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Ajatellaan niin sanotulla arkijärjellä. Kumpi ala kuulostaa kannattavammalta: korkean tuottavuuden
pääomavaltainen ja  matalien  työvoimakustannusten  paperiteollisuus  vai  matalan  tuottavuuden,
työvoimavaltaisuuden  ja  korkeiden  työvoimakustannusten  ravitsemustoiminta,  tuttavallisemmin
ravintola-ala?  Arkijärkemme  (senso comune),  joka rakentuu kasvatuksemme,  koulutuksemme ja
elinympäristömme  ärsykkeille,  pitää  helposti  ensimmäistä  alaa,  paperiteollisuutta,  jälkimmäistä
kannattavampana. Tästä huolimatta tiedämme, että paperiteollisuuden työllistämien työntekijöiden
määrä  on  laskenut  Suomessa  rajusti  1990-luvulta  lähtien.  Ala  ei  vaikuta  terveeltä,  eikä  se  sitä
olekaan. Paperiteollisuus koettaa parantaa kannattavuuttaan vähentämällä tuotantoaan Suomessa ja
siirtämällä  sitä  muun  muassa  Etelä-Amerikkaan.  Samalla  alalla  toimivat  yritykset  siirtävät
varsinaisen  toimintansa  painopistettä  paperinvalmistuksesta  sähköntuotantoon,  josta  ne  toivovat
itselleen uutta sampoa.1 Paperiteollisuuden ahdingosta huolimatta järkemme kertoo meille herkästi,
että korkean tuottavuuden on osuttava yksiin korkean kannattavuuden kanssa. Samainen järkemme
tapaa kertoa meille, että työvoimavaltaisen, matalan tuottavuuden ravitsemustoiminnan on oltava
paperiteollisuutta—ja  miksei  muutakin  raskasta  teollisuutta—kannattamattomampaa.  Tätähän
meille on läpi vuosikymmenten esitetty.

Marxin työarvoteoria  kertoo kuitenkin toista. Sen mukaan vain elävä ihmistyö luo arvoa,
joka ilmentyy meille hyödykkeinä eli tavaroina ja palveluina. Arvo on itsessään vain apukäsite; se
ei ole ”mitään.” Arvoa eli hyödykkeiden välisiä suhteita voidaan kuitenkin mitata muun muassa
työajassa ja totuttuun tapaan rahassa. Ajassa mitattuna arvo ilmentää, kuinka paljon työaikaa jonkin
hyödykkeen valmistamiseen on mennyt suhteessa muihin hyödykkeisiin; rahassa mitattuna hinta
ilmentää taas tätä hyödykkeiden välistä valmistusaikojen eroa. 

Koneet, laitteet ja ohjelmistot eli kiinteä pääoma myydään tuottajalta kuluttajalle likimain
arvoaan  vastaavalla  hinnalla.  Ne  voivat  tehostaa  työn  tuottavuutta  ja  nopeuttaa  hyödykkeiden
tuotantoa,  mutta  ne  eivät  voi  luoda  tuotannossa  uutta,  oman  arvonsa  ylittävää  arvoa. Marxin
mukaan onkin niin, että ”[p]ysyvä pääoma - - on tärkeä ainoastaan sen arvon vuoksi, joka sillä on.”2

Tuotannossa  syntyvä uusi  arvo  on lisäarvoa  ja  työntekijät  luovat  sitä  työvoimallaan.  Lisäarvon
luomisen  salaisuus  piilee  työvoiman  hinnan  ja  sen  arvonluontikyvyn  välisessä  erotuksessa.
Työntekijän työvoimansa vastineeksi saama palkka ei ole työvoimalla luodun arvon suuruinen vaan
sen  suuruinen,  mitä  työntekijä  tarvitsee  oman  työkykynsä  uusintamiseen  eli  elämiseensä.3

Työntekijä voi myydä työvoimaansa esimerkiksi kahdeksalla eurolla tunnissa, mutta luoda tunnissa
yhteensä 16 euron suuruisen arvon, jolloin lisäarvon suhdeluku, jota merkitään s':llä, on 1:1 tai 100
prosenttia.  Esimerkissämme  työntekijä  tarvitsee kahdeksan  euroa  tunnissa  ostaakseen  itselleen
välttämättömät ja tarpeelliset elintarpeet, mutta hän  kykenee luomaan työvoimallaan yhteensä 16
euron arvosta tavaroita ja palveluita. Lisäarvon suhdeluvun kaava on yksinkertainen

s '=
s
v

, (1)

jossa s = lisäarvo ja v = vaihteleva pääoma eli työvoima, toisin sanoen palkka. Yllä on esitetty, että

1 UPM sulkee paperikoneen Raumalla ‒ 90 työpaikkaa vaakalaudalla. Helsingin Sanomat 17.1.2013. 
<http://www.hs.fi/talous/a1305638521016?jako=9c16d540c78b05dbe0b2b17bfac61c04> [haettu 3.6.2013]

2 Marx 1980, 61. 
3 Elintasoon liittyvät vaatimukset, kuten kyky maksaa asuntolainan korkoa, eivät liity vääjäämättä työntekijän 

olemassaolonsa uusintamiseen, mutta ne vaikuttavat kuitenkin siihen, kuinka suuri osa kaavan (2) kokonaisarvosta 
w jakautuu v:ksi ja s:ksi. 
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ainoastaan elävä ihmistyö luo uutta arvoa tuotannossa. Täten työntekijöiden on työvoimallaan 

(i) uusinnettava se arvosumma, joka aineellistuu hyödykkeinä, ja joiden myynnistä saamillaan
rahoilla  työnantaja  maksaa  työntekijöidensä  palkat  ja  kiinteän  pääomansa
uusintamiskustannukset; ja

(ii) luotava  työvoimallaan  enemmän arvoa  kuin  mitä  työnantaja  maksaa  rahassa mitattavana
vastineena työntekijöilleen näiden työvoiman käytöstä, mikäli työnantaja haluaa synnyttää
tuotannossaan voittoa. Tämän selkeyttämiseen tarvitaan kolme kaavaa. Ensimmäinen kuvaa
tuotannossa syntyvää arvoa ja sen jakautumista. Sen mukaan 

w = s + c + v (2)

eli tuotannossa syntyvä arvosumma  w jakautuu osatekijöihin  s = lisäarvo,  c = kiinteän pääoman
uusintaminen ja v = vaihtelevan pääoman uusintaminen eli palkkojen maksu. Kiinteä pääoma c ja
vaihteleva pääoma v voidaan edelleen summata yhteen C:ksi, kokonaispääomaksi, jolloin

C = c + v. (3)

Koska  voitto  on  lisäarvoa  eli  s  ≡ p,  jos  lisäarvoa  ylipäätänsä  syntyy*),  niin  voiton  suhdeluku
kirjoitetaan kaavaan 

p ' =
s
C

, (4)

jossa p' = voiton suhdeluku ja muut muuttujat samat kuin edelläkin. Toisin sanoen voitto p on arvoa
w, joka ylittää C:n arvosumman, jolloin w:stä käytetään nimitystä lisäarvo. Yksittäisen hyödykkeen
kohdalla  p' ilmentää ”tuotteen arvon ylijäämän” suhdetta ”sijoitetun kokonaispääoman arvoon.”4

Kokonaisen  kansantalouden  kohdalla  p' taas  ilmentää  sen  vuotuisen  tuotteen  myynnistä  saatua
kokonaisylijäämää suhteessa kansantuotteen kokonaisarvoon.  Lukuina tämä voidaan esittää siten,
että työntekijän kahdeksaa euroa vastaan luoma arvosumma 16 euroa jakautuu kaavan (2) mukaan
seuraavasti: 

16w = 2s + 8v + 6c, (5) 

jolloin kaavaan (4) voidaan sijoittaa muuttujat 2s ja 8v + 6c = 14C eli 

2s

14C

=14,3p ' , (6)

jolloin voiton suhdeluku on 14,3 prosenttia. Lisäarvo on ylijäämää eli arvoa, joka ylittää yrityksen
tuotantonsa  uusintamiseen  tarvitseman arvosumman.   Lisäarvon  ja  voiton  suhdelukujen  lisäksi
tärkeä  käsite  kannattavuuden  mittaamisessa  on  pääoman elimellinen  koostumus,  jota  merkitään
tässä k':lla. Pääoman elimellinen koostumus mittaa kiinteän ja vaihtelevan pääoman välistä suhdetta
yrityksen—tai tässä toimialan—kokonaispääomassa. Tämä kirjoitetaan kaavaan 

k '=
c
v

, (7)

*) Lisäarvon syntyminen ei ole vääjäämätöntä, jos kaavan (2) muuttujan s arvo on nolla eli työntekijöiden luoma arvo 
w jakautuu ainoastaan heidän palkkoihinsa v ja kiinteän pääoman uusintamiseen c. 

4 Marx 1980, 120.
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jossa muuttujat  ovat samat kuin edelläkin. Pääoman elimellinen koostumus on sikäli merkittävä
kaava, että sen avulla on mahdollista yksinkertaisella tavalla mitata eri toimialoilla olevia kiinteän
ja vaihtelevan pääoman välisiä suhteita. Marx painottaa Pääoman 3. osassa voimakkaasti pääoman
elimellisen  koostumuksen  merkitystä  koko  silloiselle—ja  nykyiselle  marxilaiselle—
kansantaloustieteelle.  Sillä ”[j]os pääoma, jonka prosenttinen kokoonpano on 90c + 10v tuottaisi
työn riistoasteen [so. lisäarvon suhdeluvun] ollessa yhtä suuri yhtä paljon lisäarvoa eli voittoa kuin
pääoma, jonka kokoonpano on 10c + 90v, niin olisi päivänselvää, että lisäarvolla ja näin ollen arvolla
ylipäätään  täytyisi  olla  aivan  toinen  lähde  kuin  työ  ja  että  tämän  mukana  putoaisi  kaikki
rationaalinen  perusta  kansantaloustieteeltä.”5 Tästäkin  syystä  k':n  vertailu  paperiteollisuuden  ja
ravitsemustoiminnan  välillä  on  merkittävää  marxilaisen  taloustieteen  perusteesien
paikkansapitävyyden kannalta.  Voidaan  melkoisella  varmuudella  olettaa,  että  kokonaispääoman
summa (C = c  +  v)  on  paperiteollisuudessa  suurempi  kuin  ravitsemustoiminnassa.  Näin  ollen
voidaankin esittää, että 

(iii) mikäli C on suuri verrattuna s:ään, myös p':n on oltava matala; ja 
(iv) mikäli s on suuri verrattuna C:hen, p':n on oltava korkea. Yhtäältä
(v) jos p' on suuri, niin k':n on oltava matala; ja toisaalta
(vi) jos k' on suuri, niin p':n on oltava korkea.

Näitä hypoteesejä voidaan tehdä ymmärrettävämmäksi seuraavalla taulukolla, jossa arvot on esitetty
niiden mitan eli rahan avulla.

Taulukossa  kiinteä  pääoma  C jakautuu  jaksoilla  I,  II  ja  III  siten,  että  k' muuttuu,  s' pysyy
muuttumattomana  (c.p.) ja  p' muuttuu yksinomaan  k':n muutoksen seurauksena. Taulukko ei ota
täten huomioon mahdollisuutta, jonka mukaan myös s' voisi muuttua ja lisäarvon suhdeluku kasvaa
suuremmaksi kuin 1:1. Tämä mahdollisuus huomioidaan seuraavassa taulukossa.

Edellä  esitettyjen teesien  ja  taulukoiden  avulla voidaan  tarkastella,  miten  kaksi  toisistaan
ratkaisevasti  poikkeavaa toimialaa,  paperiteollisuus ja ravitsemustoiminta, poikkeavat toisistaan.6

Katsotaan aluksi lisäarvon suhdelukua s' paperiteollisuudessa ja ravitsemustoiminnassa.

5 Ibid., 154.
6 Kuvaajissa on käytetty lähteenä Tilastokeskuksen julkaisemaa Kansantalouden tilinpitoa sellaisena kuin se on 

saatavana yleisölle <http://193.166.171.75/database/StatFin/kan/vtp/vtp_fi.asp> [haettu 4.6.2013]. Erityisesti on 
käytetty osataulukkoa Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975‒2011.  
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Taulukko 2. Muuttuva lisäarvon suhdeluku 
C c v s k' s' p'

I 100 € 25 € 75 € 75 € 33% 100% 75%
II 100 € 25 € 75 € 38 € 33% 50% 38%
III 100 € 25 € 75 € 19 € 33% 25% 19%

c.p.

Taulukko 1. Muuttuva pääoman elimellinen koostumus
C c v s k' s' p'

I 100 € 25 € 75 € 75 € 33% 100% 75%
II 100 € 50 € 50 € 50 € 100% 100% 50%
III 100 € 75 € 25 € 25 € 300% 100% 25%

c.p.

http://193.166.171.75/database/StatFin/kan/vtp/vtp_fi.asp


Kuvaajassa  sininen  käyrä  viittaa  lisäarvon  suhdelukuun  paperiteollisuudessa  ja  vihreä  käyrä
suhdelukuun  ravitsemustoiminnassa.  Kaavaa  (1)  on  sovellettu  siten,  että  B1NPHT:t  eli  alojen
nettoarvonlisäykset on jaettu palkansaajakorvauksilla D1K eli 

s '=
B1NPHT

D1K
. (8)

Kaikki hinnat on laskettu vuoden 2011 rahanarvossa. Huomataan helposti, että ravitsemustoiminnan
s' on  kehittynyt  paljon  tasaisemmin  kuin  paperiteollisuuden.  Paperiteollisuus  on  paljon
ravitsemustoimintaa  suhdanneherkempi  toimiala,  ja  niin  1990-luvun  lama  kuin  vuoden  2008
vientiseisokki näkyvät selvästi lisäarvon suhdeluvussa. Ne onkin korostettu punaisella värillä, joka
auttaa  myös  vertaamaan  paperiteollisuutta  ravitsemustoimintaan;  ruokaa  ja  juomaa  kysytään
tasaisemmin  kuin  paperia.7 Katsotaan  seuraavaksi  voiton  suhdelukuja  samaisilla  toimialoilla.
Toisessa kuvaajassa kaavan (4) mukainen voiton suhdeluku  p' on laskettu jakamalla toimialojen
nettoarvonlisäykset  (B1NPHT)  kiinteän  pääoman  nettomuodostuksella  TOT  ja  maksetuilla
palkansaajakorvauksilla D1K. Kaava (4) on täten vääntynyt muotoon 

p ' =
B1NPHT

(TOT +D1K )
. (9)

Ensimmäinen kuvaaja ei vielä antanut täyttä selvyyttä toimialojen välisistä kannattavuuseroista. Sen
perusteella  näyttää,  että  paperiteollisuus  olisi  ajoittain  ollut  paljon  kannattavampi  kuin
ravitsemustoiminta. Lisäarvon suhdeluku s' kertoo kuitenkin vain lisäarvon s suuruuden suhteessa
vaihtelevaan  pääomaan  v eli  työntekijöiden  saamaan  palkkaan,  ei sen  suuruutta  suhteessa
kokonaispääomaan C kaavan (4) mukaisesti. 

7 Vaikka arvo syntyykin tuotannossa, on se aina realisoitava markkinoilla, siis vaihdettava rahaan kaavan M—C—M' 
mukaisesti, jossa M = raha, C = hyödyke, joka ilmentää realisoitavaa arvoa ja M' kasvanutta rahasummaa, joka 
saadaan tuotannossa syntyneen arvonlisäyksen, lisäarvon s, avulla. Toisin sanoen hyödykkeen C arvo w on 
suurempi kuin sen raaka-aineiden arvo, koska w = c + v + s eli yksi sen arvon osatekijöistä on s, lisäarvoa, jota ei 
vielä ollut hyödykkeen C raaka-aineissa, sillä niiden kokoonpano on työtä, joka luo lisäarvoa s. 
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Tässä kuvaajassa ravitsemustoiminnan voiton suhdeluku on kuvattu vihreällä ja paperiteollisuuden
sinisellä.  Voiton  suhdeluvut  on  laskettu  ottamalla  huomioon,  että  yritykset  ostavat  kiinteän
pääomansa c ennen kuin aloittavat tuotantonsa. Täten voiton suhdeluku on laskettu jakamalla

p ' n=
sn

(cn−1+vn)
(10)

eli  vuoden  n lisäarvo  s vaihtelevalla pääomalla  vn ja edellisen vuoden kiinteällä pääomalla  cn-1.
Havaitaan  helposti,  että  ravitsemustoiminta  on  ollut  koko  tarkastelujakson  1976‒2011  voiton
suhdeluvulla mitattuna kannattavampaa kuin paperin tuottaminen. Lisäarvon ja voiton suhdelukujen
välinen  korrelaatio  on  kummallakin  toimialalla  vahva:  paperiteollisuudessa  r2 =  0,959  ja
ravitsemustoiminnassa r2 = 0,958.  

Katsotaan  sitten  pääoman  elimellisen  koostumuksen  k' vaikutusta  voiton  suhdelukuun
ravitsemustoiminnassa.  Pääoman elimellinen  koostumus  on laskettu  jakamalla  TOT eli  kiinteän
pääoman bruttomuodostuksen nettokanta N palkansaajakorvauksilla D1K eli 

k '=
TOT
D1K

. (11)

Tällä  tavoin  hankittu  kuvaaja  osoittaa  selvästi,  että  voiton  suhdeluvun  muutos  voidaan  selittää
varsin  selvästi  nimenomaan  pääoman  elimellisen  koostumuksen  k' muutoksella,  sillä  lisäarvon
suhdeluku  s'  on  pysynyt  melko  muuttumattomana,  kuten  ilmenee  aiemmin  esitetystä  lisäarvon
suhdelukua ilmentäneestä kuvaajasta. 
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1990-luvun laman syvin vuosi 1993 on merkitty kuvaajaan pystyviivalla. Viiva osoittaa selkeästi,
että  pääoman  elimellisen  koostumuksen  k' ja  voiton  suhdeluvun  p' välillä  on  jonkin  tyyppinen
käänteiskorrelaatio—mitä korkeampi k' on, sitä matalampi p' on vaikuttanut olleen ja päinvastoin.
Näin  onkin,  sillä  tarkastelujakson  r2  = -0,828.  Voidaankin  sanoa  melkoisella  varmuudella,  että
pääoman elimellinen koostumus ja sen suhdeluku on ollut merkittävämpi tekijä voiton suhdeluvun
kannalta ravitsemustoiminnassa kuin lisäarvon suhdeluvun s' muutos voiton suhdeluvun p' kannalta
vaikkapa työaikaa pidentämällä tai palkkoja alentamalla. Kuvaaja 3. toteuttaa selvästi teesejä (v) ja
(vi), joissa korostetaan nimenomaisesti k':n merkitystä lisäarvon, ja siten voiton, suhdeluvuille.  

Pääoman elimellinen  koostumus  ei  ole  ollut  yhtä  merkittävä  selittäjä  voiton  suhdeluvun
muutokselle paperiteollisuudessa. Tätä todistaa kuvaajan 4. käyräpari, joista p' on muuttunut paljon
jyrkemmin kuin k'. 

Kuvaajan  4.  muutokset  ovat  selitettävissä  kuvaajan  1.  avulla.  Paperiteollisuudessa  lisäarvon
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suhdeluku  s' on  aaltoillut  vuoden  1993  pohjalukemista  vuosien  2000‒2001  piikin  kautta  aina
vuoden 2008 uuteen, miltei vuoden 1993 veroiseen pohjanoteeraukseen. Kuvaaja 4. todistaa myös
voiton suhdeluvun seuranneen tässä lisäarvon suhdelukua, joka todistaa osaltaan väittämää, jonka
mukaan  s  ≡ p eli  lisäarvo  on  synonyymi  voitolle.   Tätä  todistaa  osaltaan  aiemmin  esitetty
korrelaatio  lisäarvon  ja  voiton  suhdelukujen  välillä  niin  paperiteollisuudessa  kuin
ravitsemustoiminnassakin ( r2 = 0,959 ja r2  = 0,958). Kuvaaja 4. on indeksilaskelma. Se ei täten
kuvaa kuin muutosta voiton suhdeluvussa ja pääoman elimellisessä koostumuksessa vuodesta 1976
vuoteen 2011. Todelliset p':n ja k':n tasot käyvät ilmi kuvaajasta 5.  

Lisäarvon  ja  voiton  suhdeluvut  toimialoittain  on  kuvattu  kuvaajassa  6.  Sen  tarkoituksena  on
osoittaa, kuinka pääoman elimellinen koostumus k' toimii merkittävänä tekijänä C:n suuruudelle ja
siten voiton suhdeluvulle p' kaavan (4) mukaisesti. 

7

5%

16%

50%

158%

500%

5. Voiton suhdeluku ja pääoman elimellinen koostumus paperiteollisuudessa 

1976‒2011

p'

k'

Lähde: Tilastokeskus

L
og

ar
itm

ia
st

ei
kk

o,
 %

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

6. Voiton ja lisäarvon suhdeluvut kummallakin alalla

1976‒2011

s'

p'

s'

p'

Lähde: Tilastokeskus



Kuvaajassa  6.  katkoviivalla  merkityt  käyrät  viittaavat  paperiteollisuuteen  ja  yhtenäiset
ravitsemustoimintaan.  Jälkimmäisen  toimialan  käyrien  välinen  selkeä  riippuvuussuhde  ja
prosentuaalinen läheisyys perustuu siihen, että pääoman elimellinen koostumus on ravintola-alalla
varsin  alhainen,  jolloin  vain  pieni  osa  lisäarvosta  s menee  kiinteän  pääoman  c korvaamiseen
verrattuna palkkoihin v. Katsotaan lopuksi vielä tunti- ja työntekijäkohtaisia laskelmia kummaltakin
alalta.  Laskelmat  on  tehty  vuodesta  1975  vuoteen  2011  ulottuvalla  jaksolla,  sillä  niiden
laskemisessa  ei  ole  tarvinnut  käyttää  olettamusta  edellisenä  vuonna  tehdyistä  investoinneista
kiinteään pääomaan c, toisin kuin aiemmissa kuvaajissa. 

 
On tärkeää huomata, että työntekijät luovat työvoimallaan tunnissa sekä oman palkkaansa (v) että
lisäarvoa  (s).  Täten  vihreä  palkki  kuvaa  rahassa  mitattua  arvosummaa,  jota  työntekijä  ei  saa
korvaukseksi myymästään työvoimasta ja siten -ajasta. Kuvaajan 7. kaltainen laskelma on esitetty jo
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aiemmassa  pienoistutkielmassa  koskien  ravitsemustoimintaa8,  mutta  se  esitetään  tässä  vertailun
vuoksi. Edellä esitetyn vertailun perusteella voidaan esittää, että 

(vii) paperiteollisuudessa  voiton  suhdeluvun  muutosta  selittää  parhaiten  lisäarvon  suhdeluvun
muutos; ja että

(viii) ravitsemustoiminnassa voiton suhdeluvun selittäjänä toimii kaikkein kattavimmin pääoman
elimellisen koostumuksen muutos.

Nämä lopputulokset ovat linjassa taulukoiden 1. ja 2. mallien sekä aiemmin esitettyjen hypoteesien
kanssa. Voiton suhdeluvulle ei ole yhtä yksittäistä selittäjää, eikä vain kahta, kuten tässä on esitetty.
Hankitun tilastoaineiston pohjalta vaikuttaa kuitenkin selvältä, että juuri s':n ja k':n muutokset ovat
olleet keskeisiä voiton suhdelukujen selittäjiä paperiteollisuudessa ja ravitsemustoiminnassa. Tässä
esitetty kumoaa osaltaan alussa esitettyä arkijärkistä päättelyä—pääomavaltaisempi ja tuottavampi
ala ei ole marxilaisen teorian mukaan kannattavampi kuin työvoimavaltaisempi ala, kunhan tietyt
reunaehdot lisäarvon suhdeluvusta s' täyttyvät. Kokonaisen kansantalouden tasolla tehdyt laskelmat
eivät  kuulu  tämän pienoistutkielman rajaukseen.  Silti  muualla  on tehty lupaavaa  tutkimus  siitä,
miten  pääoman  elimellisen  koostumuksen  k' ja  lisäarvon  suhdeluvun  s' kaltaiset  tekijät  ovat
vaikuttaneet voiton suhdelukuun p' kokonaisten kansantalouksien kohdalla.9
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