
Voiton suhdeluku Suomessa 2012—lasku jatkuu 
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Aluksi

Karl  Marx  määrittelee  Pääoman kolmannessa  osassa  voiton  suhdeluvun  p' ”tuotteen  arvon
ylijäämän  [suhteeksi]  sijoitetun  kokonaispääoman  arvoon”.1 Tällaisenaan  se  on  kapitalistisen
tuotantotavan  kannalta  keskeinen  talouden  terveydentilan  osoitin.  Tässä  blogissa  on  kuluneina
vuosina  kirjoitettu  runsaasti  nimenomaan  voiton  suhdeluvusta.  Painopiste  on  tähänastisessa
tutkimuksessa ollut sen mittaamistapojen selittämisessä ja soveltamisessa. Siihen, mitkä tekijät ovat
vaikuttaneet  voiton suhdeluvun muotoutumiseen,  on panostettu  huomattavasti  vähemmän.  Tämä
pienoistutkielma paikkaa aiempien kirjoitusten jättämää aukkoa. Tutkielman tarkoitus on osoittaa
kuvaajien  ja  tilastomenetelmien  avulla,  mitkä  tekijät  osuvat  yksiin  voiton  suhdeluvun  kanssa.
Lisäksi pohdinnan alla on Suomen kansantalouden paikka kapitalistisessa maailmantaloudessa sekä
se, miten pieni kansantalous luovii suurten kiintopisteiden, kuten Yhdysvaltojen, Kiinan ja Saksan
seassa etsiessään siivua tuotannossa syntyvästä arvonlisäyksestä, lisäarvosta ja voitosta. 

Käytetyistä kaavoista

Voiton suhdeluku on tässäkin kirjoituksessa laskettu Marxin yksinkertaisella kaavalla2 

p ' =
s
C

(1.1.)

sillä erotuksella, että ns. kiinteän pääoman c kiertonopeus on oletettu vakiona vuoden mittaiseksi,
jolloin (1.1.) muuntuu muotoon 

p ' n=
sn

(cn−1+vn)
. (1.2.)

Tässä kaavassa alaindeksi n viittaa vakioituun kiertonopeuteen eli vuoteen. Kaava (1.2.) olettaa, että
kiinteä  pääoma  c hankitaan  aina  edellisenä  vuotena  suhteessa  vaihtelevaan  pääomaan  eli
työvoimaan v ja sen avulla luotavaan lisäarvoon s. Tämän tutkielman kuvaajat on laskettu käypiin
hintoihin, so. kiinteän pääoman hankintahetken hintoja ei ole huomioitu kuin kaavan (1.2.) rajoissa
eli jakamalla vuoden n lisäarvo vuoden n-1 c:llä ja vuoden n v:llä. Tällä tavalla (1.2.) on hyvin lähellä
Marxin omaa määritelmää, jonka mukaan s'—ja siten myös p'—mittaavat ”tuotto[a] vuoden alussa
sijoitetulle pääomalle”3. Samalla periaatteella on laskettu myös ns. pääoman elimellinen koostumus
k', jonka alkuperäinen kaava on 

k '=
c
v

, (2.1.)

ja joka tässä esitettävässä muunnoksessa on samantyyppinen kuin (2.1.) eli

1 Marx 1980, 120.
2 Ibid., 58. 
3 Ibid., 85. Kansantalouden tilinpito julkaistaan aina luonnollisesti vasta tilivuotta seuraavana vuotena. Tämä 

oikeuttaa osaltaan kaavan (1.2.) mukaista menettelyn. 
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k ' n=
cn−1

vn

. (2.2.) 

Tällä  tavoin  laskettuna voidaan esittää seuraava joukko kuvaajia,  joiden tarkoitus  on selventää,
mitkä tekijät ovat Suomessa johtaneet muutoksiin voiton suhdeluvussa p'. 

Voiton suhdeluku itsessään

Kuvaaja  (1)  esittää  voiton  suhdeluvun  sellaisena  kuin  se  saadaan  kaavaa  (1.2.)  käyttämällä.
Kuvaajan (1) muuttujat ovat s = B1NPHT eli yritysten S11 nettoarvonlisäys, c = TOT eli yritysten
S11 kiinteän pääoman bruttomuodostus käypiin hintoihin nettokannassa ja v = D1K eli yrityksissä
maksetut palkansaajakorvaukset.4 

Kuvaajasta (1) nähdään, että voiton suhdeluku vuonna 2012 on hyvin lähellä koko aikasarjan 1976‒
2012 keskiarvoa  (30,5 prosenttia) ollen 30,2 prosenttia verrattuna huippuvuoden 2007 noin 35,8
prosenttiin. Voiton suhdeluku on täten laskenut vuosina 2007‒2012 yhteensä noin 18,7 prosenttia.
Kuvaajassa (1) sinisellä värjätyt vuodet viittaavat jaksoihin, jolloin Suomen bruttokansantuote on
absoluuttisesti  mitattuna supistunut  suhteessa laskua edeltäneeseen vuoteen.  Kuvaajasta  voidaan
jaksottaa kaksi merkittävää korkea- ja matalasuhdannetta. Ensimmäinen korkeasuhdanne ajoittuu
vuosiin 1978‒1989 ja toinen vuosiin 1996‒2007. Matalasuhdanteet sijoittuvat taasen vuosiin 1990‒
1995 ja 2008‒2012. Suomen kansantalouden voiton suhdeluku p' on ikään kuin ”palannut” vuosien
1997‒2008  välisten  huippuvuosien  jälkeen  takaisin  pitkän  aikavälin  keskitasolle.  Seuraavassa
tarkastellaan, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet kuvaajan (1) piirtymiseen nykyisenkaltaiseksi.

Selittäviä tekijöitä 

Kapitalistisen  tuotantotavan,  tuttavallisemmin  markkinatalouden,  toiminta  perustuu  siinä  missä
muidenkin tuotantotapojen, kysynnän ja tarjonnan lakeihin. Teoreettisessa tilanteessa, jossa kysyntä
vastaa tarjontaa,  ns.  pääoman kiertokulku toimii  virheettömästi.  Marx esittää tämän kiertokulun

4 Tämän tutkielman kuvaajissa on käytetty yrityssektorin (S11) tilitietoja. Verotuloin ja julkisvelan avulla rahoitettava
julkinen sektori on täten jätetty pois tarkastelusta, sillä sen toimintaa ei—toisin kuin yrityssektorin—ohjaa 
voitonpyynti, vaan poliittisesti ja lainsäädännöllisesti määritelty ja muutoin arvioitu kysyntä.    
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Lähde: Tilastokeskus



Pääomassa yksinkertaisella kaavalla M—C—M', jossa M = raha ja C = hyödyke (tai tavara). M' on
puolestaan yhtä kuin  M + m eli alkuperäinen summa rahaa  M laajentuneena muotoon  M'. Tähän
perustuu koko kapitalistisen tuotantotavan toiminta eli pääoman kiertokulku—rahassa mitattavan
alkupääoman M laajentamiseen suuremmaksi pääomasummaksi M'. Pääoman kiertokulku perustuu
puolestaan kysyntään ja tarjontaan, jotka puolestaan voidaan johtaa työarvoteoriasta, jonka mukaan
hyödykkeiden  arvot  määräytyvät  niiden  valmistukseen  käytettävän  yhteiskunnallisesti
välttämättömän  työajan  mukaisesti.  Yhteiskunnallisesti  välttämätön  työaika,  joka  jonkin
hyödykkeen valmistamiseen käytetään, on taas kaikkien jotakin hyödykettä—vaikkapa lyijykyniä—
valmistavien  tuottajien  yhteenlaskettujen  työaikojen  keskiarvo.  Jos  vaikkapa tuottajalta  A kuluu
tunti, tuottajalta B kaksi tuntia ja C:ltä kolme tuntia lyijykynän valmistamiseen ja tuottajia on vain
kolme, on yhteiskunnallisesti välttämätön työaika keskimäärin kaksi tuntia. 

Pääoman  kiertokulusta  voidaan  edelleen  johtaa  käsite  pääoman  tuotantoprosessi,  jota
kuvataan kaavalla  M −C<v

c ... P ...C '−M ' . Tässä  kaavassa alkuperäinen summa rahapääomaa
eli M käytetään kokonaispääoman C (= c + v) hankkimiseen. Tällä pääomalla tuotetaan (… P …)
hyödykkeitä, joiden arvosumma C' on suurempi kuin alkupääoman C. Lopuksi arvosumma C', joka
voi  aineellistua  vaikkapa  lyijykyniin,  vaihdetaan  rahasummaan  M',  joka  on  suurempi  kuin
alkuperäinen summa M. 

Jonkin kansantalouden, kuten tässä Suomen, tarjonta perustuu kansantalouden tilinpidossa
aina  siinä  tuotettuihin  hyödykkeisiin.5 Kansantalouden  kokonaistuotoksen  eli  yhteenlaskettujen
hyödykkeiden arvosumman kysyntä voi puolestaan tulla sekä kansantaloudesta itsestään että sen
ulkopuolelta.  Arkikielisemmin  ilmaistuna  puhutaan  kotimaisesta  ja  ulkomaisesta  kysynnästä.
Katsotaan  aluksi,  miten  kotimainen  kysyntä,  so.  kotitalouksien  tulot  ja  kulutusmenot  ovat
suhteutuneet kansantuotteeseen.  

Huomataan,  että  kotitalouksien  kulutusmenojen  suhde  bruttokansantuotteeseen  eli  Suomessa
tuotettujen  hyödykkeiden  kokonaisarvoon  ennen  kiinteästä  pääomasta  tehtäviä  poistoja,  on
vaihdellut varsin maltillisesti noin 51 prosentin välillä. Keskihajonta vuosina  1975‒2012 oli noin
6,9 prosenttia. Havaitaan myös, että kulutusmenot ovat kasvaneet vuodesta 2007 lähtien nopeasti
suhteessa  bruttokansantuotteeseen  yhteensä  noin  11,7  prosenttia.  Tämä  selittyy  osaltaan
bruttokansantuotteen kasvun hidastumisella, joka voidaan puolestaan palauttaa laskeneeseen voiton

5 Tämä jättää esimerkiksi koti- ja vapaaehtoistyön ulkopuolelle. Niiden tuotteita ei yleensä vaihdeta rahaan. 
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suhdelukuun.6 Tästä  huolimatta  trendikäyrän  kulmakerroin  on  ollut  jaksolla  1975‒2012 lievästi
laskeva.  Syytä tähän voidaan hakea myös ulkomaisesta halpatuonnista.

Kotitaloudet ovat käyttäneet viime vuosina aiempaa suuremman osan käteen jäävistä tuloista
eli  nettotuloistaan  kulutukseen.  Tämä  käy ilmi  kuvaajassa  (3).  Muutokset  eivät  silti  ole  olleet
huomattavia, vaan kotitaloudet ovat käyttäneet vuosina 1975‒2012 tasaisesti noin 62,1 prosenttia
tuloistaan kulutukseen.  Trendiviivan kulmakerroin on kuvaajan (3) aikasarjassa lievästi  laskeva;
keskihajonta on kuitenkin ollut  hyvin vähäinen, noin kolme prosenttia.  Summa summarum,  kun
kotitalouksien käytettävissä olevat tulot ovat lisääntyneet eurolla, ovat ne käyttäneet aina noin 60
senttiä kulutukseen. 

Koska (i) kotitalouksien kulutusmenojen suhde bruttokansantuotteeseen on pysynyt vakaana ; ja (ii)
käytettävissä olevien tulojen ja niiden kuluttamisen välinen suhde on ollut viimeisten 38 vuoden
aikana vakaata,  voidaan päätellä,  että  pääoman kiertokulku  M—C—M' olisi  ainakin kotimaisen,
yksityisen kysynnän osalta pysynyt liki vakiona laskien vain vähäisesti. 

Kotimaista  kulutuskysyntää  raamittaa  aina  kotitalouksien  brutto-  ja  nettotulojen  välinen
erotus.  Merkittävä  rasite  kotitalouksille  on  verotuksen  ohella  niiden  velkaantuneisuus.  Vaikka
kotitalouksien  nettovarallisuus kasvaakin  varsinkin  kiinteistöjen  hinnannousun  seurauksena,  on
velanmaksun  lyhennys-  ja  korkorasite  silti  hyvin  merkittävä.  Kuvaaja  (4)  kuvaa  kotitalouksien
nettotulojen ja velkojen välistä suhdetta.  

6 Saska Heino, Kasvun edellytykset. Taloussaippuakupla. Saska Heino blogi 
<http://taloussaippuakupla.wordpress.com/2013/01/31/kasvun-edellytykset/> [haettu 30.7.2013]
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Vaikka  kotitaloudet  eivät  velkaannukaan  enää  yhtä  nopeasti  kuin  vuosina  2001‒2009,  niiden
velkasumma on silti  kasvanut  suuremmaksi  suhteessa  niiden  käytettävissä  oleviin  tuloihin  kuin
1990-luvun lamassa. Mikäli kotitalouksien käytettävissä olevat tulot supistuvat, tarkoittaa se niiden
velanmaksukyvyn heikentymistä,  jolloin seurauksena voi olla laajamittainen maksukyvyttömyys,
jonka  vaikutukset  heijastuisivat  laajalti  koko  kansantalouden  toimintaan.  Tämä  häiritsisi
luonnollisesti pääoman kiertokulkua M—C—M', kun kotitaloudet eivät enää ostaisi samassa määrin
tuotettuja  hyödykkeitä  C,  jolloin  myös  M' jäisi  tuottajilta  täysimääräisesti  saamatta.  Pääoman
tuotantoprosessin kaavalla ilmaistuna tuottajat eivät kykenisi realisoimaan eli muuntamaan rahaksi
tuotannossa synnytettyä arvosummaa C'. Kysyntä ei, toisin sanoen, vastaisi enää tarjontaa. Kuvaaja
(5)  kuvaa  kotitalouksien  nettotulojen  kehitystä  suhteessa  bruttokansantuotteeseen.  Trendi  on
vuosina 1975‒2012 ollut lievästi nouseva.  
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Voidaan todeta,  että  kotimaisen  kysynnän suhde pääoman kiertokulkuun  M—C—M' on vuosina
1975‒2012 ollut melko vakaa 1990-luvun lamaa lukuun ottamatta. Täten onkin luontevaa suunnata
mielenkiinto ulkomaista kysyntää kohtaan.  Kuvaaja (6) näyttää viennin ja voiton suhdeluvun  p'
välisen suhteen.  

Nähdään  jo  ensisilmäykseltä,  että  p' ja  viennin  bruttokansantuoteosuus  ovat  muuttuneet  hyvin
samansuuntaisesti.  Niiden  välinen  korrelaatio  onkin  kohtuullinen,  r2 =  0,690  eli  kuvaajan  (6)
muuttujien  välillä  on  positiivinen  korrelaatio,  joka  on  vahvistunut  erityisesti  1990-luvun  laman
jälkeisellä kaudella—r2 vuosina 1993‒2012 oli varsin vahva 0,840.  Vuosina 1991‒2007 voidaan
todeta Suomen vientiriippuvuuden kasvaneen merkittävästi. Täten vaikuttaakin siltä, että pääoman
kiertokulku M—C—M' on häiriintynyt juuri ulkomaisen kysynnän heikentymisen seurauksena. C' ei
enää realisoidu M':ksi, vaan M' on pienempi kuin C'. Voiton suhdeluvun poikkeamat sen kuvaajassa
(1)  esitetystä  keskiarvosta  ja  trendistä  vaikuttavatkin  olevan  ulkoisen  kysynnän  heilahtelun
seurausta. Tämä osoittaa selvästi, miten muutokset maailmantalouden kysynnässä ja tarjonnassa
vaikuttavat  pienen,  ei-keskeisen,  vientiriippuvaisen  kansantalouden  kehitykseen. Pääoman
kiertokulun häiriöiden,  so.  ulkomaisen kysynnän laskun,  selittämisessä  auttaa  seuraavan kaavan
tarkastelu.

Kaava (3). Pääoman kokonaiskiertokulku 

Kaavassa (3) pääoman kokonaiskiertokulku on yhdistetty sen tuotantoprosessiin. Alkupääoma  M
sijoitetaan pääomaksi C, joka jakautuu edelleen kiinteäksi pääomaksi c ja vaihtelevaksi pääomaksi
v. Tuotantojakson (… P …) alkuperäinen pääoma on siirtänyt arvonsa tuotokseen C' (so. tavaroihin
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M −C <v
c ... P ...C '−M '

m−c−m

p

De +i



ja palveluihin), jonka jälkeen se vaihdetaan arvoaan vastaavaan summaan  M'.  C':n kysyntä tulee
kolmelta  suunnalta:  kiertokulun  ulkopuolelta  (De+i)  ja  sen  sisältä  M':n  kautta  maksettavina
palkkoina  v:lle ja tuottona eli voittona pääomalle (p).  Nuoli  C':stä  v:hen osoittaa, että työntekijät
vaihtavat  palkkaansa  myös  tuottamiinsa  hyödykkeisiin.  Katkonuoli  p:stä  pois  taas  osoittaa
pääomavirtaa  toisaalle.  Ulkopuolelta  tuleva  kysyntä  koostuu  kotimaisesta  ja  ulkomaisesta
kysynnästä.  Sen  suunta  on  merkitty  katkoviivalla,  joka  osoittaa  sen  ulkopuolisuutta  suhteessa
”suljettuun”  tuotantoprosessiin  ja  kiertokulkuun.  Jos  C' =  M' = (De+i +  v +  p),  niin  koko
tuotantoprosessin  synnyttämä  arvotuote  C' myydään  arvoaan  eli  sen  valmistukseen  tarvittavaa
työaikaa vastaavaan rahasummaan M'. Mikäli C' > M', niin myös kysynnän rahasumman arvon on
oltava  pienempi  kuin  tarjotun  arvotuotteen  rahallinen arvo  on. Pienen,  Suomen  kaltaisen
kansantalouden  ei  tarvitse  aiheuttaa  itse  oman  voiton  suhdelukunsa  laskua.  Riittää,  että  sen
merkittävimmät vientitaloudet supistavat kysyntäänsä sen valmistamille hyödykkeille. Tätä osoittaa
myös  kuvaaja  (7),  jossa  kuvataan  viennin  ja  voiton  suhdeluvun  p'  vuosimuutoksien
rinnakkaiskehitystä. Niiden välinen korrelaatio (r2) on positiivinen, joskaan ei kovin vahva 0,451.  

Kuten tiedetään, suomalainen kapitalismi nousi 1990-luvun lamasta pitkälti ulkomaisen kysynnän
varassa.  Suomen  vaihtotaseen  ylijäämä  saavutti  eritoten  vuosikymmenen  jälkipuoliskolla
historiallisesti  ainutlaatuisen  tason.  Siltä  on  kuitenkin  tultu  alas  viime  vuosina  merkittävästi.
Kuvaaja (8) osoittaa vaihtotaseen ja voiton suhdeluvun kehityksen jaksolla 1976‒2012. Vaihtotase
ei kuvaa viennin osuutta Suomen kansantuotteessa. Se kuitenkin antaa suuntaviivoja sen osalta,
miten viennin voidaan olettaa kehittyvän suhteessa tuontiin ja kotimaiseen kysyntään. Kuvaajassa
(6)  nähtiin,  että  viennin  osuus  Suomen  bruttokansantuotteesta  on  kehittynyt  samansuuntaisesti
voiton  suhdeluvun  kanssa.  Kuvaaja  (8)  taasen  antaa  olettaa,  että  niiden  yhtäläinen  kehitys  voi
tulevaisuudessa olla uhattuna, mikäli suomalaiset hyödykkeet eivät vaihda omistajaansa ulkomailta
tulevaan rahaan samoin kuin ennen. Euron merkitystä ei sovi väheksyä kuvaajan (8) kohdalla—euro
on sisäisesti kiinteäkurssinen valuutta, eikä Suomi ole voinut enää 1990-luvun alun tavoin hyötyä
kelluvasta valuuttakurssista. Punainen pystyviiva kuvaa vuotta 2002, jolloin euroalueella siirryttiin
käyttämään euroa käyttövaluuttana pelkän tilivaluutan sijaan. 
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Lopuksi 

Kapitalistisessa maailmantaloudessa eri kansantaloudet ovat kietoutuneet yhteen erottamattomasti.
Pienten  kansantalouksien  ei  tarvitse  ”epäonnistua”  itse—riittää,  että  ne  ovat  viennissään,  so.
tavarapääomansa  C' realisoinnissa  M':ksi,  riippuvaisia  ulkomaisesta  kysynnästä,  ulkomaisesta
rahasta. Suomen tilanne näyttää vuoden 2012 jälkeistä aikaa ajatellen synkältä. Vaikka kotitaloudet
kuluttavat suunnilleen entiseen tapaansa—suurilta tuotannonsupistuksilta ja joukkoirtisanomisilta
on  vältytty  toistaiseksi—ei  supistuva  ulkomainen  kysyntä  mahdollista  pääoman  kiertokulun
häiriötöntä  toimintaa.  Ennemmin  tai  myöhemmin  suomalaisten  kapitalistien  on  sopeutettava
tuotantoaan  tähän  kysynnänsupistukseen.  Yritysten  varastot  eivät  voi  täyttyä  loputtomiin  ilman
niiden merkittävää arvonalennusta7,  kulumaa ja  poisjättöä.  Kysynnän romahtaessa  kapitalistinen
tuotantotapa osoittaa tehottomuuttaan. Miljardien eurojen arvosta valmiita hyödykkeitä joudutaan
joko myymään alennettuun hintaan tai ne joudutaan yksinkertaisesti heittämään pois. Kun tuotettuja
hyödykkeitä  eli  tavarapääomaa  C' ei  kyetä  täysimääräisesti  vaihtamaan rahaan  M',  kapitalistien
tulee supistaa kuluistaan. Tämä tarkoittaa kaavan (3) mukaisen ketjun häiriintymistä loppupäästä
alkua  kohden.  Tuotannon  (…  P …)  supistaminen  merkitsee  tuotantopääoman  C<v

c
−... P ...

tarpeen vähentymistä, jolloin sekä kiinteää pääomaa  c että työvoimaa, so. vaihtelevaa pääomaa  v
”lasketaan  vapaaksi”.  Ensimmäinen  lähtee  laivattuna  ja  osiksi  purettuna  kaupan  kautta  toisille
kapitalisteille,  jälkimmäinen  ”astuu  työttömien  harmaisiin”  osaksi  suhteellisen  liikaväestön
armeijaa.   On  hyvin  hankala  nähdä,  miten  Suomi  kykenee  selviytymään  vallitsevasta

7 Vuonna 2009 suomalaisten yritysten varastojen arvo laski rahassa mitattuna noin 2,1 miljardilla eurolla. Vuonna 
2011 niiden arvo puolestaan kasvoi samoin noin 2,1 miljardilla. Vuonna 2012 niiden arvo kasvoi enää vain noin 
300 miljoonalla. Vienti ei enää vuoden 2011 jälkeen ole kasvanut samoin kuin vuoden 2008 romahduksen jälkeen, 
jota ennen yritysten varastot täyttyivät nopeasti vuosina 2005‒2007. Myös ennen vuoden 2009 merkittäviä 
alaskirjauksia varastojen arvonnousu tasaantui; vuonna 2008 varastojen arvoksi kirjattiin 1,6 miljardia kuin vielä 
vuotta aiemmin niiden arvoksi oli kirjattu 2,8 miljardia euroa. Vuosi 2013 tulee näyttämään, miten varastoissa 
olevien hyödykkeiden arvo tulee kehittymään ja minkälaiset tappiot niiden kulumasta koituvat. 

Lähde: Kansantalouden tilinpito, varastomuutos ja arvoesineiden nettohankinta 1975‒2012. Tilastokeskus. 
<http://193.166.171.75/Dialog/varval.asp?
ma=110_vtp_tau_110&ti=Varastomuutos+ja+arvoesineiden+nettohankinta+1975%2D2012&path=../Database/StatF
in/kan/vtp/&lang=3&multilang=fi> [haettu 30.7.2013] 
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maailmantalouden lamaannuksesta.  Työnantajien eli  tuotantokapitalistien linja lienee selkeä.8 He
koettavat kaikin mahdollisin keinoin supistamaan v:n osuutta kokonaispääomastaan C ja kasvattaa

täten lisäarvon suhdelukua  s '=
s
v

. Tämä kuitenkin nostaa pääoman elimellistä koostumusta  k'

(ks. kaavat 2.1. ja 2.2.) ja voi alentaa entuudestaan voiton suhdelukua. Tällöin kyse ei enää olisi
vain  ulkoisen  muuttujan  eli  ulkomaisen  kysynnän  hiipumisesta  johtuvasta  voiton  suhdeluvun
laskusta, vaan myös sisäisestä, rakenteellisesta tekijästä riippakivenä voiton suhdeluvun kaulassa.
Toistaiseksi k' on pysynyt melko vakaana. Kuvaajan (1) vertaaminen kuvaajaan (9) auttaa kuitenkin
ymmärtämään, mistä ilmiössä voi olla kyse. 

1990-luvun lamassa irtisanomiset näyttäytyivät k':n osalta nopeana hyppäyksenä vuoden 1989 noin
344,5  prosentista  473,1  prosenttiin  vuonna  1993.  Marxin  teorioiden  kannalta  on  kuitenkin
huomattavaa,  ettei  voiton  suhdeluku  kasvanut  samaan  suuntaan  vaan  vastakkaisesti  pääoman
elimellisen  koostumuksen muutosten  kanssa.9 Kaikesta  huolimatta  lienee  kuitenkin  selvää,  ettei
kotitalouksien  käytettävissä  olevien  tulojen,  nettotulojen,  supistuminen  tule  auttamaan
suomalaiskapitalisteja ja suomalaisia yrityksiä omistavia sijoittajia palauttamaan voittojaan vuoden
2008 jälkeistä aikaa edeltäneelle tasolle ilman ulkomaisen kysynnän merkittävää kohentumaa. Vaan
onko sellaista näköpiirissä, jää arvuuteltavaksi. 
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Muut lähteet alaviitteissä. 
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