
Huomio. Seuraava teksti on osa tulevaa väitöskirjatyötäni. Älä lainaa ilman tekijän
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Heino Saska: Pääoman tuotto ja tulonjako Suomessa 1966–1992 
________________________________________________________________________________

LUKU XXX. VEROPOLITIIKKA, PALAUTEVAIKUTUS JA PÄÄOMAN TUOTTO 

1. JOHDANTO

Ei ole veroja, joilla ei ole vaikutusta [pääoman] kasautumiseen. Kaikkien verojen on langettava joko pääomalle tai
tuloille.1

Ajalla ja tapahtumajärjestyksellä on merkitystä, kun puhutaan pääoman tuotosta. Sillä, missä kohtaa
pääoman  kiertokulkuprosessia  harjoitetaan  minkäkinlaista  veropolitiikkaa,  on  vaikutuksensa  sen
myöhempään kulkuun. Vaikkei yksinkertaisuuden vuoksi verolakeja säädettäessä usein niin oleteta-
kaan, on veropolitiikalla näin ollen eräänlainen palautevaikutus2 pääoman kiertokulkuun, tuottoon
ja kasautumiseen. Oli kyse niin yritysten arvonlisäyksen, voittojen kuin niiden jakamien osinkojen-
kin verotuksesta, vaikuttavat ne kaikki dynaamisesti pääoman tuottoon—lopulta myös kansantuot-
teen  kasvuun.  Nämä vaikutukset  voivat  olla  pääoman tuoton kannalta  tarkasteltuna  myönteisiä,
neutraaleja tai kielteisiä.3 Ei ole sanottua, etteivät ne voisi olla sitä yhtäaikaisestikin. 

Yritysten absoluuttinen ja suhteellinen kilpailukyky hinnoissa vaikuttaa pitkälti siihen, miten
ne kykenevät käsittelemään verotuksen tuottamia lisäkustannuksia.4 Perinteisesti näin ajatellaan ole-
van välillisen eli arvonlisä- tai liikevaihtoverotuksen puitteissa. Yksillä aloilla yritysten on mahdol-
lista vierittää verotuksen kustannuksia hintoihinsa, toisilla ne joutuvat taas kattamaan ne vallitsevien
hintojensa puitteissa eli yleensä viimekätisesti tuotoistaan. Välitön eli yhteisö- ja pääomatuloverotus
vaikuttavat hintoihin kuitenkin myös toisella tapaa. Esimerkiksi osakeyhtiö, jonka liikevoitosta ve-
rotetaan yhteisövero, ei voi maksaa liikevoitostaan suhteessa yhtä suurta osaa osinkona kuin yhtiö,
joka ei joudu tilittämään yhteisöveroa. Näin ollen, maksaakseen määrällisesti korkeampaa osinkoa,
joutuu yhteisöveronalainen yhtiö maksamaan suhteessa suuremman osan liikevoitostaan osinkona,
jolloin sen mahdollisuudet  voittonsa jälleensijoittamiseen pienentyvät.  Tietyissä olosuhteissa voi
näin ollen myös olla, että harjoitettu verotus vaikuttaa yhtiön osakkeiden hintaan ja sen kykyyn
hankkia itselleen uutta rahoitusta. 

Tässä kirjoituksessa tarkastellaan pääasiassa veropolitiikan  teoreettisia  palautevaikutuksia
pääoman tuottoon ja kasautumiseen. Kirjoituksessa nähdään, että veropolitiikalla on mahdollista

1 Ricardo 1932 [1817], 133. Suom. tekijän. 
2 Uusitalo 1988, 43. Uusitalo käyttää palautevaikutusta käsiteltäessä tuotannontekijätulojen uusjaon vaikutuksesta

niiden muotoutumiseen. Uusitalon mukaan meillä on »täysi syy olettaa sen olevan merkittävää luokkaa». Vaikka
käsite palautevaikutus onkin näin ollen lainattu eri viitekehyksestä, voidaan sitä katsoakseni soveltaa myös pääoma-
tuottoon; vaikuttaahan pääoman tuoton jakautuminen »tavallisesta» (so., ilman verotusta tapahtuvasta) poikkeavalla
tavalla yritysten ja sijoittajien mahdollisuuksiin verotuksen jälkeisenä aikana.    

3 Annettu ei tietenkään tarkoita, etteikö verokantoja, -pohjia, -vähennyksiä ja -varauksia säädettäessä olisi eritoten
1990-luvulta lähtien kiinnitetty huomiota kansainvälisesti suhteelliseen verorasitteeseen, yritysten sijoittumiseen ja
niin edelleen.

4 Tulee huomata, että tässä kirjoituksessa käsitellään ennen kaikkea yhteisöjen tuloverotusta sekä pääomatuloveroa.
Vaikka käsitys verotuksen vaikutuksesta hinnoitteluun liitetäänkin sinänsä oikein pääasiassa arvonlisäverotukseen
(aiemmin: liikevaihtoveroon (LVV)),  vaikuttavat  myös yhteisö-  ja pääomatuloverotus  yritysten hinnoitteluun ja
keskinäiseen kilpailuun. Suhteellisesti korkea yhteisövero voi esimerkiksi hillitä yritysten osingonjakoa, mikä taas
voi laskea niiden osakkeiden hintoja ja kykyä hankkia itselleen uutta pääomaa osakemarkkinoilta (so., nostaa laina-
korkoja j.n.e.). Korkea pääomatulovero voi taas vaikuttaa sijoittajien investointihalukkuutta heikentäen, millä on
mahdollisesti sama vaikutus kuin edellisessä tapauksessa. 
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vaikuttaa  niin  pääoman  kasautumista  kiihdyttävästi  kuin  sitä  hiljentäenkin.  Ymmärrettynä  niin
Smithin, Ricardon kuin Marxinkin kehittämän keskimääräisen pääomatuoton tai voiton suhdeluvun
laskutendenssin5 tulokulmasta, nämä toimet voivat olla yhtä lailla niin kielteisiä kuin myönteisiäkin;
julkinen valta voi veropolitiikallaan joko edistää tai vaikeuttaa tämän taloudessa alati vallitsevan
tendenssin toteutumista. 

2. PÄÄOMAN KIERTOKULKU JA VOITTO

Palautevaikutusta tarkasteltaessa tarvitaan malli pääoman kiertokulusta, vaikuttaahan verotus juuri
tähän kiertoon. Marx ilmaisee Pääoman 2. osassa pääoman kiertokulun seuraavan prosessikaavion
avulla. Tässä kaaviossa

R−T <v
c ...P ...T '−R ' (2.1.)

R viittaa rahapääomaan, jolla ostetaan tuotannontekijät T eli pysyvä pääoma c (joksi voidaan lukea
myös raaka- ja apuaineet sekä puolivalmisteet) ja vaihteleva pääoma, työvoima v. Kolmoispisteiden
ympäröimä P tarkoittaa tuotantoprosessia, jonka aikana raha- ja tavarapääoman kierto on pysähty-
nyt. Kun tavaran tuotantoprosessi on käyty läpi, on alkuperäisten tuotannontekijöiden arvo kasvanut
summaksi T', joka on T + t, T ynnä arvonlisäys t (eli v + m, jossa m viittaa lisäarvoon). Tämä summa
vaihtuu lopuksi sitä (enemmän tai vähemmän) vastaavaan rahasummaan R' (= R + r). Kun puhutaan
pääomatuoton ja siitä johdettavien tulojen verotuksesta, on tämän kiertokulun suorittavan pääoman
»tilinteon hetki» verottajan näkökulmasta R', jossa kohtaa tavaran T' tuottanut yritys saa verotetta-
vissa olevaa tuloa, joka on alkuperäistä sijoitusta R suurempi. Tämä verotus perustuu arvonlisäyk-
seen R' – R = r, sillä myös yrityksen liikevoitto on viimekätisesti sidottuna tähän samaiseen r:ään.
Tämän kiertokulkuprosessin puitteissa voidaankin esittää, että arvonlisäyksen r tuottaneen yrityksen
tulovero suhteessa sen tuotannon arvoon on 

σ ×r
R '

, (2.2.)

jossa sigma σ on sovellettu yhteisöverokanta. Tässä kiertokulkuprosessissa olevan tavaran T' arvo
jakautuu kolmeen osatekijään, jotka voidaan kirjoittaa yhtälöön 

wT' = c + v + m, (2.3.)

jossa m viittaa lisäarvoon, rahassa mitattuun arvonlisäykseen (so., m ≡ r, mikäli R' = T' eli tavaran T'
myynnistä saatava suhteellinen tulo vastaa sen suhteellista arvoa muihin tavaroihin nähden).6 

Tuodaan seuraavaksi analyysiin mukaan ajan ja pääoman kiertokulkuprosessin vaikutus pää-
oman arvonlisäykseen. Tämä on välttämätöntä itse palautevaikutuksen kannalta. Aiemmin esitetyn
pohjalta voidaan vain todeta, että mahdollinen yhteisövero pienentää summaa R' yhtälön R' – (σ × r)
mukaisesti. Vielä ei kuitenkaan ole näytetty, miten tämä vaikuttaa pääoman kiertokulkuun ja kasau-
tumiseen ajassa.  Oletetaan aluksi analyysin selventämiseksi,  että  tässä analysoitavien tavaroiden
vaihtoarvot (so., niiden valmistamiseksi tarvitut yhteiskunnallisesti välttämättömät keskimääräistyö-

5 Smith 2015 [1776], 106; Ricardo 1932 [1817], 78,98–107; Marx 1986 [1857–8], 218. Tässä kirjoituksessa voiton
suhdeluvun laskutendenssiä kuitenkin selitetään ennen kaikkea Marxin Pääoman 3. osan tiimoilta. 

6 Tavaran T arvo on yhtä kuin c eli tavaran T' tuottamiseksi tarvitun pysyvän pääoman (koneiden, laitteistojen, kiin-
teistöjen, patenttien, raaka- ja apuaineiden j.n.e.) arvo. T':ssä arvonlisäystä ovat siis tekijät v + m, ja näistä m on li-
säarvoa, joka muodostaa tavaran myynnistä saatavan voiton perustan. 
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ajat7) vastaavat niiden (suhteellisia) hintoja.8 Merkitään aiemmassa yhtälössä esiintynen tavaran wT'

arvo muuttujaksi w2. Tämän tavaran arvo perustuu sen osatekijöihin, jotka ilmenevät sen yhtälöstä 

w2 = c2 ≡ w1 + v2 + m2, (2.4.)

jossa pysyvä pääoma c2 on edellisen kierroksen, tuotantovaiheen tai toisen yrityksen valmistama ta-
vara. Näin ilmaistuna tavaran w2 arvonlisäys on asiallisesti sama kuin sen lisäarvo ja työvoimakus-
tannukset eli m2 = w2 – (c2 + v2) ≡ r = R' – R. Tämä suhteellinen arvonlisäys voidaan merkitä yhtä-
löön 

Δ w1,2=
w2

w1

−1≡
c2≡w1+v2+m2

c1+v1+m1

−1 . (2.5.)

Kuten yhtälöstä (2.5.) nähdään, mittaa se arvonlisäystä kahden tavaran välillä. Kun kyse on yksittäi-
sen tavaran  T arvon  w muutoksen sijasta sen valmistamiseksi tarvitun pääoman  C =  c +  v arvon
muutoksesta, voidaan sama kirjoittaa asiallisesti samanlaiseen yhtälöön 

ΔC=
C2

C1

−1≡
([1+

m2

C2
]C1)

C1

−1 , (2.6.)

jossa hakasulkein oikeanpuoleisimman tekijän osoittajaan merkitty tekijä [1+
m2

C2
] on pääoman  C1

kasvukerroin.9 Tämä kerroin on laadittu Marxin  Pääoman 3. osassa esittämän voiton suhdeluvun

p ' =
m
C

pohjalta.10 Mikäli tätä pääoman arvonlisäykseen perustuvaa muutosta »rokotetaan» aiem-

masta poiketen yhteisöverolla, kirjoitetaan yhtälö ∆C muotoon 

ΔCσ =
C2−(σ 2 m2)

C1

−1≡
([(1+

m2

C 2
)C1]−[σ 2 m2])

C1

−1 . (2.7.)

Tässä yhtälössä sigma σ on jälleen yhteisöverokerroin. Mitä korkeampi tämä kerroin on, sitä suu-
rempi osa pääoman  C lisäarvon  m kasvusta vähennetään yhtälön osoittajasta, jolloin suhteellinen
osamäärän muutos ∆Cσ jää pienemmäksi kuin yhtälössä ∆C. Yhtälöstä nähdään, että pääoman C2 li-
säarvosta ja sen potentiaalisesta kasvusta vähennetty yhteisövero pienentää pääoman C2 mahdollista
kasautumisvauhtia aiempaan yhtälöön ∆C nähden. Mikäli oletetaan, että yhteisöveroa peritään tuo-
tantokierroksesta 2 lähtien, on tällä verolla palautevaikutus pääomaa  C2 käyttävän yrityksen pää-
oman potentiaaliseen kasvunopeuteen.11 Pääoman C1 potentiaalinen eli maksimaalinen kasvunopeus

7 Tulee huomata, että tämä koskee myös työvoimaa v eli sen arvoa—mitä pitemmän keskimääräistyöajan työläisen
yhteiskunnallisesti tavanomaisena pidetyn elintason edellyttämien tavaroiden tuottaminen vie, sitä kalliimpaa myös
se on (Marx 2013 [1867], 161–162,459,465).    

8 Toisin sanoen, mikäli jonkin tavaran A tuottaminen edellyttää keskimäärin neljän tunnin kokonaistyöajan ja sen hin-
ta on 20 euroa ja B tuottaminen edellyttää kahdeksan tuntia saaden hinnan 40 euroa, ovat näiden tavaroiden vaihto -
arvot ja hinnat suhteessa toisiinsa. Hinnanmuutoksen vaikutusta pääoman tuottoon ja kasautumiseen tarkastellaan
tuonnempana. 

9 Pääoman C1 lisäarvo, liikevoiton ja yhteisöverotuksen perusta, saadaan absoluuttisesti yhtälöllä w2 – C2 = m2. 
10 Marx 1980 [1894], 58. 
11 Pääoman potentiaalista eli mahdollista kasvunopeutta arvioitaessa on huomioitava, etteivät yritykset vääjäämättä

kasvata pääomakantaansa näissä yhtälöissä esitetyn kasvukertoimen tarjoaman enimmäismäärän mukaan, vaan ja-
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jonkin ajan keskiarvona voidaan ilmaista seuraavan yhtälön avulla.12 

ΔCmax=
([1+

mt

C t ]C t−1)
C t−1

−1 t = 1 → ∞ (2.8.)

Kun huomioidaan (suhteellisen) yhteisöverokannan yhtälön osoittajan kaarisulkein merkittyä tekijää
pienentävä vaikutus, voidaan yhtälö kirjoittaa muotoon 

ΔCmax−σ =
([(1+

mt

C t
)C t−1]−[σ t mt])

C t−1

t = 1 → ∞ (2.9.)

Kuten on varmasti ymmärrettävää, ei toteutunut pääoman kasvu tavallisesti vastaa sen mahdollista
kasvua. Yhteisöveron lisäksi yritysten pääomakannan potentiaalista kasvua hidastavat osingonjako,
tulospalkkiot sekä korko- ja muut velanhoitokustannukset.  Esitetyt yhtälöt  eivät myöskään vielä
huomioi mahdollisia (ja ajan myötä todennäköisiä) muutoksia pääoman elimellisessä kokoonpanos-

sa k '=
c
v

, joka mittaa pysyvän pääoman c suhdetta vaihtelevaan pääomaan eli työvoimakustannuk-

siin v. Marxin mukaan tällä suhdeluvulla c/v on taipumus kasvaa.13 Koska työvoima v on vastuussa
tuotannossa syntyvästä arvonlisäyksestä, joka voidaan kirjoittaa määrällisesti muotoon  ∆w =  wt –
wt–1, tuotannosta, ja arvonlisäys on toisin esitettynä yhtä kuin ∆wt = wt – ct ≡ (vt + mt) – ct, on pää-

oman elimellisen kokoonpanon ohella myös nk. lisäarvon suhdeluku m '=
m
v

14keskeinen analysoi-

taessa pääoman C kasvunopeutta sekä siihen vaikuttavia veropoliittisia palautevaikutuksia. 
Aiemmin tässä esitetyissä yhtälöissä (6)–(9) on oletettu niin elimellisen kokoonpanon kuin

lisäarvon suhdeluvunkin säilyvän vakiona eli ne eivät muutu pääoman kasautuessa. Mikäli on, ku-
ten Marx esittää, että näistä suhdeluvuista ensimmäisellä on taipumus kasvaa, ei tämä aikaisempi
oletus voi pitää paikkansa.15 Se ei Marxin mukaan pidä paikkaansa siksikään, että annetuista suhde-
luvuista jälkimmäisellä m' on hänen mukaansa taipumus kasvaa suhdeluvun k' kasvun mukana, kun
työ »voimaperäistyy»,  koneistuu ja automatisoituu.16 Tätä havainnollistetaan taulukossa 1.,  jossa
näytetään, että vaikka lisäarvon suhdeluku m' kasvaakin, elimellinen kokoonpano k' voi kasvaa sitä

kavat osan voitoistaan osinkoina, käyttävät osat lainojensa lyhentämiseen sekä vaikkapa henkilöstön tulospalkitse-
miseen. Ei myöskään ole sanottua, etteivätkö yritykset käyttäisi myös vierasta pääomaa pääomakantansa kasvatta-
miseksi. 

12 On huomattava, että nykyarvomenetelmän oletus pääoman Ct tasaisesta kasvusta on hyvin staattinen, eikä sen avul-
la ole mahdollista arvioida luotettavasti jonkin pääoman todellista kasvunopeutta talouden muuttuvissa olosuhteis-
sa. 

13 Marx 1976 [1894], 215: »[k]apitalistisen tuotantotavan laiksi on … osoittautunut, että tämän tuotantotavan kehityk-
sen mukana tapahtuu vaihtelevan pääoman suhteellinen väheneminen verrattuna pysyvään pääomaan, ja siis verrat-
tuna liikkeeseen pantuun kokonaispääomaan.»  

14 Marx 1980 [1894], 58. 
15 Tämä ei kuitenkaan viittaa siihen, ettei julkisvallan harjoittamalla veropolitiikalla tai vaikkapa tulopolitiikalla olisi

mahdollisesti vaikutusta siihen, miten niin lisäarvon suhdeluku kuin pääoman elimellinen kokoonpanokin muuttu-
vat. Se, että Marxin mainitsemaksi »laiksi on … osoittautunut … vaihtelevan pääoman suhteellinen väheneminen
verrattuna pysyvään pääomaan», ei tarkoita, että mainittu pääoman elimellisen kokoonpanon kasvu tapahtuisi va-
kioidusti olosuhteista riippumatta.  

16 Marx 1976 [1894], 235,237,242–243. Marxin mukaan »[o]n osoittautunut, että keskimäärin ne samat syyt, jotka ko-
hottavat suhteellisen lisäarvon suhdelukua, alentavat käytetyn työvoiman määrää» (ibid., 237). Toisin sanoen, vaik-
ka m' kohoaisikin, k' kasvaisi samanaikaisesti, jolloin voiton suhdeluvulla p' voi olla taipumus laskea, kun lisäarvon
m suhde kokonaispääoman c + v pienentyy. 
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nopeammin, josta seuraa voiton suhdeluvun p' lasku.17

Taulukosta huomataan, että kaikkien muuttujien  c,  v ja  m arvot kasvavat vuosina 1–5. Lisäarvon
suhdeluku m' ja pääoman elimellinen kokoonpano k' kasvavat samanaikaisesti, joskaan eivät samas-
sa suhteessa—vuoden yksi jälkeen 4/5 lisäarvosta (m = 50) sijoitetaan pysyvään ja viidesosa vaihte-
levaan pääomaan. Sama suhde jatkuu vielä myöhemminkin vuosina kaksi–viisi. Lisäarvoa m ei siis
jaeta missään kohtaa osinkona, vaan se uudelleensijoitetaan yrityksen pysyvään ja vaihtelevaan pää-
omaan. Kokonaispääoman c + v kasvu ei täten tapahdu tasatahtisesti, vaan pysyvän ja vaihtelevan
pääoman keskinäissuhde muuttuu ensimmäisen hyväksi. Tähän on yleensä kapitalismissa syynä tau-
lukossa ja edeltävissä yhtälöissä vielä huomiotta jäänyt hintakilpailu; tuotannon »voimaperäistämi-
sellä» pyritään tavaroiden arvojen supistamiseen eli hintoina ilmaistuna niiden kustannus- ja tuotan-
tohintojen erotuksen pienentämiseen markkinahinnan painamiseksi kilpailijoita alemmalle tasolle. 

Yhtälössä (4) on aiemmin esitetty, että jonkin tavaran w2 arvo koostuu tekijöistä c2 ≡ w1 + v2

+ m2. Näistä tekijöistä c2 ≡ w1 vastaa asiallisesti tavaran w2 kustannushintaa ja v2 + m2 muodostavat
asiallisesti yhdessä aiemman kustannushinnan kanssa annetun tavaran tuotantohinnan. Mitä pienem-
pi on tekijöiden w2 – w1 ≡ (v2 + m2) – c2 ≡ w1 erotus, sitä alhaisemmalla tuotantohinnalla tavaran w2

valmistanut yritys pystyy kilpailemaan markkinoilla muita yrityksiä vastaan. Olettaen vielä toistai-
seksi, että tavaran w2 kustannus- ja tuotantohintojen erotus on suhteellisesti sama sen vaihtoarvon
(w2) ja sen valmistamiseksi tarvitun pysyvän pääoman (c2 ≡ w1) erotuksen kanssa, voidaan ne lopuk-
si kirjoittaa yhtälöön w2 – w1 = φk – φp, jossa φk on kustannus- ja φp tuotantohinta. Kuten myöhem-
min nähdään, ei tämä yhtälö välttämättä pidä ajallisesti, mikä voi (mitä selvennetään vielä erikseen)
myös osittain selittää kiihokkeen tuotannon »voimaperäistämiseen» ja pääoman elimellisen kokoon-
panon ja lisäarvon suhdeluvun kasvuun sekä lopulta voiton suhdeluvun laskuun. 

Mikä näinkin pitkällisessä erittelyssä on aiemmin esitettyjen yhtälöiden (6)–(9) sekä veropo-
litiikan palautevaikutusten kannalta olennaista on se, ettei jonkin verotettavan pääoman  C voida
olettaa kasvavan »omalakisesti» yhtälöissä (8) ja (9) esitetyllä tavalla, vaan pääoman (suhteellista)
kasvua hidastaa todellisessa maailmassa pääoman elimellisen kokoonpanon lisäarvon suhdelukua
nopeampana tapahtuva kasvu ja voiton suhdeluvun pienentyminen. Erittelemättä pääoman C vuosi-
muutosta esittävien yhtälöiden (5), (6) ja (7) osatekijöitä vielä pitemmälti, voidaan aiemmin esitelty
pääoman elimellisen kokoonpanon k' lisäarvon suhdelukua m' nopeampana tapahtuvan kasvun vai-

kutus nähdä pääoman kasvukertoimen [1+
mt

C t
] osoittajan ja siten kertoimen arvon pienentymisenä.

Tämän kertoimen—tai muutoinkaan tekijän C—osatekijöiden c + v keskinäisen suhteen muutos ei
sekään »näy» lukijalle mainituissa yhtälöissä. 

Pääoman elimellisen kokoonpanon ja lisäarvon suhdeluvun muutoksen vaikutus annettuun 
kasvukertoimeen voidaan nähdä seuraavassa yhtälön (6) pohjalta laaditussa kaavassa. 

17 Annetussa esimerkissä ei vielä huomioida rahan ja hintojen vaikutusta rahamuotoisen voiton suhdeluvun π muotou-
tumiseen (ks. yhtälö XXX). Tähän problematiikkaan syvennytään tuonnempana. 
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Vuosi c v m m' k' p'
1 100 100 50 50,00% 100,00% 25,00%
2 140 110 60 54,50% 127,27% 23,98%
3 190 120 70 58,33% 158,33% 22,58%
4 250 130 80 61,30% 192,31% 20,97%
5 320 140 90 64,29% 228,57% 19,57%

Taulukko 2.1. Lisäarvon suhdeluvun ja pääoman elimellisen kokoonpanon vaikutus 
voiton suhdelukuun

m' = m/v k' = c/v p' = m/(c+v)



Δ(c+v )3=
([1+

m3

c2+v3 ][c1+v2 ])
c1+v2

−1 (2.10.)

Käytännössä (10) ei vielä näytä paljoa—siihen voidaan kirjoittaa lisäarvon, pysyvän pääoman ja
vaihtelevan pääoman muuttuneet arvot, mutta sellaisenaan niiden muutosta ei ole mahdollista esit-
tää staattisesti. Yhtälön (10) kohdalla on syytä huomata, että kokonaispääoman c + v muutosta mita-
taan aina edeltävän vuoden pysyvälle pääomalle  c ja kuluvan vuoden vaihtelevalle pääomalle  v.
Tämä perustuu kaavamaiseen olettamukseen, jonka mukaan pysyvän pääoman kiertoaika on vuosi.
Olettamuksella ratkaistaan kaavamaisesti se ongelma, että pysyvä pääoma on kantasuure ja vaihte-
leva virtasuure eli c on n:en vuoden kumuloitumisen tulos, kun taas v on kunkin vuoden aikana ta-
loudessa maksettujen palkkojen, palkkioiden ja sivukulujen tiettynä vakioituna ajanjaksona kertynyt
summa. Yhtälössä (10) on esimerkin vuoksi esitetty pääoman  c  + v muutos kahden peräkkäisen
vuoden välillä. Mikäli yhtälön hakasulkein merkityn kasvukertoimen arvojen halutaan muuttuvan
ajassa, tulee yhtälön muuttujille kirjoittaa muutoskertoimet. Tämä ei sinänsä poista staattisen muu-
tosolettamuksen ongelmaa otettaessa annettuna, että sen muuttujien osatekijät muuttuvat vakioidus-
ti. Näin on kuitenkin esimerkin vuoksi menetelty yhtälössä (11a). 

Δ(c+v )t=1+
([ χ n mt

( χ
n
c t−1+χ

n
v t) ][ct−2+v t ])

c t−2+v t

χ = 0 → ∞ (2.11a)

Yhtälössä (11a) on osatekijöille c, v ja m annettu muutoskerroin χ, joka mittaa annettujen tekijöiden
muutoksen absoluuttista suuruutta. Kertoimen ääriarvot voivat periaatteessa olla nollan ja äärettö-
män välillä, mutta on realistista olettaa sen saavan yleensä yhden ja kahden väliin sijoittuvia arvoja.
Yhtälön oikeanpuoleisen tekijän hakasulkein merkityn pääoman c + v kasvukertoimen arvo jollekin
halutulle vuodelle  t voidaan laskea antamalla kertoimen eksponentille  n tiettyä ajallista etäisyyttä
vuodesta  t kuvaava arvo. Periaatteessa nämä arvot voisivat perustua jatkuvaan aikasarjaan, mutta
käytännön laskelmia tehtäessä on syytä olettaa olevan realistisempaa tukeutua diskreettiin aineis-
toon eli käytännössä muuttujien m,  c ja v vuotuisiin arvoihin. Lasketaan yhtälölle (11a) selkeyden
vuoksi esimerkki reaalilukuja käyttäen yhtälöllä (11b).

Δ(c+v )5=1+
([ 1,015

×50
1,205

×100+1,105
×100 ][100+100 ])

100+100

Δ(c+v )5=1,13×200=225,64

(2.11b)

Tässä esimerkissä on laskettu lisäarvolle (m = 50) kasvukertoimeksi χ = 1,01, pysyvälle pääomalle
(c = 100) χ = 1,20 ja vaihtelevalle pääomalle (v = 100) χ = 1,10. Nämä luvut ovat sinänsä keksittyjä,
ja ne esitetään yksinomaan esimerkin vuoksi. Hakasulkein merkitty muuttuja on yhtälöissä (11a) ja
(11b), kuten todettua, pääoman c + v kasvukerroin. Yhtälössä (11b) tämä kerroin on laskettu viiden
vuoden päähän aloitushetkestä olettaen muuttujien  m,  v ja  c kasvunopeuksien säilyvän staattisena
vakioina. Kun murtoluku 2,98 ja sillä kerrottu alkuperäinen pääomakanta (c + v = 200) jaetaan eks-
ponentilla (n = 5), saadaan tulokseksi keskimääräinen, vuotuinen pääoman c + v kasvunopeus. Kaa-
vassa ilmaistuna
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Δ(c+v)t C t

∑ t
=Δ(c+v)∑ t

1,13×225,64
5

=45,13

(2.11c)

Mikä näissä yhtälöissä on olennaista, on se, että pääoman elimellisen kokoonpanon k' lisäarvon suh-
delukua m' nopeampi kasvu ja sitä suurempi mittakaava pienentävät yhtälöiden (2.11a) ja (2.11b)
kasvukertoimen osamäärää ja siten pääoman c + v kasvunopeutta. Juuri tähän samaiseen kasvuno-
peuteen pureudutaan myös veropolitiikassa. Tätä voidaan edelleen selventää taulukolla 2., jossa on
esitetty, miten pääoman kasautumis- eli kasvunopeus hidastuu yhtälöissä (2.11a), (2.11b) ja (2.11c)
esitetyllä tavalla viiden vuoden (t) mittaisella ajanjaksolla, kun lisäarvon, pysyvän pääoman ja vaih-
televan pääoman kasvukertoimien oletetaan  säilyvän muuttumattomana.  Tämän lisäksi  esitetään
kasvukertoimet vuosille kymmenen ja kaksikymmentä. Mainitun ohella on esitetty, miten annetun
pääoman voiton suhdeluku, sen tuotto, kehittyy annettujen muuttujien arvolla.

On huomattava, että taulukko 2.2. esittää kunakin vuonna tapahtuneen pääoman kasautumisen suh-
teessa alkupääomaan (c + v = 200) jaettuna vuosien määrällä. Taulukon sarake ([∆(c + v)]t × C1)/t
esittääkin  näin  ollen  kunkin  vuoden  kasautumisnopeuden  koko  ajanjakson  keskiarvona.  Mikäli
aiemmassa esimerkissä annettuna otetut lisäarvon, pysyvän pääoman ja vaihtelevan pääoman kas-
vukertoimet (χm = 1,01; χc = 1,20; χv = 1,10) säilyvät muuttumattomina, pääoman kasautumisnopeus
hidastuu lineaarisesti taulukon osoittamalla tavalla.  

Yllä esitetty ei ole kuitenkaan ainoa tapa annetun ilmiön—pääoman elimellisen kokoonpa-
non  vaikutuksen  pääoman  kasautumisnopeuteen—esittämiseen.  Voidaan  vertailun  vuoksi  esittää
taulukkoina pääoman C = c + v kasvunopeudet muuttumattomalla elimellisellä kokoonpanolla ja li-
säarvon suhdeluvulla sekä siten, että ne muuttuvat taulukossa 1. esitetyllä tavalla. Taulukko 2.3.
näyttää tilanteen, jossa annetut kolme suhdelukua m', k' ja p' säilyvät muuttumattomana. Laskettuna
yhtälön (10) pohjalta nähdään, että vuonna yksi tuotettu lisäarvo (m = 50) jakautuu pysyvän ja vaih-
televan pääoman kesken aina tasan, jolloin elimellinen kokoonpano ei muutu. Koska pääoma c + v
kasvaa kuitenkin aina vakioidulla nopeudella, pienentyy sen vuosimuutos prosentin kymmenyksellä
vuosina kaksi–viisi. On syytä huomata, että esitetyt pääoman kasvunopeudet ovat maksimeja; ei ole
sanottua, että yritykset investoivat koko lisäarvoaan takaisin pääomaansa ja tuotannon kasvatuk-
seen.   

7

t
1 1,25 250,00 250,00 21,96 %
2 1,19 238,49 119,25 19,25 %
3 1,17 233,68 77,89 16,84 %
4 1,15 229,41 57,35 14,71 %
5 1,13 225,64 45,13 12,82 %
10 1,06 212,57 21,26 6,29 %
20 1,01 202,71 10,14 1,35 %

Taulukko 2.2. Pääoman elimellinen kokoonpano, kasautumisnopeuden 
hidastuminen ja voiton suhdeluku

∆ (c + v)
t

∆ (c + v)
t
 × C

1
([∆ (c + v)] 

t
× C

1
)/t m/(c+v)



Taulukko 2.4.  näyttää puolestaan tilanteen,  joka vastaa aiempaa, Marxin antamaa luonnehdintaa
pääoman kasvuprosessille ominaisesta, yhtäaikaisesta lisäarvon suhdeluvun m' ja pääoman elimelli-
sen kokoonpanon k' kasvusta sekä voiton suhdeluvun p' laskusta. Taulukon toisessa, kolmannessa ja
neljännessä sarakkeessa olevien muuttujien arvot on otettu taulukosta 2.2. Nähdään, että kun annet-
tujen muuttujien arvot muuttuvat aiemmin mainitulla tavalla, on lopputuloksena pääoman c + v kas-
vunopeuden ripeämpi hidastuminen. 

3. VEROPOLITIIKAN MAHDOLLISET VAIKUTUKSET PÄÄOMATUOTTOON 

3A. YHTEISÖVEROTUKSEN VAIKUTUKSET 

Niin kuin on aiemmin todettu, ei meidän ole mahdollista laatia kuin verraten mielivaltaisia yhtälöitä
pääoman kasvunopeuden arvioinnin pohjaksi. Ei ole sanottua, että mainitut suhdeluvut kehkeytyvät
juuri tässä kuvatulla tavalla. Vaikka tähän asti onkin käyty läpi vain melko pintapuolisesti sitä, mi-
ten julkinen valta voi veropolitiikallaan ja muilla toimillaan vaikuttaa pääoman kasvu- eli kasautu-
misnopeuteen, ei meidän ole mahdollista tehdä sen suurempaa erontekoa talouden »omalakisten» ja
»poliittisten» eli jossain määrin tietoisempaan toiminaan pohjautuneiden tekijöiden välillä. »Poli-
tiikkamuuttujien» mukaantuonti ei annettujen yhtälöiden tasolla poista sitä mielivaltaisuutta, jonka
hallitsemiseksi tarvitaan perusteltuja teoreettisia olettamuksia. Tämä nähdään hyvin, kun lasketaan
yhtälön (7) pohjalta laaditun yhtälön (11) avulla, miten suhteellinen yhteisövero vaikuttaa pääoman
kasvunopeuteen.

ΔCσ=
c1+v2−(σ 2 m2)

c0+v1

−1≡
([(1+

m2

c1+v2
)c1+v1]−[σ 2 m2])
c0+v1

−1 (3.1.)

Mutkien oikomiseksi ja teoreettisesti perustellumman laskutoimituksen esittelemiseksi jätetään vä-
liin aiemmin taulukossa 2.1. esitelty, vakioituihin suhdelukuihin pohjautunut kasvunopeuslaskelma.
Tämän sijaan yhteisöveron vaikutusta mallinnetaan taulukon 2.2. pohjalta lasketussa taulussa 2.3.
Oletetaan suhteelliseksi yhteisöverokannaksi 1/3 (σ = 0,33), jolloin se ei kasva pääoman c + v kasvun
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t
1 100 100 50 50,00% 100,00% 25,00% 0,00%
2 125 125 63 50,00% 100,00% 25,00% 31,75%
3 156 156 78 50,00% 100,00% 25,00% 31,65%
4 195 195 98 50,00% 100,00% 25,00% 31,57%
5 244 244 122 50,00% 100,00% 25,00% 31,51%

(10)

Taulukko 2.3. Lisäarvon suhdeluku, pääoman elimellinen kokoonpano, voiton suhdeluku ja 
pääoman kasvu [A]

c
t

v
t

m
t

m'
t

k'
t

p'
t

Δ (c + v)
t

m' = m/v k' = c/v p' = m/(c+v)

t
1 100 100 50 50,00% 100,00% 25,00% 0,00%
2 140 110 60 54,50% 127,27% 23,98% 30,48%
3 190 120 70 58,33% 158,33% 22,58% 28,40%
4 250 130 80 61,30% 192,31% 20,97% 26,03%
5 320 140 90 64,29% 228,57% 19,57% 23,95%

(10)

Taulukko 2.4. Lisäarvon suhdeluku, pääoman elimellinen kokoonpano, voiton suhdeluku ja pää-
oman kasvu [B]

c
t

v
t

m
t

m'
t

k'
t

p'
t

Δ (c + v)
t

m' = m/v k' = c/v p' = m/(c+v)



mukana, kuten progressiivinen verokanta. 

Nähdään, että kolmanneksen suuruinen yhteisöverokanta pienentää pääoman  c +  v vuosimuutosta
alkuun selvästi, mikä näkyy verrattaessa keskenään taulukoiden 2.2. ja 2.3. oikeanpuoleisimpia sa-
rakkeita. Taulukoista jälkimmäisessä oletetaan, ettei lisäarvon m jakautumissuhde pysyvän pääoman
c ja vaihtelevan pääoman v välillä muutu taulukosta 2.2. Koska yhteisövero vie kolmanneksen vuo-
tuisesta lisäarvosta, on taulukon yrityksen mahdollista kuitenkin kasvattaa lisäarvon suhdelukuaan
ja pääoman elimellistä kokoonpanoaan selvästi hitaammin kuin mainitussa taulukossa 2.2. Tätä il-
mentää  myös yhteisöveron jälkeistä  yrityksen tulosta,  nettovoiton suhdelukua ilmentävä  sarake.
Tämä tarkoittaa sitä, että taulukon 2.3. yrityksen voiton suhdeluku p' pienentyy hitaammin kuin tau-
lukossa 2.2. Mikä on mielenkiintoista yhteisöveron aikaansaaman palautevaikutuksen seurauksien
kannalta, on se, että jälkimmäisen taulukon yrityksen pääoman kasvunopeus laskee hitaammin kuin
edellisen taulukon yrityksellä. Vaikka kolmanneksen yhteisöverokanta hidastaakin täten pääoman
suhteellista kasvunopeutta alkuun selvästi, on suhteellinen ero yhteisöverottomaan tilanteeseen näh-
den kaventuva. Tämä nähdään taulukosta 3., joka näyttää taulukoiden 2.1., 2.2. ja 2.3. pääomien
[A], [B] ja [C] kasvunopeudet sekä ensimmäisen ja toisen taulukon pääomien kasvunopeuksien suh-
teen kolmannen taulukon pääomaan. 

Taulukoiden 2.1. ja 2.3. kasvunopeuksien vertaaminen on sikäli keinotekoista, etteivät niiden tilan-
teet olet yhteismitallisia; taulukko 2.1. olettaa, kuten on todettu, että lisäarvon suhdeluku ja pää-
oman elimellinen kokoonpano pysyvät muuttumattomina, kun taas taulukoissa 2.2. ja 2.3. on tehty
Marxin mukaan realistisempi oletus suhdeluvun ja kokoonpanon kasvusta. Keskeistä taulukossa 3.
on kuitenkin kahden jälkimmäisen pääoman välisen, suhteellisen kasvunopeuden erotuksen kaven-
tuminen. Mitä tästä voidaan päätellä, on se, että tietyissä, melko spesifeissä olosuhteissa julkinen
valta voi yhteisöverotuksellaan aikaansaada yritysten voiton suhdelukujen laskua hidastavan vaiku-
tuksen. On kuitenkin tehtävä muutama varaus. Meidän ei ensinnäkään ole realistista olettaa, ettei
yhteisöverolla voisi olla vaikutusta siihen, miten työntekijöiden työvoimallaan synnyttämä lisäarvo
jakautuu uusioinvestoinneissa pysyvän ja vaihtelevan pääoman välillä. Ei ole myöskään realistista
olettaa, että jonkin yksittäisen julkisvallan toimivaltansa puitteissa perimä yhteisövero ei vaikuttaisi
pääoman hakeutumiseen kohti maita, joissa yhteisöverokanta on alempi. Toisin sanoen yhteisövero-
tuksella voi olla kaksinkertainen vaikutus yritysten uusioinvestointeihin—vero sekä estää yrityksiä
investoimasta koko lisäarvoaan että kannustaa (toimialasta ja yrityksestä riippuen) omistajia nosta-
maan lisäarvoon perustuvat voitot osinkoina ja sijoittamaan ne toisaalle, millä on yhteisöveron kal-
tainen vaikutus pääoman kasvunopeuteen.  
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t
1 100 100 50 17 50,00% 100,00% 25,00% 0,00% 16,75%
2 130 110 60 20 54,50% 118,25% 24,97% 20,59% 16,73%
3 168 119 70 23 58,62% 140,38% 24,38% 19,94% 16,34%
4 212 128 79 26 61,30% 165,32% 23,10% 18,71% 15,48%
5 264 137 90 30 65,72% 192,66% 22,46% 18,01% 13,15%

(11a)

Taulukko 3.1. Lisäarvon suhdeluku, yhteisövero, pääoman elimellinen kokoonpano, voiton suhdeluku ja pääoman kasvu [C]

c
t

v
t

m
t

σ
t
 m

t
m'

t
k'

t
p'

t
Δ (c + v)

t p''
t

m'
t
= m

t
/v

t
k'

t
 = c

t--1
/v

t
p'

t
 = m

t
/(c

t–1
+v

t
) p''

t
 = p'

t
 - σ

t
m

t

Vuosi [A] [B] [C] [C]/[A] [C]/[B]
2 31,80% 30,50% 20,60% 64,78% 67,54%
3 31,70% 28,40% 19,90% 62,78% 70,07%
4 31,60% 26,00% 18,70% 59,18% 71,92%
5 31,50% 23,90% 18,00% 57,14% 75,31%

Taulukko 3.2. Pääoman hidastuvat kasvunopeudet, vertailua 



3B. VARAUKSET 

Edeltävässä alaluvussa nähtiin, että yhteisövero voi periaatteessa lykätä voiton suhdeluvun laskua
sekä pääoman kasautumisnopeuden hidastumaa. Rahanarvon muutoksen tai ajan vaikutusta ei vielä
otettu mukaan analyysiin, eikä niin tehdä vielä ennen erilaisten verovarausten vaikutuksen läpikäyn-
tiä. Keskeisimmät Suomen verojärjestelmässä olleet verovaraukset tunnettiin vuoteen 1993 asti va-
rasto- ja toimintavarauksina. Näistä ensimmäinen muodostui siitä, että »osa vaihto-omaisuuden han-
kintamenoista [saatiin] … kirjata kuluksi ja vähentää verotuksessa jo ennen realisointiperiaatteen
mukaista vähentämistä.»18 Varaus oli mahdollista tehdä vuotuisesti minkä suuruisena tahansa nollan
ja neljänneksen väliltä. Poikkeuksen muodostivat arvopaperit, joista oli mahdollista tehdä varauksia
vain kymmenekseen asti.19 Varastovaraus oli alun perin suunnattu lähinnä suuremmille yrityksille,
joilla oli suuret varastot ja niiden mahdollisista realisointiongelmista kumpuava tarve verovarauk-
selle, jota ei ollut mahdollista kattaa tavaran epäkuranttiusvähennyksellä. Vuonna 1978 voimaan as-
tunut toimintavaraus oli pääasiassa pienemmille, henkilöstövaltaisille yrityksille suunnattu, saman-
kaltainen varaus. Vuoteen 1993 saakka kaikki yritykset—sittemmin osakeyhtiöiltä on evätty mah-
dollisuus toimintavaraukseen—saattoivat tehdä varauksen, joka oli »enintään 30 prosenttia tilikau-
den päättymistä edeltäneiden 12 kuukauden aikana maksettujen ennakonpidätyksen alaisten [so., tu-
loverotettavien] palkkojen määrästä.»20 Varasto- ja toimintavaraus olivat »ensisijassa verotuksen lie-
ventämiseksi tehtäviä niin sanottuja yleisvarauksia, joiden lisääminen ja purkaminen [olivat] … ve-
rovelvollisen vapaasti valittavissa laissa asetettujen enimmäismäärien rajoissa.»21 Näiden varausten
avulla yritysten oli siis mahdollista näyttää verotuksessaan jo »toteutuneina» sellaisia muutoin vero-
vähennyskelpoisia ja tulosta heikentäneitä kuluja, jotka eivät vielä olleet realisoituneet. Vaikka suo-
malainen verojärjestelmä tunsikin 1990-luvun alussa vielä tukun muitakin varauksia22, voidaan huo-
mio kiinnittää tässä, teoreettisluonteisessa esityksessä niistä tässä mainittuihin. Keskeistä näissä va-
rauksissa oli niiden käyttö yritysten verotaakan keventämiseen osana laillista verosuunnittelua. Nii-
tä käytettiin toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla aina vuoden 1993 tuloverouudistukseen toisi-
naan hyvinkin pitkälliseen veronmaksun minimointiin.23 

Olisi helppo ensi alkuun ajatella, että mainittuja varauksia olisi käytetty vain yhteisöverora-
sitteen keventämiseen ilman sen suurempia vaikutuksia pääoman tuottoon ja kasautumiseen. Toisin
kuin aiemmin käsitellyllä yhteisöverolla, joka vähennetään yritysten liikevoitosta (tai  lisäarvosta
kertoimella  σ(m)), on joillakin vähennyksillä pyritty velvoittamaan yrityksiä tietyntyyppisen käyt-
täytymiseen tai mahdollistamaan niille yhteisöveron puitteissa tietyntyyppisen liiketoiminnan har-
joittaminen. Voidaan esimerkiksi ajatella, että varastovaraus kannusti yrityksiä aikanaan pitämään
ainakin kirjanpidollisesti  suuria varastoja,  kun niiden myymättä  jäämisen saattoi  hyvittää saman
vuoden yhteisöverossa aina neljännekseen asti.24 Varauksen vaikutus yrityksen tulokseen voidaan

18 HE 203/1992 vp, 4. Vaihto-omaisuus koostuu m.m. puolivalmisteista sekä muista tavaroista, jotka yritys hankkii
joko jatkojalostaakseen niitä tai myydäkseen ne muutoin eteenpäin. 

19 Loc cit. 
20 Loc cit.; Kari S. Tikka, Suomen verojärjestelmän kehityspiirteitä vuosina 1950–1990.  Verotus 5/1990, 388–395,

392–393.    
21 HE 203/1992 vp, 4. 
22 Heino 2015, 38: »1990-luvun alkuun tultaessa yrityksillä oli ollut käytössään mahdollisuus niin investointi-, varas-

to-,  toiminta-,  luottotappio-,  takuu-,  hinnanlasku-,  jälleenhankinta-  kuin sijoitusomaisuuden arvostusvaraukseen-
kin.» 

23 Esimerkkinä voidaan mainita  juuri  varastovaraus.  Tikan (1990,  392–393) mukaan varastovaraus—vuoden 1968
elinkeinoverolakia (ELV) ennen »aliarvostus» tai »ennakoiva kulukirjaus»—toimitettiin lakia edeltäneen tulo- ja
omaisuusverolain (TOL) mukaan niin, että se saattoi lähennellä toisissa tapauksissa sataa prosenttia varastojen ar -
vosta, vaikkakin näin suuriin varauksiin suhtauduttiin verottajan toimesta kielteisesti. Ajan oloon niin varastova-
rauksen kuin 1978 tulleen toimintavarauksenkin enimmäisprosentteja supistettiin ennen niiden pitkällistä poistamis-
ta kokonaan vuonna 1993.

24 HE 203/1992 vp, 5. 
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kirjoittaa seuraavasti: 

p ' ν=
m−(σ ×m−ρ×υ)

C≡c+v+λ
. (3.1.)

Tässä yhtälössä sigma σ on yhteisöverokanta, rho ρ on varastovarausprosentti, joka saattoi saada ar-
voja nollan ja 25 %:n välillä, upsilon  υ  on vuoden aikana hankitun vaihto-omaisuuden rahallinen
arvo ja lambda λ on varastot, jolloin kokonaispääomalla C tarkoitetaan jatkossa näiden kolmen teki-
jän summaa. Nähdään, että kun lisäarvosta m (rahatermein liikevoitosta) vähennetään yhteisövero-
kannalla kerrottu lisäarvo σm, josta taasen vähennetään varastovaraus ρυ, saadaan yrityksen tulok-
seksi, sen voiton suhdeluvuksi luku, joka on korkeampi kuin lukema, jonka laskemiseksi tarvitun
yhtälön osoittajasta ei  ole vähennetty varastovarausta, vaan pelkkä yhteisöverokannan suuruinen
osuus lisäarvosta m. 

Toimintavarauksen vaikutus yrityksen tulokseen voidaan kirjoittaa yhtälöön melko samalla
tavalla. Yhtälö (14) näyttää, miten toimintavaraus mahdollistaa yritykselle tilikauden päättymistä
edeltäneen vuoden aikana kertyneiden, tuloverotettujen palkkojen vähentämisen verotuksessa.

p ' τ=
m−(σ ×m−ρ×l)

C≡c+v+λ
(3.2.) 

Yhtälössä  l viittaa palkkakustannuksiin eli siihen osaan työvoimakustannuksista eli vaihtelevasta
pääomasta  v,  joka  menee  ennakonpidätyksenalaisena  työntekijöille  itselleen.  Toimintavarauksen
kerroin ρ voi tässä saada arvoja nollan ja 30 %:n välillä.  Kuten tiedetään, voi tämä summa olla toi-
sinaan merkittävästi pienempi kuin kaikki työvoimakustannukset v. Kuten varastovarauksenkin koh-
dalla, toimintavarauksen nähdään mahdollistavan yritykselle sen yhteisöverotaakan keventämisen ρ
l:n suuruisena. 

Kuten on aiemmin todettu, yritykset saattoivat päättää lain sallimissa rajoissa varsin vapaasti
tehtyjen varasto- ja toimintavarausten teosta ja purkamisesta. Sillä, missä kohtaa varaukset on pää-
tetty tehdä ja purkaa, on kuitenkin vääjäämättä vaikutuksensa siihen, miten ne vaikuttavat yritysten
tuloksiin, voiton suhdelukuihin ja pääoman kasautumiseen. Tämä liittyy pitkälti siihen, että anne-
tuissa yhtälöissä (13) ja (14) olevien muuttujien ρ ja υ arvot voivat muuttua hyvinkin nopeasti ja nii-
den käyttöön liittyy suuri määrä vapaaehtoisuutta. Annettujen varausten vaikutuksia muokkaa myös
se, mitä yritykset tekevät niiden avulla parannetuilla tuloksillaan. Tähän on taas vaikuttanut se, mi-
ten kannattavaa yritysten on vallinneiden yhteisö- ja pääomatuloverokantojen puitteissa joko sijoit-
taa tuloksensa takaisin yritykseen tai jakaa se osinkona omistajilleen. 

Toisen maailmansodan jälkeisellä jaksolla aina vuoteen 1993 yhteisö- ja pääomatulovero-
kannat olivat toisinaan hyvin erisuuruiset. Osingonjakoa pidettiin annettuina vuosina yleisesti huo-
nompana vaihtoehtona kuin voittojen pitämistä yrityksessä. Kuten on ymmärrettävää yhteisövero-
tuksen puitteissa,  teki  varausjärjestelmä voittojen pidättämisestä  yrityksessä vieläkin houkuttele-
vampaa—vaikuttivathan varaukset nimenomaan yrityksen, ei sen omistajien, verotukseen.25 Tämä
on merkittävää pääoman kasautumisen kannalta. Yritys, jonka on kannattavampaa sijoittaa voitton-
sa tuotantonsa laajentamiseen ja pyrkiä ennemmin tuloksen määrälliseen kuin suhteelliseen kasvat-
tamiseen, toteuttaa samalla herkästi voiton suhdeluvun laskutendenssiä sikäli, kun enemmistö voi-
toista sijoitetaan pysyvään pääomaan  c vaihtelevan pääoman  v eli työvoiman lisäpalkkauksen (tai
palkankorotusten) sijaan. 

Kuten on niin ikään aiemmin todettu, on suhteella  c/v Marxin mukaan taipumus kasvaa.26

25 Veikko Jääskeläinen,  Verotuksen  vaikutus  yritysten  osingonjakopolitiikkaan.  Kansantaloudellinen aikakauskirja
1/1968, 15–26, 15: »[v]ielä räikeämmäksi ero [yritykseen jätetyn ja maksetun osingon välillä] tulee vertailtaessa
toisaalta kiihdytettyjen poistojen tai varastovarausten avulla yrityksissä pidätettyjen varojen tuottoa ja toisaalta tuot-
toa, joka osakkeenomistajan tulisi ansaita vaihtoehtoisessa sijoituskohteessa».  

26 Marx 1976 [1894], 215. 
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Tämä johtuu pitkälti hintakilpailusta—yritysten pyrkimys kilpailijoita suurempaan markkina-, tuo-
tanto- ja kustannushintojen väliseen erotukseen saa painamaan tavaroiden, mukaan lukien palvelui-
den, valmistamiseksi tarvittua työaikaa, jonka keskiarvo muodostaa nk. yhteiskunnallisesti välttä-
mättömän keskimääräistyöajan, joka on jollakin markkinalla olevien tavaroiden vaihtoarvo.27 Koska
työpäivän mitalla  ja  työtahdilla  on rajansa,  edellyttää tavaroiden valmistusaikojen lyhentäminen
työn »voimaperäistämistä» eli pysyvän pääoman—koneiden, laitteistojen, järjestelmien, tuotantoti-
lojen j.n.e.—määrän ja arvon kasvattamista suhteessa vaihtelevan pääoman eli työvoimakustannus-
ten arvoon. Aiemmin on havaittu, että yhteisöverotuksella voi olla pääomien kasautumisnopeuden
hidastumista estävä vaikutus. Katsotaan seuraavaksi varasto- ja toimintavarausten kohdalla, miten
ne voivat vaikuttaa voiton suhdelukuun ja pääoman kasautumiseen esimerkkinä annettavissa olo-
suhteissa. Tätä ennen muunnetaan kuitenkin yhtälöä (11a) muotoon, joka huomioi varastot.

ΔC=
([1+

χ n mt

( χ
n
ct−1+χ

n
v t+χ

n
λ t)]C t)

C t

(2.11d)

Tämän yhtälön avulla voidaan laskea, miten pääoman kasautumisnopeus muuttuu, kun osatekijöille
m, c, v ja λ annetaan kasvukertoimet χ. On syytä huomata, että kasvukertoimien laskenta vaatii it-
sessään omat toimenpiteensä. Niiden saamien arvojen on nimittäin huomioitava yhteisöveron lisäksi
varasto- ja toimintavarausten vaikutukset. Näistä ensimmäisellä on taipumus laskea kerrointen ar-
voa—voihan itse pääomakanta C tässä mallissa kasvaa vain sisäsyntyisin tekijöin eli tulorahoituk-
sella  m ≡ R' –  R =  r. Tekijöistä jälkimmäinen taas tapaa pienentää yhteisöveron kerrointa  σ, joka
kasvattaa pääoman potentiaalista kasautumisnopeutta. Yhteisöveron ja varasto- ja toimintavaraukset
huomioivat kasvukertoimet on kirjoitettu yhtälöihin (15a) ja (15b).

χ (υ)2
=
([1+

m2−(σ m2−ρυ 2)

C2 ]C1)
C1

(2.15a)

χ (l )2
=
([1+

m2−(σ m2−ρ l 2)

C 2 ]C 1)
C 1

(2.15b)

Nähdään yhtälöiden muuttujien alaindekseistä, että kasvukerroin on laskettu yksinkertaisena vuo-
sien yksi ja kaksi prosentuaalisena erotuksena. Näiden yhtälöiden avulla saadaan lasketuksi kertoi-
met, joiden avulla pääoman kasautumisnopeuden määrittyminen huomioi sekä yhteisöveron että va-
rausten vaikutukset, kun oletetaan, että yritykset investoivat koko (netto)lisäarvonsa m – (σm – ρυ)
tai m – (σm – ρl). On huomattava, että muuttujien arvot ovat pyöristyksiä. 

27 Marx 2013 [1867], 161–162. Tämä pätee Marxin mukaan myös työvoimaan, ainoaan merkittävään markkinoilla
vaihdettavaan tavaraan, jota ei ole tuotettu kapitalistisesti. 
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Taulukossa 3.3. on muutamia olettamuksia, jotka on syytä tehdä tiettäväksi ilman, että ne johtavat
liian pitkälle meneviin yleistyksiin sen selitysvoimaisuudesta. Ensinnäkin oletetaan aiemmin kirjoi-
tettua mukaillen, että taulukon yritys28 sijoittaa koko lisäarvonsa (sarake neljä) pysyvään pääomaan
(sarake kaksi). Oletetaan, että lisäarvon suhdeluku pysyy samana eli m = 50 %. Oletetaan myös, että
yritys kasvattaa varastojaan (λ) tehdäkseen suurimman mahdollisen varastovarauksen ja käyttääk-
seen tätä vähennyksenä yhteisöverosta σm, jolloin ρυ = ρ × λ ja λ ≡ υ. Yhteisöverokanta otetaan an-
nettuna ja se on arvioitu  1/3:n suuruiseksi. Viimeiseksi oletetaan aiempaan tapaan, että yritys saa
koko tuotantonsa arvon wT = c + v + m myydyksi sen arvoa vastaavaan hintaan eli siten, että tuotan-
non markkinahinta vastaa sen tuotantohintaa eli hintaa, jolla yritys pystyy kattamaan kustannuksen-
sa ja saamaan tavarastaan täyden hinnan. Mikä tekee näiden olettamusten jälkeen taulukosta merkit-
sevän, on se, että mikäli yrityksen tuloksesta, sen lisäarvosta m vähennettäisiin yhteisövero σm, olisi
sen voiton suhdeluku ja suurin potentiaalinen pääoman kasautumisnopeus hitaampi kuin yhdessä
varastovarauksen kanssa. Samanaikaisesti merkitsevää on kuitenkin se, että ilman varastovarausta
niin voiton suhdeluvun laskunopeus kuin pääoman kasautumisnopeuden hidastumakin olisivat pie-
nemmät, kun oletetaan, että yritys sijoittaa hintakilpailussa pärjätäkseen tuloksensa pysyvään pää-
omaan. Varastovarauksella onkin tässä mallissa yrityksen kannattavuutta heikentävä vaikutus. Kun
pääomatulo- ja yhteisöverokantojen erotus on suuri, on yrityksen kannattavampaa pidättää voitot it-
sellään kuin jakaa ne osinkona omistajilleen. Mikäli yrityksiä kannustetaan tähän entisestään varas-
tovarauksella, voi se johtaa sekä tarpeettoman suuren varastokannan pitoon että investointeihin, jot-
ka lopulta työarvoteorian mukaisen arvolain mukaisesti pienentävät tuotannossa syntyneen lisäar-
von m suhdetta kokonaispääomaan C.29 

Tarkastellaan seuraavaksi toimintavarausta. Aiemmin nähtiin, että varastovaraus saattoi kan-
nustaa yrityksiä hyvin suurten varastojen kasaamiseen, voittojen pidättämiseen yrityksessä ja sitä
myöten investointeihin, jotka hintakilpailun paineessa kasvattavat pääoman elimellistä kokoonpa-

noa k '=
c
v

ja lisäarvon suhdeluvun m '=
m
v

pysyessä muuttumattomana tai kasvaessa elimellistä ko-

koonpanoa hitaammin (tai ollen myös lähtötasoltaan eri), voivat johtaa voiton suhdeluvun laskuun. 
Toimintavarauksen seuraukset voivat poiketa jonkin verran varastovarauksesta,  mutta sen

perusvaikutukset  ovat  jokseenkin samat;  toimintavaraus  voi ylläpitää suhteessa henkilöstövaltai-

28 Kuten aiemmissa taulukoissa 1., 2., 3.1., 3.2., 3.3. ja 4., myös tässä taulukossa kuvataan siis yksittäisen yrityksen ja 
sen pääomakannan kasautumista sekä sen pääoman tuottoa. 

29 Myöhemmin nähdään kuitenkin, että inflaatio voi vaikuttaa päinvastaisesti yrityksen kannattavuuteen, mikäli se
nostaa kertyneiden varastojen myyntihintaa. Tämä ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa, että yritysten oli pidettävä hy-
vin suuria varastoja suhteessa tulokseensa saadakseen maksimaalisen varastovarauksen. 
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t
1 100 100 50 10 3
2 136 100 50 12 3
3 156 100 50 14 4
4 172 100 50 16 4
5 194 100 50 18 5

t
1 17 50% 100% 17,14% 0,00%
2 17 50% 136% 14,72% 9,76%
3 17 50% 156% 12,09% 8,40%
4 17 50% 172% 13,03% 8,09%
5 17 50% 194% 12,17% 7,64%

(11d)

Taulukko 3.3. Pääoman tuotto, verotus, varastovaraus ja kasautuminen 
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sempia yrityksiä »pääomavaltaisempiin»—lainausmerkeissä siksi, että työvoimakin on pääomaa—
nähden, eivätkä ensimmäiset välttämättä pärjää tavaroiden vaihtoarvoja ja tuotantohintoja alas pai-
navassa hintakilpailussa ilman kyseistä toimintavarausta. Tähän seikkaan palataan seuraavassa ala-
luvussa, jossa käsitellään hintakilpailun vaikutusta yritysten kannattavuuteen; seikka, mikä on tähän
asti pidetty pimennossa olettaen, että yritykset saavat tavaransa myydyksi niiden tuotantohintaan.
Yhtälössä (15b) nähtiin, miten toimintavaraus vaikuttaa yrityksen pääoman kasautuman muutok-
seen kahden vuoden välillä. Otetaan vertailun vuoksi seuraavaan taulukkoon 6. tarkasteltavaksi yri-
tys, jonka lähtötilanne on sama kuin taulukon 5. yrityksellä. Aiemmasta poiketen yritys ei kuiten-
kaan sijoita pysyvään, vaan vaihtelevaan pääomaan. Muuttujien arvot ovat jälleen likiarvoja. 

Taulukosta nähdään, että yritys pyrkii minimoimaan yhteisöveronsa tekemällä toimintavarauksen,
jonka arvo ylittää yhteisöveron arvon. Tämän avulla yrityksen on mahdollista kasvattaa voittoaan
verrattuna tilanteeseen, jossa toimintavarausta ei ole tehty.30 Tämä auttaa yritystä ylläpitämään työ-
voimavaltaisempaa tuotantoa kuin tilanteessa, jossa toimintavarausta ei olisi yrityksen keinovalikoi-
massa. Toistaiseksi tehtyjen olettamusten varassa yrityksen on tässä mallissa kannattavaa kasvattaa
vaihtelevaa pääomaansa v ja sitä myöten palkkakustannuksiaan l (työvoiman sivukulut muodostavat
aina tietyn suhteellisen, prosentuaalisen osuuden palkkakustannusten »päälle»). Kun toimintavaraus
ylittää yhteisöveron summan σtmt, ei yritys maksa tuloveroa liikevoitostaan, ja voi vielä vähentää
toimintavarauksen ja yhteisöveron erotuksen  

Aiemmin on todettu, että yritysten ja pääomien välinen hintakilpailu saa yritykset laskemaan
tuotantohintojaan suhteessa kustannushintoihinsa ja pienentämään tavaroidensa vaihtoarvoja.31 Jät-
täen toistaiseksi huomioimatta tuotantovälineiden ja työvoiman tuottavuuden vaikutuksen tuotet-
tuun tavaramäärään, voidaan taulukoista 3.3. ja 3.4. nähdä se ero, että siinä missä ensimmäisessä
taulukossa yrityksen A vuosituotannon arvo (w =  c +  v +  m) kasvaa vuoden yksi summasta (w =
250) vuoden viisi summaan (w = 344) yhteensä 37,7 prosentilla, jälkimmäisen taulukon tapauksessa
on taas niin, että yrityksen B tuotannon arvo w kasvaa samalla aikavälillä 250:sta aina 859:ään eli
3,44-kertaiseksi.  Mikäli  oletetaan  monien  uusklassisten  taloustieteilijöiden tapaan,  että  yritykset
saavat aina koko tuotantonsa myydyksi tuotantohintaan32, käy vuosituotannon arvon ja hinnan kas-
vattaminen tätä myöten yksiin kasvavan pääoman tuoton, voiton suhdeluvun, ja pääoman kasautu-
misnopeuden (∆ [c +  v]) kanssa. Koska tätä olettamusta ei voida pitää todenmukaisena, voidaan

30 Hieman täsmällisemmin ilmaistuna ρtlt > σtmt, jolloin tämän epäyhtälön vasemman- ja oikeanpuoleisen tekijän ero-

tus ρtlt – σtmt vähennetään voiton suhdeluvun yhtälön p' =m
C

nimittäjästä, joka kasvattaa yrityksen voittoa.

31 Marxin lisäksi  tämän havainnon olivat  tehneet  monet hänen edeltäjänsä,  m.m. John Stuart Mill  (ks.  Mill 2008
[1848], 71,76). 

32 Shaikh 2016, 567–577.  
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t
1 100 100 50 80 26
2 100 150 75 120 40
3 100 225 113 180 59
4 100 338 169 270 89
5 100 506 253 405 134

t
1 17 50,00 % 100,00 % 25,00 % 0,00 %
2 25 50,00 % 66,67 % 30,00 % 23,34%
3 37 50,00 % 44,44 % 34,62 % 26,36%
4 56 50,00 % 29,63 % 38,57 % 28,87%
5 84 50,00 % 19,75 % 41,75 % 30,84%

(11d)

Taulukko 3.4. Pääoman tuotto, verotus, toimintavaraus ja kasvu (yritys B)
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olettaa, että taulukon 6. yritys ei tavaroineen pärjäisi todellisessa hintakilpailussa vaihtoarvoltaan ja
tuotanto- sekä markkinahinnaltaan edullisempien tavaroiden kanssa.33 

Tehdään seuraavaksi olettamukset siitä,  kuinka pääoman elimellisen kokoonpanon k '=
c
v

muutokset vaikuttavat työvoiman tuottavuuteen ja tuotantomäärään. Nähdään että yritysten A ja B
lähtötilanteessa,  vuonna yksi,  kuvattujen  yritysten  pääomakokoonpanot  ovat  identtiset  (so.,  k' =
100,00 %). Toisin sanoen yhtä pääomayksikköä c kohden on identtinen määrä työvoimaa v. Olete-
taan, että yksi pääomayksikkö yhtä työvoimayksikköä kohden tuottaa vuodessa yhden tavaran eli n
× c / n × v = n × q. Klassisen poliittisen talouden kielelle käännettynä oletetaan siis, että yhtä työnte-
kijää  kohden  olevien  tuotantovälineiden  määrällä  tuotetaan  tietty  määrä  tavaroita,  jolloin

Qw= f ( c
v ) eli  vuosituotannon tavaroiden määrä  on pääoman elimellisen  kokoonpanon funktio;

mitä korkeampi tämä kokoonpano on, sitä suurempi on tuotettujen tavaroiden määrä työntekijää tai
työvoimayksikköä kohden.34 Taulukko  3.5. näyttää, miten yksittäisen tavaran vaihtoarvo muuttuu
vuodesta yksi vuoteen viisi annetussa mallissa.

 

Mikäli oletetaan, että taulukoiden yritysten A ja B valmisteet ovat käyttöarvoltaan eli käytettävyy-
deltään ja käyttötarkoitukseltaan samanlaiset, on selvää, että puhtaasti vaihtoarvolla mitattuna taulu-
kon yrityksen A tavarat ovat paljon edullisempia kuin yrityksen B verrokkinsa. Tässä yhteydessä
esitetyt laskelmat näyttävät eri muuttujien arvot ja niiden pohjalta lasketut yhtälöt vaihtoarvoina.
Mikäli oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että yksi yksikkö muuttujaa w vastaa yhtä keskimääräis-
tä henkilötyövuotta, saadaan taulukoiden muuttujille vertailukohtaa yleisesti tunnettuihin ilmiöihin,
kuten juuri työvuosiin ja -aikaan. Yhtä lailla yleisesti tunnettu ilmiö on kuitenkin se, ettei tavaroita
vaihdeta markkinoilla pääsääntöisesti toisiinsa, vaan rahaan. Mikäli vaihtokauppaa harjoitetaan, on
tällöinkin kuitenkin arvioitava tavaroiden keskinäisiä arvoja toisiinsa, mikä tehdään pääsääntöisesti
sekin juuri rahan avulla. Niinpä meidän onkin seuraavaksi otettava analyysiimme mukaan raha, jon-
ka avulla voidaan nähdä, ettei yrityksillä ole mahdollista kulkea markkinoilla päinvastaisiin suun-
tiin, mitä tulee niiden valmistamien tavaroiden vaihtoarvoon sekä valmistamiseksi tarvittavien tuo-
tantovoimien keskinäissuhteisiin, kuten mainittuun pääoman elimelliseen kokoonpanoon k'. 

33 Taulukon 3.4. yritys voisi tietenkin koettaa harjoittaa tuotedifferointia ja pyrkiä monien ylellisyystuotteiden valmis-
tajien markkinoille, mutta kuten näillä markkinoilla ostavat kuluttajatkin, ovat myös tuottajat varsin harvassa, eivät -
kä ylellisyystuotteiden markkinat yleensä tarjoa kovin suurta kasvupotentiaalia. 

34 Voidaan esimerkiksi olettaa, että yksi työvoimayksikkö vastaa kokonaista henkilötyövuotta, ja voi täten jakautua
useamman tai harvemman työntekijän kesken aina sen mukaan, miten pitkästä vuosityöajasta on kunkin työntekijän
kohdalla kyse.  
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Yritys A

t
1 100 100 50 250 100 2,50
2 136 100 50 286 136 2,10
3 156 100 50 306 156 1,96
4 172 100 50 322 172 1,87
5 194 100 50 344 194 1,77

Yritys B

t
1 100 100 50 250 100 2,50
2 100 150 75 325 100 3,25
3 100 225 113 438 100 4,38
4 100 338 169 607 100 6,07
5 100 506 253 859 100 8,59

Taulukko 3.5. Vuosituotanto ja tavaroiden vaihtoarvo
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4. VAIHTOARVO, TUOTANTO- JA KUSTANNUSHINNAT SEKÄ PÄÄOMAN KASAUTUMINEN

Aiemmin on todettu, että pääoman elimellisellä kokoonpanolla on  taipumus kasvaa kapitalistisen
tuotannon kehittyessä. Tämän taipumuksen keskeiseksi selitystekijäksi on mainittu yritysten välinen
hintakilpailu. Mitä lyhyemmässä ajassa yritykset saavat tavaransa valmistetuksi, sitä pienempi on
niiden kustannus- sekä tuotantohintojen φk ja φp erotus. Arvokäsittein ilmaistuna, mitä lyhyemmässä
ajassa yritykset saavat ostamansa tavarat  w1 jatkotuotetuksi myytäviksi tavaroikseen  w2, sitä pie-
nempi on yritysten tuotannon arvonlisäys ja sitä kilpailukykyisempi niiden myyntihinta. Matemaat-
tisesti ilmaistuna arvonlisäys voidaan kirjoittaa yhtälöön w2 – w1 = w2 – (v2 + m2). Voi tuntua para-
doksaaliselta, miksi yritykset ehdoin tahdoin pienentäisivät arvonlisäystään.35 Voihan tavaroiden w2

ja w1 arvojen erotuksen kaventuminen pienemmän arvonlisäyksen myötä johtaa myös matalampaan

voiton suhdelukuun p ' =
m
C

, mikäli arvonlisäyksen kaventuminen tapahtuu lisäarvosta m, tai lisäar-

vo kaventuu suhteessa vaihtelevaa pääomaa eli työvoimakustannuksia v enemmän. Taulukossa 3.5.
nähdään, että taulukon 3.3. yrityksen arvonlisäys v + m kaventuu suhteessa pysyvään pääomaan c,
taulukon 3.4. yrityksen kannalta käy taas toisin. Kun oletetaan, että taulukoiden 3.3. ja 3.4. yritysten
valmistamat tavarat ovat käyttöarvoltaan eli käytettävyydeltään identtiset, ei voida kuitenkaan jat-
kaa päätellen,  että  taulukon 3.4.  yrityksen on oltava taulukon 3.3.  kilpailijaansa kannattavampi.
Pelkkä tavaran valmistamiseksi tarvittu työaika ei vielä nimittäin määritä tavaran vaihtoarvoa. Sen
sijaan vaihtoarvo määrittyy jonkin tavaran valmistamiseksi tarvitun yhteiskunnallisesti välttämättö-
män, keskimääräisen työajan nojalla. Mikäli jollakin markkinalla on vain kaksi yritysten A ja B val-
mistamaa tavaraa, on tämän markkinan tavaroiden yhteiskunnallisesti välttämätön keskimääräistyö-
aika näiden taulukoiden tavaroiden keskiarvo. Tämä lasketaan yhtälön (16) avulla.

μ A , B=
wA+wB

QA , B

, (4.1.)

jossa wA + wB = yritysten A ja B tuotannon kokonaisarvo ja QA,B = tuotannon määrä. Taulukosta 4.1.
nähdään, miten tämä yhteiskunnallisesti välttämättömän keskimääräistyöajan syntyminen johtaa ko.
tavaroiden markkinoilla vaihtoarvon syntyyn.

Tämä vaihtoarvon syntyminen yhteiskunnallisesti  välttämättömänä keskimääräistyöaikana  johtaa
vuoteen viisi tultaessa selvästi korkeampaan keskimääräiseen vaihtoarvoon taulukon 3.3. yrityksen
ja selvästi  alempaan taulukon 3.4.  yrityksen kannalta.  Oletetaan seuraavaksi,  että  näin syntynyt
vaihtoarvo vastaa tavaroiden markkinahintaa, sitä hintaa, jonka taulukoiden yritykset keskimäärin
saavat myymistään tavaroista. Oletetaan täten lisäksi, että tavaroiden hinnat vastaavat niiden vaihto-
arvoja w. Näin ollen voidaan kirjoittaa taulukkoon 4.2. keskimääräisen markkinahinnan syntyminen
taulukoiden 3.3. ja 3.4. yritysten valmistamille tavaroille. 

35 Ks. esim. Korpinen 1979, 16: »[m]iksi kapitalistit investoisivat niin, että voiton suhdeluku laskisi?» Korpinen, vaik-
ka vetoaakin Marxiin, ei selvästi vaikuta lukeneen Marxin selitystä tälle ilmiölle Pääoman 3. osasta (alaviite 36). 
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Yritys A Yritys B

Vaihtoarvo

1 2,50 2,50 2,50
2 2,10 3,29 2,70
3 1,96 4,51 3,24
4 1,87 6,39 4,13
5 1,77 9,31 5,54

Taulukko 4.1. Vaihtoarvon syntyminen
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Tässä taulukossa näytetään markkinahinnan φm muodostuminen tuotantohintojen eli yritysten myyn-
tihintojen pohjalta. Lihavoidut sarakkeet kuvaavat tuotantohintojen φp muutosta prosenttiyksiköissä.
Nähdään, että taulukon 3.3. yrityksen A tavarakohtainen markkinahinta muodostuu tuotantohintaa
selvästi korkeammaksi samalla, kun taulukon 3.4. yrityksen B markkinahinta laskee tuotantohinnas-
ta. Tämä tarkoittaa sitä, että taulukon yritys A tekee  lisävoittoa eli markkina- ja tuotantohintojen
erotukseen perustuvaa voittoa. Tämä erotus voidaan ilmaista yhtälössä φm – φp = φe ≡ me, jossa oi-
keanpuoleiset tekijät ovat lisävoitto, jolla voidaan tarkoittaa myös ns. ylimääräistä lisäarvoa.36 Tästä
on kahtalaiset seuraukset. A:n kannalta voi näyttää siltä, että sen voitot sikiävät »tyhjästä», eivätkä
perustu sen oman tuotannon mukaiseen arvonlisäykseen tai lisäarvoon. Tämä on pitkälti myös pe-
rusteltua. Marxin mukaan

[y]ksittäinen kapitalisti [tässä yritys – S.  H.] (tai myös kunkin tuotantoalan kaikki kapitalistit), jonka näköala on
rajoittunut, uskoo oikeutetusti, että hänen voittonsa ei ole peräisin yksistään siitä työstä, jota hän tai hänen alansa
käyttävät. Tämä on aivan oikein hänen keskimääräisen voittonsa osalta. … Työn säästäminen ‒ ei ainoastaan tie-
tyn tuotteen valmistamiseen tarvittavan työn, vaan myös työssä pidettävien työläisten lukumäärän ‒ sekä kuollen
työn (pysyvän pääoman) suurempi käyttö tuntuu taloudellisesti aivan oikealta toimenpiteeltä eikä näytä alkuun-
kaan millään tavoin koskettavan yleistä voiton suhdelukua ja keskimääräistä voittoa. Kuinka näin ollen elävä työ
voisi olla voiton yksinomainen lähde, kun kerran tuotantoon tarvittavan työmäärän pieneneminen ei ainoastaan
näytä olevan alentamatta voittoa, vaan päinvastoin on tietyissä oloissa voiton lisääntymiseen lähin lähde, ainakin
yksittäisen kapitalistin kohdalla?37

Taulukon 3.4. yrityksen kannalta tilanne on toisenlainen. Sen tuottamat tavarat ovat liian arvokkaita
ja kalliita, jotta ne pärjäisivät kilpailussa taulukon 3.3. yrityksen kanssa. Pärjätäkseen yrityksen tu-
lee laskea tavaransa kustannus- ja tuotantohintojen välistä erotusta, mikä tarkoittaa arvokäsittein
sitä, että tavaran w2 (eli yrityksen oman valmisteen) arvonlisäyksen v2 + m2 tulee supistua sen val-
mistamiseksi tarvittujen raaka- ja apuaineiden, puolivalmisteiden ja pysyvän pääoman arvoon c2 ≡
w1 nähden identtisesti taulukon 3.3. yrityksen tavoin. Tehdäkseen lisävoittoa, on yrityksen B taas
pienennettävä arvonlisäystään vielä kilpailijaansakin enemmän ja niin edelleen. 

Läpikäyty erittely on varsin pitkä mutta tarpeellinen, sillä sen on tarkoitus osoittaa, että hin-
takilpailu pakottaa yritykset toimimaan tietyllä tavalla riippumatta niiden käytössä olevista, vero-
tuksen mahdollistamista keinoista. Tämä ei tarkoita, että ne suhtautuisivat verotukseen välinpitä-
mättömästi. Kuten nähtiin taulukoista 3.3. ja 3.4., oli varastovarausta käyttävän yrityksen A mahdol-
lista vaihto-omaisuuttaan kasvattamalla pienentää yhteisöveroaan enimmillään ¼:lla. On selvää, että
tässä kohtaa olettamus vaihto-omaisuuden eli varastojen arvosta vaikuttaa taulukon laskelmien lop-
putuloksiin,  voiton suhdelukuun ja pääoman kasautumisnopeuteen.  Samaan aikaan on kuitenkin
realistista olettaa (vaikka valittujen muuttujien arvot onkin sinänsä valittu mielivaltaisesti), että yri-
tysten  keskimääräiset  varastot  ovat  selvästi  ennakonpidätyksen  alaisia  palkkakuluja  pienemmät.
Näin ollen se, että »henkilöstövaltaisemman» yrityksen B on esimerkeissä mahdollista käyttää toi-
mintavarausta yhteisöveron minimoimiseen, on verraten todenmukainen, ja sitä voidaan käyttää teo-
reettisena esimerkkinä siitä, miten yritysten on ollut mahdollista toimia ennen vuoden 1993 tulove-

36 Ks. yhtälö (4.2.), joka selittää saman ilmiön toisin olettamalla, että pääomakannaltaan kookkaammat yritykset ovat
samalla hintakilpailukykyisempiä.  

37 Marx 1976 [1894], 174–175. Kursivointi lisätty. 
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Yritys A Yritys B

1 £2,50 0,00% £2,50 £2,50 0,00% £2,50
2 £2,10 +0,60% £2,70 £3,29 -0,60% £2,70
3 £1,96 +1,28% £3,24 £4,51 -1,28% £3,24
4 £1,87 +2,26% £4,13 £6,39 -2,26% £4,13
5 £1,77 +3,77% £5,54 £9,31 -3,77% £5,54

Taulukko 4.2. Markkinahinnan muodostuminen 
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rouudistusta. 
Tässä alaluvussa on esitetty yksinkertaisia algebraalisia menetelmiä käyttäen esimerkit siitä,

miten hintakilpailu kahden yrityksen välillä johtaa jonkin tavaran vaihtoarvon w syntyyn. Tämä tar-
kastelu on kuitenkin mahdollista ylittää myös pääoman tasolle, mitä voidaan pitää perusteltuna, kun
tässä asiayhteydessä ylisummaan puhutaan pääoman tuotosta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tau-
lukossa 4.2. näytetään, miten markkinahinta muodostuu kilpailun vaikutuksesta kahden yrityksen
(A, B) ja kahden tavaran (wA, wB) välillä aritmeettisena keskiarvona (wA + wB /QA,B), jossa QA,B = ta-
varoiden lukumäärä.  Kokonaisella,  tätä määrittelemättömän paljon suuremmalla ja moniyrityksi-
semmällä markkinalla,  voiton suhdeluku määräytyy yritystä  kohden siten,  että kunkin yrityksen
prosentuaalinen osuus markkinan kokonaispääomasta määrittää sen saaman hintaosuuden markki-
nalla olevien tavaroiden yhteenlasketusta hinnasta. Tämä voidaan ilmaista yhtälössä (4.2.). Yhtälös-
sä näytetään  k:nnen yrityksen voiton suhdeluku laskettuna yrityksen pääoman markkinaosuuden
avulla.

φ k=
(∑ma ,... , n[ Ck

∑C a , ... , n ])
C k

(4.2.)

Yhtälön osoittajan kaarisulkein merkitty lisäarvon summaoperaattori ∑ma, …, n kuvaa kaikkien mark-
kinalla toimivien yritysten yhteenlaskettua lisäarvoa. Toinen summaoperaattori ∑Ca, …, n vastaavasti
laskee yhteen kaikkien markkinalla toimivien yritysten kokonaispääoman. Kun kaarisulkein merki-
tyn osoittajan vasemmanpuoleinen tekijä kerrotaan oikeanpuoleisen, hakasulkein merkityn tekijän
osamäärällä, saadaan osoittaja, joka jaettuna nimittäjällä Ck, k:nnen yrityksen pääomalla, tuottaa tä-
män pääoman voiton suhdeluvun φk.38 Tämän avulla on mahdollista ymmärtää, miksi jonkin mark-

kinan k:nnen yrityksen voiton suhdeluku ei määräydy yhtälön p ' k=
mk

C k

eli yrityksen itsensä lisäar-

von ja pääoman osamäärän, vaan yhtälön (4.2.) oikeanpuoleisen tekijän osamäärän mukaisesti. Kos-
ka yritysten pääoman elimelliset kokoonpanot  k' ja lisäarvon suhdeluvut  m' poikkeavat toisistaan
toimialoittain ja niiden välillä, eikä yhtälön (4.2.) mukaan muodostuva keskimääräinen voiton suh-
deluku osu kuin harvoin yksiin jonkin tietyn yrityksen »oman» voiton suhdeluvun kanssa. Mikäli
käytetään Steuartin käsitteitä, voidaan sanoa yhtälön (4.2.) kuvaavan »varallisuuden siirrosta» (kau-

pankäynnistä) sikiävää ja yhtälön p ' k=
mk

C k

kuvaavan »varallisuuden tuotantoon» perustuvaa voit-

toa. Taloudessa syntyvät voitot perustuvat todellisuudessa aina näihin kahteen lähteeseen ja ovat
usein niiden sekoitusta.39 

On syytä tehdä tiettäväksi, että yhtälö (4.2.) perustuu olettamukseen, joka ei ole teoreettisesti
järin pitävä, mutta jota voidaan käyttää eräänlaisena ennusteena tai oletuksena lisäarvon markkinoil-
la tapahtuvaa jakautumista selitettäessä. Pääomakannan suhteellinen koko, toisin kuin yhtälössä ole-
tetaan, ei vielä sellaisenaan määrää lisäarvon suhteellista jakautumista yrityksittäin. Sen sijaan kan-
nan koko toimii estimaattina sille, miten hintakilpailukykyinen jokin k:nnes yritys on suhteessa ver-

38 Yhtälö (4.2.) perustuu Ramos-Martinezin ja Rodriguez-Herreran näkemykseen, jonka mukaan »[k]eskimääräiset
hinnat vastaavat yleensä tuotantohintoja, jotka määräytyvät tavaroiden tuottamiseen tarvitun pääoman määrän en-
nemmin kuin niiden valmistamiseksi tarvitun työn [v + m] määrän mukaisesti» (Freeman ja Carchedi (toim.) 1996,
54. Suom. tekijän.  

39 Steuart 1966 [1767], 179,180; Shaikh 2016, 12,210–211,212,231–232. Steuartin käsittein voidaan puhua myös suh-
teellisesta ja positiivisesta voitosta, joista ensimmäinen perustuu varallisuuden siirtoon, jälkimmäinen taas uuteen
arvonlisäykseen tai varallisuuden lisäykseen. Marxin mukaan on kuitenkin huomioitava, että koko talouden tasolla
vain uuteen arvonlisäykseen perustuva voitto lisää varallisuuden määrää, sillä varallisuuden siirtoon—tavaroiden
osto- ja myyntihintojen väliseen, positiiviseen erotuksen—perustuvan voiton vastinparina on aina tähän erotukseen
perustuva tappio eli se, että osa myyjistä saa myyntivoiton suuruisen tappion osakseen.
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rokkeihinsa. Tämä on syytä huomioida, jotta voidaan välttää johtopäätökset, jonka mukaan pääoma-
kannan tai pääoman elimellisen kokoonpanon k' (suhteellisesti tarkasteltuna) korkea osamäärä sel-
laisenaan selittäisivät hintakilpailukykyä. 

Taulukko 4.3. antaa useamman yrityksen valmistaman tavaran esimerkin siitä, miten niiden
kaikkien yhteenlaskettu lisäarvo m jakautuu hintamekanismin avulla niiden keskisesti yhtälön (4.2.)
mukaisesti. Kuten taulukossa 4.2., muodostuu tässäkin taulukossa nk. keskimääräinen voiton suhde-
luku, jonka nähdään poikkeavan tavaraa wD lukuunottamatta selvästi alkuperäisestä, tuotantohintaan
φp perustuneesta voittoasteesta. Summarivin  ∑ muuttujat näyttävät yhtälössä (4.2.) tarvitut koko-
naispääoman ja lisäarvon summat pyöristettynä lähimpään desimaalittomaan lukuun. 

Kun ymmärretään, ettei jonkin yrityksen k liikevoitto eli komponentti, josta yhteisövero σm kanne-
taan, perustu välttämättä miltei laisinkaan yrityksen omaan arvonlisäykseen  m +  v, ymmärretään
myös, ettei tämä arvonlisäys ole välttämättä kovin suorassa suhteessa yrityksen maksamiin veroi-
hin. Kun katsotaan historiaa taaksepäin ja tarkastellaan myös toiminta- ja varastovarausten kaltais-
ten verovähennysten vaikutusta, voidaan helposti sortua päättelemään, ettei yritysten omalla tuotan-
toprosessilla ole merkitystä niiden tuloksen ja verotuksen kannalta. Mikäli ei kuitenkaan ymmärretä
yritysten vaihtoarvon, tuotantohinnan sekä markkinahinnan välistä eroa, ei ymmärretä myöskään
sitä mekanismia, joka johtaa yritysten voittojen »uusjakoon» niiden hintakilpailukyvyn, ei niiden ta-
varoiden arvokokoonpanon w = c + v + m perusteella. Samalla ei myöskään ymmärretä sitä, miksi
ja miten taulukossa 4.3. kuvattu, yhtälön (4.2.) avulla laskettu, keskimääräinen voiton suhdeluku voi
laskea. Samalla ei myöskään hahmoteta, miksi pääoman kasautumis- sekä kansantuotteen kasvupro-
sentti voivat ajan myötä pienentyä. 

Aiemmin mainittu  on tärkeää,  kun pyritään ymmärtämään annetuista  muuttujista  olevan,
diskreetin  aikasarja-aineiston tai  poikkileikkausaineiston pohjalta  laadittujen analyysien tuloksia.
Näitä katsotaan seuraavassa alaluvussa ennen kuin palataan tarkemmin verotuksen ja varausten pa-
lautevaikutukseen pääoman tuottoon ja kasautumiseen.

5. LISÄARVON JA VOITON SUHDELUVUT, PÄÄOMAN ELIMELLINEN KOKOONPANO. ESIMERKKEJÄ

Marxin mukaan voiton suhdeluvun p ' =
m
C

, jossa C = c + v, keskeiset määrittäjätekijät ovat lisäar-

von suhdeluku m '=
m
v

ja pääoman elimellinen kokoonpano k '=
c
v

. Toisin sanoen voiton suhdelu-

vun funktio voidaan kirjoittaa yhtälöön f(p') = m', k'. Kun mitataan riippuvuussuhteita, voidaan tämä
ilmaista muodossa x1, x2 → y1, jossa vasemmanpuoleiset, riippumattomat tekijät ovat m' ja k' ja oi-
keanpuoleinen, riippuva tekijä voiton suhdeluku p'. Tässä asiayhteydessä ei ole kuitenkaan tuotettu
kahden riippumattoman ja yhden riippuvan tekijän välisiä tilastoanalyysejä, vaan alaluvussa esite-
tään aina yhden riippumattoman ja yhden riippuvan muuttujan analyysit. 

Lisäarvon ja voiton suhdelukujen yhtälöistä nähdään niiden olevan identtiset lukuunottamat-
ta näistä jälkimmäisen nimittäjässä olevaa pysyvää pääomaa c. Täten suhdelukujen erotus pohjautuu
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Tavara C c v m

40 20 20 10 25,00 % 50 15,63 % -37,50%

60 35 25 13 20,83 % 72,5 15,63 % -25,00%

80 50 30 15 18,75 % 95 15,63 % -16,67%

100 70 30 15 15,00 % 115 15,63 % +4,17%

120 100 20 10 8,33 % 130 15,63 % +87,50%
∑ 400 63
Laskettu käyttäen yhtälöä (4.2.)

Taulukko 4.3. Lisäarvon ja voittojen jakautuminen markkinoilla 
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aina pysyvän pääoman suuruuteen; kun oletetaan lisäarvon m ja vaihtelevan pääoman v suureiden
säilyvän muuttumattomina, saadaan lisäarvon suhdeluku vähentämällä voiton suhdeluvun nimittä-

jästä pysyvä pääoma c, so. m '=
m

C−c
. Näin onkin selvää, kuten Marx toteaa Pääoman 3. osassa,

että lisäarvon suhdeluku on aina voiton suhdelukua korkeampi.40 Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että
jonkin markkinan keskimääräinen voiton suhdeluku φm, jonka muodostuminen nähtiin yhtälön (4.2.)
avulla lasketussa taulukossa 4.3., olisi välttämättä lisäarvon suhdelukua alempi jonkin markkinoilla
olevan  k:nnen yrityksen kannalta. Koko markkinan (ja talouden) tasolla näin on kuitenkin välttä-
mättä oltava riippumatta hintamekanismin avulla muodostuneesta, keskimääräisestä voiton suhdelu-
vusta ja yhtälössä (4.2.) kuvatusta lisäarvon m uudelleenjaosta. Nämä ja aiemmin esitetyt huomiot
ovat elimellisen tärkeitä, kun katsotaan seuraavaksi, miten voiton suhdelukua p' voidaan selittää li-
säarvon suhdeluvun m' ja pääoman elimellisen kokoonpanon k' avulla. 

Katsotaan aluksi, miten voimakkaasti lisäarvon suhdeluvun avulla selittää voiton suhdelu-
vussa tapahtuvat muutokset. Tätä varten, kuten seuraavissakin esimerkeissä, on laadittu yksinker-
taista, pienimmän neliösumman menetelmää käyttäen lineaarista riippuvuussuhdetta mallintava reg-
ressiomalli. Kuvaajassa riippumattoman muuttujan arvopisteet ovat poikkileikkausaineistossa olevia
lisäarvon suhdelukuja niille suomalaisille toimialoille, joilta on ollut saatavissa ko. suhdeluvun las-
kemiseksi vaadittavia tietoja valituilta vuosilta 1976 ja 1986. Vuosien valinta perustuu tutkimuksen
aikarajaukseen, vuosiin 1966–92. Riippuvan muuttujan arvopisteet ovat samoin niiden suomalaisten
toimialojen, joilta on ollut saatavissa suhdeluvun laskemiseksi tarvittuja tietoja, voiton suhdelukuja.
Näiden kahden muuttujan riippuvuussuhdetta varten on tarvittu kolmen muuttujan (c, v ja m) aika-
sarjat, joista lisäarvo on tässä kansantalouden tilinpitoon pohjautuvien toimialojen (A–T – (K + T))
yritysten (S11) toimintaylijäämä (B2NT), vaihteleva pääoma samojen toimialojen yritysten makse-
tut palkansaajakorvaukset (D1K) ja pysyvä pääoma samojen toimialojen yritysten kiinteän pääoman
bruttomuodostuksen (TOT) nettokanta (N).41 Kuten on aiemmin todettu, ja mikä nähdään yhtälön

(2.10.)  osoittajassa  olevasta  pääoman  kasvukertoimesta [1+
m3

c2+v3
] ,  lasketaan  voiton  suhdeluku

aina edellisen vuoden pysyvän pääoman arvoja käyttäen. Tämä perustuu, niin kuin on sanottu, kaa-
vamaiseen vakio-oletukseen siitä, että pysyvän pääoman kiertoaika on vuosi eli virtasuureet m ja v
mittaavat arvonlisäystä aina vuoden ikäiselle pääomakannalle. Olettamus antaa meille kaavamaisen
mahdollisuuden voiton suhdeluvun mittaamiseen, joskin se jättää samalla huomiotta pysyvän pää-
oman c keskimääräisessä kiertonopeudessa tapahtuvat muutokset; ei ole sanottua, että tämä kierto-
nopeus olisi sama kaikilla kansantalouden toimialoilla puhumattakaan niillä toimivista yrityksistä,
jotka käyttävät toisistaan poikkeavia tuotantomenetelmiä sekä eri ikäisiä koneita, laitteistoja, toimi-
tiloja j.n.e. Tämä rajoitus huomioiden voidaan kuitenkin esittää seuraavassa näytettävä regressio-
malli. Riippuvan ja riippumattoman muuttujan arvot ovat ko. sarjojen arvopisteiden luonnollisia lo-
garitmeja. Tämä yhteismitallistaa annettujen muuttujien arvoilla erisuuruiset toimialat keskenään,
mikä auttaa niiden kovariaation ja korrelaation hahmottamisessa. 

40 Marx 1980 [1894], XXX.
41 Tilastokeskus, Tuotanto- ja tulonmuodostustilit 1975–2015; Bruttokanta, nettokanta,  kiintäen [sic] pääoman kulu-

minen ja poistuma 1975–2015. Tilastokeskuksen PX-Web-tietokannat. <http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Stat
Fin/StatFin__kan__vtp/?tablelist=true> [haettu 9.10.2016]  
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f(x) = 0,08 + 0,35x + 0,05 R2 = 0,64
Kov. = 0,01 n = 28 
p = 0,005 df = 31
Var. m' = 1,23 Var. p' = 1,22

Tässä esitettävien laskelmien trendiviivan yhtälö on 

Y = aX + b + ε,

jossa Y = selitettävän muuttujan arvo a = vakio, X = selittävän muuttujan arvo, b = regressiokerroin
ja ε = jäännöstermi. Nähdään, ettei lisäarvon ja voiton suhdelukujen välillä ole näin mitattuna tilas-
tollisesti  merkitsevää korrelaatiota.  Tämä nähdään Pearsonin korrelaatiokertoimen neliöstä (R2 =
0,64). Muuttujat ovat toisistaan käytännössä riippumattomat kovarianssilla mitattuna (kov. = 0,01).
Variaatiokerroin tuottaa riippumattomalle ja riippuvalle muuttujalle hyvin samanlaiset arvot (m' =
1,23 ja p' =1,22).42 Kuvaajassa tämä tilastollisesti merkitsevän, lineaarisen riippuvuussuhteen puut-
tuminen nähdään siitä, etteivät kuvaajan arvopisteet jakaudu tasaisesti koordinaatiston 45º:n lävistä-
jälle. Nollahypoteesi H0 on kuitenkin mahdollista hylätä, sillä yksisuuntainen t-testi tuottaa selittä-
vän ja selitettävän muuttujan vertailun tulokseksi arvon p = 0,005, jolloin muuttujien keskinäisvaih-
telua ei voida pitää vain otantavirheisiin perustuvana.43 Lisäarvon ja voiton suhdeluvun osoittajan m
vakioinnilla voidaan kuitenkin esimerkinomaisesti tuottaa vahvempi (joskaan ei merkitsevä, so. >
0,95) riippuvuussuhde annettujen muuttujien välille. Tämä näytetään kuvaajassa 5.2., jossa lisäarvo
on  vakioitu  kaikkien  toimialojen  lisäarvojen  keskiarvoksi.  Muuttujat  perustuvat  jälleen  vuosien
1976 ja 1986 toimialoittaiseen poikkileikkausaineistoon. 

42 Variaatiokertoimen ν=σ
μ merkkinä käytetään tässä yhteydessä lyhennettä var.,  sillä  v on varattu jo vaihtelevan

pääoman merkinnäksi. Koska jälkimmäistä käytetään tässä yhteydessä paljon useammin kuin variaatiokerrointa, on
menettely katsottu perustelluksi. 

43 Yksisuuntaisuutta voidaan perustella sillä, että lisäarvon suhdeluvun m' keskiarvo on käytännössä aina korkeampi
kuin voiton suhdeluvun p'. 
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f(x) = 0,07 + 0,37x R2 = 0,70
Kov. = 0,02 n = 28
p = 2,579 df = 31
Var. m' = 1,27 Var. p' = 1,26

Havaitaan, että lisäarvon  m vakiointi tuottaa kuvaajan arvopisteiden heteroskedastisen jakauman.
Toisin  sanoen,  kun pysty-  ja  vaaka-akselilla  edetään poispäin  origosta,  arvopisteiden hajonta  ja
poikkeama trendiviivasta kasvaa. Riippumattoman ja riippuvan muuttujan kovarianssi  on jälleen
verraten vähäinen (kov. = 0,02). Muuttujien sarjojen variaatiokerroin tuottaa jälleen varsin saman-
suuruiset arvot kuin kuvaajan 5.1. kohdalla. Koska lisäarvon vakiointi on tehty niin selittävän kuin
selitettävänkin muuttujan kohdalla, ei näiden keskiarvoja voida pitää enää samoin toisistaan riippu-
mattomina, jolloin t-testin tuottama p-arvo on tilastollisesti merkitsemätön. Huomataan lisäksi, että
vaikka sekä lisäarvon että voiton suhdeluvun osoittaja m on vakioitu, ei lisäarvon suhdeluvulla voi-
da selittää tilastollisesti  merkittävällä  tavalla  voiton suhdeluvussa tapahtuneita  muutoksia  toimi-
aloittain vuosina 1976 ja 1986. 

Mainittu on kuitenkin linjassa aiemmin tässä yhteydessä kirjoitetun kanssa. Vaikka eräänlai-
sena lisäarvon estimaattina tässä käytetty toimintaylijäämä (B2NT) kuvaa annettujen toimialojen
yritysten  arvonlisäystä  vähennettynä  palkansaajakorvauksilla  (D1K),  mitataan  tämä  arvonlisäys
vasta jälkikäteen toimialojen saamista myyntituloista. Koska nämä markkinahintoihin φm perustuvat
tulot voivat aiemmin esitettyyn tapaan poiketa varsin suuresti tuotantohintaperusteisista vastineis-
taan φp, on ymmärrettävää, ettei lisäarvon suhdeluvulla ole voiton suhdelukuun täysin lineaarista se-
lityssuhdetta.44 

Kuvaajissa 5.1. ja 5.2. annetut toimialat eivät muodosta suljettua järjestelmää. Toisin sanoen
niiltä voi »päästä» myyntihintojen muodossa lisäarvoa  m niin ulkomaille kuin muillekin talouden
sektoreille. Vaikkei sitä voida annettujen kuvaajien poikkileikkausaineistosta nähdäkään, on myös
niin, että verojen ja varausten aikaansaama palautevaikutus määrittää sitä, miten suuri osuus jonakin
vuonna t syntyneestä lisäarvosta m tulee verotetuksi saaduista myyntituloista ym, kuinka suuri osa on
tullut tosiasiallisesti varatuksi m.m. toiminta- ja varastovarauksina, kuinka suuri osa on jonkin toi-
mialan suhteellisen hintakilpailukyvyn heikkouden takia »valunut» ulkomaisille kilpailijoille j.n.e.

44 Tilastokeskuksen määritelmän mukaan »[t]oimintaylijäämä (netto) … vastaa tuloa, jonka yksiköt saavat tuotantovä-
lineidensä omasta käytöstä.» Tilastokeskus, käsitteet ja määritelmät. <https://www.stat.fi/meta/kas/toim_ylijaama
.html> [haettu 11.10.2016]. Toisin sanoen tämä ylijäämä perustuu vasta jälkikäteen saatavaan myyntituloon.
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Toisin sanoen vuonna t + 1 sijoitettavissa olevat toimintaylijäämät tai voitot voivat perustellusti poi-
keta annetulla tavalla ja annetun suuruisesti kunkin sektorin tuotantohintoihin perustuvasta jäämäs-
tä. 

Katsotaan seuraavaksi, miten pääoman elimellisen kokoonpanon k' ollessa riippumaton teki-
jä voidaan selittää voiton suhdeluvun, riippuvan tekijän, arvoissa tapahtuvaa muutosta. Tämä on eri-
tyisen mielenkiintoista aiemmin esitetyn kannalta—onhan kirjoitettu, että pääoman elimellisellä ko-
koonpanolla on taipumus kasvaa, ja tällä taipumuksella voi olla seurauksenaan voiton suhdeluvun
lasku. Aiemmasta alaluvusta 4. on havaittu, etteivät jonkin yrityksen (tässä toimialan) pääomako-
koonpano ja voiton suhdeluku välttämättä muutu toisiinsa nähden käänteisessä suhteessa, vaan jois-

sakin  tilanteissa  kokoonpanon k '=
c
v

osamäärän  kasvu  voi  osua  ajallisesti  yksiin  suhdeluvun

p ' =
m
C

osamäärän kasvun kanssa.  Tätä  on selitetty ennen kaikkea yhtälön (4.2.)  avulla;  jonkin

k:nnen yrityksen kokonaispääoma C toimii eräänlaisena »magneettina», vetäen puoleensa muiden
yritysten lisäarvoa hintamekanismin avulla. Mikäli tarkastellaan diskreettejä suhdeluvun ja kokoon-
panon aikasarjojen keskinäisvaihtelua ja korrelaatiota, voidaan päästä erilaisiin kuin tässä esitettä-
viin tuloksiin. Nyt, kuten aiemminkin, tarkastellaan toimialoittaista poikkileikkausaineistoa vuosilta
1976 ja 1986, mikä ei mahdollista yksittäisten toimialojen tai koko talouden keskimääräisen suhde-
luvun ja kokoonpanon muutosten tarkastelua. Keskeistä tässä yhteydessä on kuitenkin aiemmin esi-
tettyyn tapaan se, että annettujen muuttujien korrelaatiota ja kovarianssia tarkasteltaessa voi vaikut-
taa ensi alkuun siltä, ettei niiden välillä ole tilastollisesti merkityksellistä syy-seuraussuhdetta.

f(x) = 0,41 – 0,01x R2 = 0,04
Kov. = 0,00 n = 28
p = 0,004 df = 31
Var. m' = 1,25 Var. p' = 1,22

Kuvaajan 5.3. yhtälöstä nähdään, että pääoman kokoonpanon muutoksen avulla ei voida näin tar-
kasteltuna käytännössä selittää voiton suhdeluvun muutosta. Yhtälöstä nähdään kuitenkin, että suh-
de on negatiivinen, kuten odotettua. Toisin sanoen niillä toimialoilla, joilla pääoman elimellinen ko-
koonpano on ollut keskimääräistä korkeampi, myös voiton suhdeluku on ollut aavistuksenomaisesti
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keskimääräistä alhaisempi. Kuvaajan 45º:n lävistäjästä ja trendikäyrästä nähdään myös graafisesti,
että tämä negatiivinen suhde on hyvin heikko. Koordinaatiston arvopisteistä nähdään samanaikai-
sesti, että niiden keskihajonta on verraten suuri. Tämä selviää myös riippumattoman muuttujan  k'
arvosarjan keskihajonnasta (0,31).  Kovarianssi on muuttujien välillä käytännössä nolla eli ne ovat
toisistaan riippumattomat (kov. = 0,00).45 Variaatiokertoimien arvot ovat jälleen varsin lähellä toi-
siaan. 

Kaikkinensa kuvaajasta 5.3. nähdään, että pääoman elimellisen kokoonpanon avulla ei juuri-
kaan voida selittää voiton suhdeluvussa tapahtuvia muutoksia. Alaluvussa 4. mainitut tekijät selittä-
vät pitkälti riippuvuussuhteen heikkouden. Koska toimialat ja niillä toimivat yritykset, joiden pää-
oman elimellisen kokoonpanon osamäärä c/v on korkea, voivat myös hinnoitella tavaransa verraten
alhaisiksi, ja tehdä täten tuotanto- ja markkinahintojen erotukseen φm – φp = φe ≡ me perustuvaa lisä-
voittoa. Tämän lisävoiton tai toisin käsitettynä ylimääräisen lisäarvon jakautumista on mallinnettu
taulukossa 4.3. yhtälön (4.2.) avulla. Koska voiton suhdeluvun osoittajan, lisäarvon m, vastineena
on tässä yhteydessä käytetty toimintaylijäämää (B2NT), ja kuten todettua, voi tämä ylijäämä pitää
sisällään myös lisävoittoja, on varsin selvää, että pääoman elimellisen kokoonpanon osamäärän ja
voiton suhdeluvun välinen riippuvuussuhde on syystäkin hämärtynyt. 

Mikäli tehdään kuvaajan 5.2. tiettyjä vakiointeja, voidaan nähdä, että kokoonpanon k' osa-
määrän c/v ja voiton suhdeluvun p' välinen käänteissuhde voidaan »kaivaa» näkyviin. Kuvaajassa
5.4. nähdään mainitun kokoonpanon kasvun selittävän voiton suhdeluvussa tapahtuvan laskun pal-
jon selkeämmin kuin kuvaajassa 5.3. Tämä on saatu aikaan vakioimalla kokoonpanon osamäärän
nimittäjä v, voiton suhdeluvun osoittaja m sekä nimittäjän toinen osatekijä, joka on samainen v. Va-
kioiduiksi muuttuja-arvoiksi on valittu kummankin tekijän toimialoittainen keskiarvo vuosina 1976
ja 1986. 

f(x) = 2,83 – 3,47x R2 = 0,83
Kov. = - 0,04 n = 28
p = 8,295 df = 31
Var. k' = 1,27 Var. p' = 1,26

Kuvaajasta nähdään aiempaa selkeämpi lineaarinen riippuvuussuhde annettujen kahden muuttujan

45 Voiton suhdeluvun p' arvosarjan keskihajonta on selvästi alempi, 0,08, vuosien 1976 ja 1986 toimialoittaisessa ai-
neistossa. Kovarianssi on hienoisen negatiivinen, jos sitä jatketaan neljänteen desimaaliin (- 0,005). 
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välillä. Nähdään yhtälön kuvaajasta ja kuvaajasta itse, että sen trendikäyrän kulmakerroin on selväs-
ti jyrkempi kuin kuvaajassa 5.3. Kun pystyakselilla olevat pisteet saavat korkean arvon, saavat ne
vaaka-akselilla vastaavasti matalan arvon ja toisin päin. 

[…]
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