viimeisen otannan aikana. 

Tuolloin hinnat kohosivat nopeasti. Tämä suhdannevaihtelu270 näkyi Oulun kauppiaiden 

mediaaninettovarallisuuden laskuna vuosisadan lopulla. 

Aimo Halila on tullut omassa tutkimuksessaan siihen tulokseen, että Oulun kauppiaiden 

varallisuus kasvaa hitaasti 1700-luvun alkupuolella sotien ja jälleenrakennustyön vuoksi. 

Halilan mukaan kuitenkin tapulikaupunkiajalla kauppiaiden varakkuus olisi selvästi noussut, 

joskin vararikkojen määrä olisi lisääntynyt. Halila selittää kehitystä kauppahuoneiden roolilla 

varallisuuden kerryttäjänä. Suuria kauppahuoneita perustettiin Ouluun varsinkin vuosien 

1781–1790 välisenä aikana. Halila vertaa 1700-luvun alun Suuren Pohjan sodan jälkeistä 

tilannetta Oulun tapulikaupunkiajan jälkeiseen tilanteeseen.271 Tämä ei anna kokonaiskuvaa 

varsinkaan talouden kehityksestä 1750-luvun aikana ennen tapulikaupunkiaikaa. Halila 

keskittyy pääasiassa varakkaampaan porvaristoon eikä huomioi koko kauppiasryhmäntuloja 

ja varallisuutta. Kun koko kauppiaiden sosiaaliryhmä huomioidaan, näyttää kauppiaiden 

sosiaaliryhmän varallisuuden yleinen taso laskeneen merkittävästi vuosisadan loppuun.  

Tätä kehitystä kuitenkin selitti myös merkittävästi se, että porvariston määrä kasvoi 

perukirjaotanta-aineistossa vuosisadan lopulla. Tämä tarkoitti sitä, että väestömäärän 

kasvettua otantajaksojen kauppiaiden sosiaaliryhmässä myös mediaani laski sitä mukaan 

kun porvariston, etenkin alemman, perukirjojen laatiminen lisääntyi. Tällöin käyrä näytti 

siltä, että varallisuus kokonaisuutena ryhmässä laski merkittävästi. Varallisuuden laskulle oli 

kuitenkin myös muita, edellä mainittuja selityksiä. Lisäksi kun tarkastellaan otannassa 

esiintyvien kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuuden maksimeita, voidaan päätellä, että 

                                                           
268

 Ks. Kuvio 13. 
269

 Halila 1953, 508. 
270

 Ks. Luku 1 ja 2. 
271

 Halila 1953, 507–508. 
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varallisuus laski vuosisadan viimeisellä neljänneksellä kaikkein korkeampien 

varallisuuskeskittymien kannalta merkittävästi etenkin vuosien 1766–1768 tasoon nähden.272 

 

5.3. Käsityöläiset vaurastuivat vuosisadan lopulla 

Käsityöläisten sosiaaliryhmä oli hallintovirkamiesten tavoin melko hajanainen ryhmä. 

Sosiaaliryhmän sisällä oli useita eri ammattinimikkeitä ja -kuntia, joiden varallisuuteen 

vaikuttivat monet erilaiset tekijät. Käsityöläisammattinimikkeen haltijoita oli yhteensä 

kahdeksantoista henkilöä otantojen aikana. Käsityöläisammattinimikkeet keskittyivät 

kolmeen viimeiseen otantajaksoon. Sosiaaliryhmien henkilöiden määrä kasvoi selvästi 

vuosisadan loppua kohden. Ensimmäisellä otantajaksolla sosiaaliryhmään kuuluvia 

henkilöitä oli vain yksi ja viimeiseen otantajaksoon heitä osui jo viisitoista henkeä. Määrän 

kasvu kertoi markkinoiden kasvusta eli käytännössä väestönkasvusta.273 Markkinat lisäsivät 

kysyntää käsityöläisille.  

Tutkimuksen otantajaksoihin osui useita erilaisia ammattinimikkeitä, jotka on tutkimuksessa 

jaoteltu vielä suurempiin ryhmiin siten, että pääryhmät muodostavat kangaskäsityöläiset274, 

terva- ja laivanvarustuskäsityöläiset 275 , puu- ja metallikäsityöläiset 276  ja 

rakennuskäsityöläiset277. Jaottelu tehtiin sen takia, että pienestä otannasta nähtäisiin suuntaa-

antavia trendejä varallisuuden kehityksestä lähellä toisiaan olevissa käsityöläisammateissa. 

Otannassa mukana olleita käsityöläisten leskiä ei huomioitu osana ammattiryhmiä. Naiset 

huomioitiin osana koko sosiaaliryhmän varallisuuden kehitystä ja jakautumista.  

 

 

                                                           
272

 Ks. Liite 7. 
273

 Ks. lisää Halila 1953, 157; "Suomen virallinen tilasto": Väestönkehitys vuosina 1749–1800 
[verkkojulkaisu]. Helsinki: Suomen virallisen tilaston neuvottelukunta [viitattu 8.5.2017.]. 
http://www.stat.fi/org/tilastokeskus/vaestonkehitys.html. 
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 Ryhmään kuuluvat ammattinimikkeet linvävarmästare (pellavankuotjamestari), sämskmakarmästare 
(säämiskämestari), handskmakarmästare (hanskantekijämestari), hattmakarmästare 
(hatuntekijämestari) ja skönfärgare (hienovärjäri). 
275

 Ryhmään kuuluvat ammattinimikkeet beckbrännäre (pienkeittäjä), tunnbindare (tynnyrintekijä) ja  
repslagare (köydenpunoja). 
276

 Ryhmään kuuluvat ammattinimikkeet svarvarmästare (sorvarimestari), klensmedmästare 
(hienotaontaseppä) ja smed (seppä). 
277

 Ryhmään kuuluvat ammattinimikkeet källarmästare (kellarimestari), glasmästare (lasimestari) ja 
murmästare (muurarimestari). 
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Taulukko 15. Oulun kaupungin käsityöläisten ammattinimikkeet perukirjojen perusteella 

vuosina 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Ammattinimike 1. 

ilmestymisvuosi 

beckbrännäre (pienkeittäjä) 1800 

bokbingarekisäll (kirjansitojakisälli) 1800 

glasmästare (lasimestari) 1778 

handskmakarmästare 

(hanskantekijämestari) 

1798 

hattmakarmästare (hatuntekijämestari) 1798 

klensmedmästare (hienotaontaseppä) 1793 

klensmedänka 1800 

källarmästare (kellarimestari) 1791 

linvävarmästare (pellavankuotjamestari) 1791 

murmästare (muurarimestari) 1798 

repslagare (köydenpunoja) 1778 

skönfärgare (hienovärjäri) 1798 

Smed (seppä) 1778 

smedänka 1800 

svarvarmästare (sorvarimestari) 1791 

svarvarmästare (sorvarimestari) 1799 

sämskmakarmästare (säämiskämestari) 1791 

tunnbindare (tynnyrintekijä) 1799 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1774–1800. Perukirjat 1774–1801. ORaIa 

AIe:11–AIe:15. KA. 

Erilaiset ammattinimikkeet ja niiden esiintymisvuodet on listattu taulukkoon 15. 

Käsityöläiset eivät olleet kauppiaiden tavoin voimakkaasti varallisuuden näkökulmasta 

jakautunut ryhmä. Käsityöläistenkin välillä oli arvostus- ja varallisuuseroja 

ammattinimikkeestä ja henkilökohtaisista kyvyistä riippuen. Käsityöläisammatti oli 

kauppiasammatin tapaan ammatti, jossa henkilö pystyi omilla kyvyillään ja työllään 

kerryttämään itselleen lisää varallisuutta. Käsityöläisammatit sisälsivät paljon pienyrittäjyyttä, 



92 
 

ja käsityöläisten arvostusta kertoi se, että heille kyettiin myöntämään erilaisia virkoja 

kaupunginhallinnossa ja -byrokratiassa.278 

Esimerkiksi suutarit järjestäytyivät Oulussa ensimmäisenä ammattikunnaksi vuonna 1760. 

Tämä merkitsi suutarien kohdalla sitä, että keskinäinen kilpailu väheni. Tämä johtui siitä, 

että suutarit työskentelivät 1700-luvun lopulla yleensä kiertämällä talosta taloon ja 

tarjoamalla talon väelle palveluksiaan. Järjestäytymällä pystyttiin välttämään suutareiden 

aikahukkaa, joka syntyi siitä, että suutari kävi jo talossa, jossa aiemmin oli jo suutari käynyt. 

Myös räätälit järjestäytyivät vuonna 1762, ja sorvarit tekivät saman heti seuraavana 

vuonna.279  

Ammattikuntien tehtävä oli melko yksinkertainen. Niiden tuli valvoa mestarien, kisällien ja 

oppipoikien määrää oman ammattikunnan sisällä sekä sopia ja pohtia mahdollisia hintoja 

työlle kilpailun estämiseksi. Kaikkien näiden toimien tarkoitus oli suojata oman 

ammattiryhmän toimeentuloa eli varallisuutta.280 

Käsityöläisten sosiaaliryhmään tulee varianssia myös siitä, että käsityöläisten ammattiryhmä 

jakaantui kolmeen kastiin: oppipoikiin, kisälleihin ja mestareihin. Mestariksi pääseminen 

edellytti vähintään kolmen vuoden kisälliaikaa mestarin opissa sekä mestarinäytettä, jolla 

mestariksi hakija osoitti kykeneväisyytensä ammatinharjoittamiseen. Ammattikuntaan pääsi 

kisälliajan jälkeen sisään vain, jos ammattikunnan vanhin ja kaksi muuta jäsentä ehdotti 

uuden jäsenen hyväksymistä Oulun raadille. Hakijan piti myös saada raati puolelleen ja tulla 

hyväksytyksi sen siunauksella ammattikuntaan.281 

Edellä mainitut seikat olivat omiaan jo vaikuttamaan käsityöläisten varallisuuteen ja sen 

kehittymiseen. Käsityöläiset olivat suhteessa kauppiaisiin myös melko pieni ryhmä Oulussa, 

mikä tarkoittaa sitä, että näillä oli mahdollisesti myös vähemmän kilpailua. 

Käsityöläisammatit olivat melko erikoistuneita, ja niiden hallitseminen vaati usean vuoden 

opiskelut ja harjoittelut. Käsityöläiset olivat siis suhteessa kilpailuun ja suhdannevaihteluun 

melko suojatussa asemassa ammattikuntiensa sisällä. Tämä vaikutti käsityöläisten 

varallisuuskehitykseen. Käsityöläisten sosiaaliryhmän varallisuus jakautui seuraavalla tavalla: 
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 Åström 2013, 9–10. 
279

 Halila 1953, 362, 364. 
280

 Virrankoski 1975, 68. 
281

 Halila 1953, 363–364. 
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Kuvio 14. Varallisuuden jakautuminen Oulun käsityöläisten sosiaaliryhmässä kootusti 

perukirjojen perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800 ajalta. 

  

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Käyrästä voidaan heti päätellä, että varallisuus jakautui huomattavasti tasaisemmin 

käsityöläisten sosiaaliryhmässä, kuin aikaisemmin tutkituissa sosiaaliryhmissä eli 

hallintovirkamiehissä ja kauppiaissa. Lorenzin käyrän ja equality-viivan väliin jäävä pinta-ala 

oli huomattavasti pienempi suhteessa koko otantaväestöön. Lorenzin käyrästä saadaan 

selville, että noin 3,5 prosenttia sosiaaliryhmän edustajista omisti noin 72 prosenttia koko 

sosiaaliryhmän otantaväestön varallisuudesta.  

Vastavuoroisesti vain noin 28 prosenttia otannassa olleista sosiaaliryhmän edustajista omisti 

prosentin tai alle koko aineistoissa esiintyvän sosiaaliryhmän väestön varallisuudesta. 

Käyrän yläosassa olikin selkeä varallisuuden keskittymä, jonka mukaan suuri osa 

sosiaaliryhmän varallisuudesta keskittyy käytännössä yhdelle henkilölle. Absoluuttinen 

köyhyys ei ollut hallintovirkamiesten ja kauppiaiden tapaan käsityöläisten sosiaaliryhmän 

ongelma.282 

Käsityöläisten sosiaaliryhmässä naisista vain Katarina Bergman ja Sofia Topplin ylsivät yli 

tuhannen taalerin varallisuuteen koko sosiaaliryhmän maksimin ollessa reilut 6000 taaleria. 

Yli tuhannen taalerin varallisuuksia koko sosiaaliryhmässä oli yhteensä seitsemällä 
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henkilöllä. Tämä vastasi neljäsosaa koko otantaan osuneista sosiaaliryhmän jäsenistä. 283  

Sosiaaliryhmässä oli myös neljä absoluuttisesti täysin varatonta henkilöä. Tämä vastaa noin 

14,3 prosenttia otantaan osuneista sosiaaliryhmän henkilöistä. Luku oli suhteellisesti 

korkeampi kuin kauppiaiden vastaava noin 10 prosentin osuus. Luku oli kuitenkin 

määrällisesti pienempi.284 Tästä voidaan päätellä, että vaikka käsityöläiset näyttivät tulevan 

hyvin toimeen varsinkin vuosisadan lopulla, pysyi heidän varallisuutensa suhteellisen 

matalana 1700-luvun lopun ajan.285 

Varakkaimmat käsityöläiset löytyivät rakennuskäsityöläisten ryhmästä, johon kuuluivat 

kellari-, lasi- ja muurarimestarit. Tällä ryhmällä oli mediaanin pohjalta eniten varallisuutta 

sekä nettona että bruttona. Myöskään ryhmän velat eivät olleet koko käsityöläisten 

sosiaaliryhmän korkeimmat.  Lasimestarit todennäköisesti harjoittivat ikkunalasien 

valmistuksen lisäksi myös hienompien lasiesineiden valmistusta ja saivat sitä kautta 

lisätuloja. Rakennuskäsityöläisten ryhmä oli kauttaaltaan suhteellisen varakas. Ryhmässä ei 

ollut yhtään henkilöä, jonka varallisuus alitti tuhannen taalerin varallisuuden. 286  Myös 

kangaskäsityöläisten ryhmässä oli kaksi henkilöä, joiden omaisuus ylitti tuhannen taalerin 

rajan.287 Muissa ryhmissä tällaisia henkilöitä ei ollut. Kisällien taloudellisesta asemasta taas 

kertoi se, että ainoana kisällinä otantaan osunut kirjansitojakisälli Nils Jacklin oli niin 

suurissa veloissa, että hänen perukirjansa arvo jäi lähes sata taaleria miinukselle.288 

 

 

Taulukko 16. Oulun kaupungin käsityöläisammattiryhmien289 varallisuuden mediaaniarvot 

perukirjojen perusteella vuosilta 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800 kootusti yhteen arvoon.290 
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 Sofia Topplinin perukirja., Katarina Bergmanin perukirja. ja Anders Gustaf Bredenbergin perukirja. 
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 Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1750. ORaIa AIe:6 KA, Perukirjat 1751–
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 Ks. lisää kuvio 15.  
286

 Karl Spormanin perukirja. Perukirjat 1774–1779. ORaIa AIe:11 KA, Olof Lundin perukirja. Perukirjat 
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 Hans Nymanin perukirja. ja Anders Gustaf Bredenbergin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa 
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 Nils Jacklinin perukirja. Perukirjat 1796–1801. ORaIa AIe:15. KA. 
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Ryhmät olivat kangaskäsityöläiset, terva- ja laivanvarustuskäsityöläiset, puu- ja metallikäsityöläiset ja 
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Arvo brutto velat netto 

Mediaani Kangas 334,28 314,30 120,28 

Mediaani Terva ja laiva 615,46 13,09 341,52 

Mediaani Puu ja rauta 157,99 29,91 105,03 

Mediaani Rakennus 1841,04 168,35 1520,80 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1774–1800. Perukirjat 1774–1801. ORaIa 

AIe:11–AIe:15. KA. 

Käsityöläisiä ei kuitenkaan voi leimata varallisuuden perusteella kovin rikkaaksi 

väestönosaksi. Kun otantaväestön järjesti nettovarallisuuden kautta suuruusjärjestykseen, oli 

ensimmäinen käsityöläisten edustaja vasta kahdeskymmenesyhdeksäs. Anders Gustaf 

Bredenberg oli hienovärjäri291, joka kuoli viimeisen otantajakson aikana.292 Tämä kertoo 

edelleen siitä, että viimeisimmän kahden otantajakson välisenä aikana käsityöläiset 

saavuttivat talouden ja varallisuuden näkökulmasta entistä merkittävämmän aseman Oulun 

väestössä. Tämä oli poikkeuksellista suhteessa hallintovirkamiehiin ja kauppiaisiin, joiden 

varallisuutta hallitsi laskeva trendi verrattuna aikaan ennen 1760-lukua. 293  Käsityöläisten 

vaurastumiseen viittaa myös Aimo Halila, jonka mukaan käsityöläisten varallisuus kehittyi 

vuosisadan lopulla positiivisesti, vaikka näiden varallisuuden painopiste säilyi melko 

alhaisessa varallisuudessa.294  

 

 

Kuvio 15. Mediaanivarallisuuden muutos Oulun käsityöläisten sosiaaliryhmässä 

perukirjojen perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800 aikana. 
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

Harmaa velkaantumisen mediaania kuvaava viiva leikkaa punaisen nettovarallisuutta 

leikkaavan viivan 1790-luvun alussa ja tuona aikana velkaantuminen oli selkeästi kovinta 

suhteessa bruttovarallisuuteen. Nettovarallisuus kuitenkin selkeästi nousi velkaantumisen 

mukana vuosisadan lopulla. Kuvion 15. mediaanikäyrien perusteella, että käsityöläiset 

saavuttivat velkaantumisen avulla vuosisadan lopulla runsaasti taloudellista hyvinvointia. 

Käsityöläiset nousivat vakavaraiseksi ja nousevaksi sosiaaliryhmäksi vuosisadan lopulla 

kauppiaiden merkityksen ja varallisuuden murentuessa samaan aikaan vähitellen.  

Velkaantuminen oli kuitenkin melko maltillista ja se jäi kokonaisuudessaan koko 

sosiaaliryhmässä melko pieneksi. Vastaavasti esimerkiksi kauppiaiden sosiaaliryhmän tai 

koko otantaväestön kohdalla velkaantuminen oli merkittävänkin suurta. 295 

Mediaanivelkaantumisaste oli käsityöläisten sosiaaliryhmässä noin 18,1 prosenttia suhteessa 

bruttovarallisuuteen. Maltillinen velkaantuminen johtui todennäköisesti siitä, että 

käsityöläisillä ei ollut esimerkiksi samanlaista taloudellista riippuvuutta velkakauppaan kuin 

kauppiailla oli. Käsityöläisen omaisuuden laatu tosin oli vaatimattomampaa kuin kauppiaille, 

ja lisäksi varallisuuteen ja omaisuuteen kuuluivat pääasiassa vain työkalut sekä vaatteet.296 

Vaikka käsityöläinen saattoi kisälliaikanaan kerryttää itselleen velkaa elämisensä 

ylläpitämiseen, saatiin tuo velka todennäköisesti kuitattua pian mestariksi pääsyn jälkeen.  
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5.4. Työväki ei velkaantunut muiden mukana 

Otannoissa työväen sosiaaliryhmä muodostuu työmiehistä 297 , merimiehistä 298 , 

värjärityöläisistä299, mallastajista300 ja tervanajajista301 sekä näiden ammattiryhmien vaimoista 

ja leskistä. Ammattinimikkeissä mielenkiintoista oli kuitenkin se, että mallastajina 

työskentelivät otannassa nimenomaan naiset.302 Työväki muodostui siis kaupungin muusta 

työväestä ja merityöväestä, eivätkä siihen kuuluneet rengit tai piiat, jotka olivat Ruotsissa ja 

Suomessa vuosipalkkalaisten sosiaali- ja ammattiryhmä.303 Alun perin työvoima oli tärkeä 

osa armeijan ylläpitoa Oulussa, mutta 1700-luvun kuluessa työvoimaa siirtyi yhä enemmän 

yksityiselle sektorille. Varsinkin porvaristo ja maanomistajat palkkasivat itselleen yhä 

enemmän työvoimaa muun muassa laivanveistämöihin kirvesmiehiksi.304  

Työmiehistä käytettiin kuitenkin pitkälle samaa termiä eli arbetskarl, eikä perukirjaoissa 

olevissa ammattinimikkeissä heidän työtehtäviään eroteltu. Työmiehiä otannassa oli 

yhteensä kaksikymmentä kaksi, kun taas merimiehiä oli seitsemän. Värjärityömiehiä oli vain 

kaksi, samoin mallastajia ja tervanajajia. Muu aineistossa esiintyvän sosiaaliryhmän väestö 

koostui näiden leskistä tai vaimoista, joita oli kolmekymmentäneljä henkilöä.305  

Työväen määrän kehittymisestä Oulussa kertoi se, että ensimmäisenä otantajaksona ei ole 

lainkaan perukirjoissa työväen sosiaaliryhmän jäseniä. Tätä selitti  se, että perukirjoja ei 

mahdollisesti vuosien 1750–1752 aikana laadittu työväen jäsenistä lainkaan tai niitä ei ole 

säilynyt.306 Seuraavassa otantajaksossa esiintyi jo yhdeksän työväen edustajaa, ja viimeisessä 

heitä oli jo kaksikymmentä kaksi.307 Tämä kertoi sekä väestönkasvusta että työväen antaman 

työpanoksen tarpeen lisääntymisestä. 

Työväen asemaa yhteiskunnassa sääteli pitkälle kruunu, joka pyrki varmistamaan, että 

sotaväen ylläpitoon riitti tarvittavasti työvoimaa. Tätä kruunu toteutti määräämällä muun 

muassa palkollissäännön, joka rajoitti työvoiman käyttöä maatiloilla. Tämä kuitenkin 
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kumottiin jo ennen ensimmäisen otantajakson alkua kaupunkien porvarin painostuksesta, 

sillä sen ei katsottu sopivan varsinkaan Pohjois-Pohjanmaan oloihin.308 Porvarit tarvitsivat 

itsekin työvoimaa käyttöönsä pyörittääkseen liiketoimintaansa.  

Asemaan vaikutti myös se, että työ- ja palvelusväen palkkausta säädeltiin. Palkkaukseen 

annettiin minimiraja, joka ei välttämättä elänyt lainkaan inflaation kanssa samaa tahtia, eli se 

saattoi pahastikin jäädä laahaamaan taloustilanteen muuttuessa. Palkkauksen minimiä 

enemmän saatettiin maksaa, ja niitä, jotka maksoivat vain minimin, katsottiin työ- ja 

palvelusväen silmissä karsaasti. 309  Palkkauksen säännöstely käytännössä osaltaan esti 

suurempien omaisuuksien kartuttamisen työväestön ryhmässä.  

Työväen sosiaaliryhmän asemaan vaikutti ryhmän järjestäytymättömyys. Työväki ei 

järjestäytynyt kauppiaiden kauppahuoneiden tai käsityöläisten ammattikuntien tapaan, vaan 

työväen jäsen oli aina omillaan.310 Tämä vaikutti myös siihen, että työväen palkkaolojen 

säännöstely oli helpompaa. 

Taulukko 17. Oulun kaupungin työmies-ammattinimikkeiden varallisuus perukirjojen 

perusteella kootusti vuosilta 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Ammattinimike Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Työmiehet mediaani 141,94 13,65 101,99 

Merimiehet mediaani 247,87 10,84 219,48 

Muut nimikkeet311 

mediaani 

527,36 12,55 374,42 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Yllä olevasta taulukosta on nähtävissä, että työmiesten mediaanivarallisuus oli kaikkein 

heikointa sosiaaliryhmän sisällä. Hieman paremmin taloudellisesti pärjäsivät merimiehet, 

mutta parhaiten selkeästi erikoistuneimmat työväestön osat eli mallastajat, tervanajajat ja 

värjärityömiehet. Ryhmien velkaantumisessa ei ollut juuri eroja, mutta selkeästi eroa oli 
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brutto- ja nettovarallisuuden mediaanissa. 312  Erikoistuneemmat ryhmät pystyivät 

todennäköisesti omilla taidoillaan kilpailemaan muiden kanssa, ja täten vaatimaan myös 

itselleen enemmän palkkaa työsuoritteistaan.  

Palkkaongelmia oli todellakin monenlaisia 1700-luvun lopun Oulussa, sillä talous eli 

jatkuvasti. Esimerkiksi palkkauksen ohjesäännönkin palkat jäivät paperille, 313  sillä 

rahanarvon laskiessa työväestö vaati suurempaa palkkaa itsensä elättämiseksi ja tätä myös 

maksettiin. Talouden heittely ja rahanarvon vaihtelu toi jatkuvasti epävarmuutta työväestön 

ja palkanmaksajien välille. Palkanmaksuvaatimusten suhteen työmiehiä uhkailtiin jopa 

kaupungista karkottamisella. Tämä oli vakava asia työväelle, sillä muiden palkollisten tapaan 

kaupunki edusti heille parempia mahdollisuuksia elämässä. 314 

Jotta saataisiin selville se, miten työväestön varallisuusasema peilautuu suhteessa muuhun 

väestöön, tarkastellaan seuraavaksi merimiesten ja näitä työn puolesta lähellä olleiden 

merikapteenien varallisuutta vertaillen. Kuten taulukosta 18 on nähtävissä, merikapteenien 

varallisuus oli kaikissa mediaanivarallisuutta mittaavissa luokissa suurempi, ja kapteeneilla 

oli jopa suuremmat velat. Tämä selittyy seuraavilla tekijöillä. Lagerqvistin ja Nathorst-

Böönsin tutkimuksessa on käsitelty myös 1700-luvun tuotteiden hintoja ja päiväpalkkoja. 

Esimerkiksi merimiehen kuukausipalkka vuonna 1750 oli 48 taaleria. Käytännössä siis reilu 

puolitoista taaleria päivältä. 315  Kuukausipalkan suuruus näkyi myös merimiesten 

mediaaninettovarallisuudessa, joka oli koko otantajaksojen ajalla 219,48 taaleria. 

Käytännössä siis merimiehen mediaaninettovarallisuuden arvo vastasi noin viisinkertaista 

kuukausipalkkaa. Vastaavasti taas merikapteeneilla kuukausipalkka vuonna 1760 oli noin 

205 vuoden 1750 taaleria. Merikapteenien mediaaninettovarallisuus, joka oli otantajaksojen 

ajalla 1503,46 vuoden 1750 taaleria, 7,5-kertainen suhteessa kuukausipalkkaan. 316 

Merikapteenit saivat kuukausipalkkansa lisäksi myös provisiotuloa kuljettamansa lastin 

arvosta, 317  joten tämä myös selitti osaltaan näiden kahden ammattiryhmän tuloeroja. 

Merimiehet joutuivat turvautumaan 1700-luvulla merkittävissä määrin karja- ja 

maatalouteen oman varallisuutensa ylläpitämiseksi ja kerryttämiseksi.318 
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 Taulukko 18. Oulun kaupugnin kapteenien ja merimiesten mediaanivarallisuuden arvot 

kootusti perukirjojen perusteella vuosilta 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800  

Ammattinimike Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Merikapteenit 

Mediaani 

1622,19 162,01 1503,46 

Merimiehet 

Mediaani 

247,87 10,84 219,48 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Merimiesten varallisuus oli noin kahdeksasosa kapteenien varallisuudesta. Käytännössä 

varallisuusero oli siis mittava kahden ammattiryhmän välillä, ja selittyi pitkälle erilaisella 

tulonmuodostuksella elämän aikana. Merimies ei myöskään voinut olla kuka tahansa, vaan 

oululaiset laivanvarustajat odottivat merimiehiltään kokemusta ja pitkääkin työuraa 

pienimmissä tehtävissä purjealuksilla ennen varsinaista merimiespestiä.319 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 16. Varallisuuden jakautuminen Oulun työväen sosiaaliryhmässä kootusti 

perukirjojen perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800 aikana. 
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LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Varallisuuden jakautuminen työväestön ryhmässä oli suhteessa koko otantaväestöön 320 

melko tasaista. Lorenz-käyrältä voidaan nähdä, että noin 2,4 prosenttia otantaväestöstä 

omisti noin 70,8 prosenttia koko sosiaaliryhmän varallisuudesta. Tämä antoi viitteitä myös 

varallisuuden keskittymisestä, sillä sen mukaan noin kaksi henkilöä omisti yli 2/3 

sosiaaliryhmän varallisuudesta. Varallisuuden jakautumisesta näkyi myös se, että työväestön 

sosiaaliryhmässä oli vähän täysin varattomia pesiä. Noin kaksikymmentäkuusi prosenttia 

sosiaaliryhmästä omisti prosentin tai alle sosiaaliryhmän kokonaisvarallisuudesta. Tämä 

lukema oli huomattavasti pienempi kuin kauppiaiden sosiaaliryhmällä ja vielä pienempi kuin 

käsityöläisten sosiaaliryhmällä. 321  Varallisuuden tasaisempi jakautuminen johtui 

todennäköisesti osaksi siitä, että palkkausta säänneltiin, jolloin varallisuuden huiput eivät 

juuri kyenneet kasvamaan.  

Mielenkiintoista työväestön varallisuudessa on se, että nettovarallisuuden näkökulmasta 

kaksi arvokkainta pesää kuuluivat naisille. Arvokkain kuului Brita Hendriksdotterille, joka 

oli työmies Jakob Mangisen vaimo. Pesän nettovarallisuus oli lähes 6000 taaleria. Arvo oli 

yli kaksi kertaa arvoltaan suurempi kuin seuraavana sosiaaliryhmässä oleva pesä, joka kuului 

Brita Johansdotter Timoselle, joka oli niin ikään työmiehen vaimo. Kumpikin 

pesänomistaja kuoli toisen otantajakson aikana, mikä kertoo jälleen siitä, että myös työväen 
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sosiaaliryhmässä suurimmat omaisuudet kerrytettiin ennen 1760-luvun taloudellista 

romahdusta.322  

Tiina Hemminki on selittänyt suurempia varallisuussummia alempien sosiaaliluokkien 

naisilla sillä, että pitkän ajan kuluessa palvelusväkeen kuuluvilla naisilla oli mahdollisuus 

kasata hiljalleen merkittäviä käteisvarallisuuskertymiä. Tilattomallakin väestönosalla oli siis 

mahdollisuus vaurastua ja säästää. 323  Naiset pystyivät myös kerryttämään varallisuutta 

pienimuotoisella ja kaupalla, joka saattoi kirjaimellisesti olla nappikauppaa.324 Tätä tuki myös 

se, että kuten aiemmin mainittiin, naiset keskimäärin elivät pidempään, ja pystyivät näin 

kerryttämään omaisuutta kauemmin säästöön.  

 

Kuvio 17. Mediaanivarallisuuden muutokset Oulun työväen sosiaaliryhmässä perukirjojen 

perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800 aikana. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Ensimmäisen otantajakson aikana työväestön edustajia ei ollut lainkaan perukirjoissa, joten 

todellinen lähtötilanne oli toisen otantajakson aikainen taso, jossa nettovarallisuuden 

mediaani oli hieman yli tuhannessa taalarissa. Tuo mediaani kuitenkin laskee jyrkästi 1760-

luvun puolen välin jälkeen 1770-luvun puoleen väliin tultaessa, jonka jälkeen se aloitti 
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hitaan nousun kohti noin kahtasataa taaleria. Työväestön varallisuudessa oli nähtävissä 

selkeästi siis myös taloustilanteen vaikutus. Työväestön käyrä muistutti myös kaikkein 

eniten koko otantaväestön käyrää, mikä toisaalta selittyi myös sillä, että sosiaalisessa ja 

taloudellisessa arvoasteikossa työväestö edusti varallisuuden näkökulmasta väestön alempaa 

keskikastia, johon varallisuuden mediaani oli vuosisadan loppupuolella painottunut.  

Varallisuuden jakautumisessa oli myös jälleen ajallinen vääristymä. Ennen 1760-lukua 

varallisuutta pystyttiin kartuttamaan ryhmän sisällä vapaammin, sillä Aimo Halilan mukaan 

rahan arvon liikkuessa melkoisesti työväen palkkaussäännöstely jäi monesti unohduksiin ja 

palkkaa maksettiin tarpeen mukaan. Vuonna 1763 tähän tuli Oulussa kuitenkin muutos, 

kun oululainen lääninsihteeri valitti ja vaati, että palkanmaksussa tuli käyttää tinkimättömästi 

palkkausmääräyksien mukaisia summia. Valittaminen ja etenkin vaatimus jäi lähinnä 

yritykseksi, mutta sillä saattoi olla palkkoja pienentäviä vaikutuksia tulevaisuuden 

kannalta.325 

Palkkausta ryhdyttiin säätelemään aktiivisemmin 1760-luvun alusta alkaen. Työväkeä 

ohjattiin ja ojennettiin Oulun kaupungin raadin kautta, mutta lähinnä porvariston 

aloitteesta. Tämä johti 1760-luvun alussa siihen, että sekä merimiehille että työväelle 

kirjoitettiin oma ohjesääntö siitä, miten näiden tuli työnsä suorittaa. Työstä 

myöhästymisestä tai siihen saapumisesta saatettiin jopa ohjesäännön säännösten avulla 

sakottaa työmiestä.  

Ohjesääntöön kirjattiin myös työmiehen päiväpalkka ja siihen kuuluneet edut ja näiden 

etujen vähennykset palkasta. Ohjesäännössä käsiteltiin myös työtehtäväkohtaista 

palkkausta. Ongelmaksi kuitenkin muodostui se, että ohjesääntöä oli hankala soveltaa 

käytännössä ja kiistoja aiheuttivat etenkin työtehtävien laatu ja niistä kuulunut oikea 

palkka.326 Työväki ei pystynyt vaikuttamaan ohjesääntöön käytännössä lainkaan, sillä sen 

osallistuminen kaupungin asioita koskeviin äänestykseen oli kielletty vuonna 1761. 327 

Palkkauksen erikoisuutena oli myös se, että kesä- ja talviajalta työväelle maksettiin erilaista 

palkkaa. Talvipalkka saattoi olla vain puolet kesäpalkasta johtuen päivän pituudesta,328 mikä 

saattoi johtaa velkaantumiseen talvikuukausien aikana. 

Työsopimusten laatu oli myös vaihteleva ja kausiluontoinen, mikä vaikeutti varallisuuden 

kerryttämistä. Työmiesten sopimukset olivat sidonnaisia esimerkiksi määräaikaisiin 
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laivanrakennustöihin, jotka olivat melko suhdanneherkkiä taloudellisille oloille. Lisäksi 

työsopimukset eivät olleet kiinteitä, vaan oli ennemminkin totuttu saamaan työtä tietyiltä 

ylempien sosiaaliryhmien edustajilta. 329  Kun tämä ei toteutunut, saattoi työmiehellä olla 

edessään pitkäkin hankala aika, jolloin työmies joutui todennäköisesti elämään velaksi 

pitääkseen itsensä leivässä. 

Työväen varallisuuden painopiste oli selkeästi alle tuhannen taalarin nettovarallisuudesta. 

Aimo Halila on todennut myös, että työväen varallisuuden painopiste säilyi lähes koko 

1700-luvun lopun pienen varallisuuden ryhmissä.330 Tuhannen taalarin lukeman ylitti vain 

seitsemän henkilöä eli 9,7 prosenttia otantaväestöstä. Näistä peräti neljä eli suurin osa oli 

naisia. Kaikki sosiaaliryhmänsä sisäiseen tasoon verrattaen varakkaat naiset olivat kuolleet 

toisen otantajakson aikana 331  Tämä kertoi varallisuuden jakautumisen ajallisesta 

vääristymästä. Suurin varallisuus työväen sosiaaliryhmässä kyettiin hankkimaan ennen 1760-

luvun puoltaväliä. Yhteiskunnassa alemman työväen sosiaaliryhmän varallisuuden 

painopiste näkyi myös siinä, että alle sadan taalerin varallisuuksia oli yhteensä 

kolmekymmentäneljä eli 47,2 prosenttia koko sosiaaliryhmän otantaväestöstä.332 Toisaalta 

miinusmerkkisiksi nettovarallisuudeltaan jääneiden pesien määrä oli vain viisi. 333  Pieni 

velkaantuneiden pesien määrä ja suuri erittäin pienten nettovarallisuuskertymien määrä 

kertoi siitä, että työväestö pystyi elättämään itsensä melko hyvin, joskaan ei kerryttämään 

merkittävää varallisuutta. Jälkimmäinen näkyi etenkin siinä, että työväen sosiaaliryhmän 

kotien sisustukset olivat usein vaatimattomia ja niissä oli vain välttämättömät tarvekalut ja 

vaatteet.334 

Otannassa oli vain viisi varatonta pesää, mikä on erittäin vähän, vain seitsemän prosenttia 

sosiaaliryhmän otantaväestöstä. Tämä näkyi varallisuuden kehittymisestä kertovassa 

kuviossa 17, jossa harmaana kulkeva velkaantumisen mediaaniviiva pysyy jatkuvasti 

alhaisena muutaman kymmenien taalerien tasalla. Tämä oli poikkeuksellista aikalaisissa 
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ylemmissä sosiaaliryhmissä, joten voidaankin todeta, että työväen erikoisuus oli 

ehdottomasti pieni absoluuttinen velkaantuminen.  

Mediaanivelkaantumisaste suhteessa bruttovarallisuuteen oli vain noin 15,8 prosenttia, mikä 

oli erittäin vähän suhteessa kauppiaisiin sekä käsityöläisten sosiaaliryhmään. 335  Pieni 

velkaantuminen koski suhteellista velkaantumista, ja se teki siinä mielessä työväestön 

sosiaaliryhmästä ajalleen erityisen. 

 

5.5. Palvelusväkeä riivasi jatkuva velka 

Palvelusväkeen kuuluivat vuosipalkolliset naiset ja miehet eli lyhyesti piiat ja rengit,336 jotka 

työskentelivät muiden sosiaaliryhmien palveluksessa. 1700-luvun puolessa välissä etenkin 

Oulun ensimmäisessä kaupunginosassa asuneilla kauppiailla oli runsaasti renkejä ja piikoja 

työvoimanaan. Aimo Halilan mukaan renkien lukumäärä myös laski vuosisadan vaihduttua, 

sillä Ruotsin vallan lopulla oli tarjolla enemmän ’’suojelusväen’’ työvoimaa, 337  eli 

todennäköisesti Oulussa käytettiin enemmän sotaväen ylläpidossa mukana ollutta 

palvelusväkeä työvoimana. 

Piiat ja rengit toimivat pääasiassa taloissa palvelusväkenä ja toimittivat monenlaisia 

työtehtäviä. Piian työtehtäviin kuuluivat yleisiin taloustöihin liittyvät tehtävät, kuten 

polttopuiden haku, pyykkäys, siivoaminen, ruuanlaitto ja veden kantaminen, 338  ja rengit 

toimittivat muun muassa erilaisia maataloustöitä.339 

Piikojen ja renkien asema oli yhteiskunnallisesti hankala. Piikojen kohdalla asiat olivat vielä 

hankalammat kuin renkien. Ensinnäkin käytännössä kaikki työsopimukset solmittiin 

suusanallisesti, ja ne kestivät kuitenkin periaatteessa vain määräaikoja.340 Tämä tarkoitti sitä, 

että työtä oli aina yritettävä löytää lisää jostain.  

Palvelusväkeen kuuluminen tarkoitti sitä, että oli niin kutsutun palveluspakon alainen. Niin 

kutsuttu irtain väki pakotettiin astumaan taloudelliseen palvelukseen johonkin toiseen 

talouteen vuosipalkallisena. Tapa sai alkunsa jo 1600-luvulla ja se kirjattiin lakiin, jossa se 

säilyi aktiivisena aina 1800-luvulle saakka. Palveluspakko koski etenkin nuoria naimattomia 
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naisia, jotka lain silmissä voitiin katsoa irtolaisiksi vain koska he olivat nuoria naimattomia 

naisia.341 Lisäksi palveluspaikasta oli erittäin hankala päästä eroon, jos siellä sai huonoa 

kohtelua. Ainut ratkaisu saattoi olla heittäytyä mahdollisimman hankalaksi kaikessa ja tehdä 

työt huonosti, jotta palvelussuhde purettaisiin.342 

Palvelusväen varallisuuden kehityksen tiellä oli myös yhteiskunnallinen palkkojen sääntely, 

joka kuitenkin monesti jäi vain paperille hintojen noustessa inflaation mukana samaan 

tapaan kuin työväellä. 343  Taksasäännöt muuttuivat kuitenkin 1750-luvun loppupuolella 

merkityksettömiksi, sillä tosielämän taloudelliset olot ajoivat niiden yli melko 

nopeasti. 344Palkkaussäännöt olivat myös kovia ja edellyttivät esimerkiksi sitä, että piika 

työskenteli aamuneljästä iltayhdeksään. Lisäksi sopimus oli vuodeksi sitova.345  

Piikoja, renkiä tai renkien leskiä oli perukirjaotannoissa yhteensä kuusitoista henkilöä. 

Määrä oli erittäin pieni, sillä renkien ja piikojen346 väestökerros oli todellisuudessa kaikkein 

suurin 1700-luvun Oulussa. Piikoja otannassa oli yhteensä seitsemän, renkejä viisi ja renkien 

vaimoja tai leskiä kolme. Piikojen ja renkien varallisuudet erosivat toisistaan seuraavalla 

tavalla mediaaneja tarkasteltaessa:  

 

Taulukko 19. Oulun kaupungin piikojen ja renkien yhteenkootut mediaanivarallisuusarvot 

vuosina 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Ammattinimike Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Renget mediaani 755,31 752,52 2,79 

Piiat mediaani 184,54 83,36 13,85 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Yllä olevasta taulukosta näkyi, että kumpikin sosiaaliryhmän sisäinen ammattiryhmä kärsi 

pahasti velkaantumisesta. Se kosketti ennen kaikkea pahemmin renkien ammattiryhmää, 

jolla oli noin neljä ja puoli kertaa niin paljon bruttovarallisuutta kuin piioilla oli, mutta silti 
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vähemmän nettovarallisuutta. Kummankin ryhmän varallisuus oli alle tuhannessa taalarissa 

bruttovarallisuuksien osalta. Nettovarallisuus oli joitain muutamia taalereita tai hieman yli 

kymmenen taaleria kummassakin ryhmässä. Kyseessä olivat siis ehdottomasti köyhimmät 

ammattiryhmät koko otantajaksojen aikana. 347  Köyhyys selittyi säädellyllä palkkauksella, 

melko heikoilla työssäoloehdoilla. Myös palvelusväen yhteiskunnallinen asema oli 

lähtökohtaisesti heikko, eikä esimerkiksi sosiaalista nousua kyetty juuri saavuttamaan. 

Piikojen renkejä parempaa nettovarallisuustilannetta saattoi selitti kuitenkin se, että piiat 

onnistuivat satunnaisesti kerryttämään säästämisen kautta käteisvaroja itselleen. Lisäksi piiat 

pystyivät harjoittamaan pientä kangaskauppaa itse tekemiensä lankojen ja kankaiden 

avulla.348 

 

 Kuvio 18. Varallisuuden jakautuminen Oulun palvelusväen sosiaaliryhmässä kootusti 

perukirjojen perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–

1800 aikana. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 

Palvelusväen sosiaaliryhmän varallisuus jakautui pienin hyppäyksin. Tätä selittää melko 

pieni otanta, johon kuuluu vain viisitoista henkeä. Varallisuuden todellisesta jakautumisesta 

on lisäksi hankala tehdä päätelmiä, sillä perukirjoissa oli todennäköisesti vain murto-osa 

koko todellisesta palvelusväen sosiaaliryhmästä edustettuna. Lähtökohtaisesti Lorenzin 
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käyrän avulla voidaan kuitenkin todeta, että noin 14 prosenttia omisti noin 81,25 prosenttia 

koko sosiaaliryhmän otantaväestön varallisuudesta. Tämä tarkoittaa kahta henkilöä eli 

Margareta Soldania ja Elisabet Nikkilää.349 

Tässäkin sosiaaliryhmässä suurimmat varallisuuskertymät omistavat naiset. Tätä selitti 

eliniän ja säästökäyttäymisen lisäksi henkilön tekemä työ. Palvelusväen jäsenet piiat 

toimittivat monenlaisia tehtäviä, mutta he toimivat myös itsenäistä elinkeinotoimintaa 

kutomisen ja kankaanvalmistuksen merkeissä. Tästä oli Tiina Kuokkasen mukaan jäänyt 

jälkiä myös etenkin piikojen perukirjoihin, joista löytyy Kuokkasen mukaan runsaasti 

kankaan- ja langanvalmistukseen käytettyjä rukkeja. Palvelusväen edustajina piiat pystyivät 

näin tuottamaan joko omasta puolestaan tai osana isäntänsä taloutta kotiteollisia 

kangasesineitä myyntiin. Piikojen lisäksi myös muut työläisnaiset sekä naimattomat että 

leskeksi jääneet naiset harjoittivat kutomiseen ja muuhun kankaanvalmistukseen liittyviä 

töitä varallisuutensa kartuttamiseksi.350 Omien töiden tekeminen oli mahdollisesti siivittänyt 

myös palvelusväen vaurastumista otantajaksoilla. 

 

Kuvio 19. Mediaanivarallisuuden muutos Oulun palvelusväen sosiaaliryhmässä perukirjojen 

perusteella vuosien 1750–1752, 1766–1768, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800 aikana. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1765–1800. Perukirjat v. 1765–1800. ORaIa 

AIe:10–AIe:15. KA. 
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Inflaatio ja valuutanvaihdosten vaikutukset saadaan sosiaaliryhmässä perspektiiviin 

käyttämällä Lagerqvistin ja Nathorst-Böönsin tutkimuksessa esiintyviä rengen päivä- ja 

viikkopalkkoja suuntaa-antavana ohjenuorana. Vuonna 1765 renkien viikkopalkka oli 

vuoden 1750 rahassa noin 13,33 taaleria eli vajaa kaksi taaleria päivässä. Vuonna 1775 

rengen päiväpalkka oli 20,43 taaleria päivässä eli se oli noussut merkittävästi vastaamaan yli 

puolitoistakertaisesti aikaisempaa viikkopalkkaa. Vuonna 1800 rengen päiväpalkka oli 

kuitenkin pudonnut 1,62 taaleriin päivältä.351  

Päiväpalkan huippu oli selkeästi nähtävissä otantajaksoilla mediaanibruttovarallisuuden 

nousuna vuosien 1776–1778 kohdalla. Sosiaaliryhmän ongelma oli kuitenkin se, että vaikka 

mediaanibruttovarallisuus nousi, samaan aikaan velkaantuminen myös kasvoi. Harmaa 

velkaantumiskäyrä pysyi juuri ja juuri bruttovarallisuuden alapuolella tuona aikana. 

Palvelusväen velkaantumisilmiö olikin poikkeuksellinen suhteessa muihin sosiaaliryhmiin.  

Bruttovarallisuus kasvoi ja pysyi toisen ja kolmannen otantajakson aikana merkittävän 

korkeana suhteessa nettovarallisuuteen. Tätä kuitenkin seurasi hurja velkaantuminen. 

Nettovarallisuuden pudotessakin bruttovarallisuus vielä nousee. Ilmiö oli erikoinen, ja sitä 

selitetään seuraavissa kappaleissa.  

Sosiaaliryhmän mediaani toki yleistää paljon. Kuitenkin yli puolella sosiaaliryhmän 

otantaväestön jäsenillä velkaantumisaste ylitti kuudenkymmenen prosentin rajan suhteessa 

bruttovarallisuuteen. Ja kuudella näistä seitsemästä henkilöstä velkaantumisaste ylitti vielä 

yhdeksänkymmenenviiden prosentin rajan suhteessa bruttovarallisuuteen. Koko ryhmän 

velkaantumisasteen mediaanikin oli korkea 71,5 prosenttia eli yli kaksi kolmasosaa 

bruttovarallisuudesta.352 Lukema oli kaikkien sosiaaliryhmien suurin ja ylitti jopa velka- ja 

luottokauppaan sidoksissa olleen kauppiaiden sosiaaliryhmän vastaavan.353  

Sosiaaliryhmän velkaantumista voidaan selittää usealla tekijällä. Taloustilanteen vaihtelut 

vaikuttivat luonnollisesti palkkoihin, mutta myös siihen, miten varsinkin alempi väestö tuli 

toimeen. Todennäköisesti 1760-luvun puolen välin jälkeen alkanut taloudellinen epävakaus 

ja syvä deflaatiokehitys354 ajoi alinta sosiaaliryhmää hakemaan velkaa henkensä pitimiksi. 
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Lisäksi on huomioitava, että etenkin piiat tulivat usein jo valmiiksi köyhistä perheistä,355 

joten perittävää varallisuutta ja sen mukanaan tuomaa varallisuuden kertymää tuskin suotiin 

juurikaan heille, saatikaan sitten koko sosiaaliryhmälle.  

Velkaantumisen ja bruttovarallisuuden mediaanit putosivat jyrkästi ennen 1790-luvun alkua, 

mikä viestisi siitä, että olojen parannuttua 1780-luvun aikana taloudellinen tilanne 

palvelusväellä parani merkittävästi. Velkaantumisen lopulta taittuessa 1700-luvun viimeisenä 

vuosikymmenenä, ryhtyi piikojen ja renkien varallisuus selkeästi kohoamaan. Merkittävästä 

hyvästä ajasta viimeisenä vuosikymmenenä kertoi todellakin velkaantumisen selkeä 

väheneminen ja nettovarallisuuden kasvu lähes nollasta yli kolmeen sataan taaleriin, jopa yli 

kauppiaiden sosiaaliryhmän mediaanin. 356  Tämä kertoi myös siitä, että palvelusväki 

vaurastui merkittävästi koko yhteiskunnan perspektiivistä ja antaisi myös pontta väitteelle 

siitä, että 1700-luvun lopulla talouskasvu kosketti kaikkia. Toisaalta palvelusväki ei ollut 

samaan tapaan suhdanneherkkä kuin kauppiaat ja merimiehet.357 

Otantajaksoihin osui myös muiden ryhmään kuuluvaa väestöä, mutta näiden päätelmien 

tekeminen varallisuudesta oli ryhmän heterogeenisyyden vuoksi hankalaa. Sosiaaliryhmään 

mahtui henkilöitä aina apteekkarista lakimieheen ja postitarkastajaan. Näiden keskinäisen 

varallisuuden jakautumisen vertailu tai siitä tehtävät päätelmät olivat lähinnä vain 

yksilökohtaisia tai antavat suuntaa ammattiryhmän kannalta. Tämän ryhmän kohdalla ei ole 

tutkimuksen ja tulosten kannalta siis järkevää suorittaa tilastollista analyysia. Todettakoon 

kuitenkin, että muiden varallisuuden kehittymisen mediaanit pääasiassa seurailivat ajallisia 

talouden suhdanteita Oulussa.358 
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Oulun väestön varallisuuden tarkastelussa selvisi, että varallisuus keskittyi vain harvoille 

väestön jäsenille otantajaksojen perusteella. Tämä tarkoitti sitä, että vain muutama henkilö 

kuului todella rikkaiden väestöön, ja valtaosa kuului köyhään tai erittäin köyhään osaan 

väestöä. Suurimmat varallisuuskertymät löytyivät kauppiaiden sosiaaliryhmään kuuluneiden 

naisten perukirjoista. Tämä tarkoitti sitä, että pidemmällä elinajalla, strategisilla avioliitoilla 

ja sosiaaliryhmällä sekä sosiaaliryhmän elinkeinolla oli merkittävä vaikutus suurten 

varallisuuskertymien muodostumiseen yksittäisillä henkilöillä.  

Varallisuus myös keskittyi otantajaksojen perusteella pääasiassa kauppiaiden 

sosiaaliryhmälle. Suurin osa Oulun varakkaimmasta väestöstä otantajaksojen perusteella 

1700-luvun lopulla oli kuitenkin kauppiaiden sosiaaliryhmään kuuluneita miehiä. Heille 

varallisuutta kertyi pääasiassa siksi, että he kykenivät harjoittamaan itsenäisesti 

elinkeinotoimintaa. Tämän kääntöpuolena oli tosin se, että kauppiaiden varallisuus oli 

riippuvainen velkakaupasta sekä paikallisista että maailmanlaajuisista suhdannevaihteluista.  

Miesten varallisuus jakautui otannassa tasaisemmin kuin naisilla. Tämä näkyy nimenomaan 

siinä, että koko otannan kaksi varakkainta henkilöä olivat naisia, mutta valtaosa varakkaasta 

väestöstä oli kuitenkin miehiä. Naisten polarisoitunut varallisuus kertoi siitä, että etenkin 

naisten kohdalla sosiaaliryhmällä ja elinkeinolla oli valtavasti merkitystä varallisuuden 

kertymisessä yksilölle. Sama ilmiö on nähtävissä myös miesten kohdalla, mutta 

tasaisempana varallisuuden jakautumisena. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmälle keskittynyt varallisuus johtui myös siitä, että he kykenivät 

harjoittamaan laajemmin kauppaa aina ulkomaille saakka Pohjanlahden kauppapakon 

murruttua vuonna 1765. Kauppiasammattiin kuului laajan verkoston luominen, jonka avulla 

kerrytettiin hyvää itselle sekä koko suvulle. Kauppiaille kertyikin sitä enemmän varallisuutta, 

mitä laajempia näiden verkostot olivat ja mitä suurempia liiketoimintakokonaisuuksia 

kauppiaat pystyivät hallinnoimaan tehokkaasti. Kauppiaille keskittynyt varallisuus kertoi 

siitä, että elinkeinolla ja sen tehokkaalla harjoittamisella oli suuri merkitys varallisuuden 

kartuttamisen kannalta 1700-luvun lopun Oulussa. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuuden mediaani kuitenkin laski 1700-luvun loppua 

kohti merkittävästi. Vuosisadan lopulla muut sosiaaliryhmät saavuttivat ja jopa ohittivat 

kauppiaat mediaanivarallisuudessa. Sosiaaliryhmänä etenkin käsityöläisten varallisuus kasvoi 

1700-luvun loppua kohti. Käsityöläiset eivät olleet suhdanneherkkiä ja heidän elinkeinonsa 

oli melko suojattu. Käsityöläiseksi pääsemistä säännösteltiin ja mestariksi pääseminen vaati 

pitkiä opintoja ja harjoittelua käsityöammatin parissa. Käsityöläisten varallisuuden kasvu 
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suhteessa kauppiaisiin kertoi siitä, että vuosisadan lopulla paras markkina-alue kasvattaa 

alempien sosiaaliryhmien mediaanivarallisuutta oli itse asiassa lähimarkkina Oulussa. Oulun 

väestönkasvu lisäsi käsityöläisten työn ja muun työn kysyntää ja nosti näin alempien 

sosiaaliryhmien varallisuutta. Kauppiaiden varallisuuden lasku ja käsityöläisten varallisuuden 

kasvu kertoi siitä, että vuosisadan loppu oli suhteessa huonompaa kaupan harjoittamisen 

aikaa kuin vuosisadan puoliväli.  

Tämä ilmiö näkyi myös henkilöiden varallisuudessa. Käytännössä kaikissa sosiaaliryhmissä 

suurimmat varallisuudet kerrytettiin ennen 1760-luvun puoliväliä. 1760-luvun puolesta 

välistä alkaen oli nähtävissä selkeästi hankala taloudellinen aika, joka laski järjestään kaikkien 

sosiaaliryhmien varallisuutta ja siten koko väestön varallisuutta. Taloudellisesti heikko aika 

näkyi myös erikoisena ja taloudelle tuhoisana inflaatiokehityksenä ja varallisuuden valtavana 

suhteellisena laskuna otantajaksojen 1766–1768 ja 1776–1778 välisenä aikana. Tästä 

voidaan päätellä, että vuosisadan loppu oli itse asiassa varallisuuden näkökulmasta 

taloudellisesti heikompaa aikaa koko väestölle verrattaessa vuosisadan puoliväliin ja etenkin 

1760-lukua edeltäneeseen aikaan.  

Erilaiset sosiaaliryhmät toipuivat 1760-luvun jälkeisestä huonosta ajasta eri tavoin. 

Kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuus laski vuosisadan lopulla pienen toipumisen jälkeen. 

Käsityöläisten varallisuus kasvoi maltillisen velkaantumisen avulla 1780- ja 1790-luvun 

aikana merkittävään nousuun, ja se jopa lähestyi vuosisadan puolivälin tasoa. Työväen ja 

palvelusväen varallisuus kasvoi myös vuosisadan lopulla, mikä kertoi siitä, että vuosisadan 

loppu oli taloudellisesti hyvää aikaa myös heikommassa asemassa oleville yhteiskunnallisille 

sosiaaliryhmille. Tämä tarkoitti sitä, että etenkin 1700-luvun kaksi viimeistä 

kymmenvuotisjaksoa olivat suotuisia paikallisesta työstä ja elinkeinosta riippuvaisille 

sosiaaliryhmille. Varallisuuden kehityksessä oli myös nähtävissä sosiaalinen muutos, jossa 

alemmat sosiaaliryhmät nousivat varallisuuden näkökulmasta kauppiaiden tasolle. Siten 

väite siitä, että 1700-luvun loppu oli taloudellisen kasvun aikaa kaikille, pitää ainakin osin 

paikkansa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Oulun väestön ammattinimikkeiden tai ammatin harjoittamiseen viittaavien 

nimikkeiden jakautuminen perukirjojen perusteella Oulussa vuosina 1750–1800. 

VUOSI Hallinto Kauppi

aat 

Käsityöläi

set 

Työvä

ki 

Palvelusv

äki 

Muu Yhteen

sä 

1750  4     4 

1751  2     2 

1752  2     2 

1753 1 1     2 

1754  4 1  2 2 9 

1755 2 3   1  6 

1756  5  1   6 

1757  3   1  4 

1758 2 3     5 

1759  5 1 1 1  8 

1760  1  1   2 

1761 1 10     11 

1762  2 1    3 

1763  2   1  3 

1764  12 2 2  1 17 

1765 1 5 4 1  1 12 

1766 3 5  1 1  10 

1767 5 7  2 1 3 18 

1768  2   1  3 

1769 1 5 1 1 4  12 

1770 1 7 2 1 3 1 15 

1771  2  3   5 

1772  4  4   8 

1773 1 7 1 1   10 

1774 1 5 2 8 1  17 

1775 1 3 1 1   6 

1776 1 5   4  10 

1777  1 1 4   6 
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1778  3 5 4 1  13 

1779  4 1 1   6 

1780 2 1 2 3 1 1 10 

1781 4 3 3 6 1  17 

1782 1 5 4 1  1 12 

1783 2 3 3 5  3 16 

1784 4 5 5 13  1 28 

1785 3 7 5 8 4 1 28 

1786 3 1 2 4 1  11 

1787 2  1 5   8 

1788 3 2 1 6 1 1 14 

1789 3  1 3  1 8 

1790  2 8 9 1 2 22 

1791  9 6 10 3 1 29 

1792  9  6  1 16 

1793 1 3 2 3 1 3 13 

1794 2 1 1 1 2  7 

1795  1 4 3 1  9 

1796 1 3  5 4  13 

1797  4 3 6 1 2 16 

1798 4 1 3 3   11 

1799 2 4 4 4 1 1 16 

1800 2 6 2 2 1 1 14 

YHTEEN

SÄ 

60 194 83 143 45 28 553 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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Liite 2. Ammattinimitykset tai ammatinharjoittamiseen viittaavat nimitykset Oulun 

kaupungin perukirjoissa 1750–1800.  

HALLINTO 

Tullinhoitaja/tulli-isäntä (tullförvaltaren) 

Kankaankutoja ja varatullikirjuri (tygvävare och vicetullskrivare) 

Kruununvirkamies (Kronobefallningsman) 

Linnasotilas (Slottsknekt) 

Isomeritullivirkailija (besökare i  Stora sjötullen) 

Virkailija (besökare) 

Kaupunginvahti (stadtsvakt) 

Päällikkö (Hovkvartermästare)  

Tiekirjuri (vågskrivare) 

Kaupungin hovimestari (stadtsbetjänt) 

Hovilakimies (hovslagarmästare) 

Hovilakimies (hovslagare)  

Kaupunginvartija (stadtsvakt) 

Kaupunginkruunaaja (Stadskrönare) 

Puolustuskassanhoitaja (fortifikationskassör) 

Meritullivirkailija (Sjötullbesökare) 

Meritullikamarin päällikkö (Contraleur Sjötullkammare) 

Tervahovintarkastaja (tjäruhovsinspektoren) 

Kruununtarkastaja (kronoinspektor) 

Tullimies (tullnär) 

Raatimies (rådman) 

Tullikirjuri (tullskrivare) 

Mittajaa (mätare) 

Raatihuoneauskultoija (rådhusauskultant) 

Valtionkamreeri (landskamrerare) 

Kaupunginfiskaali (stadtsfiskal) 

Maatullimies (lantullbesökare) 

Hovioikeudenjuristi (hovrättsadvokat) 

Kaupunginvahtimestari (stadtsvaktmästare) 

Tilintarkastussihteeri (revissionssekretare och borgmästare) 
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Pormestari ja raatimies (borgmästare och rådman) 

Raatimies ja urkuri (rådman och organist) 

Kaupungin mittaaja ja tervanajaja (stadsmätare och tjäruvräkade) 

Raatimies ja kaupunginsihteeri (rådman och stadssekreterate) 

Isomeritullitarkastaja (kontrollör vid Stora sjötullen) 

Rykmentin komissaari ja raatimies (regementskomissarie och 

rådman 

Isojakaja (brofodge) 1767 

Varapormestari ja raatimies (viceborgmästare och rådman) 

Kuninkaallinen hovijuristi (kongl. Hofrättsadvokat) 

 

KAUPPIAAT 

Raatimies ja kauppias (råd- och handelsman) 

Lihakauppias ja porvari (slaktare och borgare) 

Kauppias (handelsman) 

Porvarileski (borgaränka) 

Porvari (borgare) 

Apteekkari (apotekare) 

Korukauppias (gardessoldat) 

Kapteeni ja porvari (skeppare och borgare) 

Kauppahovimestari (handelsbetjänt) 

Kapteeni (kapten) 

Kauppiaskapteeni (kofferdikapten) 

Lumppukauppias (lumphandlane) 

Kauppias (handlande) 

Kauppiaskapteeni ja porvari (kofferdiekapten och borgare)  

Myyjä (soldat) 

Kauppiaan hovimestari (köpmansbetjänt) 

Kauppiaan hovimestari (handelsbetjänt) 

Lihakauppias (slaktare) 

Kauppiasporvari (handlandeborgare) 

Kapteeni ja merikapteeni (Kapten och skeppare) 

Porvarin poika (borgarson) 
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Puutarhamestari ja porvari (trädgårdsmästare och borgare) 

Kapteeni (skeppare) 

Vänrikki ja kauppias (fänrik och handelsman) 

 

KÄSITYÖLÄISET 

Puuseppä (snickare) 

Kirvesmies (timmerman) 

Kirjansitoja (bokbindare) 

Kirjansitojakisälli (bokbindaregesäll) 

Kirjansitojamestari (bokbindare mäster) 

Muurari (murare) 

Naistenvaateräätäli (fruntimmersskräddare) 

Kelloseppämestari (urmakarmästare) 

Vyömestari (gördelmakarmästare) 

Suutarimestari (skomakarmästare) 

Värjääjä (färgare) 

Hienotaontaseppäkisälli (klensmedsgesäll) 

Oluenpanija (bryggare) 

Tynnyrintekijäkisälli (tunnbindargesäll) 

Köydenpunoja (repslagare) 

Leipurimestari (bagarmästare) 

Säämiskämestari (sämskmakarmestare) 

Hatuntekijä (hattmakare) 

Peruukkimestari (perukmakarmästare) 

Seppä ja porvari (smed och borgare) 

Raatimies ja värjäri (rådman och färgare) 

Seppä (smed) 

Köydenpunojamestari (reslagarmästare) 

Räätälimestari (skräddarmästare) 

Pellavankutojamestari (linvävarmästare) 

Sorvarimestari (svarvarmästare) 

Kellarimestari (källarmästare) 

Lasimestari (glasmästare) 
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Hienotaontaseppämestari (klemsmedmästare) 

Muurarimestari (murmästare) 

Hienovärjäri (skönfärgare) 

Käsinemestari (handskmakarmästare) 

Pienkeittäjä (beckbrännare) 

Tullivirkamies (tullvisitör) 

Kaupunginviskaali (stadtsfiskal) 

Köydenpunojaleski (repslagaränka) 

Kupariseppä (kopparslagare) 

Takantekijä (kakelungsmakare) 

Painaja (flanelltryckare) 

Suutarikisälli (skormakargesäll) 

Turkitsija (pälsmakare) 

Värjärikisälli (färgargesäll) 

Suutari (skoflickare) 

Tynnyrintekijä (tunnbindare) 

 

TYÖVÄKI 

Työmies (arbetskarl) 

Grytstöpare 

Merimies (sjöman) 

Merimies (matros) 

Kajuuttavahti (kajutvakt) 

Tislaamovahtimestari 

(brännerivaktmästare) 

Jungmanni (jungman) 

Värityömies (färjkarl) 

Vahtimies (vaktkarl) 

Kruununmerimies (kronosjöman) 

Luotsi (lots) 

Tervanajaja (träjuvräkade) 
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PALVELUSVÄKI 

Vanha renki (gamla dräng) 

Renki (dräng/ dreng) 

Pikityörenki 

(beckbruksdräng) 

Vanha piika (gamla piga) 

Piika (piga) 

Muurarirenki (murdräng) 

Palvelupiika (tjänstepiga) 

 

MUU 

Laivastoupseeri (coupvardiecapitain) 

Aliupseeri (understyrman) 

Opiskelija (studerande) 

Läänin- ja kaupunginvälskäri (regements- och stadtsfältskär) 

Upseeri (styrman) 

Ruustinna (prostinna) 

Pastori ja kirkkoherra (prost och kyrkoherde) 

Lääninvälskäri (regementsfältskär) 

Upseeri (medelstyrman) 

Lukkari (klockare) 

Tohtorinna (doktorinna) 

Apologist (asianajaja) 

Upseeri (forsstyrman) 

Suntio (kyrkväktare) 

Kaupunginlääkäri ja proviisori (provinsialmedicus och stadsfysicus, assessor och 

doktor 

Kappalainen (sacellan) 

Sairaalantarkastaja (lasarettsföreståndare) 

Triviaalikoulun kollegio (Kollega i Trivialskolan) 

Postiljooni (postilion) 

Postitarkastaja (postinspektor) 

Kollegio ja filosofian maisteri (kollega och filosiemagister) 
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Talonmies (Kvartersman) 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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LIITE 3. Oulun väestön varallisuuden brutto-, netto- ja velkamuutokset perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Brutto koko otanta 

     

 

Otantajakso 
1750-
1752 1766-1768 

1776-
1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä 

 

Vaihtelukerroin 1,62 8,94 3,67 3,03 6,29 
 

 

Keskiarvo 10652,64 5950,87 4376,00 2848,09 5205,84 
 

 

Mediaani 2124,09 2560,03 554,09 199,30 624,37 
 

 

Minimi 157,63 406,44 -9225,70 1,51 1,51 
 

 

Maksimi 58425,93 276540,24 102362,30 55596,37 276540,24 
 

 

Hlö.lkm 18 49 45 72 75 259  

       

 

       

 

Netto koko otanta 
     

 

Otantajakso 
1750-
1752 1766-1768 

1776-
1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä 

 

Vaihtelukerroin 1,37 3,02 4,91 3,31 3,46 
 

 

Keskiarvo 1613,78 14408,09 2736,08 2168,67 1568,94 
 

 

Mediaani 702,18 1614,57 61,33 120,28 254,55 
 

 

Minimi 4,31 -9225,70 -4290,26 -3510,52 -3459,14 
 

 

Maksimi 2834,46 235534,93 88751,16 50789,94 34456,31 
 

 

Hlö.lkm 18 49 45 72 75 259  

       

 

       

 

Velat koko otanta 
     

 

Otantajakso 
1750-
1752 1766-1768 

1776-
1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä 

 

Vaihtelukerroin 1,76 2,30 2,73 4,22 2,79 
 

 

Keskiarvo 9038,86 6979,10 1639,91 679,42 1517,46 
 

 

Mediaani 1500,37 735,53 46,07 43,17 132,82 
 

 

Minimi 123,06 10,32 0,00 0,00 0,00 
 

 

Maksimi 55806,50 72879,48 26709,11 22889,67 28977,80 
 

 

Hlö.lkm 18 49 45 72 75 259  

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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LIITE 4. Oululaistan miesten varallisuuden brutto-, netto- ja velkamuutokset perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brutto Miehet

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,18 2,14 2,74 2,62 2,50

Keskiarvo 17609,56 20131,10 8883,53 4121,28 4144,78

Mediaani 8544,47 3192,32 554,09 258,85 899,01

Minimi 199,06 510,34 1,97 12,49 4,93

Maksimi 58425,93 179092,71 102362,30 55596,37 47775,26

Hlö.lkm 10 25 19 42 37 133

Netto Miehet

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,25 2,89 3,49 2,94 2,95

Keskiarvo 15490,47 10832,90 5876,98 3005,00 2391,71

Mediaani 6379,06 1474,53 61,33 206,33 267,06

Minimi 185,00 -9225,70 -3903,12 -3510,52 -1404,40

Maksimi 55806,50 119803,55 88751,16 50789,94 34456,31

Hlö.lkm 10 25 20 43 38 136

Velat Miehet

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,03 2,15 2,19 3,35 2,07

Keskiarvo 2119,09 9298,20 3006,55 1116,29 1753,07

Mediaani 1596,34 1062,53 99,90 55,07 263,70

Minimi 14,06 16,05 0,45 0,00 5,17

Maksimi 7171,06 72879,48 26709,11 22889,67 16088,96

Hlö.lkm 10 25 20 43 38 136
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LIITE 5. Oululaisten naisten varallisuuden brutto-, netto- ja velkamuutokset perukirjojen 

perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

 

Brutto Naiset

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,64 2,73 1,32 3,41 3,71

Keskiarvo 1958,25 23425,52 1082,03 1123,11 2055,87

Mediaani 590,22 2278,70 526,14 106,20 439,94

Minimi 157,63 406,44 16,15 1,51 22,69

Maksimi 9597,64 276540,24 6019,21 21257,42 46734,47

Hlö.lkm 8 23 26 31 38 126

Netto Naiset

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,11 2,97 3,64 3,60 3,97

Keskiarvo 976,12 18294,17 441,87 1066,50 768,60

Mediaani 526,88 1754,61 49,52 45,40 215,52

Minimi 123,06 -7283,79 -4290,26 -83,96 -3459,14

Maksimi 3267,40 235534,93 5448,26 20934,65 17756,67

Hlö.lkm 8 23 26 31 38 126

Velat Naiset

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 2,25 2,24 1,94 1,43 3,72

Keskiarvo 982,13 4343,75 641,22 87,54 1288,06

Mediaani 40,79 417,86 40,74 27,02 120,54

Minimi 4,31 10,32 0,00 0,00 0,00

Maksimi 6330,24 41005,31 4732,49 433,19 28977,80

Hlö.lkm 8 23 26 31 38 126
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LIITE 6. Oululaisten hallintovirkamiesten sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

 

Brutto Hallinto

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 0,00 1,99 0,93 0,59 0,97

Keskiarvo 0,00 24738,67 1394,65 61,15 1175,09

Mediaani 0,00 4867,79 878,90 54,03 955,37

Minimi 0,00 547,77 442,23 29,79 62,99

Maksimi 0,00 124671,61 2862,83 106,76 3716,14

Hlö.lkm 0 6 3 4 7 20

Netto Hallinto

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 0,00 2,20 -3,81 -3,10 1,43

Keskiarvo 0,00 21916,03 -796,85 -30,49 1038,84

Mediaani 0,00 3605,82 707,40 13,81 205,03

Minimi 0,00 -5608,85 -4290,26 -172,22 20,40

Maksimi 0,00 119803,55 1192,32 22,62 3678,08

Hlö.lkm 0 6 3 4 7 20

Velat Hallinto

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 0,00 1,21 1,06 1,37 5,92

Keskiarvo 0,00 2822,64 2191,50 91,65 136,25

Mediaani 0,00 1463,16 1670,52 36,28 152,56

Minimi 0,00 165,85 171,50 15,04 -1404,40

Maksimi 0,00 8752,09 4732,49 278,98 1131,35

Hlö.lkm 0 6 3 4 7 20



129 
 

LIITE 7. Oululaisten kauppiaiden sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

 

Brutto Kauppiaat

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,06 1,59 2,14 1,59 1,80

Keskiarvo 18775,37 50266,53 13399,11 9124,89 9077,08

Mediaani 10179,33 12514,87 1605,71 1665,32 1130,63

Minimi 1351,00 0,00 22,29 43,71 35,30

Maksimi 58425,93 276540,24 102362,30 55596,37 47775,26

Hlö.lkm 10 16 13 21 21 81

Netto Kauppiaat

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 1,20 2,10 2,73 1,78 2,23

Keskiarvo 15896,06 32028,61 8976,00 6915,30 4477,36

Mediaani 6379,06 2930,60 414,27 1087,87 274,11

Minimi 694,06 -9225,70 -3903,12 -3510,52 -3459,14

Maksimi 55806,50 235534,93 88751,16 50789,94 34456,31

Hlö.lkm 10 16 13 21 21 81

Velat Kauppiaat

Otantajakso 1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin 0,79 1,31 1,73 2,31 1,60

Keskiarvo 2879,31 18298,36 4423,10 2209,59 4599,72

Mediaani 2415,22 9487,83 1641,86 244,69 1592,29

Minimi 656,94 0,00 6,08 0,00 0,00

Maksimi 7171,06 72879,48 26709,11 22889,67 28977,80

Hlö.lkm 10 16 13 21 21 81
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LIITE 8. Oululaisten käsityöläisten sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

Brutto Käsityöläiset

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 0,61 1,43 1,48 1,37

Keskiarvo 157,63 1014,84 352,24 846,82 1188,87

Mediaani 157,63 777,01 116,05 157,19 615,46

Minimi 157,63 551,05 71,73 139,88 158,79

Maksimi 157,63 1716,46 1105,12 3033,52 6488,85

Hlö.lkm 1 3 4 5 16 29

Netto Käsityöläiset

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 0,50 1,50 1,50 1,65

Keskiarvo 123,06 629,86 331,96 331,96 966,14

Mediaani 123,06 540,73 93,07 93,07 450,02

Minimi 123,06 367,91 61,33 61,33 -236,89

Maksimi 123,06 980,93 1080,37 1080,37 6102,10

Hlö.lkm 1 3 4 5 16 29

Velat Käsityöläiset

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin34,56 0,94 0,79 0,71 0,66

Keskiarvo 34,56 384,98 20,28 95,93 222,73

Mediaani 34,56 409,10 19,52 126,60 255,42

Minimi 34,56 10,32 2,21 4,01 0,00

Maksimi 7171,06 735,53 39,87 168,35 453,56

Hlö.lkm 1 3 4 5 16 29
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LIITE 9. Käsityöläisammattiryhmien varallisuuserot Oulussa vuosina 1766–1778, 1776–

1778, 1791–1793 ja 1798–1800. 

Kangaskäsityöläisten varallisuus Oulussa vuosina 1750–1800 perukirjojen perusteella. 

Sarake1 Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Vaihtelukerroin 1,42 0,49 1,59 

Keskiarvo 1920,87 260,06 1660,82 

Mediaani 334,28 314,30 120,28 

Minimi 139,88 111,58 -18,25 

Maksimi 6488,85 386,75 6102,10 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

Terva- ja laivanvarustuskäsityöläisten ammattiryhmän varallisuus Oulussa vuosina 1750–

1800 perukirjojen perusteella. 

Sarake1 Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Vaihtelukerroin 0,72 1,60 0,79 

Keskiarvo 436,78 96,41 340,37 

Mediaani 615,46 13,09 341,52 

Minimi 71,73 2,21 69,52 

Maksimi 623,16 273,94 610,07 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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Puu- ja metallikäsityöläisten ammattiryhmän varallisuus Oulussa perukirjojen perusteella 

vuosina 1750–1800. 

Sarake1 Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Vaihtelukerroin 1,09 1,10 1,34 

Keskiarvo 284,68 49,12 235,56 

Mediaani 157,99 29,91 105,03 

Minimi 75,62 10,07 30,58 

Maksimi 747,12 126,60 701,59 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

Rakennuskäsityöläisten ammattiryhmän varallisuus Oulussa perukirjojen perusteella 

vuosina 1750–1800. 

Sarake1 Bruttovarallisuus Velat Nettovarallisuus 

Vaihtelukerroin 0,49 0,86 0,51 

Keskiarvo 1993,23 171,11 1822,12 

Mediaani 1841,04 168,35 1520,80 

Minimi 1105,12 24,74 1080,37 

Maksimi 3033,52 320,24 2865,18 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 
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LIITE 10. Oululaisten työväestön sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

Brutto Työväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 0,82 1,73 1,14 1,18

Keskiarvo 0,00 2144,87 399,75 188,92 372,11

Mediaani 0,00 1936,94 57,97 125,05 240,49

Minimi 0,00 510,34 1,97 1,51 4,93

Maksimi 0,00 6100,14 2044,23 930,55 1979,61

Hlö.lkm 0 9 14 28 22 72

Netto Työväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 1,09 5,16 1,32 1,42

Keskiarvo 0,00 1643,59 127,63 150,44 314,22

Mediaani 0,00 1198,67 32,08 95,00 184,41

Minimi 0,00 91,86 -1448,26 -16,02 -125,49

Maksimi 0,00 5977,37 1720,05 917,10 1952,22

Hlö.lkm 0 9 14 28 22 72

Velat Työväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 1,48 2,19 2,21 1,08

Keskiarvo 0,00 501,28 272,12 38,48 57,88

Mediaani 0,00 122,77 14,54 10,90 39,44

Minimi 0,00 15,07 0,00 0,00 1,64

Maksimi 0,00 1845,08 2002,35 433,19 217,29

Hlö.lkm 0 9 14 28 22 72
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LIITE 11. Oululaisten palvelusväen sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

 

 

 

 

Brutto Palvelusväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 0,82 1,07 0,50 1,17

Keskiarvo 0,00 1022,07 1203,70 61,15 761,80

Mediaani 0,00 709,38 780,25 48,92 455,86

Minimi 0,00 406,44 27,00 40,56 67,40

Maksimi 0,00 2263,10 3173,63 106,20 1762,14

Hlö.lkm 0 4 5 4 3 16

Netto Palvelusväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 1,57 13,14 1,63 1,30

Keskiarvo 0,00 445,21 68,77 31,29 701,03

Mediaani 0,00 152,06 5,37 17,10 341,53

Minimi 0,00 2,17 -638,98 -11,81 24,92

Maksimi 0,00 1474,53 1579,01 102,76 1736,63

Hlö.lkm 0 4 5 4 3 16

Velat Palvelusväki

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,00 0,55 1,36 0,86 0,78

Keskiarvo 0,00 576,87 1134,93 29,87 60,77

Mediaani 0,00 706,90 757,92 27,21 42,48

Minimi 0,00 105,11 21,64 3,44 25,51

Maksimi 0,00 788,57 3812,62 61,61 114,33

Hlö.lkm 0 4 5 4 3 16
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LIITE 12. Oululaisten muiden sosiaaliryhmän varallisuuden brutto-, netto- ja 

velkamuutokset perukirjojen perusteella vuosina 1750–1752, 1766–1778, 1776–1778, 1791–

1793 ja 1798–1800. 

 

LÄHTEET: Oulun kaupungin perukirjat v. 1750–1800. Perukirjat 1746–1801. ORaIa 

AIe:6-AIe:15. KA. 

 

Brutto Muu

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,10973 1,088441862 0 1,541700876 0,65382955

Keskiarvo 200,5617 5029,022989 0 686,1877993 2066,70031

Mediaani 200,5617 2405 0 278,6871807 1643,06008

Minimi 185 2079,229885 442,2277299 3,175287356 960,786718

Maksimi 216,1234 13226,86207 442,2277299 3219,372605 4414,6092

Hlö.lkm 2 4 0 8 5 19

Netto Muu

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,007656 1,191384906 0 1,716315069 1,2369793

Keskiarvo 170,017 3962,820941 0 557,8833189 1400,90689

Mediaani 170,017 1908,96875 0 251,9952639 702,462783

Minimi 169,0966 1017,978448 4732,487528 -42,5664911 28,0475335

Maksimi 170,9375 11015,36782 4732,487528 2843,476912 4209,26427

Hlö.lkm 2 4 0 8 5 19

Velat Muu

Otantajakso1750-1752 1766-1768 1776-1778 1791-1793 1798-1800 Yhteensä

Vaihtelukerroin0,763122 0,828086439 0 1,198878391 1,15180647

Keskiarvo 30,54468 1066,202047 0 128,3044805 665,793428

Mediaani 30,54468 995,53125 0 55,17502794 788,815932

Minimi 14,0625 62,25143678 -4290,259798 12,90454715 -249,72898

Maksimi 47,02686 2211,494253 -4290,259798 375,8956936 1793,29674

Hlö.lkm 2 4 0 8 5 19
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