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ALKVLAVSE 

Marxilaisen taloustieteen alkeiden opiskeluun soveltuvan 
( 	 sut>menkielisen Oppikiif"jan tarve on ollut olemassa jo usei

den vuosikymmenien ajan, mutta erityisen suureksi se on 
muodostunut nyt, toisen maailmansodan jalkeen, jolloin 
maamme ty6vaenliikkeen voimakkaan kehityksen rinnalla 
harrastus marxilaisen teorian, eika vahiten marxilaisen ta
loustieteen opiskeluun on saanut ennen nakemattoman laa
juuden. Kymmenet tuhannet tyolaiset ja pienviljelijat, nuo
ret ja vanhat, ovat sodan opettamina huomanneet, etta ne 
opit ja selitykset yhteiskunnasta ja sen taloudesta, joita 
heille on tahan saakka totuuksina tarjottu, eivat sita ole
kaan. He alkavat nahda, etta se yhteiskunta, jota heille 
on noissa opeissa vakuutettu parhaaksi ja ainoaksi mahdol· 
liseksi, heittelehtii juopuneen ohjaamien vankkurien tavoin 
maantienojasta toiseen, sodasta talouspulaan ja talous
pulasta sotaan. 

Toinen maailmansota ja sen jaJkeinen kehitys on auttanut 
yha useammat ihmiset huomaamaan, eWi marxilaise.t opit, 
jotka heille tarjotuissa teoksissa on ylimielisesti, lainkaan 
todistelematta selitetty vanhentuneiksi, eHivaan elamaan 
soveltumattomaksi haaveiluksi, ellei vielakin pahemmaksi, 
ovat muuttuneettodellisuudeksi sodan voittaneessa Neu" 

. vostolHtossa; Siena koko jattilaisvaltion sosialistista ta
10useHimaaohjataain Marxin ja Engelsin luoman, Leninin 
ja St.alinin edelleen kehittaman talousteorian pohjalla. Sen 
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lisaksi on kymmenkunta kansandemokraattista maata n. 
600 miljoonaisine vaestoineen astunut samalle Helle. 
Marxilais-leniniliiisen talousopin tietoinen talouspolitiik
kaan sovelluttaminen on tehnyt noille maille mahdolliseksi 
korjata muutamassa vuode,ssa sodan aiheuttamat vauriot. 
nostaa kansan elintaso korkeammalle kuin koskaan ennen 
j a ryhtya rakentamaan talouspulista j a muista hairioista 
vapaata sosialistista. talouUa. 

Mielenkiinto marxilaisuutta kohtaan, jota meillakin tun
netaan ruumiillisen, jopa yha enemman my6s henkisen 
tyOn tekijiiin keskuudessa, on nUn ollen enemman kuin {'le
rusteltu. 

Siihen tutustuminen on kuitenkin tuottanut ja tuottaa 
edelleen suuria vaikeuksia. Tosin maassamme on nyt kol
men vuoden aikana julkaistu ja levitetty erikoisesti Kan
sankulttuurin toimesta enemman marxilaista kirjallisuutta 
kuin edellisten 30 vuoden aikana, mutta siita huolimaUa 
ei esim. marxilaisen taloustieteen opiskelu asiaan aikai
semmin perehtymattomille ole helppoa. Pari, vuosikymme
nia sitten julkaistua oppikirjaa ovat metodisesti vanhen
tuneita ja mika pahempi, muuttuneet antikvaarisiksi har
vinaisuuksiksi. Niin valtava merkitys kuin Kansan-kutttuu
rin pian ilmestyvilla Paaoman I osan toisella painoksella 
ja II osan ensimmaisellii painoksella tulee olemaankin, 
eiviit nekiiiin voi kokonaan korvata oppikirj aa, koska Paa
oma on tieteellinen tutkimusty6, joka- ei metodinkaan kan
nalta sovellu oppikirjaksi, vaikka jattaisimmekin sen taval
lisesti liian suureksi kuvitellun vaikeatajuisuuden huo
mioon ottamatta. 

Poistaakseni edes osittain e.m. oppilttrjan puutteen, jon
ka ty6ssani Sirola-opiston opettajana ja ,erilaisten kurssien 
luennoitsijana olen erityisen selvasti havainnut, rohke
nin ryhtya laatimaan nyt lukijoille tarjottavaa oppikirjaa. 
SHna on pyritty seuraamaan samaa metodia, joka pitkii

6 

'" 
aikaisten kokeiJujen jiilkeen on vakiintunut marxilaisen 
taloustieteen korkekouluopetuksessa Neuvo~toliitossa ja 
viime aikoina monissa muissa maissa. Kaytannollisiii esi
merkkej a valiUaessa on pyritty kayttamiian ainoastaan( 
luoteUavaa aineistoa, mikali mahdollista virallisia tilast 

1 toja. 
Korostettakoon erikoisesti, etta kysymys ei ole mistaan 


itsenaisesta tutkimustyosta, vaan vaatimattomasta oppikir

t jasta, jota laadittaessa· on kaytetty apuna kaikkia saata


i vissa olleita suomen-, venajan- ja englanninkielisia alan 

\ teoksia, vaikkakin esityksen keventamiseksi suoranaisia 


, Jaihauksia on valtetty nUn pat jon kuin mahdollista. Marxi

j laisten katsomusten tulkinnasta ja soveltamisesta yksityis


tapauksiin vastaa luonnollisesti kirjan tekija. 

\ Polttavan tarpeen ja suuren tyomaarani vuoksi on oppi


kirja taytynyt laatia hyvin lyhyessa ajassa, joten monet 


I 

f 
f sen heikkoudet lukij a hyvantahtoisesti asettanee tuon kii


reen tilille. Samasta syysta ilmestyy kirja kahdessa osa'S

sa painatuksen jouduttamiseksi, toisen OSan seuratessa pa


\, rin kuukauden kuluUua taman osan ilmestymisesta. 
Harvialassa 20.8. 1948., 

E. N e val a i n e n 
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A. J O'H DAN TO' 

I. 

MARXILAISEN TALOUSTIETEEN TUTKIMUKSEN 
KOHDE JA TUTKIMUST APA 

Puhumme' Hissa oppikirjassa mar x i 1ai s e s ta t a
lou s tie tee s t a. Nimitys ~n valittu varsin monista tar

jolla olevista, silla aiV'an yhta hyvin ja yhta oikeutetusti 

voisi ainethiruine nimittiiii yhteiskunnalliseksi taloustie

teeksi, poliittiseksi taloustieteeksi . tai kan'santaloustieteeksi. 

Kaikki nama nimitykset ovat suomenkielessakiil kayUin ~. 

nossa j a kaikilla niilla on omat etun~a' j a varjopuo!>ensa. " 

Naista nimityksista on maassamme nykyisin laajimmalle le

vinnyt viimeksi mainittu (kansantaloustiede), jonka pahin 

vika on sen suppeus. Kirjaimellisesti otettuna se rajoittaisi 

k.o. tieteen tutkimusalan vain niita ajanjaksoja koskevak
si, jolloin yhteiskunnallinen tyonjako ja vaihdanta ovat sii
na maarin kehittyneet, etta varsinainen kansantalous jo on 

ostunut. Nain jaisivat tutkimuksen ulkopuolelle ne 
kaudet, jolloin luontaistalous oli vallalla, m.m. alkuperai
sen yhteison ja feodaalisen kauden alkupuoIi.' Valitsemal
lamme nimityksella on painvastainen heikkous, se on sel
laisenaan liian laaja, mutta koska tulemme seuraavassa 
tarkemmin maarittelemaan aineemme raj at, puolustanee (
nimitys kuitenkin paikkaansa etenkin lyhyytensa vuoksi. 

,,; 

~ 

Miksitaloustfedetta 'on opiskeltava 

Ryhtyessamme opiskelemaan marxilaista taloustiedetta, 
lienee paikallaan ensin lyliyesti ta1'kastella, minka vuoksi 
sen tUnteminenon valttamatonta niin palkkatyoia-isille 

muillekin omallatyolHian toimeentulevilie. Tuskinpa 
tarvinnee todistella, etta mila paremmin tunnemme yhteis
kunnan talouseHimiin Ja sen kehitysta ohjaavat Iait, siHi 
tulokseUisempaa on taistelumme taloudellisen j a yhteiskun- . 
nallisen asemamme parantamiseksi. Tietysti palkkatyoHiis
ten' t~loudellinen kurjistuminen ja itsenaisten pientuottaji
en a~eman jatkuva epavarmuus pakottaa heidiH liittym.aan 
yh1een ja toimimaan oIojensa korjaamiseksi siiniikin tapa
uksessa, etta he eivat viela ole selviIla yhteiskunnallisen 
ja taloudellisen asemansa todellisesta luonteesta, mutta 
tehokkaaksi tuo toiminta tulee vasta sitten, kun he tuntevat 
perusteellisesti nykyisen taloudellisen jarjestelman, jonka 
aiheuttamia epakohtia vasta an taistelevat, ja kun he tieta
vat, mihin suuntaan se kehittyy, minkalaisia mahdollisuuk
sia tuo kehitys IUD tyotiitekevien taistdulle. 

Monin verroin suurempl syy on taloustieteen opiskeluun 
niilla, joiden pyrkimykset eiviit rajoitu ainoastaan miHirat
tyjen parannustenaikaansaamiseen, vaan jotka 
siiksi haluavat perusteellisia muutoksia koko yhteiskunnas
sa, t:tlilIii, jotka eivat tyydy taistelemaan yksityisten epa
kohtien, yksinomaan seurausten pOistamiseksi, va an pyrki~ 
vat hiiviHiimaan' noita epiikohtia aiheuttavat syyt, t.!? ka
pitalistisen jarjestelman, ja luomaan sen Walle sosialis
tisen yhteiskuhnan. 

Sellaiseen toimintaan' ei riita pelkka innostus eika vais
tonvarainen pyrkimys" parempaan eliimiian. vaansiihen 

,tarvitaan' yhteisktinnan kehityslakien perinpohjaista'tunte
misia. Se voidaan 'saavuttaaainoastaan fnarxilaisuuden 
opiskeluHa., Marxilaisessateoriass'a' on bas 'keskeisin park..: 
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ka taloustieteelHi, jonka Marx esitti yhtenaisena jarjestel
mana "Paaomassa" ja jota Lenin ja Stalin ovat myohem
min valtavasti kehittaneet. 

Talous1ieteen keskeinen paikka marxilaisessa teoriassa 
ei suinkaan johdu mistaan sattumasta, vaan se on johdon
mukainen seuraus tuon teorian olemuksesta. Marxilainen 
materialistinen historiankasitys selittaa nimitHiin koko yh
teiskunnan kehityksen rUppuvan viime kadessa sma ta
vasta, jolla ihmiset tuottavat elamansa yllapitamiselle valt
tamatt6mat hy6dykkeet. 

Ennen Marxia ja Engelsia ei voida puhua todella tie
teellisesta yhteiskuntateoriasta eika historiankasityksesta. 
Luonnollisesti 'oli ammoisista ajoista etsitty j a esitetty syi
ta yhteiskunnan kehittymiseen j a historiallisiin tapauksiin 
ja ilmi6ihin. Kaikesta monivivahteisuudestaan huolimatta 
nuo selitykset voi.daa!1~.!!k!laJ~oit11een paaryhmaan. 

Ensiksi sellaisiin oppeihin, jotka pitavat historiallisten 
tapausten aiheuttajana yliluonnolUsia voimia, jumalia tai 
jumalaa. Vaikka talla katsomuksella on viela nykyisinkin 
teoiogien lisaksi paljon kannattajia myos .maallikoiden kes
kuudessa, nUn sittenkin voimme sen sivuuttaa pelkalla 
maininnalla, silla sen perustana ei ole Heto vaan usko, ja 
kuten sanotaan, jokainen tulkoon uskollaan autuaaksi. 

Toiseksi sellaisiin katsomuksiin, joiden mukaan yhteis
kunnallisen kehityksen pohjimmaisena syyna on aatteiden 
vaikutus. Ko. aatteet voivat olla joko ihmisten tajunnasta 
ja yhteiskunnasta riippumattomina kehittyvia, kuten esim. 
HegeUn absoluuttinen idea, taikka ihmiste,n luomia. 

Kolmanteen ryhmaan kuuluvat ne kasitykset, jotka se
littavat historian olevan seurausta yksiloiden, sotapaalli
koiden, hallitsijain, suurten persoonallisuuksien toiminnas
tao Tahan ryhmaan on luettava my6s nykyisin varsin laa
jalle levinnyt historian tulkinta, joka ei suorastaan kiella 
taloudellisten tekijain vaikutusta yhteiskunnalliseen kehi-

IO 

tykseen, vaan painvastoin myontaa sen auHisti, opettaen 
kuitenkin, etta taloudelHnen kehitys puolestaan on seura
usta yksiloiden toiminnasta, ei tosin sotapaallik6iden ja 
hallitsijain, vaan tiedemi'esten, keksijain ja ennen kaikkea 
teollisuusmiesten ja raharuhtinaiden. 

Kahteen viimeksimainittuun ryhmaan kuuluvien katso
- musten suurin heikkous on se, etta ne eivat pysty selitta
maan, mista johtuu aatteiden kehitys ja suurmiesten toimin
tao Minka vuoksi eri aikakausina ovat vallalla nUn erilaiset 
aatteet ja minka vuoksi suurmiehet ovat ilmaantuneet ni
menomaan maarattyna aikana eika joskus muulloin? 

Lainkaan kielti:imatta tai edes vaheksymaUa aatteiden 
ja suurten persoonallisuuksien merkitysta materialistinen 
historiankasitys seIittaa, etta kumpikaan niista ei ole rat
kaiseva tekija, vaan etta yhteiskunnan aineellinen eHima, 
vii me kadessa valttamatt6mien hy6dykkeiden tuotanto maa
raa yhteiskunnallisen kehityksen, aatteiden muodostumisen 
samoin kuin suurmiesten toiminnankin. Sen tahden histo
riallista kehitysta tutkittaessa ei saa pysahtya ainoastaan 
aatteiden ja yksil6iden toiminnan tutkimiseen, niin tarkeaH 
kUin se onkin, vaan on tunkeuduttava syvemmalle, tutus
tuttava yhteiskunnan talouteen, j a sen voimme tehda opis
kelemalla marxilaista taloustiedetta. 

Tuotantotapa 

EdeWi totesimme, etta marxilaisen mater.ialistisen his
toriankasityksen mukaan yhteiskunnan aineellinen eiama,• 
sen ehdot maaraavat vUme kadessa koko yhteiskunnan 
luonteen ja sen kehityksen. Mita on sitten tuo yhteiskunnan 
,aineellinen elama ja sen ehdot? 
__Tarkeil:iliL siin~._ on aineellisten hyodyk~t~~Q tuotal1_~~':" 
Ihmiset eivat saa eiamansa yllapitamiselle valttamatt6mia 

II 
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esineitii ja aineita valmiina, kayteWivaksi kelpaavassa 
muodossa, eiviitka edes esim. ravinnoksi sellaisenaan sopi
vat luonnontuotteet lenna itsestaan ihmisen suuhun, V/lan 
hanen on neitse .hankittava: kerattava marjat metsasta, 
PQimiH~va lredeltnat pUista j.n.e. SUUlrin o~a ihmisten 'kayt
tamista hy6dykkeista on lisaksi monella tavalla muokatta
va, ennen kuin ne voivat tyydyUaa ihmisten tarpeita. Kaik
kea tata toimintaa, luonnontuotteiden haltuun ottamista 
j a j alostamista nimitetaan t u 0 tan no k s i 
toimintaa tuotannossa t y 6 k s i. Ilman tuotantoa, tyotii, ei 
mikaan yhteiskunta tule toimeen, se on jokaisen yhteiskun
nan perustana riippumatta siita, minkalainen on yhteiskun
nan rakenne. Taloudelliset ja poliittiset jarjestelmat muut
tuvat, mutt a ty6 ja tuotanto ovat aina yhta valttamatt6mia: 
jos ne lakkaavat, tuhoutuu koko yhteiskunta hyvin lyhyes
sa ajassa. 

Tuotanto eli ty6prosessi, jonka avulla ihmiset sovellut
tavat ja nluokkaavat iuonnonaineita sellaisiksi, etta ne ky
kenevat tyydyttamaan inhimillisia tarpeita, edellyttaa kol
m~a yksinkertaista perusosaa: tyon eSinetta, ty6valinettii 

ihmiseri tarkoituksenmukaista toimintaa eli tyota. Tutus
nyt yksityiskohtaisemmin. 'f" . 

T yon e sin e i k s i nimitetaan kaiKkea sWi, mihin 
ihmisen ty6 kohdistuu. Niita on kahdenlaisia, nim. sellaisia 
luonnonesineita, jotka elvat ole viela aikaisemmin olleet 
tyon kohteena ja seliaisNl eSlneita, jotka ovat jo joutuneet 
tavalla tai toisella muokatuiksi tyon avulla. Viimeksimainit
tuun ryhmaan kuuluvat ty6n esineet jaetaan tavallisesti 
jarostusasteen mukaan raaka-aineisiin j a pua'livailnisteisiin. 
Esimerkkina voisimme kayttaa meilla· parhaiten tunne1
tua: tycrn esinetfa, puuta. Se on tyon esine metsaty6laisille. 
jotka sen kaatavat ja karsivat. Serr·jalkeen se joutuu raa
ka-aineena esim.' selluloosatehtaan ,4:y6Iaisten jalosteltavak
si, sielta 'piiperitehtaaseen sailyen edelleentyonesinsen1L 
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mutta yhta hyvin 
olema an tyon esineena kirjapainossa, 

muussa paperinj alostustehtaassa. 
sarna esine voi kulkea monen jalostusasteen 

sailyen aina tyon esineena siihen asH, kunnes siita 
tulee valmis tuote. 

Kaiken tuotannon valttamaW:imana edellytyksena ovat 
maa, maaperarikkaudet, vesistot, metsiH. Kaikki ne yhdes
sa ilmaston kanssa muodostavat kulloinkin kysymyksessa 
olevan kansan kaytettavissa olevat luonnonehdot. 

Nama luonnonehdot muuttuvat hyvin hitaasti, mutta 
niiden hyvaksi kaytto muuttuu sen sijaan varsin nopeasti, 
sita mukaa kun tuotanto ja ennen kaikkea tyovalineet ke
hittyvat. Niinpa maamme metsilla ei viela parisataa vuotta 
sitten ollut lahimainkaart sellaista merkitysta kansantalou
delle kuin nykyisin. Puuta kaytettiin kylla rakennustarpee
na ja polttoaineena, sita vietiin sahattuna pienehko maar a 
ulkomaille, siita valmistettiin sysia j a tervaa, mUtta suurin 
osa metsista lahosi kayttamattomana. Tilanne muuttui pe
rinpohjin heti, kun ulkomailla tapahtuneen tuotannon ke
hittymisen johdosta puutavaran vienti lisaantyi, ja varsinkin 
~en jalkeen, kun puusta opittiin valmistamaan paperiteolli
suudessa kayteWivaa puuhioketta, myohemmin selluloosaa 
ja lopulta monia muita tuotteita. Samanlaisia esimerkkeja 
voisi luetella melkein minka luonnonrikkauden kohdalta 
tahansa. 

Tekniikan . ja tyomenetelmien kehiUyminen laajentaa 
jatkuvasti niiden luonnonesineiden ja -aineiden maaraa, 
jotka joutuvat tyon eSineiksi. Varsin oleellinen merkitys on 
myos yhteiskunnallisella kehityksella. Kuta korkeammalla 

. tasolla yhteiskunta on, sita moninaisempia luonnonrikka
uksia ihmiset kayttavat hyvakseen. 

T y 0 val i n e i k s i nimitetaan kaikkia nuta esineita 
ja laitteita, joiden avulla ihminen muokkaa, jalostaa 
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esineita, jotka han asettaa its,ensa ja tyon eSineel1 va
Bin ja jotka valittaviit hanen vaikutuksensa tyon esinei
siln. Tietysti tama maaritelma kirj aimellisesti kasitettyna 
sopii ainoastaan kasityovalineisiin, mutt a periaatteessa se 
pitaa paikkansa myos nykyaikaisiin koneisiin nahden, jotka 
suuruudestaan ja monimutkaisuudestaan huolimatta kUi
tenkin ainoastaan valittiivat elavan tyovoiman vaikutuksen 
tyon esineisiin. 

Tyovalineet kehittyvat viela paljon nopeammin kUin 
tyon esineet. Ihmiskunnan historian alkupuolella tuo kehi
tys oli tosin hyvin hidasta, mutta mita iahemmaksi nykyai
kaa tullaan, sita nopeammaksi se on kaynyt. Suorastaan 
ilmiomaiseksi se muuttui teollisen vallankumouksen jar
keen, silla silloin aletWn tiedetta sovelluttaa yha laajem
massa mitassa tuotannon palvelukseen. Vielakin nopeam
min tulevat tyovalineet kehittymaan sosialistisessa yhteis
kunnassa, kuten Neuvostoliiton kokemus on jo osoittanut. 

Edemi lyhyesti iuonnehditut tyon esineet ja tyovalineet 
muodostavat yhdessa. t u 0 tan t 0 val i nee t. Tuotanto
valineisiin kuuluvat niin ollen taloudellisesti kaytetty maa
pera, vesistot, luonnonrikkaudet, raaka-, poltto- ja apuaineet, 
tyokalut, koneet ja laitteet, ja sen lisaksi viela tuotannossa 
tarvittavat rakennukset, kuljetusvalineet j.n.e. SanaUa sa
noen kaikki tuotannossa kaytettavat aineelliset apukeinot. 
Kuitenkin on jo Hissa syyta mainita, etta vaikka tyon esi
neet ja tyovalineet voidaankin yhdistaa yhdeksi kasitteeksi 
(tuotantovalineet), silloin kun tarkastellaan tyon. tulosta, 
tuotetta, ja vaikka talla kasitteella onkin malfxilaisessa 
taiol,lstieteessa hyvln tarkea merkitys, nUn tuotannon ke
hitysta tarkasteltaessa on kuitenkin tarkeintii tYOviilineet, 
silla niiden kehitys maaraa viime kadessa koko tuotannon 
ja siten myos koko yhteiskunnan kehityksen. 

Tyovalineiden valmistus on ominaista ainoastaan ihmi
sille, vielakin enemman, tyovalineiden valmistus on maiira
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tyssa mielessa muodostanutitse ihmisen. Apinankaltaisten 
esi-isiemme muuttuminen ihmisiksi alkoi siita hetkesta, • 
kun ne ryhtyivat valmistamaan tyoviilineita. Tyo kehitti 
vahiltellen ihmisen elimistoa, erikoisesti kasia ja aivoja. 
Niiden kehittyminen taas puolestaan teki mahdolliseksi 
yha parempien tyovalineiden valmistuksen ja siten ihmiset 
etenivat yha kauemmas muusta elainkunnasta. Elaimille 
ominaisen vaistojen ohjaaman toiminnan tilalle kehittyi ih-

I misilla tyovalineiden valmistuksen yhteydessa maariitietoi
neh tyo, jonka avulla pyritaan jo ennakolta asetettuun paa
maiiriian. Engels esittaa taman elaimen ja ihmisen toimin
nan valisen eroavaisuuden seuraavasti: 

"EHiin ainoastaan kayttaa ulkoista luontoa hyvakseen 
j a aiheuttaa sHna muu toksia pelkiistaiin lasnaolollaan; ih
minen sen sijaan pakottaa luonnon, aiheuttamalla siina 
muutoksia, palvelemaan omia tarkoitusperiiHin, hallitsee si
tii. Ja Hima on viimeinen oleellinen ero ihmisert ja muiden 
elainten vanlla, ja tasta eroavaisuudesta on ihminen niin
ikaan kiitollisuudenvelassa tyolle." 1) 

Tuotantovalineet, tyon esine ja tyovaline ovat valWi
matt6mia edellytyksia tuotannoUe, mutt a kuitenkin ne ovat 
taysin hy6dyttomia, elleivat ne joudu tekemisiin elaviin 
t y 6 n kanssa. Metsat kasvavat ja matanevat, sahat seiso
vat, taidokkaimmatkaan koneet eivat valmista pienintiikiian 
tuotetta ennen kUin eliivii inhimillinen ty6 ne panee liik
keelle. Sen vuoksi on tuotannon tarkein tekijii sittenkin in
himillinen tyo j a nUn ollen tyotiitekeva ihminen. . 

Inhimillinen tyovoima on kehityksen alainen yhta hyvin 
kUin tuotantovalineet. SUa mukaa kun ty6valineet kehitty
vat, kehittyy myos tyon tekija, hanen taitonsa ja kokemuk
sensa. Nykypaivien teollisuustyolainen jaa ehka voimiensa 
puoJesta huomattavasti jillkeen keskiajan maaorjatalonpo-

I) Engels: Luonnon dialektiikb, veniijiinkielinen painos v. 19JI, 
s. 142. 

15 



l 

jasta, mutta alynsa,. taitavuutensa .. ja. huomiokykynsa suh
•teen han on tata paljon edella. 

Nain olemme siis todenneet, eWi tuotannon valttama.t· 
tomina edellytyksina ovat tyon esineet, tyovalineet ja tyo
voima. Mutta samalla olemme nahneet, etta viilittomiim· 
min ja ratkaisevammin vaikuttavat yhteiskunnalliseen ke
hitykseen tyovalineet ja ty6voima, kun sen sijaan tyon esi
neet, niin viHttamattomia kuin ne tuotannolle ovatkin, 
muodostavat suhteellisen passiivisen aineksen. Sen tahden 
tuotanto'Voimiin, joiden kehitys viime kadessa maaraa ko
ko yhteiskunnan kehityksen, lasketaan kuuluvaksi ainoas
taan tyovalineet ja tyovoima. Stalin kirjoittaa: "Tyovali
neet, joiden avulla aineelliset hyodykkeet tuotetaan, ihmi

. set, jotka panevat tyovalineet kayntiin ja suorittavat ai
neellisten hyodykkeiden tuotannon, kun heilla on maaratty 
tuotannollinen kokemus ja tyotottumus - kaikki nama ai
nekset muodostavat yhdessa yhteiskunnan tuotantovoi
mat." I) 

Tuoiantovoima t muodostavat kuitenkin vasta tuotannon 
toisen puolen, toisen puolen muodostavat tuotantosuhteet, 
ts. ne suhteet, joissa ihmiset ovat keskenaan tuotannossa. 
Tuottaessaan elamansa yllapitamiseksi valttamattomia hy6
dykkeita eivat ihmiset joudu tekemisiin ainoastaan luonnon 
kanssa, vaan myos keskeniian, silla koS'l<:aan eivat ihmiset 
ole voineet harjoittaa tuotantoa yksinaan, taydellisesti toi· 
sistaan riippumatta, va an he ovat aina tyoskennelleet suu
remmissa tai pienemmissa yhtei'soissa. Nain siinakin ta
pauksessa, etta joku maanviljelija tai kasityoiainen tekee 
naenniiisesti ty6ta aivan yksin. Silloinkin tuollainen yksi
nainen tuottaja on monin tavoin sidottu toisiin tuottajiin, 
han kayttaa toisten valmistamia tyovalineita ym. tuotteita 
ja valmistaa puolestaan toisille tuotteita korvaukseksi nail-

I) Stalin: Dialektisesta j a historiallisesta materia!ismista, s. 23. 
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ta saamistaan tyovalineista ja muista tuotteista. Siksi ovat 
tuotantosuhteet ai":an yhta valttamaton aines tuotannossa 
kuin tuotantovoimatkin. 

I<:uvatessamme sUs maaratyn aikakauden tuotantovoi
mia kuvailemme keinoj a, joiden avulla ihminen kayttaa 
luontoa hyvakseen, mutta tuotantosuhteita tarkastellessam
me tarkastelemme suhteita, jotka vallitsevat ihmisten va

tuotannossa. Tuotantovoimat kertovat, minkalaisin 
tyovalinein ihmiset valmistavat hyodykkeensa, tuotanto
suhteet taas osoittavat, kenen hallussa tuotantovalineet 
ovat, ovatko ne yksityisten ihmisten, ryhmien, luokkien vai 
koko yhteiskunnan omaisuutta ja kaytetaanko niita yksi
tyisten, maarattyjen ryhmien tai luokkien hyodyksi, riiste
tiiank6 nUden avulla tOisia, tuotantovalineita omistamatto
mia yksityisiii, ryhmia ja luokkia, vai kaytetaank6 niHa 
koko yhteiskunnan hyodyksi. 

I<:aikkina aikoina on vallinnut jonkinlainen tuotantova
lineiden omistusmuoto, mutta se ei suinkaan merkitse, etta 
tuotantovalineideo aina pitiiisi olla yksityisten hallussa, 
painvastoin, tuotantovalineiden yksityisomistuksen ohella 
on olemassa my6s tOisenlainen omistusmuoto, tuotantovali
neiden yhteiskunnallinen, kollektiivinen omistus. Se oli val
lalla ennen yksityisomistuksen ilmaantumista, ja se on 
jalleen paasemassa vallitsevaksi maassa toisensa jalkeen. 
On tunnettua, etta nykyisin se on jo taydellisesti toteutettu 
Neuvostoliitossa ja par'aikaa toteutetaan I<:eski- ja I<:aak

• kois-Euroopan seka Ita-Aasian kansandemokratioissa . 
Puhuttaessa tuotannosta ei tavallisesti tarkoiteta tuo

tantoa yleensa, vaan maaratyn historiallisen aikakauden 
tuotantoa, joka eroaa monessa suhteessa kaikkina toisina 
aikakausina harjoitetusta tuotannosta. Esim. feodaalisella 

. kaudella hankkivat ihmiset valttamatt6mat hyodykkeet ko
konaan toisin kuin nykyisin, kapitalismin aikana. Maara

historiallisen kauden tuotanto on maariitty. tuotan

2 Marxilaisen 
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" muodostavat. 
Tuotantotavassa ovat tuotantovoimat ratkaiseva tekija. 

Sita mukaa kun ne kehittyvat ja muuttuvat, muuttuvat 
myos ihmisten tuotantosuhteet ja siten koko tuotantotapa. 
Senpa vuoksi Marx vaittikin, etta taloudelli~aH<:a.!<il_l!.det 
eivaLe,r()a toisistaan sen perusteelIa, mita tuotetaan, vaan 
.§en perusteella miten j a minkalaisilla tyovalineiIla tuote

taan. Kuitenkin on korostettava, etta tuotantosuhteet taas 

puolestaan vaikuttavat tuotantovoimien kehitykseen joko 

edistaen tai jarruttaen sita. Tama niiden kaksinainen vai

kutus johtuu siita, etta tuotantovoimat kehittyvat jatkuvas

ti, ihmiset parantavat yhta mittaa tyovalineiHi ja tyome

netelmia, kun taas tuotantosuhteet etenkin tuotantovali

neiden omistussuhteet - pysyvat pitempia aikoja muuttu

mattomina, jolloin ennemmin tai myohemmin vanhat tuo

tantosuhteet eivat enaa vastaa tuotantovoimien tasoa ja al

kavat estaa niiden edelleen kehittymista. Sellairren tilanne 

ei vOl kuitenkaan kestaa kovin kauan, silla ei ainoastaan 

tuotantovoimien kehityksen pysahtyminen,' vaan myos sen 

huomattava hidastuminen uhkaa yhteiskuntaa tuholla. Sik

si on tuotantosuhteet muutettava tuotantovoimien uutta ke

hitystasoa vastaaviksi. Se tehUiva kuuluu yhteiskunnan 

edistyksellisille voimille, .jotka taistellen vanhoista tuotan

tosuhteista hyotyvia taantumuksellisia voimia vastaan rai

vaavat tien uusille tuotantosuhteille. 


•
Tahan mennessa on oUut olemassa viisi erilaista tuo


tantosuhteiden perustyyppia, viisi erilaista tuotantotapaa: 

alkupediisen yhteison ja orjanomistusjarjestelman kaudella 

vallinneet tuotantosuhteet, feodaaliset, kapitalistiset ja so

sialistiset tuotantosuhteet. Alkuperaisessa yhteisossa ja 

sosialistisessa yhteiskunnassa ovat tuotantovaJineet koko 

yhteiskunnan omaisuutta, joten niissa ei tunneta vieraan 

tyovoiman riistoa, kun taas orjanomistusjarjestelman, 


I ~ J' '~',! ,.', . - F'·w;;:tuvr-' 
1,f1. ' If-"'tt,
.-1 ',".'1 .t,.. ~ .",~ ': ,. i -'  M:> ~ 

feodaalisen j a kapitalistisen yhteiskunnan aikana tuotanto
valineet ovat joko kokonaan tai ratkai'sevalta osaltaan yh
den luokan hallussa ja niita kaytetaan tuotantovalineitii 
omistamattomien luokkien ja ryhmien riistamiseen. Tyy
dymme tassa yhteydessa tahan ylimalkaiseen luonnehtimi
seen, koska myohemmin joudumme tutustumaan yksityis
kohtaisesti kaikkiin viiteen tuotantotapaan. 

Mitli kysymyksiii marxilainen taloustiede tutkii 

Materialistinen historiankasitysc opettaa, etta sellainen 
kuin on yhteiskunnan tuotantotapa, sellainen on suurin 
piirtein itse yhteiskuntakin, sen poliittinen jarjestelma, oi
keuskasitykset, henkinen elama jne. Sen vuoksi "yhteiskun_ 
nan kehityksen historia on ennen kaikkea tuotannon kehi
tyksen historiaa, vuosisatojen kuluessa toinen toisensa 
lalle tulleiden tuotantotapojen historiaa, tuotantovoimien 
ja ihmisten tuotantosuhteiden kehityksen historiaa." 1) 

Jokainen tuotantotapa kehittyy yksin sille ominaisten 
kehityslakien mukaan. Niinpa kapitalistisen tuotantotavan 
kehityslait eroavat taydellisesti feodaalisen tuotantotavan 
laeista, ja sosialistisella tuotantotavalla on taas omat. 
kaikista aikaisemmista poikkeavat kehityslakinsa. 

Marxilaisen taloustieteen tehtavana on ennen kaikkea 
n~iiden yhteiskunnallisen tuotannon kehityslakien tutkimi
nen ja selittaminen. Sen on selitettava, miksi erilaiset tuo
tantotavat ovat seuranneet tOisiaan, minkalaiset lait ovat 
maaranneet niiden syntymisen, kehityksen ja havHimisen. 
minka vuoksi esim. feodaalista tuotantotapaa seurasi ni
menomaan kapitalistinen ja minkatahden kapitalistisen 

') Stalin: DiaJekHsesta ja historiallisesta materialismista, s. 24. 
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tuotantotavan taytyy kaikkialla vaistya ennemmin tai' myo
hemmin sosialistisen tielta jne, 

YhteiskunnaIlista tuotantoa tutkiessaan taloustiede koh
distaa huomionsa seka tuotantovoimien eWi tuotantosuhtei
den kehitykseen, kuitenkin niin, etta tuotantovoimien tek
nillinen puoli ei kuulu sille, koska siUi tutkivat sellaiset eri
koistieteet kuin fysiikka, kemia, teknologia, agronomia ym. 
Sen sijaan tuotantovoimien kehityksen yhteiskunnallinen 
puoli, tuon kehityksen vaikutus ihmisten valisiin suhteisiin, 
tuotantosuhteisiin, kuuiuu taloustieteen tutkimusaiaan, sa
moin kuin noiden tuotantosuhteiden tutkiminenkin. 

Tuotantotapaan kuuluu paitsi varsinainen aineellisten 
hyodykkeiden tuotanto, glyos tuotteiden j ako, tapahtuipa se 

valityksella tai muuten, seka kulutuksen yhteis
puoli. Kuitenkin on selvaa, etta tuotanto on 

tassa yhtenaisessa j arjestelmassa ensisij ainen., ratkaiseva 
tekija, silla hyodykkeita voidaan jakaa ja kuluttaa vasta 
sitten, kun ne on ensin tuotettu. Vielakin enemman, jaon, 
vaihdon ja kulutuksen muodot muuttuvat aikojen kuluessa 
sen mukaisesti kuin tuotantokin muuttuu. Niinpa kapitalis
tisen tuotantotavan vallitessa tuotteet 
vaihdon valitykseiHi ja niiden 
naan tuotantovalineiden omistussuhteista. 
den omistajat saavat valmistetuista tuotteista leijonanosan, 
vaikka eivat tavallisesti tee mitaan niiden valmistamiseksi, 
kun taas valittomat tuottajat, etenkin palkkatyolaiset, saa
vat tyytya parhaimmassakin tapauksessa sellaiseen tuofe
maaraan, etta hadin tuskin kykenevat tulernaan perheineen 
toimeen. Sosialistisen tuotantotavan vallitessa tuotteet 
sen sij aan jaetaan vaihdon valityksella tuotantQon osallis
tujien keskensen mukaan, kuin kukin suorittaa tyota yh
teiskunnan hyvaksi. Kommunistisessa yhteiskunnassa ka
toaa vihdoin vaihto kokonaan, tuotteet jaetaan yhteiskun
nan j asenille valittomasti kunkin tarpeiden mukaan. 

20 

Koska myos vaihdoll ja jaon luon
teen, on marxilaisen tuotannon Ii
saksi vaihto- ja j voimme 
maaritella marxilaisen seuraa
vasti: 

T a lou s tie d e t u t k iii h m i s ten y h t e i sku n
n a Iii s i a t u 0 tan t 0 s u h t e ita, 1. s. t a lou d e I
lis i a s u h t e ita. S e s eli t t a a val t tam a t t o
m i e n t u 0 tan t 0 val i n e ide n j a k u I u t u s tar v i k
keiden tuotantoa ja jakoa ohjaavia iakeja 
y h t e i sku n nan e r ike hit Ys a s t e i II a. 

Seiitykseksi edella esitettyyn maaritelmaan on vieia sa
nottava, etta aineellisen tuotannon ehdot eivat ole saman
laiset kaikissa maissa j a eri aikoina, joten kaikille tuotan
totavoille yhteisten kehityslakien etsiminen, mita viela nyt
kin monasH harjoitetaan, voi johtaa ainoastaan muuta
mien latteiden, mitaan sanomattomien totuuksien loytami
seen, esim. seIIaisten kuin etta ihmisten on aina tehtava 
tyota elaakseen jne. 

Siita seuraakin, etta taloustiede on olemukseItaan histo
riallinen tiede, se tutkii historiaIIista, ts. herkeamatta 
muuttuvaa ainei.stoa, joten olisi taysin virheellista sovel

niiUi taloustieteen seiville saamia kehityslakeja, jot
ka olivat voimassa esirn. alkuperaisen yhteison aikana, ny
kyiseen kapitalistiseen tuotantotapaan. 

tuotantotapa on 
teiskunta- ja sivistyselarna 

maissa, missa ko. 
maiden talous-, yh

TaIHi 
seikalla on hyvin oleellinen merkitys, sma sen 
voidaan tehda paikkansa pitavia paatelmia eri maiden tu
levasta kehityksesta. Niinpa kun tiedamme, etta kapitalisti
sen tuotantotavan sisaiset kehityslait j a ristiriidat 

. tuon tuotantotavan tuhoutumiseen Neuvostoliitossa, Tshek~ 
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koslovakiassa, Puolassa ja monissa muissa maissa, voim
me erehtymattomalla varmuudella vaittaa, etta samoin tu
lee kaymaan kaikkialla muuallakin, myos meidan maas
samme, vaikka luonnollisesti tuotantotavasta toiseen siirty
misen muodot vaihtelevat. 

Volko taloustiede 011 a puolueetont a 

Marxilaisuuden vastustajat vaittavat melkein poikkeuk

setta, etta marxilainen filosofia j a taloustiede eivat ole to

dellista tiedetta, koska ne eivat ole puolueettomia, eivat 

tyydy pelkastaan "objektiivisen totuuden" esittiimiseen, 

vaan tarkastelevat kaikkia kysymyksia maaratyn yhteis

kunnallisen luokan, nim. tyovaenluokan kannalta, kun sen 

sijaan muut koulukunnat, jOita me marxilaiset nimitarnme 

porvarillisiksi, pysyUelevat taysin puolueettomina myos yh


kysymyksissa, tarkastelevat asioita sella i

ne ovat, eivatka sellaisina kuin nUden pitaisi oUa 


Iuokan etujen mukaisesti. Tama sarna kasitys on 
levinnyt varsin laajalle myos sellaisen sivistyneiston kes
kuuteen, joka tuntee myotatuntoa tyovaenliiketta kohtaan, 
tunmistaa sen paamaarien oikeutuksen ja osittain toimii 
sen riveissiikin, mutta ei kuiterikaan hyvaksy marxilaisuut
ta tai hyvaksyy sen ainostaan hyvin suurin varauksin juu
ri sen vuoksi, ettei se muka ole todellista tiedetta. 

Taloustieteen, samoin kuin kaikkien yhteiskunnallisten 
tieteiden alalla kohtaa tieteellinen tutkimustyo sellaisia 
vaikeuksia, joita milHian muilla tieteen aloilla ei ole voitet
tavina. Suurin vaikeus on sHna, etta taloustiede kasittelee 
yhteiskunnan kaikkein keskeisimpia elinkysymyksia. JokaL 
nen tiedemies on sidoUu tuhansin taloudellisin, aatteellisin 

muin site!n paitsi koko yhteiskuntaan, myos aina maa
rattyihin yhteiskunnallisiin luokkiin, joiden eIinetuj a ta
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10Ustiede nimenomaan kasittelee. Tahtoen tai tahtomattaan 
jokainen tiedemies selittaa talouselaman ilmioita sen luo
kan nakokannalta, johon ha~ syntyperansa tai yhteiskun
nallisen 'asemansa perusteella tun tee k u u I u van s a. 
On turhaa odottaa, etta esim. taloustieteilijana toimiva 
suurkapitalistisen suvun jasen, olipa han henkilokohtaises
ti kuinka rehellinen tahansa, tunnustaisi. palkkatyolaisten 
riisHimisen moraalittomaksi ja tuomittavaksi, pain vastoin 
han on aina valmis siHi puolustelemaan, pitiimaan sita 
maailman luonnollislmpana, jopa tiiysin kunniallisena toi
mintana, aivan samoin kuln orjanomistusjarjestelman ku
kOistuskaudeHa orjien ostamista, myymista ja riistamista 

taysin luonnollisena. 

Mutta asia ei supistu ainoastaan naihin luokkakatso
muksista ja -eduista johtuviin, tahtomatta tehtyihin vaaris
telyihin, vaan tavaIlisesti on kysymyksessii hark!ttu petos. 
Nain ei ole aina oUut. Niln kauan kuin tyovaenluokka oli 
vahalukuinen, haj anainen, tietamaton eika viela kyennyt 
taistelemaan luokkana kapitalistista jarjestelmaa vastaan, 
niin kauan saattoi olla porvarillista talous1:iedetta, jota vo!
daan sanoa totuuteen pyrkivaksi. Silloin, etenkin n.s. klas
sillisen taloustieteen valtakaudella, jonka lo!stavimpia 
edustajia olivat Adam Smith ja David Ricardo, taloustiede 
pyrki viela objektiiviseen totuuteen, mutta sita mukaa kuln 
tyovaenluokka alkoi tietoisesti taistella kapitalistista j ar
jestelmaa vastaan, sitii mukaa porvarillinen taloustiede 

syvemmalle kapitalistisen tuotant-otavan 
Porvarillinen taloustiedeei enaa pitkiin ai

ole pyrkinyt objektiivisen todellisuuden rehelliseen 
tutkimiseen, vaan tuon todellisuuden kuvaamiseen mahdol
lisimman ruusuisin varein. Tuloksena on tays!n <epatieteelli
nen, lattea pintailmioiden selostaminen, josta kapitalismille 
ominaiset ristiriidat eiv8.t lainkaan ilmene, tai sitten suora
nainen todellisuuden v8.arennys ja luonnollisesti taistelu 
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marxilaista taloustiedetta vastaan, jonka tehtavaksi on.jaa
kapitalistisen tuotantotavan tieteellinen tutkiminen. 

Se ei ole suinkaan sattuma, vaan luonnollinen seuraus 
siita, etta porvarillisessa yhteiskunnassa tyovaenluokkal yk
sin tun tee kiinnostusta yhteiskunnan taloudellisten kehi
tyslakien selviWimiseen, silIa se edustaa yhteiskunnallista 
kehitysta, sen edut eiviit vaadi nykyisen jarjestelman puo~ 
lustelemista, vaan objektiivista totuutta. 

Objektiivisen totuuden tunnustaminen ei kuitenkaan 
merkitse n.s. puolueetonta objektivismia, koska sellaista ei 
yhteiskuntatieteiden alalIa ole eika voi olla. Lenin kirjoitti 
tasta asiasta: " ... ei ainoatakaan ainoankaan setlaisen kan_ 
santaloustieteen professorin sanaa, joka kykenee antamaan 
erittiiin arvokkaita teoksia tosiasia-aineistoa koskevien eri
koistutkimusten alalta, saa uskoa silloin kun tulee puhe 
kansantaloustieteen yIeisesta teoriasta. Sillii tama viimeksi 
mainittu on samanlainen puoluetiede nykyisessa yhteiskun
nassa kUin tieto-oppikin. Suurin piirtein eivat taloustietei
lijaprofessorit ole mWian muuta kuin kapitalistiluokan op
pinei fa kaskylaisia ..." I) 

Taman katsomuksen mukaan nekin porvarilliset talous
tieteilijat, jotka mielellaan keikailevat objektiivisuudellaan, 
eivat todellisuudessa ole sUinkaan puolueettomia, vaan 
esittiiviit vallassaolevalle luokalle edullisia ka tsomuksia j a 
suojelevat sen etuj a. . 

Marxilainen taloustiede ei lainkaan vaita olevansa puo
lueetonta, vaan tunnustaa selvasti edustavansa riistetyn ja 
sorretun tyovaenluokan katsomuksia, mutta samaIl a se on 
ankarasti tieteellista, koska ainoastaan yhteiskunnan tule
vaisuutta, edistysta edustavan vallankumouksellisen luokan 
tieqe pystyy esittamaan yhteiskunnan sellaisena kuin se to
della on, pystyy lOyUimaan objektiivisen totuuden, silla sen 

I) Lenin: Materialismi ja empiriokritiSismi, s. 351 

edut eivat vaadi olevien olojen kaunistelemista ja puolus
telemista. Se ei tyydy pelkastaan tosiasiain pintapuoliseen 
kuvailemiseen, vaan tunkeutuu,. sy-vemmalle, tutkien niita 
perusvirtauksia, kehitystii ohjMvia lakeja, joiden ilmausta 
nuo pintailmiot ovat, ja siten se tekee mahdolliseksi ihmis
ten toiminnan ohjaamisen yhteiskunnan kehityksen mukai
sesti ja tuon kehityksen jouduttamisen. 

Marxilainen taloustiede syntyi tyovaenluokan taistelun 
kayUinnollisista tarpeista. Marx kirjoitti Paaomansa an
taakseen tyovaenluokalle teoreettisen aseen sen taisteluun 
tyotatekevien vapauttamiseksi riistosta, kapitalismin kah
leista. Engels, Lenin ja Stalin ovat kehittaneet marxilaista 
taloustiedetta Marxin kuoleman jalkeen saman pyrkimyk
sen kannustamina. Tanaan on marxilaisella taloustieteella 
valtavampi merkitys kuin koskaan aikaisemmin, sillii sen 
Iisaksi, etta se palvelee kapitalististen maiden tyoviienluok
kaa naiden vapaustaistelussa, se on jo kymmenkunnassa 
maassa, Neuvostoliitossa ja n.s. kansandemokratioissa oh
jeena koko talouselamiin jiirjestamisessa ja ohjaamisessa. 

Marxilaisen taloustleteen tutkimustapa (metodi) 

Kysymys taloustieteessa kiiytettavasta tutkimusmene
telmiista, tutkimustavasta eli metodista on varsin oleelli
nen paitsi taloustieteilijoille, myos taloustieteen oplskeli
joille ensiksi siksi, eWi taloustieteellistii kirjallisuutta lu
kiessa joutuu jatkuvasti sen kanssa tekemisiin, mutta en

I nen kaikkea siksi, etta tutkimustapa aivan oIeellisesti Vai· 
kuttaa tuloksiin, painaa niihin leimansa, tekee ne luotet, 

. taviksi tai epiiluotettaviksi riippuen siitii, onko kaytetty 
oikeaa vai viiaraii metodia . 

. ( 
Porvarillisessa taloustieteessa viiitelliian viela nykyj.

I 

~ 
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sinkin siita, onko kaytetuiva deduktiivista vaiko induktii
vista metodia. N.s. klassillinen taloustiede, Ricardo ja ha
nen kannattajansa seka viime vuosisadan loppupuolella 
syntynyt n.s. itavaltalainen eli psykologinen koulukunta ja 
n.s. matemaattinen eli Lausannen koulukunta ovat anta
neet ehdottoman etusij an deduktiiviselle metodille, 
taas viime vuosisadan puolivalin jalkeen muotiin paassyt 
historiallinen koulukunta pani paapainon induktiiviselle 
metodille. 

Mita nama kaksi toisilleen vastakkaisiksi esitettya tut
kimustapaa ovat? 

Deduktiivinen tutkimustapa merkitsee siirtymista ylei
sesta yksityiseen, yleismaaritelmista yksityistapauksiin. 
Sen voisi havainnollistaa aivan yksinkertaisella esimer

koska kaikkia paikkatyoliiisia riistetaan, niin Pekkaa 
ja Paavoakin riistetaan. Deduktio on ollut tunnettu ja laa
jalU, kaytetty jo m.m. muinais-Kreikan filosofiassa ja sHa 
kaytetaan hyvalla menestyksella tanaankin kaikitla tie-, 
teen aloilla,' erikoisen laajasti matematiikassa. Taloustie
teessa deduktiota kayttava tutkija pitaa lahtokohtana' pa
teviksi otaksumiaan katsomuksia, esim. klassillisen kouIu
kunnan edustajat sita, eWi yhteiskunnan kaikkien jasenten 
toimintaa ohjaa itsekkyys, ja kWl jokainen sen pakotta
mana koettaa saada taloudellisesta toiminnastaan mah
dollisimman suuren hyodyn, nUn silla tavalla my6s yhteis
kunta hyotyy eniten. 

Tata yleista periaatetta sitten sovellettiin yksityista
pauksiin, sen valossa tutkittiin tuotantoa, yritHijien ja 
tyoliiisten valisia suhteita, tuotteiden jakoa, vaihtoa j.n.e. 

Jo edellasanotusta huomaa helposti, etta deduktiivinen 
tutkimustapa johtaa oikeisiin tuloksiin, jos tuo yleinen pe
riaate onoikea, mutta vaariin, jos laht6kohta on vaara. 

Induktiivinen tutkimustapa, on painvastainen, sita kay
tettaessa kUljetaan yksityisesta yleiseen, yksityistapauksista 
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yleiskiisitteisiin j a maaritelmiin. Edellista esimerkkia kayL 
taaksemme tutkitaan Paavon, Pekan, Maijan, Liisan ja 
tuhansien muiden ty61aisten asemaa tuotannossa ja tode
taan, etta he eivat saa muuta kuin pienen osan tuottamis
taan arvoista, kun taas tuotantovalineiden omistaja, kapi
talisti, anastaa suurimrnan osan, jonka jalkeen tehdaan 
p2atelma: kaikkia paikkaty6Iaisia riistetaan kapitalistisessa 
yhteiskunnassa. 

Paatelma on tietysti oikea, jos tutkimus on ollut riiUi
van laaja ja tunnollinen ja elleivat tutkitut olosuhteet 
muutu. Taman tutkimustavan kaytant66nottaminen mer
kitsi runsaan historiaJiisen, havainto- ja tilastoaineiston 
lwkoamista taloudellisten kasitteiden perustaksi, mutta aa
rimmiHsyyteen kehitettyna se merkitsi pysiihtymista tuon 
aineiston kokoamiseen, koska laajankin aineiston perus

tehdyt yleistykset voidaan taman suunnan eraiden 
edustajien mielesta selittaa epatieteellisiksL 

Nykyisin on enemmist6 taluostieteilij6ista silla kannal
la, etta molempia tutkimusmetodeja voidaan ja on kaytet· 
tava, eri kouIukuntia erottaa paaasiassa se, missa laajuu
dessa ne hyvaksyvat toisen tai toisen metodin kayt6n. Mita 
tulee marxilaiseen taIoustieteeseen, niin se on aina kayt
tanyt molempia, seka deduktiota etta induktiota oman, 
vain sille ominaisen tutkimusmetodin, materialistisen dia
lektiikan puitteissa. 

Jos haluaisimme aivan lyhyesti maariteila taman tut
kimusmetodin, nUn maaritelma kuuIuisi: 

Marxilainen materialistinen diale.ktiikka taloustieteen 
tutkimusmetodina merkitsee ensiksi yhteiskunnan talous
eIaman tutkimista dialektisen tutkimusmenetelman avulla 
ja toiseksi tutkittujen ilmi6iden materialistista selittamista 
j a kasittamista. 

Taman oppikirjan puitteissa ei ole mahdollista selostaa 
yksityiskohtaisesti marxilaista dialektista materiaIismia 
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enempihi kUin dialektista metodiakaan, sen vuoksi tyydymII 

It I me hyvin lyhyesti mainitsemaan eriiita asian kaikkein 
oleeIlisimpia puolia, pitaen perustana Stalinin mainiossaI kirjasessa "Dialektisesta ja historiallisesta materialismis
ta" esitettya jaoittelua. 

I D i a I e k tis e n mate ria lis min, tai koska kysy
,IJ.I mys on yhteiskunnasta, mat e ria 1 i s tis en his t o!I r ian k a sit Y k sen sovelluttaminen taloustieteen tutki
\!
II::, 

miseen merkitsee lyhyesti seuraavaa:!II 
1) Talouselaman perustana on tuotanto, siita ovat vii


me kadessa riippuvaisia kaikki muut taloudelliset ilmiot~
~! kuten jako, vaihto ja kulutus, silla jakaa, vaihtaa ja kulut

taa voidaan vasta sen jalkeen ja niin paljon kUin hyodyk
lt,; keita on tuotettu. Jokainen, joka on tutustunut meidankin

:1 
maassamme jUlkaistuihin taloustieteen oppikirjoihin, tie

II'·I: tiHi, etta kaikki taloustieteilij at eivat sUinkaan ole .talla 
III 

kannalla. Tavallisesti tuotanto sivuutetaan muutamalla sa
nalla ja tutkitaan paiiasiassa jakoa ja vaihtoa, joita pide
tiiiin talouden ratkaisevina tekijoinii. 

Tiistii peruskatsomuksen vastakkaisuudesta johtuu 
myos aivan vastakkainen taloushistorian jakaminen eri ke
hitysvaiheisiin. Porvarillisessa taloustieteessii pidetaan 
yleensii perustana tuotteiden jakoa ja vaihtoa ja sen mu
kaisesti puhutaan yhteiskunnan talouden kehityksessii 
luontaistaiouden, rahatalouden ja luottotalouden asteista. 
Sanomattakin on selviia, etta tiillainen jako hiimiiii tiiy
deIlisesti kunkin kehityskauden oleellisimmat ominaisuu
det, tuotaonon rakenteen, tuotantosuhteet ja ennen kaikkea 
sen, perustuuko tuotanto riistoon ja minkiilainen muoto 
tuolla riistolla on. Niinpii luontaistalouden peru-stana voi 
o11a alkuperiiisen yhteison tasa-arvoisten jiisenten yhteisillii 
tuotantoviilineillii kollektiivisesti harjoittama tuotanto, 
orjatyovoiman tai maaorjien riistoon perustuva taikka 10
puksi vapaiden pientalonpoikien tuotanto. 
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Uihtien tuotannon ensisijaisuudesta marxilainen talous
tiede sensijaan jaJ.raa taloushistorian jo edeWi mainittuihin 
viiteen piiajaksooT1 tuotantotavan perusteella. Luonnolli
sesti tuo jako kU\lastaa samaHa koko yhteiskunnan kehi
tyksen oleellisimpia kausia. . 

?) Taloustiede ja sen kiisitteet, sellaiset kuin tyonjako, 
,arvo, raha, piiiioota, korko j.n.e., eiviit ole ihmisten keksi
miii aatteita, joihl. sitten sovelletaan talouselamiiiin, vaan 
yhteiskunnan talouden todellisten suhteiden heijastusta ih
misten tajunnassa, niiden teoreettisia, abstraktisia ilmai
suja. Smii taas johtuu, eWi kaikki taloustieteelliset kiisit

. teet ovat yhtii vahiin ikuisia kuin niiden ilmaisemat todelli
set suhteet. SUa mukaa kun yhteiskunnan tuotantovoimat 
ja tuotantosuhteet muuttuvat, taytyy myos tuotantosuhteita • 
heijastavien taloustieteellisten kiisitteiden muuitua. Palk
katyOliiisten ty6 ei suinkaan tulIut keskiajalla vallinneen 
maaorjatalonpoikien tyon ja kaupunkien kasityoliiisten 
tyon Walle sen Uihden, etta taloustieteilijat olisivat sen 
keksineet, vaan syyna slihen oli· talouse1aman oma kehitys, 
joka puolestaan heijastui .Italoustieteellisessa kirjallisuu
-dessa uuden kasitteen ilmaantumisen muodossa. 

TOisaalta taloustieteellisten kasitteiden \oogillisen tut
kimisen ja esittiimisen pitaa tapahtua samassa jarjestyk
.sessa kuin talouselamiin historiallinen kehitys on ne syn
nyttiinyt, silla aivan samoin kuin yleensii tajunta ja ajat
telu on yhteiskunnallisen kehityksen heijastusta, aiyan sa
moin taloustieteeUiset kiisitteet ja niiden kehitys heijasta
vat todellista talouselaman kehitysta. Tata periaatetia on 
marxilainen taloustiede aina noudattanut Marxin "Paii
,omasta" liihtien. Selostaessaan siina taloustieteellisia kii
sitteitii j a siirtyessiian kiisitteestii toiseen Marx seuraa tar. 
~asti talouden historiallista kehitysta. Erinomaisena esi
merkkinii siitii on hanen kuvalliksensa arvomuotojen kehi
tyksesta. Pintapuolisesti katsoen tuo kuvaus voi niiyttiiii 
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puhtaasti teoreettiselta luokittelulta, jolla ei ole mitaan te
kemistii eliiviin eliiman kanssa, mutta todellisuudessa se 
seuraa aivan tarkasti vaihdon ja siten myos arvomuotojen 
historiallista kehitysta satunnaisesta vaihdosta j a arvo
muodosta vakinaiseen vaihtoon ja rahamuotoon saakka. 

Ruitenkin on muisteitava, etta vaikka marxilainen. ta
loustiede on historiallinen tiede, niin se ei kuitenkaan ole 
Samaa kuin historia. Taloustieteen tehtavana' ei ole kuvata 
historiallista kehitysta kaikissa yksityiskohqissaan, kaik
kine syrjiihyppyineen, vaan ottaa selville ja esittaa yhteis
kunnan talouden kehityslait kaikista satunnaisuuksista 
puhdistetussa muodossa. 

Tiissa yhteydessa korostettakoon viela kerran, etta noi· 
den kehityslakien perustaa on etsittava yhteiskunnan ra
kenteesta, eika yksityisten ihmisten toiminnasta tai psy· 
kologiasta. Siksi ei marxilainen taloustiede voi turvautua 
noita lakeja tutkiessaan ja esittaessaan porvarillisessa ta
loustieteessa nlin suosittuihin Robinson-juttuihin, va an se 
pitaa kaiken perustana yhteiskunnallista tuotantoa ja ih
misten valisia suhteita siina. Yhta kielteisesti suhtautuu 
marxilainen taloustiede porvarillisessa taloustieteessa viime 
vuosikymmenina vallitsevaksi· paasseeseen subjektiiviseen 
koulukuntaan kaikkine alaryhmineen (itavaltalainen, eng
lantilais-amerikkalainen y.m.). 

K.o. koulukunnan pyrkimyksena on selittaa kaikki ta
loudelliset ilmiat yksiloldenpsykologisilla arvostelmilla ja 
katsomuksilla. Talloin ei lainkaan oteta huomloon sita to
siasiaa, etta jokaisen ihmisen psykologialla ja arvosteI· 
milla on voimakas yhtelskunnallinen leima ja etta luokka
yhteiskunnassa nuo arviot riippuvat taydellisesti siita, mi
hin luokkaan asianomainen henkilo kuuluu. IOn! selvaa, etta 
kyllainen kapitalisti ja naIkainen tyoton antavat erilaisen 
subjektiivisen arvon ruisleivalle, mutta tuo heidan subjek
tiviisten arvostelmiensa erilaisuus ei suinkaan maaraa hel. 
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dan asemaansa yhteiskunnassa, vaan painvastoin heidan 
erilainen yhteiskunnallinen asemansa selittaa erilaiset ar
vostelmat. Subjektiivinen metodi asettaa siis asiat paalael
leen. Oikeat tulokset taloustieteessa saadaan ainoastaan 
silla ehdolla, etta tutkimuksen lahtokohdaksi otetaan yh
teiskunta, koska tuotannolla on aina ja kaikkialla ollut yh
teiskunnallinen luonne. 

3) Marxilainen taloustiede tunnustaa, etta vaikka yh
teiskunnan talouden kehityslait ovat objektiivisia, t.s. ih
misten tajunnasta ja tahdosta riippumattomia, nUn ne kui
tenkin voidaan tiedota, ihmiset paasevat niista vahitellen 
selville kayttamalla oikeata tutkimustapaa, materialistista 
dialektista metodia. 

VieUi.kin enemman. Taloustiede ja samoin muutkin yh
teiskunnalliset tieteet voivat tulla yhta tasmallisiksi tie
donaloiksi kuin esim. biologia, niin etta yhteiskunnan ke
hityslakeja voidaan kayttaa ja kaytetaankin jo tietoisesti 
hyvaksi. Roko tieteellinen sosialismi ja ty5vaenluokan tais
telu kapitalistisen jarjestelman korvaamiseksi sosialisti
sella perustuu Hoiden kehityslakien tuntemiseen ja tietoi
seen sovelluttamiseen. VieIakin suuremman merkityksen 
saa tiima kysymys kapitalistisen j arjestelman luhistuttua, 
sosialismia rakennettaessa ja sen jalkeen. Piiinvastoin kuin 
kapitalistisessa yhteiskunnassa, jossa talouden .kehityslait 
vaikuttavat luonnonvoimaisesti, ihmisten tahdosta riippu
matta, sosialistisessa yhteiskunnassa sille ominaiset kehi
tyslait tunnetaan, niita kaytetaan tietoisesti hyvaksi: ihmi
set jarjesHi.vat toimintansa nilden mukaisesti. Seurauksena 
on talouselaman ja koko yhteiskunnan ennennakemattoman 
nopea kehitys ilman pulia ja muita kaikille aikaisemmille 
yhteiskuntamuodoille omi1wisia hiiiriaita. 

Mar xiI a i n end i a I e k tin e n met 0 d i talous
tieteeseen sovellettuna merkitsee ensiksi sita, etta talous
tieteerr on tutkittava yhteiskunnan taloudellista eliimaa, sen 
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ilmiOita ja prosesseja yhtena kokonaisuutena, taIoudelli
-sena jarjestelmana, jossa jokainen ilmio on elimellisesti 
yhteydessa tOisiin, riippuvainen tOisista, missa jokainen il
mio on toisten ,ilmi6iden ehtona, syyna. Niinpa emme voi 
tarkastella esim. -nykyisten palkkatyolaisten taloudelIista 
asemaa irrallisena kysymyksena, vaan yhteydessa koko ka
pitalistiseen tuotantotapaan, sille ominaiseen tuotantovali
neiden yksityisomistukseen, Iisaarvon riistamiseen, suhteel-. 
lisen liikavaeston olemassaoloon, viimeksi mainitun muuttu_ 
miseen kapitalismin imperialistisella kaudella kroonilliseksi 
teollisuustyoIaisten tyott6myydeksi j.n.e. Ellel nain tehda, 
joudutaan sellaisiin mielett6myyksiin kuin esim. meidan 
maassamme viime vuosina esitettyyn vaitteeseen, etta tyo
palkkojen korottaminen ilman lJ1uuta aiheuttaa ainakin 
vastaavan hintojen korottamisen. TaUaisten vaitteiden esit
taj i:it haluavat unohtaa sellaisen oIennaisen seikan kuin 
kapitalistien. anastaman lisaarvon, joka yrittajan tulon, 
paaoman koron, maakoron ja kauppiaan voiton nimella fa
kaantuu erilaisten kapitalistiryhmien kesken ja jota myos 
voidaan pienentaa ja joka pienenee palkkojen noustessa 
kapitalistien vaIisen kilpailun vaikutuksesta, jolloin pal. 
kankorotus voi tapahtua ilman hintojen kohoamista, yksin
omaan kapitalistien voittojen kustannuksella. 

Toiseksi _taloudellisia ilmioita on tutkittava liikkuvina, 
muuttuvina j a kehittyvina. Vasta Marx sovellutti tata peri
aatetta ensimmaisen kerran taloustieteessa johdonmukai
sesti. Ennen Marxia taloudellista ,elamaa j a sen ilmioiHi 
pidettiin jahmettyneina, muuttumattomina. Niinpa esim. 
;Ricardo halutessaan kuvata vaihtoa sen yksinkertaisim

• massa muodossa selosti villiheimojen keskuudessa tapah
tuvaa alkeelIista vaihtoa, mutta pani villinsa, kalastajat.ja 
metsastaJ' at vaihtamaan tuotteitaan Ricardon aikana I,.on

.~ 

toon p6rssissa valIinneiden periaatteiden mukaan. Saman 
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virheen .tekevat porvarilliset taloustieteilijat nykyisinkin 
melkeirt,joka kerta, kun yrittavat selittaa esim.arvoteoriaa. 

Dialektisen metodin mukaan koko talouselama muuttuu, 
. kehittyy jatkuvasti, isitn~ on ainajotain uutta syntymassa 

Jakehittymassa ja vanhaa haviamassa, kuolemassa, kaikki 
ilmiot ovat loppujen lopuksi valiaikaisia,historiallisesti 
ohimeneviii. Esimerkkina voisi main ita lisaarvon. Tavalli
sesti pideUian ilman muut-a selvana, 'etta rahat tuottavat 
korkoa yhta luonnollisesti kuin omenapuu omenia. Asia on 
kuitenkin niin, etta lisaarvo, jonka erasta osaa paaoma
korkoedustaa, i1mestyy vasta hyvin myohaan maadityissa 
historiallisissa oloissa. 

Lisaty6 ja lisatuote, jotka ovat lisaarvon perustana, ka
vivat mahdolli"siksi vasta tuotantovoimien kehityttya niin 
pitkalle, etta fhmiset pystyivat valm-istamaan tuotteita 
enemman kuin mita aivan valtUimatta tarvitsivat elamansa 
yllapitamiseksi. Tuhansien vuosien aikana lisatuotteen 
anastivat itselleen ensin orjanomistajat ja sitten feodaali
herrat pakottamalla orjat ja maaorjat tyoskentelemaan hy
vakseen. Vasta kapitalismin aikana, jolloin tuotantovali
neiden ja elaman yllapitamiselle valWimattomien tuottei
den omistaja loytaa markkinoilta juridisesti vapaan, 
iuotantovalineita omistamattoman palkkatyolaisen, joka 011 

eliiakseen pakotettu myymaan ty6voimaansa, lisatyo ja Ii· 
satuote saa lisaarvon muodon. Se ilmaantuu siis kapitaI1s
min mukana ja samoin haviaa kapitalismin havitessa. 

Aivan samoin voimme seurata, olettaen etta meilla on 
rnttavat tiedot, jokaisen taloustieteellisen kasitteen synty.: 
mista, kehittymista j a tuhoutumista. Sama pitaa paikkansa 
myos taloudellisiin jarjestelmiin nahden. Feodaalisellakau
della muodostuvat vahitellen edellytykset kapitalistiseUe 
tuotantotavalle ja kapitalismin aikana taas tuotahtovoi
mien kehitys johtaa aikanaan edellytysten muodostumrseeu' 
sosialfstiseIle tuotantotavalle. Jokainen taloudellinen'ji:ir~ 
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jestelma luo lisaksi luokan, joka edustaa uutta, korkeam
malla tasolla olevaa tuotantotapaa j a kerattyaan riiWivasti 
voimia kukistaa vanhan, kehityksen esteeksi muodostuneen 
jarjestelman seka pystyttaa sen tilalle uuden. 

Kolmanneksi taloudellinen kehitys ei tapahdu yksin
omaan hitaana tasaisena kasvuna, vaan siten, etta vahai
set, usein huomaamattomat maaralIi set muuto¥et johtavat 
perinpohjaisiin laadullisiin muutoksiin, jotka puolestaan ta
pahtuvat nopeasti, hyppayksellisesti, vallankumoukselli
sena siirtymisena laadullisesta olotilasta tdiseen.. , 

Suorastaan loistavan esimerkin dialektisen kisityksen 
sovelluttamisesta antoi Lenin tutkiessaan kapitallsmln im
perialistista vaihetta. Han totesi, etta jo Marxin loytamien 
lakien mukaisesti tapahtuu paaomien keskittymlnen ja yh
teenkasaantuminen, josta on luonnollisesti seurauksena 
vastaava tuotannon keskittyminen. Maarattyyn asteeseen 
paastyaan tam a keskittyminen johtaa monopolien syntymi
seen, silla kun jossain maassa jonkun alan tuotanto on kea
kittynyt muutamiin jattiliHstehtaisiin, niln nUden ,omlsta
jien on helppo sopia keskenaan kilpailunlopettamlsesta. 
solmia monopolisopimus. Titen huomaamattomlen, hltal
den maarallisten muutosteri johdosta muodostuu 0101l1a,\ 

joka aiheuttaa hyppayksellisen muutoksen, laadun muuttu
misen, siirtymisen esimonopolisesta kapitalismlsta mono
poll ka pita lismiin, imperi alismii n. 

Samalla tavoin dialektinen on siirtyminen tuot'antota
vasta ja yhteiskuntamuodosta toiseen, kuten tulemme myO. 
hemmin yksityiskohtaisesti nakemaan. nissa yhteydessli jo 
kuitenkin sanottakoon, ettii edella kuvattu dialektlntn kehl
tysmerkitsee aina yhteiskunnan perinpohjaista laaduJlfsta 
muuttumista, kysymys ei siis ole jo kUljetun talpaleen k.er
taamisesta, vaan jatkuvasta kehityksestii eteenplln yhi 
korkeampia yhteiskuntamuotoja kohti. Silloinkln'leun kehl. 
tyksessa tap~htuu naennaista tolstumista, el se ole klerta

mista kehassa, va an spiraalissa, niin etta joka kerran 
tokohdalle palattua on kohottu korkeammalle tasolle. Vain 
siten on selitettavlssa ihmiskunnan kehitys alkuperaisesta 
yhteisosta orjanomistusjarjestelmaan, siita feodalismiin, 
sitten kapitalismiin ja lopuksi viime vuosikymmenina so
sialismiin. 

Neljanneksi talouselaman kehitys tapahtuu vastakoh
tien viHisen taistelun ansiosta. Jokaisessa tuotantotavassa 
ja jokaisessa taloudellisessa ilmiossa on sisaisia vastakoh
Ha, kaikilla niilla on myonteiset j a kielteiset puolensa, 
menneisyytensa ja tulevaisuutensa, elamasta eroavat ja ke
hittyvat aineksensa, joiden valinen taistelu on kaikiwn. ta- . 
10ffilellisen kehityksen Iiikkeellepaneva voima. 

Oleellisinta taloudellisen j a yhteiskunnallisen kehityk
sen kannalta on vastakohta, ristiriita tuotantovoimien ja 
tuotantosuhteiden . vali1la. Olemme jo aikaisemmin toden
neet, etta tuotantovoimat kehittyvat herkeamatta ihmisten 

pyrkiessa lisaamaan ja helpottamaan aineellisten hyodyk
keiden tuotantoa tai tavaratalouden aikana suurentamaan 
vOittoja, mutta tuotantosuhteet, etenkin niiden ratkaisevin 
aines, tuotadtovalineiden ja tuotteiden omistussuhteet, py

syvat pitkia aikoja muuttumattomina. Kuta kauemmin nain 
jatkuu, sita jyrkempi vas~akohta muodostuu tuotaritovoi
mien ja tuotantosuhteiden vaIilla. Tama vastakohta ilme
nee yhteiskunnallisten luokkien valisena taisteluna. Vallas
saolevatluokat, jotka omistavat tuotantovalineet ja kayt
tavat nUden omistusoikeutta riistaiikseen alistettuja luok
kia, tekevai kaikkensa entisten, kehityksen jarruksi muut
tuneiden tuotantosuhteiden sailyttamiseksi, kun taas· alis
tetut luokat taistelevat uusien tuotantosuhteiden ja niitii 
vastaavan uuden yhteiskunnallisen jarjestelman puolesta. 

• Tama vastakQhta ratkeaa aina uuden tuotantotavan 
voittoOI), vanhentuneet tuotantosuhteet heitetaan syrjaan, 
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korvataan uusma,. jotka tekevat tuotantpvoimien kehityk
sen j aileen mahdolliseksi. 

Lopuksi todettakoon, etta dialektinen materialismi muo
dostaa yhtenaisen maailmankatsomuksen. Marx ja Engels 
sovelluttivat sita kokonaisuudessaan talouselaman tutkimi
seen ja seliWimiseen ja loivat siten marxilaisen taloustie
teen, jota myohemmin Lenin ja Stalin ovat kehiWineet sa
mojen periaatteiden pohjaUa. 

* * ., 
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B. K A PIT A LIS M I A E DEL TAN E E T 
TUOTANTOTAVAT 

1. ALKUPERAINEN YHTEISO 

Ihmisyhteiskunnan synty 

Ihmisyhteiskunta alkoi muodostua niin kauan sitten, 
ettei mitaan tarkkoja aikamaaria siita voida esittaa. "I(ului 
nahtavasti satoj a tuhansia vuosia, ennen kuin puissa kii
peilevien apinain Jaumasta muodostui ihmisyhteiskunta 
-", kirjoittaa Engels. 

Kuuluisa englantilainen luonnontieteilija Charles Dar
win esitti viime vuosisadan jalkipuoliskolla teoriansa, jonka 
mukaan ihminen on syntynyt pitkaaikaisen kehityksen tu
Iqksena nykyisia ihmisenmuotoisia apinoita muistuttavista 
esi-isista. Tuon kehityksen perustana oli Darwinin mielesta 
luonnollisen valinnan laki, 1.s. parhaiten sopeutuvien siHly_ 
minen ja vahemman sopeutuvien tuhoutuminen olemassa
olon taistelussa. Taman hypoteesin on myohemmin vahvis
tanut joukko arkeologisia loytoja, jotka alkoivat viime vuo
sisadalla ja jatkuvat edelleenkin. Maapallon eri osista loy
detyt mUinaisihmisten paakallon ja luurangon jaannokset 
todistavat niiden, kuuluneen kehityksessaan nykyistett 
misten ja ihmisenmuotoisten apinain valilla oleville olioille. 
Ihmisen polveutumisen elaimista vahvistavat monien mui
den tieteenalojen saavuttamat tulokset. 
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maarassa hanta ymparoivia esineita hyvakseen. Tyon ke~ 

ei voida selittiia yksinomaan luonnollisen valinnan avulla 
Mutta ihmisenmuotoisen apinan muuttumista ihmiseksi 

hittyessa lisaantyi myos ihmisten yhteinen toiminta ja se 
muuta kuin maarattyyn raj aan saakka. Aivan oleellinen te. oli omiaan liittamaan laumassa elavat ihmiset entista 
kij a tuossa kehitYksessa on ollut ty611a, kuten Engels on viimmin kollektiiviseksi yhteisoksi. Saman.aikaisesti syntyi 
seJiWinyt. Ihmisen muodostuminen on ollut samaHa tarve ajatusten ilmaisemiseen. Aluksi se tapahtui nahta
millisen yhteiskunnan muodostumista. Miten se on tapah. viisti merkkien, ilmeiden ja aanniihtelyjen avulla, mutta 
tunut? viihitellen kurkun kehittyminen johti puhekielen muodostu· 

miseen.Ihmisten kaukaiset esi-isat kuuluivat varmasti hyvin 

kehittyneisiin apinoihin, jotka ovat jo aikoja sitten 
 Ty6 ja puhekieli olivat ratkaiseva tekija apinan aivojen 

kuolleet sUkupuuttoon. Mainitut apinat elivat puissa, IUk muuttumisessa ihmisaivoiksi. Viihitellen ilmaantui kyky 

kuen suuremmissa tai pienemmissa laumoissa, mutta ra yleistyksiin ja kasitteiden muodostamiseen. Sen avulla ih

vinnon etsiminen pa~otti ne laskeutumaan silloin Hill6in misen tiedot ympiiroiviisUi maailmasta lisiHintymistaan Ii
saantyivat auttaen hanta selviytymaan olemassaolon taismaahan ja kuljeskelemaan myos siella. Puissa kiipeily, 

telussa.
tarve irroittaa hedelmia, tarttua keppiin tai kiveen puolus

tautumista varten, pesan rakentaminen lm.s. Mainitsimme jo, ettii ihmisen muodostuminen oli sa
malla ihmisyhteiskunnan muodostumista, silla niiHi ei voi tellen eturaajoja, jotka siten aikojen kuluessa erikoistui
eroittaa toisistaan. Emme voi nim. kuvitella, ettii ihminen, vat suorittamaan erilaisia tyotehtavia ja muuttuivat ka
kaikista yhteiskunnallisin olio, olisi kehittynyt muuta kuin~ siksi. Samaan aikaan maassa liikkuminen kehi.tti takaraa
yhteiskunnallisista tai pikemminkin laumaeliiimistii, joten joja yha suuremmassa miHirassa yksinomaan liikuntaeli
ihminen on aina eliinyt kaltaistensa kanssa, ja heti kunmiksi, tuloksena oli pystyssa kaynti j a kaden lopullinen 

vapautuminen ty6ta varten. varsinainen tyo ilmaantui, harjoittanut sitiikin alusta al
kaen kollektiivisesti, suuremmissa tai pienemmissiiK:aden vapautuminen mUista tehtavista teki siita tyo

missii.
eli men, mutta kiisi ei ole ainoastaan tyoelin, vaan samaHa 

tyon tuote. Ainoastaan alkeellisten tyotoimintojen asteet syntyi satojen tuhansien vuosien kuluessa ihmis
tainen kehittyminen ja niiden eturaajoissa aiheuttamat yhteiskunta. 


muutokset tekivat mahdolliseksi kasien muodostumisen. 
 Ennen kuin siirrymme tahemmin tarkastelemaan tuota 
Se taas yhdessa pystyssa kaynnin kanssa sai aikaan suu alkuperaista yhteiskuntaa, on kuitenkin syytii sanoa viela 
ria muutoksia koko ihmiselimist6ssa, joka muodostaa sel muutama sana sen perustana olevasta ty6stii. Ihmisen tyon 
laisen kokonaisuuden, etta muutokset maaratyssa, osassa oleellisin erikoispiirre on ty6valineiden valmistus. Se en
aiheuttavat vastaavia muutoksia kaikissa muissakin osissa. nen kaikkea erottaa ihmisen kaikista muista eliiimista, 

Tiirkeimpana tuloksena ihmisen kasien kehittymisestii ~ joista eraiit kaikkein kehittyneimmat tosin jossain miiarin 
oli tyon kehitys, ihmisen herruuden asteettainen lisaanty. kayttiivat erilaisia viilineita apunaan, mutta eivat koskaan 
minen luontoon nahden ja hanen nakopiirinsa avartuminen. niitii valmista. I Toinen ihmistyohOn liittyvii erikoispiirre on mielekasIhminen oppi vahitellen kayttamaan yha suuremmassa 

.!'~~' 
k 
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tietoinen toiminta maarattyjen ,paamaarielJ saavuttamisek~ 
si, kun elaimet sensijaan toimivat aina joko kokonaan-tai Ii 

I, sinakin ratkaisevalta osalta vaistojensaohjaamina. 

Alkuperaisen yhtelson tuotantovoimat' 

I~ I I' 	 Marxilaisessa kirjalIisuudessa kaytetaan nykyisin tastail 
III 	 ensimmaisesta yhteiskunnasta nimitysta atkitpediinen yh

i 
j: 	

teiso entisen alkuperaisen kommunistiseh yhteiskunnan 
asemesta etupaassa vaarinkasitysten' v§'lttiimiseksi, joihin 
viimeksi mainittu nimityshelposti antaa' aihetta.. 

Alkuperaisen yhteison aikakausi kasitHi'a' kalkkein pisim
man jakson ihmiskunnan historiassa, n.s. kirjoitetun his
torian aika on siihen verrattuna mitattomanlyhyt. 

Tuo pitka ajanjakso voidaan jakaa' useampaan alajak
soon,. jotka erosivat toisistaan tuotattlovolmien" tason ' ja' 

I' siita aiheutuvien erilaisten tuotantosuhteide'n perusteella. 
[,I Ensimmaisen HiHaisen tieteellisen jaoittelun s'uorlttl arne

rlkkalainen Lewis Morgan! teoksessaah Ancient Societyti (Muinainen yhteiskunta) v,' 1877, jaMarx ja Engels seka 
II( 

siita lahtien koko marxilainen 'sosiblbgia ovat setA' hyvak-, 

I 
~' syneet. 

Alkuperaisen yhteison kehityshistoria'" jakaantuu'kah
teen paavaiheeseen, metsalais- j a raakalaiskauteen.' Edem
selle 00 luonteenomaista paaasiassa valmUden lilbnnon.t 

, ! tuotteiden kay ttaminen, , kun taas raakalalskaude11a'kehlt
I tyvat viihitellen karjanhoito ja maanviljelys.
!, 

Nama molemmat paajaksot voidaan' takaa ' nltl'Hkl'ln 
tuotantovoimien kehityksen perusteella kolft1E!en alafaksodn'j! 
nim. ala-, keski- ja, ylaasteeseen. Seuraavassa tuon'r1ehdfm
me lyhyesti tuotantovoimien kehitysta nalni erlkausina. 

Met s ii I a i s k a u den a I a - a s tee II a, j'Oka kestl' 
ilmeisesti kymmenia tuhansia vuosla" el mlki!.fl kst1$a' tal 
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heimo ~lt; enaaollut kirjoitetun historian aikana, joten tie
dot, sillQiO vallinneista oloista ovat aarimmiHsen niukat. 

; ii" , ,_, .. : :J. 

Tamankauden tark~in saavutus oli todennakoisesti al
keellisen puhekie)en kehittyminen. Siita huolimatta o'lfvat 
ihmiset vielii', hyvin lahella eliiimia, heidan aJvpnsa varsin 
kehittymaUomiit. T<il,istelu Qlemassaolosta vaati suunnatto
mia ponnistuksia, silla ihmisen luonnolliset puolustusaseet 
olivat paljon huonommat kuin monien elaimien ja keino
tekoiset aseet vasta kehHyksensii alkuvaiheessa, rajoittuen 
luonnosta sellaisenaan saatuihin keppeihin ja kiviin. Ela
tus bankittiin hedelmia, juuria ja mahdollisesti hyonteisia 
y.m.s. kerailemalla, jotka nautittiid sellaisinaan .. 

Tuotantovoimien ja tyomenetelmien kehitys tapahtui 
aarimmaisen hUaasti, mutta vuosituhansien kuluessa kui
tenkin tyovalineet vahitellen paranivat, ihmisten kokemuk
set Iisaantyivat, ja niin tapahtui siirtyminen met s a
I a i s k a u den ke ski as tee lie. TaUoin kaytettiin kar
keasti lohkottuja, hiomattomia kiviaseita, jotka kuuluvat 
varhaiskivikaudelle eli paleoliittiselle kaudelle. 

Talla asteella ihmiset oppivat yhdistam~an kepin ja ki
yen j a sovelluttamaan valmistamiaan kiviaseita erilaisia 
tarkoituksia varten, siten kehittyivat kivikirveet, vasarat, 
nuij at, keihaat y.m. Mutta tiirkein saavutus kUitenkin oli 
tulen hyodyllisten omil1~isuuksien keksiminen. 

Salaman sytyWima puu tai metsa oli ilmeisesti ta,ssa 
suhteessa ihrlUsen ensimmainen opettaja. Tulen haviWivan 
voiman Iisaksi ihminen oppi tuntemaan sen hyodylliset 
ominaisuudet. Sita alettiin kayttaa yha monipuolisemmin, 
se suojeli kylmalta, antoi valoa, estl petojen lahenemisen 
ja ef!nen kaikkea teki mahdolliseksi keittaa tai paistaa Ii
,haa, kalaa ja tarkkelyspitoisia juuria, helpotti erikoisesti 
liharavinnon kayttami~ta ja joudutti siten ihmisen fyysil
lista kehitysta. Aluksi' tulta sailytettiin, mutta v:iihitellen 
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tyovalineiden kehittyessa sit a opittiin sytytt,amaan iske

ma11a piikivia vastakkain tai puukappaleita hankaamalla. 


! Metsalaiskauden keskiasteella kalastus' ja metsastys tu

levat saanno11isiksi. Mitaan va kin aisi a asul1toja ei vieHi 


'1,1,1I, 
I tunnettu, sateelta j a kylmalta etsittiin suojaa puiden ja 
,I pensaiden alta, puun onkaloista, luolista tal oksilla peite

!I 
tyista maakuopista. 

" 

Kaikesta alkeellisuudestaan huolimatta alkoivat ihmi
set ha11ita yha suuremmassa maarassa ymparoivaa luon
toa. Erikoisesti se ilmeni siina, etta riippuvalsuus ilmas
tosta vaheni. Parempien tyovalineiden, tulen ja liharavin
non ansiosta ihmiset kykenivat tulemaan toimeen muual
lakin kuin troopillisissa j a suhtroopilUsissa metslssa, al
kaen siirtya niista jokivarsia j a merenrantoj a pitkin lauh

, kean vyohykkeen eri osiin. 
Iii Met s a I a i s k a u den y I a a s tee II a jatkuu tuo_ 

tantovoimien kehitys, vahitellen paasevat vallltseviksl nuor 
j remman kivi- eli neoliittisen kauden hiotut klvlaseet, joi
Iii den lajivalikoima lisaantyi j atkuvasti. 
ii Ratkaiseva edistysaskel oli epailemaWi. jousen ja nuoI
;,1, len keksiminen, silla sen ansiosta muodostul metsastyk_ 

,, i' 
" 

" 

sestii eras tarkeimmistii. elinkeinoista. Mulsta tAman kau
den keksinnoista mainittakoon puiset astiat, ,palmlkoldut 
korit ja muut esineet, polttamalla kaiverretut ruuhet ja hlr
sista rakennetut asunr·ot. 

~ a a k a I a i s k a u den a 1 a - a s t e alkaa savenva
i 

lannan kaytantoon tulolla. 
Siirtyminen r a a k a I a i s k a u den k e ski a s tee I

I e alkaa Euraasiassa elainten kesyttam~~sta, j a Amerlkan 
mantereella kasvinviljelyksen leviamlsestA. Ensln inalnl
tulIa alueella maanviIjelysta cilettiin harjolttaa, ",sta myo
hemmin. ' ": 

Karj anhoito sai todennakoisesti alkunsa sellalsten hel
rriojen keskuudessa, jotka metsasUiessUn Joutulvat j atku-

I 
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'\tasti ·tekemisiin elainlaumojen kanssa ja. alkoivat vahitel
len kesyttaa riiita. Kaikesta paatellen on koira ol1ut ensim
maisia ihmisten kesyttamia elaimia, sita seurasivat lam
paat, vuohet, lehmat, hevoset j.n.e. Karjanhoitoa harjoi
iettiin aluksi liharavinnon hankkimiseksi, myohemmin opit
tiin kayttamaan muita karjan tuotteita, villoja, maitoa y.m. 

Mita tulee maanviIjelykseen, niin sekin on kehittynyt 
vahitellen. Pudotettuaan sattumalta villina kasvavien jy
vakasvien siemenia maahan ihminen jonkun ajan kuluttua 
huomasi paikalla kasvavan viIj aa. Kun ilmio toistuf ehka 
tuhansia kertoja, han lopulta ymmarsi yhteyden siemenen 

, pudottamisen j a viIj an kasvamisen kanssa j a ryhtyi tar
koituksellisesti kylvamaan jyvia. Tasta keksinnosta ihmis
kunta saa luultavasti ol1a kiitollinen naisille, jotka alku
peraisessa yhteistyossa harjoittivat etupaassa kasvisra
vinnon kerailya. Sanomattakin on selvaa, eWi maanvilje
Iysta harjoitettiin pitkia aikoja hyvin alkeellisesti. Ty6va
lineet olivat mitattomat: kivikirves tai tuli metsan kaata
mista varten ja teroitettuja keppeja nain raivatun maan 
muokkausta varten. 

Kasiteltavana olevalla kaudella tehtiin monia muitakin 
keksintoj a tuotantovalineiden alalIa, niista mainittakoon 
kangaspuut, meta11in (kuparin, tinan ja niiden sekoituksen 
pronssin) sulatus ja muokkaus. 

Raakalaiskauden ylaasteen alussa opitaan 
sulattamaan ja jalostamaan rautaa. Pian i1maantuvat rau
taisella tera11a varustetut aurat ja niita vetamaan 'kayte
taan elaimia. Rautaisten maanvilJelysvalineiden j a rauta
kirveen kaytantoon tulo helpottaa suuresti maanviIjelysta 
j a lisaa sen tuottavuutta. 

Samaan aikaan kehittyvat erilaiset kasityot, joista mai
nittakoon kudonta ja meta11ien jalostus. 

Homeros kuvaa Iliadissa raakalaiskauden ylaasteella 
olevaa Kreikkaa. Siella oli si110in jo kaytannossa varsin 
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kehittyneet rautaiset tyovalineet, kasimylly, savenvalajall 
pyora, vankkurit; laivat j.n.e.~ Maanviljelyksen alalla kehit
tyivat oljyn ja viinin valmistus seka eraat muut, uudet 
alat. 

Alkupediisen yhteison tuotantosuhteet 

Alkuperaisen yhteison tuotantosuhteita luonnehtiessa 
on parasta tutustua Stalinin selvyydessaan vertaansa va:illa 
olevaan maaritelmaan: 

"Alkuperaisen yhteisojarjestelman vallitessa tuotanto
suhteiden ~perustana on tuotantovalineiden yhteiskunnalli
nen omistus. Tama vastaa suurin piirtein tuotantovoimien 
luonnetta silla kaudella. Kiviset tyokalut ja sen jalkeen il
mestyneet jousi ja nuoli eiva't tehneet yksiloille mahdolli
seksi taistelua luonnonvoimia ja petoelaimia vastaan. Koo
taakseen hedelmia metsasta, pyytaakseen kalaa vedesHi; 
rakentaakseen jonkinlaisen asunnon on ihmisten pakko 
tyoskennella yhdessa, jolleivat halua joutua nalkakuole
man, petoelainten tahi naapuriyh1eisojen uhreiksi. Yhtei
nen tyo johtaa tuotantovalineiden samoin kuin tuotannosta 
saatujen tuotteidenkin yhteisomistukseen. Silloin ei ole 
viela kasitysta tuotantovalineiden yksityisomistuksesta, jol
lei ot~ta lukuun eraiden tyovalineiden henkilokohtaista 
omistust~, jotka samalla olivat puolustusvalineina petoelai. 
mia, vastaan: Ei ole riistoa eika luokkia." I) 

Tuotantovalinelden yhteiskunnallinen omistus oli alku
peraisessii yhteisossa siis seurausta kollektiivisesta tuo
tannosta, joka taas puolestaan oli vaittamatonta siksi; etta 
tuotantovoimat oliva! niin kehittymattomat, ettei ihminen 
-~-""""!"""""-

I) Stalin: Dialektisesta ja historiallisesta materialismi,sta ss. 27-28 
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yksin eika edes aivan pi~nessa ryhmassa tyoskennellen 
olisi selvinnyt olemassaolol1 taistelusta. 

Mitka tuotantovalineet olivat koko yhteison omaisuut
ta? Ennenkaikkea maa, joka tuolla kaudeHa oli yhteison 
olemassaolon tarkein ehto. Varsin pitkien ajanjaksojen ku
luessa ihmiset viettivat kiertelevaa elamaa, viipyen maa
ratylla paikalla niin kauan kuin sieita loytyi riittavasti ra
vinnoksi kelpaavia kasviksia, kalaa tai metsanriistaa. Kun 
ne loppuivat, siirtyi yhteiso toiselle alueelle. Omistusoikeus 
maahan ulottui siihen alueeseen, jota yhteis0' kaytti kerai
lyyn ja metsastykseen ja niihin vesistoihin, joista sekul
loinkin pyysi kalaa. Varsin usein kaytiin eri yhteisojen 
kesken verisia 'taisteluj a noiden alueiden omistamisesta. 

Myohemmin maanviljelyksen kehityttya maanomistus 
saa jo kiinteammat muodot, se kohdistuu yhteison haliussa 
vakinaisesti oleviin alueisiin. Maan lisaksi ulottui yhteis
kunnallinen omistus kaikkiin tarkeimpiin' tuotantovalinei
siin, esim. veneisiin, lauttoihin, suurempiin pyyntivalinei
siin' jne. ,Myos asunnot olivat melkein kaikkialla yhteis
kunnan omaisuutta. 

Mutta yhteiskunnallisen omaisuuden rinnalla ilmeni jo 
hyvin varhain myos henkilokohtaista omaisuutta, joka ka
sitti etupaassa sellaisia pienia tyovalineita, jOita kaytettiin 
samalla puolustusaseina, kuten austraalialaisten bume
rangi ja Amerikan intiaanien tomahawk seka erilaisia ko
risteita j.n.e. Tata henkilokohtaista omistusta ei kuitenkaan 
saa sekottaa nykyaikaiseen yksityisomistukseen. Viimeksi
mainittu on erottamattomasti sidoHu yksityistuotantoon, 
yksityisomistajien valiseen kilpailuun ja siten toisten ri
kastumiseen ja toisten koyhtymiseen samoin kuin vieraan 
tYov6(man riistoon. Alkuperais'essa yhteiskunnassa ei hen
kilokohtainen omistus sen sij aan liittynyt yksityistuotan
toon eika synnyttanyt riistoa. 

Alkuperaisen yhteison tuotantosuhteille oli ominaista 
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!, yksinkertainen yhteistoiminta, t·.s. suuremman ihmisjoukon 
::,' osallistuminen ty6prosessiin siten, eWi kaikki suorittavat 

suurin piirtein samoja tehtavHi. Tiillainen yksinkertainenIIii 
I 	 yhteistoiminta oli tuotantovalineiden silloisella alkeellisella 

tasolla aivan viilttamaton. Niinpa suurten elainten met
sastys vaati tavallisesti koko yhteison jasenten yhteistoi
mintaa, samoin kalastus. 

Tilanne ei sanottavastikaan muuttunut maanviljelyk

seen siirrytty~ silla senkin suorittaminen alkeellisilla ty6
valineilla vaati kollektiivista toimintaa. erikoisen vaativa 

tehtava oli maaperan raivaus viljelysta varten. Niinpa 

Etela-Amerikan intiaanit kayttivat puun kaatamiseen kivi-. 

kirveilWin pari kuukautta. SHen pienenkin peitotilkun rai

vaaminen olisi yksityiselle ihmiselle ollut aivan mahdo
., 
tonta. Suuri ty6 oii niinikiHin maan muokkaus ja kylvo. 

Tunnettu venaliiinen tutkimusmatkailija Mikluha-Maklai
~f.,., 	 kuvaa alkuasukkaiden maanmuokkausta eraalla Tyynen

I 
,I 

meren saarella seuraavasti. Ensin miehet tyonsivat teroi
tetut keppinsa syvalle maahan ja irroittivat siita suuria 
kappaleita. Miesten perassa kulkivat naiset, jotka,saman
laisilla kepeilla paloittelivat miesten nostamat maakappa
leet. Naisia seurasivat eri-ikaiset lapset ja hienonsivat 
mullan lopullisesti kasin. Viimeisenii kuIki ryhma naisia 

i 
~ tehden pienilla tikuilla syvennyksia muokattuun maahan ja 

asettaen kuhunkin syvennykseen siemenen tai taimen. 
:1 

Viimeksi mainitussa esimerkissa on jo huomattavissa! yksinkertaisen yhteistoiminnan ohella ,alkeellista ty6njakoa 
j sukupuolten ja eri ikaryhmien vali1la. Sellainen tyonjako 
I olikin vall alia alkuperaisessa yhteis6ssii, kuten Engels toI 

teaa: "Tyonjako oli puhtaasti luonnonmukainen, se vallit

I 	 see vain molempien sukupuolien viililla. Mies kay soUa, 
metsastaa ja kalastaa, hankkii ravintoa ja sita varten tar
vittavat ty5valineet. Nainen pitaa huolta kodista, valmis
taa ravinnon ja vaatteet, keittaa, kutoo ja ompeiee. Kum
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pikin on valtias omaHa alalIa an: mies metsassa, nainen 
kotona." 1) 

Tuotantovoimien kehitys aiheuttaa taman luontoperiii
sen tyonjaon edelleen kehittymisen. Naiset erikoistuvat yha 
enemman kotitaloust6ihin ja kasvisravinnon hankkimiseen, 
miehet metsastykseen j a kalastukseen j .n.e. Hyvin pian 
tyokalujen ja aseiden valmistus, joka vaati suurta taitoa, 
jai vanhusten erikoistehtavaksi. Lapset taas puolestaan 
auttoivat naisia, mutta pojat taysikaisiksi tultuaan siirtyi
vat miesten toihin. 

Varsin kauan aikaa oli alkuperainen yhteiso puhtaasti 
iuontaistaloutta, 1.s. yhteison jasenet valmistivat kaikki 
mita kulutettiin, ja toisaalta yhteisossii kulutettiin kaikki 
mita tuotettiinkin, niin' etta vaihdettavaksi ei jaanyt mi
taiin. Engels selvittiia vaihdon alkaneen satunnaisen tyon
jaon muodostuttua kivisten ty6viilineiden valmistuksessa. 
SellajsUIa seuduilia, missii tarkoitukseen soveltuvia kivi, 
lajej a ei oUut kuin yhd~ssa paikassa, sai sielia asuva hei
mo maaratynlaisen monopoliaseman, ja kaikkien muiden 
oli hankittava kiviaseensa silta vaihtamalla. 

Paimentolaisheimojen erottua raakalaisten muusta jou
kosta tapahtui ensimmainen suuri yhteiskunnallinen tyon
jako toisaalta karjaa kasvattavien ja toisaalta metsastysta 
ja kalastusta harjoittavien heimojen viililla. Tall6in vaihto. 
joka siihen saakka oli ollut aivan tilapaista, alkoi muuttua 
saannolliseksi. 

Alkuperaisen yhteison tuotantosuhteiden erikoisuJltena 
my6s, kuten jo edella mainittiin. tuotteiden tasasuhtai

nen jako. Se oli suoranaista seurausta tuotantovoimien al
haisesta tasosta ja tuotantbvalineiden yhteiskunnallisesta 
omistuksesta. Kulutushyodykkeiden niukkuuden vallitessa 
olisi tasasuntaisesta jaosta luopuminen merkinnyt ,pakos-

I) Engels: Perheen. 	 yksitylsomais uuden j a valtion alkuperii. 
55. 125-126 
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takin yhteisoil tUhoutumista; silla jos osalle yhteison jase~ 
nista olisi annettu enemmiin tuotteita kuin tOisille, olisivat 
vahemmalle jaaneet kuolleet niHkaan. Siksi kaikissa~lku
peraisissa yhteisoissa noudatettiin tasasuhtaisen jaon pe-
rl<lateUa. . . 

, Tutkimusmatkailijain 
raalian alkuasukkaiden 
nollisena, etta saaliista 

todistuksen mlikaan 
keskuudessa pidettiin 
salva! osansa nekin 

esim. Aust
aivan luon
metsastiijiit, 

jotkaolivat palanneet leiripaikalle saaliitta. Morgan puo
lestaan kertoo, etta Amerikan intiaanien keskuudessa vjela 
senkin jalkeen kun yksityisperheet olivat muodostuneet, 
joukko tuollaisia toisilleen liiheisia perheita muodosti yh
teisen talouskunn an, jolla oli yhteinen asunto j a metsas
tyksella, kalastuksella, maissin ja muiden kasvien viljelyk
sella hankittu yhteinen eiintarvikevarasto, josta kaikki ta
louskunnan j asenet saiv61t kuluttaa osansa. 

Sellaiset olivat Iyhyesti sanoen alkuperaisen yhteison 
tuotantosuhteet. Aluksi ne epailematta olivat sopusoin
nussa tuotantovoimien kehitystason kanssa ja edistivat nii
den edelleen kasvamista kollektii~isen tuotannon, yksin
kertaisen yhteistoiminnan ja luonlopediisen tyonjaon an
siosta, silta ne kaikki olivat omiaan Iisaamaan maaratyissa 
rajoissa tyon tuottavuutta. 

Alkuperaisen yhteison s.ukujirjestelmi 
d: .' 

Emme voi tassa yhteydessa puuttua lainkaan siihen 
kiistaan, jota on kayty ja kaydaan. edelleenkin alkup~fai

. I 
sen yhteis5n yhteiskunnallisesta kehityksesta. Porvarillisen 
~osiologian taholta on Hman muuta selitetty Marxin ja 
Engelsin teoriat tassakin suhteessa vanhentuneiksi, onpa 
samanlaisia .vaitteiHi esitetty. my5s. eraiden mllrxilaisiksi 
itseaan nimittavien tiedemiesten teoksissa. Kuitenkin tay
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tyy sanoa, etta, ainakaan Uihan mennessaei tieteellinen 
tutkimus ole e'sittanyt mitaan sellaista aineistoa, joka te
kisi tarp&~lIiseksi tarkistaa Marxin ja Engelsin kasityksia, 
eriiWi toisarvoisia yksityiskohtia lukuunottamatta. 

Marxilaisen kasityksen mukaan elivat ihmiset aluksi 
ryhmissi.i, jotka vain vahan erosivat elainlaumoista. Tuol
laiset ryhmat olivat pienilukuisia, silla kerailyasteella, vie
l.apa metsastysasteellakin vain rajoitettu joukko ihmisia 
pystyi saamaan ravintonsa samalta alueelta. Kun tuolla!
nen ryhma IisiHintyi tuotantovalineiden kehitystason salli
maa suuremmaksi, erkani siita osa itsenaiseksi ryhmaksi. 

Mutta ajan mittaan ty5valineiden ja tyomenetelmien 
kehittyminen ja siita seurannut suuremman· ihmisjoukon 
yhteistyon tarve teki mahdolliseksi ja valtUimattomaksi 
kiinteampien ja suurempien yhteiskuntamuodostelmien syn
tymisen, ja sellaisia syntyikin sukujarjestelman muodossa. 

Aluksi suvut olivat matriarkaalisia, "aidin oikeuteen" 
perustuvia, jolloin stlvun johdossa oli yhteinen esiaiti. Mat
riarkaalisen suvun perustana oli naisen tarkea merkitys 
yhteiskunnallisessa tuotannossa. Naiset pitivat huolta kas
visravinnon keraamisesta j a harjoittivat alkeellista maan
viljelysta, huolehtien Iisaksi yhteisesta kotitaloudesta, jolla 
tuolla kaudella oli aarettoman suuri merkitys. 

Mutta tuotaritovoimien kehitys, etenkin siirtyminen kar
janhoitoon ja vaJdnaiseen maanviljelykseen vahensi nai
sen taloudellista merkitysta ja aiheutti siirtymisen matriar
kaalisesta patriarkaaliseen sukuun, jossa johtoasema kuu
lui miehille. . 

Mutta oJipa sukuun nahden kysymys kummasta tyy
pista tahansa, joka tapauksessa se yhdisti joukon ihmisia, 
joilla oli yhteinen syntypera ja jotka harjoittivat yhteisHi 
. taloutta. Sukujarjestelman aikana ei tunnettu eriarvoi
suutta eika riistoa, kaikki suvun taysikasvuiset j as'enet 
vat oikeutettuja osallistumaan tasa-arvoisina yhteison 
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aSiain ratkaisuihin, kaikilla oli samat oikeudet ja vel
vollIsuudet. Johtaj at olivat valinnallisia j a erotettavia. Hei
dan valtansa perustui yksinomaan vapaaehtoiseen kun
nioitukseen, jota suvun j asenet osoittivat valitsemilleen 
luottamusmiehille. Mitaan taloudellisia etuorkeuksia eivat 
sukujen vanhimmat ja sotapaallikot nauttineet 'sukujarjes
telman kukoistuskaudella. 

Muutamat suvut muodostivat heimon. Erailla heimoIlla 
suuruuden vuoksi olemassa viela mutkikkaampi 

organisatio, esim. Amerikassa lrokeesi-heimoon kuului 
kaikkiaan kahdeksan sukua, joista aina nelja muodostl n.s. 
fratrin j a molemmat frairH puolestaan heimon. 

Niin ihanteelliselta kuin tallainen sukujarjestelma ehka 
nayttaakin, oli silla kUitenkin heikkoutensa. Ankara kollek
tiivinen taistelu olemassaolosta kasvatti tosin suvun ja 
heimon jasenten kesken rajattoman solidaarisuuden ja vel
jeyden, mutta tuotantovoimien kehittymattomyys, joka teki 

vaihdon ja yleensa taloudellisen kanssa
kaymisen yhteisojen vaJilla, rajoitti samaHa tuon solidaa
risuuden heimon puitteisiin. "Mika oli heimon ulkopuolella. 
se oli sen oikeuksien ulkopuolella. Missa ei vartavasten 
rauhansopimusta oBut olemassa, siella vallitsi sotatlla hel
mojen valilla, ja sotaa kaytiin silla julmuudelIa, joka erot. 
taa ihmisen muista elaimista ... Sukujarjestys ... edellytu 
ihan kehittymatonHi tuotantoa, siis ihmiselle vleraan ja 
kasiWimattoman ulkoouolisen luonnon melkein taydellistii 

Taman jakson alussa totesimme, etta marxlJalsuus on 
nykyisin kaikissa paakohdissa samaHa kannalla kuln alka
naan Marx ja Engels sukujarjestelman kehitykseen nih. 
den. Kuitenkin on eras oleellinen kohta, jossa nykylnen ka
sitys eroaa Engelsin katsomuksesta. Esipuheessaan, klr. 

I) Engels: Perheen, yksityisomaisuuden ja vaUion aHC\l!perl, •• 209 
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jansa Perheen, yksityisomaisuuden ja valtion alkupera en
simmaiseen painokseen han kirjoitti, etta alkuperaisessa 
yhteisossa maarasi kehityksen tuotantotavan rinnalla suku
ja perhesuhteet ja etta nuo molemmat tekijat ovat yhta 
tarkeita. . 

Tama Engelsin vaite on ilmeisesti virheellinen, silla se 
on ristiriidassa Marxin ja hanen itsensakin kaikissa muis
sa yhteyksissa esittamien aj atusten kanssa. Ei ole mitiHin 
patevaa syyta siirtya tassa kysymyksessa dualismiin, silla 
kuten olemme jo todenneet, on tyovalineiden valmistus 01
lut alusta alkaen inhimillisen yhteiskunnan erikoispiirre, 
joka sen erottaa eUiimista. 'Slita seuraa, etta yhteiSkunnan 
kehityksen alkuvaiheesta lahtien on ratkaiseva merkitys 

jotka ovat m~Hiranneet yhteiskunnan 
tuotantosuhteet, muodostaen taloudellisen perustan. Talou
dellisen perustan kehitys on taas puolestaan viime kadessii 
maarannyt yhteiskunnallisen eliiman kaikki muut puolet. 
Joukossa myos suku- ja perhesuhteet. 

Alkuperalsen yhteison hajoamlnen 

Olemme jo aikaisemmin nahneet, etta alkuperaisen 
tuotantosuhteet, joiden perustana oli tuotantovali

neiden yhteiskunnallinen omistus, edistivat maadittyyn ra
jaan saakka tuotantovoimien kehitysta. Kuitenkin tuotan
tovoimien ja tuotantosuhteiden valillii oli alusta' alkaen 
ristiriita, kuten on ollut asianlaita aina myohemminkin 
kaikki'en tuotantotapojen sisalla. Alkuperaisen yhteison ta
loudellisen perustan ristiriita johtui siita, etta tuotannon 
kollektiivinen luonne ei ollut seurausta tuotan1:ovalineiden 
yhteiskunnallistamisesta, vaan yksityisen ihmlsen heikkou
desta, Mnen kykenemattomyydestaan taistella yksin luon
toa vastaan silloisilla alkeellisilla tyovalineilla ja aseilla. 
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muista heimoista 
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TaIlaisen asiaintila'n vallitessa oli selvaa, etta tuotanto
voimien, erikoisesti tyovalineiden kehitys rnaaratyssa val
heessa synnyttaa pyrkimyks'en tuotantovalineiden yksityis
omistukseen. Niin tapahtuikin heti, kun tyovalineet olivat 
kehittyneet siina maarin, etta yksityinen perhe kykeni 
hankkimaan itsenaisesti toimeentulonsa. Silloin kollektii
vinen 
ololle ja samalla k.atosi pohja myos tuotantovalineiden yh
teiskunnalliselta omistukseita, alkoi asteettainen siirtymi
nen yksityisomistukseen. 

Edella mainitusta kehityksestii tarjoaa hyvan esimer
kin maanviljelys. Raakalaisuuden keskiasteella syntynytta 
maanviljelysta harjoitettiin aluksi hyvin alkeellisilla tyo
Niilineimi, raivaustyo .$uoritettiin kivikirveLlla, maa muo

. kun. raaka
laiskauden ylaasteella alettiin maanviljelyksessakin kayt
taa metallisia tyovalineita ja maan muokkaus opittiin suo
rittamaan sanokaamme harkiel1 vetamilla sahroilla, silloin 
ei enaa tarvittu 20-30 hengen kollektiivia, vaan maanvil· 
jelys kavi tiiysin mahdolliseksi yhden perheen voimille. 
Kollektiivisesta tyosUi siirryttiin yksityistyoh6n j a sita seu
rasi siirtyminen tuotantovalineiden yhteiskunnallisesta 
(lmistuksesta 

a lkeellisill a' kuokilla tal yksinkertaisilla terQitetuill3 
alkeellisia" Tyo 

Tuotantovalineiden yksityisomistus alkaa kehittya 
taasti jo raakalaiskauden keskiasteeHa karjanhoidoh ja 
maanvilJelyksen muodostuessa miHirattyjen heimojen paa
elinkeinoksi. Aluksi yksityisomistukseen siirtyivat ty6vali
neet, aseet, koristeet ja karja, ja vasta paljon myohemmin, 
illseiden valiasteiden kautta - maa. 

yksityisomistus ei kUitenkaan vieW pitkaan ai
kaan muodostunut yksityisomistukseksi ~anannykyis.e~sa 
merkityksessa, vaan se' oli perheomistusta. Esim. karjan~ 

hoitoa harjoittavilia heimoilla suvut jakaantuivat suurper
heiksi, joiden johdossa oli perheen piia, patriarkka, ja va,· 

perheen omaisuus, tyovalineet, karja ja sen tuot· 
teet siirtyivat hanen maaraysvaltansa alaisiksi, jota han 
ei kuitenkaan kayttanyt yksitJ'isena henkilona, vaan per
heen 'edustajana. Suunnilleen samanlainen 
tui maataviljelevien heimojen keskuudessa. 

Yksityisomaisuuden muodostumisen johdosta alkuperiii
sen yhteison tuotantosuhteet tuotantoviilineiden yhteiskun
nallisine omistuksineen, luontoperaisine tyonj akoineen ja 
sukujiirjestelmineen muuttuivat tuotantovoimien kehilysta 
edisHivista tekijoistii niiden kehitystii jarruttaviksi. Tuotan
tovoimien edelleen kehitys vaati sukujarjestelman hiiviWi
mistii, koska se rajoitti yhteistyon suvun sisalle j a esti ta
loudellisten suhteiden laajentamista. 

Valtava merkitys tuotantoviilineiden yksityisomistukse~ 
• 	 ja rliston syntymiselle oli yhteiskunnallisella tyonjaolla ja 

vaihdolla, jotka olivat seurausta tuotantovoimien kehityk-

Paimentolaisheimojen erkaneminen 
merkitsi samaHa ensimmaisen suuren 
tyonjaon tapahtumista. Sitii syvensi maanviljelyksen 
tyminen. Erikoisesti karj anhoitoon siirtyminen kohotti sila 
harjoittavien heimojen keskuudessa tyon tuottavuutta, niille 
keraytyi ylimaiiriiisia tuotteita, lihaa, vuotia, villoja ja 
my6hemmin maitotaloustuotteita, jOita ne voivat vaihtaa 
maanviljelysta, metsiistystii tai kalastusta harjoittavi~n hei
mojen kanssa naiden 

Aluksi vaihto tapahtui yhteisojen 

pien valityksellii, jotka toh:nivat vain yhteisojen edustajina. 

Mutta myohemmin vanhimmat alkoivat anastaa itselleen 

vaihdettavien tuotteiden omistusoikeuden tai ainakin kan

taa niista maariitynlaista veroa itselleen. Ensimml'iisenii. 

Himiikin tapahtui paimentolaisheimoissa, joissa karjan silr
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perheiden omaisuudeksi suurin osa havisi esim. Venajalla vasta viime vuosisadan loppupuolelsiita 
piiiimiesten: 

Edella lyhyesti luonnehditut syva1le kayvat muutokset 
alkuperaisen yhteison taloudessa aiheuttivat sukujatjestel
man asteettaisen hajoamislJn. Ensin suku jakaantui pat
riarkaalisiksi suurperheiksi, joihin kuului useampia'suku
polvia sukulaisuussiteilla toisiinsa sidottuja vap'aita seka 
joskus muutamia epavapaita henkiloita perheen p~Himiehen 
isallisen vallan alaisina. Perhe muodosti talousyksikOn, sen 
kaikki jasenet tyoskentelivat yhdessa, asuivat samassa tao 
lossa j a saivat ravinnon seka vaatetuksen yhteisista va
rastoista. 

Monissa maissa on ta1laisia patriarkaalisia perhelta 
sailynyt takapajuisemmilla seuduilla aina meidan paivilm
me saakka. m.f{1. Jugoslaviassa, Loytyipa meidankin maas
samme viela vii me vuosisadalla jatteita. aikaisemmin aivan 
yleisina olleista suurperheista. Pohjois-Karjalassa ja Sa ,. 
vossa. 

Kehittyneemmilla. alueilla patriar·kaaliset perheet ja
kaantuivat kuitenkin jo hyvin varhain varsinaisiksi yksl
tyisperheiksi omine talouksineen. Joukko tallaisia perhelta 
muodosti kyUiyhteison, jonka perustana ei enaa ollut 'suku
laisuus, vaan taloudelliset ja alueelliset tunnusmerkit. 

Kylayhteiso oli luonteeltaan kaksinainen, silla valkka 
sen jasenperheilla olikin oma taloutensa ja omistusoikeus 
tuotantovalineisiin, niln monissa maissa sailyi vuosisato
jen ajan yhteisomistus maahan. Metsat, niityt ja laltumet 
olivat koko yhteison yhteiskaytossa. Vilje~ysmaa oli tosin 
jaettu yksityisille perheille, mutta ei ollut narden yksityis
omaisuutta, vaan jaeWin ma.araajoin aina uudelleen ottaen 
huomioon perheiden suuruudessa tapahtuneet muutokset. 
Tallaiset kyIayhteisot sailyivat monissa maissa kauan sen
kin jalkeen, kun yhteiskunta oli jo ja~aantunut luokkiin, se 
oli aivan yleinen keskiajalla melkein koko Euroopassa ja. 

la. 
Yksityisomaisuuden muodostuessa tuli myos orjutls 

kaytantoon, mutta vaikka orjatyovoimaa riistettiin jo alku
peraisen yhteison loppuvaiheessa, ennenkuin sukujarjes
telma oli viela lopullisesti hajonnut, niln kuuluu se kuiten

oleellisesti ihmiskunnan sel.\raavaan kehitysvaihec
seen, jota nyt 

5.5 

54 



II. ORJANOMISTUSJARJESTELMA 

Orjanomistusjarjestelman muodostuminen 

Alkupediisen yhteisojarjestelman loppuvalheessa 
maantui melkein kaikkialla orjuus. Se oli suoranalsta seu
rausta tuotantovoimien kehittymisesta, silla nlln kauan 
kuin ihmiset vain suurin ponnistuksin salvat. tuotetuksl 
juuri sen verran, mita aivan viilttamatta tarvittlln eliiman 
yIHipiiamiseen, ei vieraan tyovoiman riisUiminen ollut mah· 
dollista, mitiipii hyotya olisi ollut orjista, jos ne ollslvat 
kuluttaneet kaikki valmistamansa tuotteet. 

Mutta heti, kun tuotantovoimat, etenkin ty6vAllneet ps
ranivat siina miiiirin, etta syntyi lisatuote, t.s. lhmlnen ky
keni ainakin suotuisissa olosuhteissa tuottamaan enemmiln 
kuin viilttiimatta tarvitsi hcngissa pysyakseen, muodoatul· 
vat myos edellytykset viera an tyovoiman tHstaml.een. Til
lainen tiIanne muodostui alkuperaisessa yhteisO ••1 monllla 
alueilla maanviljelyksen ja karjanhoidon ke.hlttYIIII, eten· 
kin sen jiilkeen kun rautaiset tyovalineet tullvlt klytln
toon. 

Orjuus edellytti kuitenkin edellisen lislksl Glfttltokael· 
lisen eriarvoisuuden muodostumista. Orjien klyttlmlaektl 
tiiytyi olla ylimaiiraisia tyovalineiHi j a ylimiArlllll .tlntlr· 
vikkeita. Niitii keraantyi yksityisomistuksen kehittye.1A 
syysta tai toisesta edulIisemmassa asemasaa ollYln.! per· 
heiUe, rikkaille, jotka siten saivat tIlaisuuderi· OI'JIty6vol· 
man riistamiseen. 
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Aluksi oli orjuus Iuonteeltaan pat ria r k a a lis t a. 
Sen pitemmaUe se ei monissa maissa esim. Keski- ja Poh
jois-Euroopassa ehtinyt kehiHyakaan. Patriarkaaltsen Of

juuden aikana ei orjatyo oUut vieHi koko talouden petus
tana, vaan orj at olivat aputyovoimaa. isannan apulaisia, 
jotka tyoskentelivat rinnan omistajansa kanssa ja usein 
elivat melkein samanlaisissa olosuhteissa kuin tama per
heineen. Orjien riisto ei tiill6in ollut viela kovin ankaraa. 

Siirtyminen patriarkaalisesta orjuudesta varsinaiseen 
orjanomistusjarjestelmaan, joka kukoisti erikoisesti Etela
Euroopassa, Kreikan ja Rooman valtakunnan vaIta-alueilla, 
johtui tUQtantovoimien hsvusta j a sita seuranneesta 
teiskunnallisen tyonj aon edelleen kehittymisesta. Sita mu
kaa kun yhteiskunnallinen tyonjako kehittyi, laajeni vaihto, 
joka taas puolestaan kiihdytti orjatyovoiman riistoa. Sen 
tahden meidiin on jo nyt tutustuttava alustavasti vaihdon 
kehitykseen. 

Yksinkertainen vaihtomuoto. Olemme todenneet, eWi 
vaihto ilmaantui jo aikuperiiisessa yhteis6ssa. Silloin se oli 
aivan satunnaista, eri yhteisot vaihtoivat keskenaan joskus 
ylijaamiituotteita. Jos jollain sukuyhteis611a s~ttui olemaan 
ylimiiiirainen kivikirves ja toisella esim. viisikarhuntaljaa; 
nUn ne vaihdettiin keskenaiin: 

I kivikirves = 5 karhuntaljaa. 

Tata nimitetaan y k sin ,k e r t a i s e k s i eli sat u n
n a i s e k s i va i h tom u 0 d 0 k s i. Vaihdon kohteena 
ovat satunnaisesti jotkut harvat ylijaamatuotteet, eika vaih

ole mitiiiin oleellista merkitysta yhteisojen talous~, 

eiamalle. 
Kehkeyiynyt vaihtomuoto. El)simmaisen suuren yhteis

kunnallisen tyonjaon tapahduttua, paimentolaisten erottua 
raakalaisten muusta joukosta alkaa vaihto tulla saann6Ili
semmiiksi. Kierrellessaan laUumia etsien paikasta toiseen 
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paimentolaiset joutuvat jatkuvasti tekemisiin toisten hei
mojen kanssa ja solmivat nUden kanssa vaihtosuhteita. 
Toisaalta paimentolaisilla oli entista enemman vaihdetta
via tuotteita ja toisaalta he tarvitsivat entista enemman 
toisten yhteisojen valmistamia hyodykkeita, koska tuotanto 

erikoistunut. 
Vaihtotoimitukseen ei osallistu enaa kaksi, vaan 

suuri joukko erilaisia tuotteita. Paimentolaiset vaihtavat 
esim. lampaitaan toisten heimojen valmistamiin metalli
ja saviesineisiin, viljaan, turkiksiin jne. 

I kirves 
3 veista 

I lamm'as { = 
= 

10 saviruukkua 
2 mittaa ohraa 
4 ketunnahkaa 

Tallainen vaihto on jo paljon kehittyneempiHi, sUa. nl
kehkeytyneeksl vaiht·omuodoksi. 

Kuitenkin vaihto viela ta1l6inkin on yhden tyon tuoHeen 
vaihtamista v.alitt6masti johonkin toiseen tyon tuotteeseen. 

Yleinen vaihtomuoto. Vaihdon vakiintuessa paimento
laisheimot eivat enaa tyydy karjanhoidon kehittamiseen yk· 
sinomaan omia tarpeitaan silmaIHi piHien, vaan myos 
vaihtoa varten. Niiden tuotteet alkavat muuttua t a va
r 0 i k s i, t.s. tuotteiksi, joita ei valmisteta omaa, vaan 
toisten kayttoa varten, ja jotka joutuvat kulutukseen vaih
don valityksella. 

ToisaaUa karjalla on monia sellaisia omimilsuuksia, 
jotka tekevat sen halutuksi kaikkialla. Sita on helppo kul< 

jettaa, siirtaa yhteisolta toiselle, sen kayttoarvo on tarkea 
kaikille jne. Karjan kysynta lisaantyy erikoisesti maanvil
jelyksen kehittyessa, ja niin muodostuu karja kaikille hei
moille tavaraksi, johon kaikki ovat halukkaita vaihtamaan 
omia tuotteitaan. Nain karjasta tulee omalaatuinen yleista-

I 

vara. Kun vaihdon merkitys tyonjaon yha kehittyessa jat
kuvasti lisaantyy, silla mikaan yhteiso ei enaa voi valmis
taa itse kaikkiakuluttamiaan hyodykkeiUi, nBn vaihdetta
vien tavarain lukumaara suurenee. Samalla vaikeutuu suo
ranainen vaihto, ja siksi tuotteitaan markkinoille tuoneet 
ihmiset pyrkivat vaihtamaan ne ensin karjaan, tietaen, etta 
karjalla he sitten saavat helposti vaihdetuksi kaikkia 
muita haluamiaan tuotteita. 

Esimerkkina voi mainita sepiin, joka on valmistanut 
kirveen ja haluaa vaihtaa sen viljaan. Mutta voi kayda 
niin, etta viljanomistaja ei lainkaan tarvitse kirvesta eikJ. 
siis suostu vaihtoon, koska han haluaa saada viljastaan 

Saviruukkujen tekija on luvannut vaimolleen 
talveksi uuden turkin ja tarvitsee siksi ketunnahkoja, mutta 
ei viijaa. Talloin valiton vaihtotoimitus muodostuisi hyvirt 
monimutkaiseksi, ehkapa suorastaan mahdottomaksi. 
Mutta tilanteen pelastaa e.m. yleistavaran ilmaantuminen. 
Se on tavallisesti joku useimmiten markkinoilla tavarana 
esiintyva tuote, esim. karja. Seppa vaihtaa kirveensa lam
paaseen, saa silla vaihdetuksi viJjan. Viljanomistaja taas 
muuttaa lampaan saviruukuiksi j.n.e. Koska yleisen vastik
keen tehtava joutuu tuolle k.o. tavaralle, nlin se toimB 
asiallisena rahana. 

Eri seuduilla ja eri aikoina on yleisvastikkeina kaytetty 
erilaisia tuoUeita. Muinaisessa Kreikassa ja Roomassa oli 
karja eniten levinnyt yleisvastike. Niinpa Homeros kertoo 
orjattaren maksaneen nelja harkaa ja kuparisen kolmijalan 
kaksitoista. MeiIla ja muissa pohjoismaissa suorittivat en
simmaiseksi yleisvastikkeen, rahan, tehtavia turkikseL 
Etela-Amerikassa kaakaopavut, merenrannikoilla raakun
kuoret, kalat j.n.e. 

Yleisvastikkeen i1maannuttua tavaroiden suoranainen 
vaihto loppuu j a sen tilalle tulee y 1 e i n e n v a i h t 0 

muoto: 
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1 kirves = 

3 veista 1 
10 saviruukkua J I lammas 
2 mittaa ohraa 
4 ketunnahkaa 

Rahamuoto. Seuraava kehitysvaihe oli vaihdon r a h a
m u 0 t o. Tuotantovoimien kehitys aiheutti metallisten tyo
valineiden kaytantoontulon ja sen seurauksena tyon tuot
tavuuden nopean kohoamisen etenkin maanviljelyksessa. 
Samaan aikaan tuotantotoiminta laajeni jatkuvasti, samo
jen ihmisten oli enaa mahdotonta harjoittaa maanviljelystii. 
tai karjanhoitoa ja valmistaa lisaksi monenlaisia tyoviili
neita ja kUlutustarvikkeita. Niiden valmistamiseen alkoivat 
erikoistua kullakin paikkakunnalla tai yhteis6ssa vain 
muutamat. Tapahtui t 0 i n ens u uri y h t e i sku n n a J
lin e n t y 6 n j a k 0, kasity6n erkaneminen maanviljelyk
sesta. 

Kasity6n itsenaistyminen laajensi suuresti vaihtoa, silla 
silloin muodostui kokonainen ihmisryhma, joka valmistf 
tuotteita melkein yksinomaan vaihtoa varten. Eihan esim .. 
seppa voinut itse kayttaa valmistamistaan kirveista yhta 
enempaa eika voinut tyydyttaa ravinnon ja vaatetuksen. 
tarvettaan muuten kuin vaihtamalla tekemansa kirveet 
maanviljelijan, karjaflhoitajan ja toisten kasityolaisten 
tuotteisiin. Niiihin aikoihin alkavat metallit syrjaytta8 va-, 
hitellen muut tuotteet yleisen vastikkeen tehtavista. Krei
kassa kaytettiin rautarahoja jo kahdeksan vllosisataa en
nen ajanlaskumme alkua, Roomassa kuparirahoja 5.-4. 
vuosisadalla e.a.a., j.n,e. Syyna metallien voittokulkuun oli 
ensiksi se, etta ne olivat ainakin yhta haJuttuja tavaroita 
kUin mitka muut tuotteet tahansa, silla jokaisessa talo}.!
dessa niita tarvittiin. Toiseksi metallit soveltuivat kalkkein 
parhaiten rahan tehtaviin, koska niitii voidaan jakaa min

;i. 
!i. 60i! 
Ii 

Ii 
Ilil 
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kalaisiin palasiin tahansa ja tarvittaessa taas yhdistaa, 
jota ei esim. karjalle voinut tehda, metallit ovat Hipeensii 
laadultaan samanlaisia, nUn eWi jokai,nen pala on ominai
suuksiltaan samanlainen, ne sailyvat paremmin kuin muut 
tuotteet ja lopuksi nUden arvo on painoon ja tilavuuteen 
niihden suurempi kuin niita ennen rahoina toimineiden ta
varoiden. Kaikki nama edut oli jo kuparilla ja raudalla, 
jotka ensin esiintyivat rahana, vielii suuremmassa miiiiras
sa nuo edut olivat j aloilla metalleilla, hop.ealla ja kullalla, 
jotka my6hemmin syrjayttiviit kaikki muut rahan tehUi
vista, 

MetaIlirahojen ilmaantuessa syntyi uusi voima, jonka 
omistaminen tuotti rikkautta ja valtaa. "Oli keksitty", kir
joittaa Engels, "tavarain tavara, joka' sisaltaa itseensa 
katkettyna kaikki muut tavarat, taikakapine, joka on muu
tettavissa mielen mUkaan minkalaiseksi toivomisen arvoi
seksi ja toivotuksi esineeksi tahansa. Kenella sita oli, han 
hallitsi tuotannon maailmaa ..." 1) 

Tavara- ja rahasuhteiden kehitys johti k 0 fm ant e e n 
s u u r e e n y h t e i sku n n a I lis e e n t y 6 n j a k 0 0 n, 
kauppiasluokan muodostumiseen. Sen rinnalla alkaa rehot. 
ias myos koronkiskonta. Kauppias ja koronkiskuri nylke. 
vat pientuottajia, erikoisesti talonpoikaistoa. Kun maa oli 
muuttunut yksityisomaisuudeksi, kavi mahdolliseksi myos 
sen osto, myynti ja panttaus. Katovuodet tai muut onnet. 
tomuudet pakottivat talonpojan turvautumaan koronkisku. 
riin saadakseen lainan kiinnitysta vastaan. A.arettoman 
korkea korko teki tavallisesti lain an maksamisen m~hdot. 
iomaksi edes suotuisissa olosuhteissa, tuloksena oli talon. 
poikieri koyhtyminen, taloudellinen perikato ja maiden' sUr
tyminen rikkaille. Yhteiskunta jakaantui yha suuremmassa 
maarassa kahteen ryhmaan, rikkaisiin ja k6yhiin. 

I) Engels: Perheen, yksityisomaisuuden ja vaiti()n alkupenl s. 220 
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Vaihdon, tavara- ja rahasuhteiden seka omistuksellisen 
eriarvoisuuden kehitys joudutti patriarkaalisen orjuuden 

!Jf mtiuttumista varsinaiseksi orjanomistusjarjestelmaksi. K.u
If ta laajemmiksi muodostuivat markkinat, sita suurempi 
:1 mahdollisuus oli orjanomistajilla myyda orjatyovoiman
I riiston avulla hankkimansa lisatuotteet ja sita suurempi
'i,,; kiihoke muodostui orjien lukumaadin lisaamiseen ja riis

ton voimistamiseen. 
Orjia oli aluksi hankittu yksinomaan sukuyhteison ul

kopuoleJta, vieraisiin heimoihin kuuluvista sotavangeista. 
mutta aikaa myoten alkoivat rikkaat orjuuttaa myos oman 
suvun jasenia, jotka olivat velkaantuneet, eivatka kyenneet 
maksamaan velkaansa muuten kuin antautumalla Use tai 
luovuttamalla jonkun perheensa jasenen velkojan orjaksi. 
Orjien kysynnan lisaantyessa muuttuvat sodat, joita aikai
semmin oli kayty jonkun vaaryyden kostamiseksi tai 
alueen laajentamiseksi, yha suuremmassa maarin ryost5
sodiksi, orjien hankkimiseksi, eraanlaiseksi tuottavaksi am
matiksi. 

Nain johti tuotantovoimien kehitys yhteiskunnan ja
kaantumiseen toisilleen vastakkaisiin luokkiin, orjiin ja 
orjanomistajiin, riistettyihin j a riistajiin, koyhiin j a rlk
kaisiin. Taman jakaantumisen valittomana seurauksena oli 
vanhan sukujarjestelman muuttuminen orjanomistusjarjes
telmaksi, jossa vanhoja sukuelimia korvasi vaitio, koneisto . 
orjanomistajien omaisuuden suojelemiseksi, orjien j a muj
den sorrettujen kurissapiHimiseksi. 

Orjuus ja luokkajakaantuminen, aivan samoinkuin val
tion syntyminen, eivat siis olleet seurausta sodista, jon

. kun heimon tai kansan suorittamasta toisen heimon alueen 
anastamisesta ja sen asukkaiden alistamisesta, kuten mo
nasH vaiteUian, vaan tuotantovoimien kehityksestii, ,siita 
aiheutuneesta tyonj aosta, li~iituotteen ja yksityisomaisuu
den ilmaantumisesta. Sotia oli kayty aina, mutta vasta nyt 

kavi orjien. riistaminen mahdolliseksi, tapahtui jakaantu
minen luokkiin ja syntyi valtio. Sota muuttui Hirkeimmaksi 
keinoksi orjia hankittaessa. 

Orjatyohon perustuvan tuotantotavan tarkeimmat 
erikoisuudet 

Orjanomistusjarjestelman aikana oli tuotantosuhteiden 
perustana orjanomistajan taydellinen omistusoikeus seka 
tuotantovalineisiin etta tyontekijaan, orjaan, jonka omis
taja oli oikeutettu myymaan, vielapa tappamaankin. Or
j anomistaja antaa orjille ty6valineet ja raaka-aineet j a pa
kottaa orjat ty6skentelemaan hyvakseen. Orjien tyon tuot
teet jaavat kokonaisuudessaan orjanomistajille, sita vahim
maismaaraa lukuunottamatta, mika Hiytyy kayttaa orjien 
eliHtamiseen. 

Orjat ovat tuotantovalineiden asemassa. Vanhan ajan 
kirjailijat nimittiviitkin orjia puhuviksi tYDkaluiksi erotuk
seksi aantelevista (elaimista) ja mykista tyokaluista (au
rat, kirveet j.n.e.) 

Tuskinpa tarvinnee sanoa, etta nama tyovalineiksi pai
netut orjat- vihasivat katkerasti omistajaansa ja pakollista 
ty6taan. Viha ilmeni siten, etta orjat tekivat tYDta mahdol
lisimman vahan ja huonosti turmellen tYDvaIineet ja raa
ka-aineet aina tilaisuuden tullen. Se pakotti kayttamaan 
mahdolIisimman yksinkertaisia, kompe16ita ja vaikeasti ri
kottavia tyovalineitii. Toisaalta ei orj anomistajilla oIlut 
juuri muita keinoja orJien ty6hon pakottamiseksi kuin 
raaka fyysilHnen kuri. Orjavoudin ruoska heilui vasymatta, 
pienimmastakirr rikkomuksesta seurasivat ankarat ran

. ga:stukset, 'monasti orjat pidettiin kahleissa ty6ta tehdes
saankin, halRamainen valvonta jatkui herkeamatta. Esim. 
myllyissa tyoskentelevien orjien kaulaan kiinnitettiin eri
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koinen joka esti naHa syomastii jyvia tai jauhoja. Ei 
ole ihmeteltavaa, etta orjien katkera viha purkautui taman 
Hista kapinoina, jotka jiirkyttivat koko orjanomistusjarjes
telmaa. 

Aivan erikoinen oli taman tuotantotavan aikana tyovoi
man uusimistapa .. Edella kuvatusta ilmeni, etta orjatyovoi
man tuottavuus oli aarettoman alhainen. Se muodostui 
edulliseksi ainoastaan silla ehdolla, eWi orjat saatiin hal
valla ostetuksi, etta niita ruokittiin huonosti ja riistettiin 

(, 	
laajassa mitassa. Orjanomistaja osti orjan yksinomaan IiI 
satuotteen' hankkimiseksi ja sen vuoksi nuoret, voimakkaat 
ja ammattitaitoiset orjat olivat kalliimpia kuln ammatti~ 

1 taidottomat, koska ensin mainitut pystyivat tuottamaan 
II enemman yllapitokustannuksiensa lisaksi kuin viimeksi1 	 mainitut. Orjanomistajan kannalta oli siis kysymys ainoas

taan tuotantovalineen hankkimisesta, 'ja luonnoilisestl han 
pyrki saamaan takaisin orjaan sijoittamansa varat mahdol
lisimman nopeasti. Mutta, kun orj aty6voiman tuottavuus 
oli alh ainen, eika sUa voitu kohottaa tekniikkaa paranta
malia, kavi tyon tuottavuuden kohottaminen pains§. ainoas. 
taan tehostamalla aarimmilleen riistoa, pakottamalla orja 
kuluttamaan energiaansa mahdollisimman palJon. ja ruok
Idmalla hanta mahdollisimman huonosti. 

~:! 
ii' 	 . Sen vuoksi ei orjien iuonnollinen lisaaminen ollut edul
i.! 

!ista, orj alapsien eiattaminen sUhen saakka kunnes he ky
kenisivat tyohOn, olisi vaatinut liian suuria kustannuksia. 
Paljon edullisempaa oli hankkia orjia sotien avulla. Krei· 
kassa ja Roomassa saatiinkin talla tavoin nUn paljon or· 

'I j ia, etteivat omid 	 kansalaiset voineet Use nliti. kalkkia 
kayttaa, vaan osa 	 myytiin muualle, orjakauppa kukoisti.·1 
Orjakauppiaat seurasivat sakaalien tavoin kreikkalalsia ja 
roomalaisia sotajoukkoja, ostivat halvalla sotavankeja ja 
kuljettivat nuta sitten koko silloisen' tunnetun maailman 
orj amarkkinoille. Orjien halpuus j a keskeytymaton saanti, 
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teki mahdolliseksi tehostaa orjien riiston nUn suunnaUo
maksi, eWi kokonaiset orjasukupolvet kuolivat ·enne.n aiko
j aan. J arkyttavyydessaan mitaan siihen verrattavaa ei ih
miskunnan his tori a tunne ennenkuin parituhatta vuotta 
myohemmin nouseV2n kapitalismin harjoittaman palkka
tyolaiste.n riiston. 

Tarkkoja tietoja orjien lukumaarasta ei ole sailynyt, 
mutta meiko suurella varmuudella voidaan sanoa, etta jo 
Kreikan kaupunkivaltioissa niita oli kymmenia tuhansia j a 
etta ainakin aika ajoin ne muodostivat vi:ieston valtavan 
enemmiston. 

Orj anomistusj arjestelman talous oli perusteiltaan 
I u 0 n t a i s t a lou t t a, silla vaikkakin vaihdon kehitys 
oli orjien kay ton laajenemisen edellytyksena, nBn sitten

ainoastaan pieni osa tuotteista valmistettiin myytavak
si, t.s, tavaroiksi. Valtaosa orjataiouksien valmistamista 
tuotteista kulutettiin omassa taloudessa. Niinpa maatalou
dessa orjien tarpeet tyydytettiin kokonaan omilla tuotteilla 
ja orjanomistajienkin tarpeista huomattava osa, etenkin 
aikakauden alkupuolella. 

Nyt heraa luonnollisesti kysymysr miksi kehitys kulki 
aikuperiHsen yhteison tasa-arvoisuuteen perustuvista suli
teista orjuuteen ja eiko se merkinnyt suunnatonta taantu
mista? . 

Vaikkakin tuotantovoimat olivat orjuuden syntye~sa 
paljon kehittyneet, niin sittenkin ihmiset pystyivat tuotta
maan varsin vahan yli valttamattomien tarpeiden.. Lisa
tuote voi syntya ?inoastaan ehdolla, etta ihminen pakotet
tHn tyoskentelemaan naantymykseen asti ja etta hanen ku
lutuksensa supistettiin kaikkein valttamattomimpaan. On 
luonnollista, ettei alkuperaisen yhteison vapaita j asenia, 
jotka olivat tottuneet tekemaan tyota omaksi ja yhteison 
hyvaksi ja nauttimaan kaikki tuon tyon tulokset, saatu 
suostumaan sellaiseen raadantaan rnuuta kuin ulkonaisen 
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vakivallan avulla. Orjatyon vah~iinen tuottavuus ja orjien 
haluttomuus tyohon oli omiaan kiristamaan heita kohtaan 
harjoitetun vakivallan niin pitkalle, kuin se yleensa oli 
mahdollista. Sarna syy aiheutti myos orjien lukumaaran 
jatkuvan Iisaantymisen, silla vaikka kultakin yksityiseita 
orjalta anastettu lisatuote oli hyvin pieni,niin riistettyjen 
orjien lukumaaraa lisa amalia saatiin orjanomistajalle 
levan lisatuotteen kokonaismaara niin suureksi, etta se teki 
talle mahdolliseksi vapautua kokonaan ruumiillisesta tyos

I ta. 

Viimeksi mainittu seikka oli silloisissa oloissa ehdoton 

:11, edellytys tieteen ja taiteen kehittymiselle. Vapautumalla 
,ji> kokonaan ruumiillisesta tyosta saivat orj anomistaj at tilai
,!I suuden harrastaa tiete:ta ja taiteita, ja harrastivatkin niitaII' orj anomistusj arj estelman kukoistuskaudell a.iiiII.;
il Orjien riisto oli valttamiiton vaihe yhteiskunnallisessa 

kehityksessa. Tuotantosuhteet, jotka muodostuivat alkupe
diisen yhteison tuotantosuhteiden tHalle, edistivat aluksi 
tuotantovoimien kehitysta. "Sellaiset tuotantosuhteet", kir
joittaa Stalin orjanomistusjarjestelman tuotantosuhteista, 
"vastaavat suurin piirte!n tuotantovoimien tilaa talla kau-

Kivisten tyokaluj en asemesta ihmisilHi oli nyt kay
tettavissaan metalliset tyokalut, karj anhoitoa ja maanvil
jelysta tuntemattoman kurjan ja alkeellisen metsastysta
louden Walle ilmestyivat karjanhoito, maanviljelys, kasi
tyot seka tyonjako naiden tuotantoalojen va lilla, tuotteiden 
vaihto yksityisten henkiloiden ja yhdyskuntien valilla kavi 
mahdolliseksi, samoin rikKauden kasaaminen muutamien 
barvojen kasiin, tuotantovalineiden todellinen kasaantumi
nen viihemmiston haltuun, myos kavi mahdolliseksi enem
miston alistaminen vahemmiston valtaan ja enemmiston 
jasenten muuttaminen orjiksi. Ei ole enaa yhteiskunnan 
kaikkien j asenten yhteista j a vapaata tyota tuotantoproses
sissa, vallitsee tyoHitekemattomien orjanomistajien rUst a
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mien orjien pakkotyo. Sen vuoksi ei ole tuotantovalineiden 
enempaa kuin tuotannosta saatujen tuotteidenkaan yhteis
omistusta. Sen tHalia on yksityisomistus." I) 

Tuotantosuhteet tekivat siis aluksi mahdolliseksi tuo
tantovoimien kehityksen, tosin varsin rajoitetussa maaras
sa, kuten myohemmin tulemme nakemaan. 

Orj anomistusjarjestelman edullisuus alkuperaisen 
teison ja pientuottajain talouteen verraten johtui enne!] 
kaikkea siita, etta se teki mahdolliseksi suurtuotannon, 
esim. Kreikassa kasityon, rakennustoiminnan ja vuorityon 
alalla, Roomassa sen Iisaksi myos maanviljelyksessa. 
Suurtuotanto merkitsi yksinkertaisen yhteistyon kehitty
mista kaikkine siita johtuvine etuineen. 

Yksinkertaisen yhteistyon ohella oli huomattavissa 
myos tuotantoalojen sisaisen tyonjaon alkeita m.m. metal

jalostukseI1, rakennustyon, kutomo-, lasi- y.m. kiisitoi
den alalia, vielapii maanviljelyksessiikin. Sisainen tyonjako 
ei tosin orjanomistusjarjestelman aikana kehittynyt eikii 
voinut kehittya alkeita pitemmalle, mutta sellaisenaan Sl.! 

jo merkitsi pitkaa edistysaskelta alkuperaisen yhteison tuo
tantoon verraten. 

VieHikin suurempi edistys tapahtui yhteiskunnallisessa 
tyonjaossa. Alkuperaisessii yhteis6ssa ei tunnettu asialli
sesti muuta kUin suvun sisainen tyonjako sukupuolien ja 
ikaryhmien valillii. Orjanomistusjarjestelma kehitti yhteis
kunnallista tyonjakoa kaupungin ja maaseudun, samoin 
kuin ruumiillisen ja henkisen tyon valillii. Yhteiskurmalli
sen tyonjaon seurauksena oli vaihdon laajeneminen, joka 
taas puolestaan vaikuttaa takaisin tuotantoon Iisatessaan 
tavax:ain kysyntaa ja kiihottaen nUden tuotantoa. 

Orjanomistusj arjestelmii avasi miiarattyja mahdolli
suuksia myos teknilliselle kehitykselle. Ne aiheutuivat mel

1) Stalin: DiaJektisesta ja historiallisesta materialf&mis,ta, s. 28. 
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kein yksinomaan edeWi kllvatusta tyonJaosta. Jokaiselle 
itudelle tuotannonalalle, jonka kehittyva tyonjako synnytti. 
tarvittiin erikoisesti siihen sopivat ty6valineet. Mutta kun 
ne keksit.tiin, pysahtyi kehitys tavallisesti siihen. 

Kuten olemme nahneet, teki orjanomistusjarjestelma 
ainakin aluksi mahdolliseksi tuotantovoimien kehltykse:1, 
vaikka varsin rajoitetussa maarassa. Nopeimmin kehittyi
vat tuotantovoimat Kreikassa suunnilleen 8.-6. vuosisa
doilla e.a.a. ja Roomassa suunnilleen 2.-1. vuostsadoilla 
e.a,a. 

.~. 
~!! 

Kasityotuotaimon kehitys orjuuden atk.ana 

I
il!:

II voirnme ryhtya tutustumaan vahan tarkemmln or
il janomistusjarjestelman eri tuotannonaloihin. 

Rooman valtakunnasta sailyneet tiedot osolttavat, eWi 
siella olivat kasity6ammatit varsin 'pitkalle kehlttyneet. 
Niinpa. Roomassa mainitaan olleen hyvin montakisityo
aloja, m.m. kutojia, villankehdiajia, varjiirelUI, vanuttajia, 
suutareita, kirvesrniehia, seppia, kultaseppia J.n.e. Alvan 
yhta monipuolisesta kasity6n kukoistuksesta kertovat myos 

I, Pompeijissa suoritetut kaivaukset. 
f Kasity6verstaat kuuluivat joko rikkaille orJanomtatajllle 
~~ • i tai vapautetuille orjille. Viimeksi mainitut olivat kuitenkln 
b• 
1" tavallisesti rikkaiden orjanomistajienkllenttejl, .ta. nlUsHi ~ 
~ 
i·1 riippuvaisia, "suojaUeja". Ty6voimana kiytebtUn orJla, joi
~' 

den keskima.ara.inen luku lienee oUut 20-3G, .koskapa De
~ mosthenes nimittaa "suurehkoksi" ~ellalata kblty6verstas
1 
• J 
:! 

ta, jossa ty6skenteli 33 orjaa. Eriiillii alotUa muodostui 
,I kuitenkin paJjon suurempia tuotanwla.itokaLa, jotka tuotti
H vat valtavia tuloja omistajilleen. Niim:pa roomalatsessa kir

I
I' I 

j allisuudessa kerrotaan eriUista aleksafldrlalalsesta, joka 
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sai niin suuria tuloj a papyrustuotannosta, etta pystyi 
omien sanojensa mukaan varoillaan varvaamaan ja varus
tamaan kokonaisen armeijan. 

Vielakin suurempia orjajoukkoja ka.ytettiin rakennus
ja' vuority6ssa, rauta-, hopea-, kulta- y.m. kaivoksissa. Sa
tojen tuhansien orjien raadannan ansiosta kohosivat Roo
man ja muiden kaupunkien monumentaaliset julkiset ra
kennukset, orjat rakensivat Rooman kuuluisat vesijohdot, 
viertotiet ja satamat. Roomalainen historioitsija Polybios 
(201-120 e.a.a.) mainibee, etta Uuden Karthagon, liihelHi 
olevissa hopeakaivoksissa ty6skenteJi 40000 orjaa, tuot
taen valtiolle paivittain 25000 drakhmaa. 

Hyvin yleista oli, etta orjanomistajat vuokrasivat orjia 
rakennusurakoitsijoille, kaivoksiin ja suurtiloille (latifun
dium). 

Kasity6verstaiden tekniikka siHlyi orjanomistusjarjes
telman aikana verrattain alkeellisena, vaikka osittainen 
suurissa verstaissa toimeenpantu ty6nj ako jossain maarin 
kehittikin ty6valineita. Kuitenkin ne parhaimmassakin ta
pauksessa olivat varsin yksinkertaisia ja k6mpel6iUi, eraitii 
harvoj a poikkeuksia lukuunottarnatta. Koneista tunnettiin 
j a kaytettiin ainoastaan muutamia kaikkein alkeellisimpia, 
kuten vesimylly, vedennostopy6ra j.n.e. Huomattavasti pi· 
temmalle kehittyi sotatekniikka, erikoisesti piirityskoneiden 
ja sotalaivojen rakentamisen alalla. 

Ehka kaikkein monipuolisimmaksi j a taydellisimmaksi 
muodostui kuitenkin ylellisyystavarain tuotanto orjafiomis
tajien tarpeita varten. Samaa tarkoitusta palveli laaja pa
latsien, kylpylain, sirkusten, triumfikaarien y.m. sellaisten 
rakentamiqen. Orjar.()mistajat vaativat niilta kaikilta paitsi 
kestavyytta, myos kauneutta. Se olikin Uiysin ymmarretta
vaa, silla tuotannon paatarkoituksena oli orjanomistajien 
tarpeiden tyydyttaminen, myyUiviksi joutuivat loppujen 10
puksi ainoastaan ylijaamatuotteet. Sen tahden ei orjan

69 



omistajia tavallisesti kiinnostanut niin paljon tuotteen 
arvo, t.s. se, kuinka patjon sen valmistamiseen Uiytyi ku
luttaa tyota, kUin sen kayttoarvo. 

Vastakohtaisuus henkisen ja ruumiiUisen tyiSn viililHi 

' 

i Orjatyoh6n perustuvan tuotantotavan kehitys merkitsi r samaHa henkisen tyon erkanemista ruumiillisesta ty6sta. 
Olemme jo todenneet, etta laaj a orj atyovoiman kaytto va

, I 
pautti yhteiskunnan hallitsevan luokan ruumiillisesta tyosI. 

ll'· 	 Hi, joka jiB yha enemman yksinomaan orjien suorltettavak
si. Orj anomistajat saivat tilaisuuden harrastaa ainoastaan,;, 
henkista ty6ta. Silloisissa oloissa oli aivan luonnollista, 

! 	 etta ruumiillista tyota alettiin ennen pitkaa suorastaan hal
veksia vapaille ihmisille sopimattomana. Slita aiheutui 
syva vastakohtaisuus henkisen ja ruumiillisen tyon valilla, 
joka oli vaIlalIa kaikissa orj anomistusvaltioissa. 

Roska orjanomistusjarjestelman vallitessa teknillinen 

kehitys oli varsin rajoitettu orjatyovoiman kifyton johdos

ta, ei ruumiillisesta tyosta vapautuneiden ryhmlen tolmlnta 

voinut sanottavastikaan suuntautua tuotannon kehlttiimi


~I seen, uusien tyovaIineiden keksimiseen j.n.e., vaan piHi

'I' asiassa ne harrastivat politiikkaa, filosofiaa ja talteita.
III 
Iii Etenkin viimeksi mainitulla alalia saavutettiin mulnaisessa,:1

Ii 

'j: Rreikassa sellaisia tuloksia, eWi niiden vertalsla el vieW. 
nytkaan ole pystytty luomaan. 

Muinaiskreikkalaisen tieteen ja taiteen perustana oli 
satojen tuhansien orjien pakkotyo, eika muuten voinut 01

I' lakaan, silla kuten Engels toteaa, "... nUn kauan kuin 
I ihmisen tyo tuotH viela nHn vahan, etta se antol vain niu
I 
I kan ylijaaman valttamattomien elamantarpelden llsaksi, 

oli tuotantovoimien kohoaminen, kaupan laajenemlnen, tie
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teen j a taiteen muodostuminen, valtion j aoikeuden kehit
tyminen mahdollista vain lisaantyvan tyonjaon avulla, 
jonka perustana taytyi olla suuri tyonjako toisaalta yksin
kertaisesta kasityosta huolehtivien suurten joukkojen j a 
toisaalta ty6Ui johtavien, kauppaa, valtion toimia ja myo
hemmin taidetta ja tiedetta harjoittavien harvojen etuoi
keutettujen valilla. Taman tyonjaon yksinkertaisin, luon
nollisin muoto oli nimenomaan orjuus." 1) 
• Vallassaoleyan orjanomistajaluokan tieteen ja taiteen 
hamistus vaheni kuitenkin varsin nopeasti, silla orjien rUs
tosta ja sodista saadut valtavat rikkaudet synnyttivat sen 
keskuudessa toimettomuutta, ylelIisyytta, irstailua. LOis
maisuus sai sellaisen vallan omistavien ryhmien keskuu
dessa, etta ne siirsivat my6s henkisen ty6n yha suurem
massa maiiriissa orjien suoritettavaksi. 

LatUuntioiden \aajeneminen ja pienta\onpoikaiston havio 

Orjanomistusjarjestelmalle oli ominaista suurmaan
omistus, sUUl'et maataloudet, joissa tyon tekivat orjat. 

Erityisen pitkiille tiihan suuntaan ehB kehitys Rooman 
valtakunnassa. Toiselta vuosisadalta Uihtien e.a.a. suur
maanomistajat alkoivat siellii Jaajassa mitassa anastaa 
vaItion maita, joita jokainen Rooman kansalainen oli siihen 

, saakka ollut oikeutettu vuokraamaan. Pian k.o. maat jou
tuivat asiallisesti kokonaan sUUl'omistajien omaisuudeksi. 
Samaan aikaan anastivat he myos monilla keinoilla talon
poikien maita. Niinpii Juvenalis kuvailee, kUinka suur
maanomistajat ajattivat yolHi karjansa talonpoikien vilja
pelloille turmellakseen sadon j a pakottivat vHmeksi maini

siten suostumaan maan myyntiin. 

1) Marx-Engels: Va:itut teokset, I osa, s. 341. 
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NiHn muodostui valtavan suuria tiloja, latifundioita, 
joista eraat olivat niin laajoja, eWi niille olisi voinut si
joittaa kokonaisen kansan, kuten Seneca kirjoitti. 

Varsin kauan latifundioiden rinnalla sailyi kuitenkin 
laaja pientalonpoikaisto. Lainkaan liioittelematta voidaan 
sanoa, eWi koko orjanomistusjarjestelman historia on sa
mail a orj atyovoimaa kayttavien suurten latifundloiden 
pienen taionpoikaistaiouden valisen taistelun hlstorlaa. 

Pientuottajilla, erityisesti talonpojilla oU Uirkea merki
tys orjanornistusjarjestelmalle. Olemme jo todenneet, etta 
orjien kaytto tuotannossa oli kannattavaa ainoastaan or
jien halpuuden ansiosta. Halpoja orjia taas voiUln saada 
vain sotien avulla. Armeijat muodostettlin piiaasiassa 
pientuottajista, talonpojista ja kasityolaisista. Nii!den kan
nettavaksi tulivat Iisaksi sotien taloudelliset' kustannukset 
raskaiden verojen muodossa. Mutta tuotanto kay! sfta kan
nattamattomammaksi, mita enemman orjatyovoiman kiiytto 
maataloudessa laajeni, silla latifundioilla tuotettu vilja oli 
paljon halvempaa kuin pienessa talonpoik~lstaloudessa 
tuotettu. Talonpoikien taytyi yha useammin turvautua ko
ronkiskurien apuun. . 

Sod at eivat tuoneet mitaan etuja taionpolkalstolle, 
mutta sita enemman rikkaille orjanomistajille. Vilmeksi 
mainittujen hallussa olivat kaikki armeijan vlrkapalkat, he 

I' ~ 
maarasivat sotasaaliin kaytosta, luonnollisesti omaksi~ I 

'I:; edukseen, ja heidan piiristaan valittiin valloitettLljen aluei!i.
).1 
!;j den hyvatuloiset virkamiehet. . 
t;t:
I; Pientalonpoikaistoa rasittivat niin ollen' sotavienotto, 
1·., sotaverot, toivoton kilpailu markkinoilla ja koronklskonta . 
:j:. Seurauksena oli talonpoikaiston koyhtyminen, taionpojat 

I 
d menettivat maansa maksamattomista veloista tal monasti 

hylkasivat sen talouden kannattamattomuuden vuoksi.rf Maat Iiitettiin 'jo ennestaan suurlin latifundioihln. TitA ke
ei kyennyt estamaan talonpoikaiston vUoslsatoja 
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j atkunut taistelu, jonka loistavin vaihe liittyy historiasta 
kaikille tunnettuun Gracchus-veljesten nimeen. Syyna tais
telun. epaonnistumiseen oli ennen kaikkea se, etta }alonpoi
kaiston pyrkimys pientuotannon sailytUimiseksi oli 'poh
jimmaltaan taantumuksellista, vastoin taloudellisen perus
tan kehitysta. 

Tuotantovalineensa meneWineet talonpoj at siirtyivat 
joukottain kaupunkeihin, joissa ne muodostivat muiden 
toimeentulon valineita vailla olevien kanssa vanhan ajan 
proletariaatin, ryysykoyhaliston. Tallaista ryysykoyhalistoii 
oli kaikissa .kaupungeissa vanhalla ajalla, ennen kaikkea 
se oli lukuisa suurkaupungeissa, m.m. Roomassa. Toimeen

. tulonsa se sai rikkaiden almuista, valtion lahjoista ja myy
malla aanensa vaaleissa eniten maksaville. Jonkiniaisen 
kasityksen ryysykoyhaliston lukuisuudesta saamme, kun 
tiediimme, etta aika ajoin Roomassa j aettiin i1maiseksi lei
paa 800 000 henkilolle. 

Kuten naemme, erosi Rooman proletariaatti nykypaivien 
proletariaatista ennen kaikkea siina, etta ensin mainittu eli 
yhteiskunnan kustannuksella, osallistumatta tuotantoon, 
kun taas viimeksi mainittu pitaa tyollaan ylla koko kapita
Iistista yhteiskuntaa. 

Tavaratuotannon kehitys 

Vaikka orjanomistusjarjestelman talous oli paaasiassa 
luontaistaloutta, niin sittenkin sen aikana kehittyivat ta
varatuotanto ja rahasuhteet varsin pitkalle. 

Muuten ei voinut ollakaan, silla toinen suuri yhteiskun
nallinen tyonjako, kasityon erkaneminen maanviljelyksesHi 
ja kaupungin maaseudusta johtaa laajentuvaan tavaratuo
tantoon, t.s. tuotteiden valmistamiseen myyntiii varten. 

Tuote, joka on valmistettu vaihtoa varten, on tavaraa. 
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Jokaisella tavaralla on kaytt6arvo ja arvo. Tavaran kayt
t6arvoksi nimitetaan sen ominaisuutta tyydyttaa jokin in
himillinen tarve. Sellainen tuote, jolla ei ole kaytt6arvoa, 
ei voi olla tavaraa, koska sita ei kukaan osta. 

Mutta kaytt6arvon ohella on tavaralla toinenkin tarkea 
ominaisuus, se nimiWiin voidaan vaihtaa toisiin tavaroi

i! 


ja vaihdettaessa niita verrataan toisiinsa, ne ovat sii$ 

jollain tavoin yhtalaisia, niilla on jokin yhteinen ominal

suus. Tuo yhtalaisyys ei voi ol1a niiden kaytt6arvo, silla 

vaihdon edellytyksena on vaihdettavien tavarain erilainen 

kaytt6arvo, koska kukaan ei suostu vaihtamaan esim. kir

vesta kirveeseen. K.o. yhteinen ominaisuus on tavarain ar· 

YO, jonka suuruuden maaraa niiden valmistamiseen kay·· 

teUy ty6maara. Toisiinsa vaihdetaan tav(U'at, joilla on 


I, 	 sarna arvo. Vaihtaessaan kirveen jouseen niiden omistajat 
toteavat, etta kirves on saman arvoinen kuin jouslkin, Ls. 

i: 
I ~ 	

molempien valmistamiseen on kaytetty yhta paljon ty6ta. 

:1 Tavaran arvon suuruutta ei kuitenkaan maaraa se ty6
aika, minka kukin yksityinen tuottaja kayttaa tuoUeen val[I

! 
I 

mistamiseen, vaan ty6aika, mika kulloinkin k.o. hetkeWi 
tarvitaan keskimaarin tuotteen valmistamiseen, .eli toisin 
sanoen, minka tuottajien enemmisto siihen kayttaa. Tata 
keskimaadiista ty6aikaa nimitetaan yhteiskunnallisesti 
valttamatt6maksi ty6ajaksi ja sen mukaisesti muodostuvaa 
tavaran arvoa, yhteiskunnalliseksi arvoksi. Ne tuottajat, 

" jotka valmistavat 	tavaransa pienemmalla tyon kulutuksel· 
'I la, joko suuremman taitavuutensa tai tyovalineittensa pa'i{ 

remmuuden vuoksi, saavat tuotteistaan markkinoilla kui
tenkin yhta suurenkorvauksen kuin nekin, jotka ovat kayt:\ 
Hineet keskimiHiraista enemman ty6ta. Tulos on se, ettii 

It edelliset aina voittavat, jalkimmaiset haviavat. 
Orjanomistusjarjestelman aikana edella kuvattu arvolaki 

vaikutU sen, eWi halpa orjaty6 tunki vahiteUen syrjaan 
vapaiden pientuottajain, kasity6Hiisten ja talonpoikien 
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ty6n, koska jalkimmaisten tuotteet oliva kalliimpia kUin 
orjaty61la tuotetut. Nain vahitellen vapaat pientuottajat 

havioon j a tuotanto keskittyi yha suuremmassa 
maarassa orj anomistajien kasiln, maataloudessa latifun·· 
dioihin, kaupungeissa suuriin kasityoverstaisiin. 

Tavarain vaihtoa, kauppaa harjoitettiin kaupunkien to· 
reilla ja markkinoilla. Markkinapaikkojen laheisyydessa 
sijaitsiva't kasity6verstaat, niista tuotiin myytavaksi kiisi· 
tyotuotteita. Talonpojat tai orjanomistajien valtuutetut puo
lestaan toivat markkinoille maataloustuotteita. Kuten 

nahneet, vaihto ei enaa talla kaudella oUut suo
ranaista tavarain vaihtamista toisiin tavaroihin, vaan' se 
tapahtui rahan valityksella. Niinpa kaupan laajeneminen 
merkitsi samaHa rahan kiertokulun ja rahasuhteiden laa
jenemista. 

Samaa on sanottava my6s ulkomaankaupan vaikutuk
sesta, joka Kreikassa ja Roomassa oli varsin huomaUava. 
Kreikkalaiset valtiot toivat ulkoa viljaa, karjaa, kalaa, nah
kaa, puutavaraa, norsunluuta jne. ja veivat maasta pan
asiassa kiisity6tuotteita, aseita, saviteoksia, ylellisyysesi
neita, mutta my.os viinia, oliivioljya y.m. Hyvin tarkean 
kauppatavaran muodostivat orjat. Rooma kavi laajaa kaup
paa etenkin itamaiden kanssa. Niista tuotiin paaasiassa 
ylellisyystavaroita, jotka maksettiin valloitetuista maakun

. nista kiskotuilla veroilla. 

Kaupan kehittyminen vaikutti sen, etta orjanomistajien 
tarpeiden tyydyttaminen tuli yha suuremmassa maarassa 
riippuvaiseksi lisatuotteen myynnista. Oman talouden tuot
teet eivat enaa riittaneet, vaan suurin osa kulutustarvik
keista taytyi ostaa muualta. Mutta niiden ostamiseksi oli 
taloudessa riistetty lisatuote saatava myydyksi. Kuta 
enemman myytavW Iisatuotteita keraiintyi, sita enemman 
pystyttiin ostamaan kulutus- j a erityisesti ylellisyystarvik
keita. Siksi orj aty6voiman kayU6 ja riisto laajeni kaupan 
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lisiiiintyessa. Kallppa siis edisti orjatyohOn perllstllvan tllO
tantotavan kehitysta, vapaiden pientllottajain tllholltllmista 
ja eriarvoisllllden syvenemista Omistllssllhteissa. 

Aikaisemmin mainitsemamme kallppa- ja koronkiskllri
paaoman ilmaantllminen jOlldittti sllllresti vapaiden kansa
laisten pientllotannOn syrj ayttamista. 

Se tapahtlli ensiksikin sen vlloksi, etta kallppapaaoma 
ennen kapitalistista tllotantotapaa saa voittonsa ostamalla 
tavarat aIle niiden arvon ja myymaIla ne hinnasta, joka on 
Sllllrempi kllin arvo. Pientllottajat, talonpojat ja kiisityo
liiiset ennen kaikkea jOlltllivat siita karsimaan, silla kallp
papaaoma riisH heilta koko lisatllotteen, ja llsein myos 
osan valttamattomasta tllotteesta. Viimeksi mainitllssa ta
pallksessa sellrasi pientllottaj an talolldellinen perikato var
sin nopeasti. 

Kallppapaaoma anasti hllomattavan osan orjanomista
jienkin lisatllotteesta valittiiessaan naiden tllotteet markki
noiIle ja hankkiessaan niiden vastikkeeksi ylellisyys- j a 1 

I 
·1 mllita tarvikkeita. Kallppapaaoman toiminta oli erityisen 

helppoa sen vlloksi, etta myydessaan tllotteitaan eivat or
janomistajat niinkaan paljon valiWineet vaihtoarvosta. 
kllintarvitsemiensa ylellisyys- y.m. tavarain' saannista. 
vaikka niiden arvo ei aina vastannlltkaan heidan lllovlltta·· 
miensa tavarain arvoa. Osittain tama valinpitamattomyys 
vaihtoarvosta jOhtlli myos siita, etta orjien tyon halpllllden 
vuoksi siita ei pidetty lllklla tavaroita· tllotettaessa eika:j 

I
,I my)daessa. 

Kauppiaat sen sijaan tllnsivat rahan merkityksen ja si
Hi saadakseen koettivat hankkia tavarat mahdollisimman:t 
halvalla ja myyda ne mahdollisimman kalliilla. " it 

! Kallppapaaoman ohella kehittyi IIIotto ja koronkiskonta. 
Erikoisen edllllinen maapera koronkiskllripaaoman mllodos
tllmiselle oli Roomassa, koska siella oli laaja Illottoa tar
vitseva pientalonpoikaisto, ja valtio noudatti verojen y.m. 
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valtion tulojen perimisessa vuokrallsj arjestelmaa. Se mer
kitsi, etta valtio VllOKrasi valloitetuissa maakunnissa vero
jen perimisen ja kaivosten y.m. valtion omaisuuden kay ton 
maaratysta maksllsta yksityisille henkil6ille, jotka luonnol
lisesti pakottivat viieston maksamaan paljon enemman, 
kllin mit a he valtiolle suorittivat. 

Pientalonpoikien 'lisiiksi koronkiskurit kietoivat verkkoi
hinsa osan orjanomistajistakin, pakottaen nama entistii 
enemmiin tehostamaan orjien riistoa. MilIoin sekiiiin ei 
.auttanllt, siirtyi latifundio tai kiisity6verstas orjineen ko
ronkiskuriIle. 

Vastakohta velkojien ja velallisten viilil1ii edisti huo
mattavasti orjanomistusjarjestelmiin kehittymista, koska 
se johti velallisten, etupiiiissa pientuottajien hiivi6on. 

Vaikka tavara j a rahasuhteet kehittyivat orj anomistus
jarjestelmiin sisiilla, nUn sittcnkiiiin niiden vaikutus ei 
muodostunllt niin suureksi, ettii ne olisivat voineet johtaa 
uuden ~uotantotavan, kapitalistisen tuotantotavan muodos
tumiseen. Orjanorhistusjarjestelman talous jai pohjimmal
taan Iuontaistaloudeksi. Toisaalta orjien tiiydellinen riip
puvaisuus orj anomistajista esti ty6voiman muuttumasta 
tavaraksi, mika on kapitalistisen tuotantotavan edellytyk
sena. 

Orjanomistusjarjestelman rappeutuminen ja tuho 

Edellii sanotusta olemme niihneet, etta orjanomistus
jarjestelma kehitti tuotantovoimia silta tasolta, jolle ne oli
vat ehtineet alkuperaisessa yhteis6ssii. Maataloustuotanto 
kehittyi, muodostui useita uusia aloja, tapahtui parannusia 
ty6valineissa ja tyomenetelmlssii seka maanviljelyksen eWi 
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karj an hoi don alalia. Mita tulee kasity6h6n, niin siina ke

hUys oli vielakin huomattavampi, paljon uusia aloja syn

tyi, ty6vaHneet kehittyivat jossain maarin, ja suuremmissa 

tuotantolaitoksissa ilmaantuivat jo ty6nj aon alkeet. Yhteis

kunn2ilisen ty6njaon lisaantymista seurasi vaihdon laaje

neminen. Lopuksi tapahtui suuri edistys tieteen j a erityi

sesti taiteen monilia aloilla. "Vasta orjuus", kirjoittaa En

gels, "ieki suuremmassa maarassa mahdolliseksi 

maanviljelyksen ja teollisuuden valilla, ja 

mahdolliseksi van han kreikkalaisen 

Ilman orjuutt~ ei olisi ollut kreikkalaista 

kalaista taidetta eika tiedetta; ilman orjuutta ei
j: 
Rooman valtakuntaa. Mutta ilman kreikkalaisen kulttuu
rin ja Rooman valtakunnan luomaa perusta8i ei olisi myos 

~I 

Ii " olemassa Nykyaikaista Eurooppaa. Me emme saisi koskaan 

)' 
unohtaa, eWi meidan koko taloudellisen, poliittisen ja hen

1" kisen kehityksemme edellytyksena on tila, jossa orjuus oU 
viilttiimaton kuin yleisesti tunnustettu. Tassa mielessaj. 

r 
sanomaan: i1man antiikin orjuutta ei 
sosiaiismia." J) 

i'I 

t 
olivat tuotantovoimien kehitysmahdollisuudet 

orjanomistusjarjestelmiin aikana hyvin vahaiset. Syyna sU
hen olivat tuon tuotantotavan sisiiiset ristiriidat, joista 

~' oleellisin ilmeni siina, etta orjuus toisaalta avasi mahdolli
,~ suuksia tuotantovoimien kehitykselle, mutta toisaalta teki 
i~ . tyon orjanomistajista, siis niista, joiden olisi pitanyt tuo
It, 

fl tantovoimia kehittaa, hapealliseksi, vapailIe ihmisille sopi
:1' mattomaksi tehtavaksi, orjuus rappeutti tuottajat, sai or

jat vihaamaan ty6ta ja synnytti loismaisuutta valtassaole
:\11
,iI vien keskuudessa. Kenellakaan ei ollut kiinnostusta tuotan
Iii 
i ~ 	 tovoimien kehittamiseen. Orjien asema ei muuttunut, tuotti

vatpa he enemman tai vahemman, orjanomistajat taas laa

1) Marx-Engels: Valitut teoks-et, I osa, s. 340 
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• JOJa orjajoukkoja riistamalla tulivat toimeen, vaikka ty6n 
tuottavuus, oli alh~inen. 

Orjanomistusjarjestelman kehittyessa orj anomistaj at 
luopuivat tuotannon valitt6masta johtamisesta siirHien sen 
ty6njohtajille ja valvojille, jotka oli suurelta osalta varvat

orjien keskuudesta. 
Tuotantovoimien kehitysta hidastutti nUn ikaan taiste

IUn karjistyminen orjien ja orjanomistajain viiJ illa. Orjia 
karkaili joukottain, taman tasta he nousivat kapinaan, ja 
vaikka kapinat poikkeuksetta kukistettiin, nUn sittenkin ne 
jarkyttivat koko talousjarjestelmaa ja aiheuttivat orjien, 
tarkeimman tuotantovoiman joukkomittaisen tuhoamisen. 

Samaan aikaan karjistyi taistelu orjaty6hon perustuvan 
suurtuotannon ja pientuotannon valilla. Pientuottajat jou
tuivat joukottain havi66n, siirtyivat ryysyk6yhalist6ksi. 
tyisesti vapaan talonpoikaiston tuhoutuminen heikensi or
janomistusjarjestelman sotilaallista voimaa. Armeijat eivat 
saaneet enaa tiiydennysta talonpoikaisvaest6sta, va an jou
duttiin entista enemman turvautumaan barbaarien keskuu
desta viirvattyihin palkkasotureihin, jotka eivat luonnalli
sesti olleet kaikkein luotettavimpia barbaareja vastaan tais
teltaessa. Hyokkayssodat, joiden avulla aikaisemmin ali 
hankittu jatkuvasti uusia orjia, muuttuivat puolustussodik
si. Orjien virtaaminen pysahtyi, niiden hinnat kohosivat. 

Silloin alkoi tuotannon yleinen rappeutuminen. Ensim
maisena joutui karsimaan maanviljelys. Laajat 
diot muutettiin aluksi karjakartanoiksi, mutta 
hoitokin tuli kannattamattomaksi, ja silloin maat 
autioiksi. Orjaty6voiman kallistuessa 
mahdottomaksi. 

Latifundiot alkoivat hajota, niiden omistaj at, saadak
seen edes jonkinlaista hy6tya omistamastaan maasta, 
koivat sen vuokralle maansa menettaneille talonpojille ja 

my6s oriille. Aluksi vuokra suoritettiin rahas
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sa, mutta vuokraajien koyhyys ja rahatalouden yleinen 
rappeutuminen pakotti muuttamaan rahavuokran luontais
vuokraksi, joka oli tavallisesti 5/6, jopa joskus 9/lD koo
tusta sadosta. Erotus vapaiden vuokraajien ja maavuokraa
jiksi muuttuneiden orjien valilHi vahitellen katosi, niista 
muodostui k 0 Ion e j a, puolivapaita pientalonpoikia, jotka 
harjoittivat itsenaista taloutta joko valtion tai yksityisten 
mailla ja suorittivat maan kayttooikeudesta maarattyja ra
situksia. Nain syntyi feodalismin alkeita orjanomistusjar
jestelman sis alia. Ne vahvistuivat huomattavasti, kun ko
loneilta kiellettiin tTIuutto-oikeus vuokraamaltaan maalta. 

Maatalouden rappeutuminen johti kasityon ja kaupan 
rappeutumiseen. I(i:isityoiaiset eivat saaneet raaka-aineita 
j a ennen kaikkea maaseudun koyhtyminen riisti kasityo
tuotteilta markkinat. Samaan suuntaan vaikutti myos or
jien vaheneminen ja siita johtuva tyovoiman puute. Kasi
tyon ja kaupan surkastuminen aiheutti sen, etta kaupungit 
menettivat entisen taloudellisen ja poliittisen mahtiase
mansa, yhteiskunnallisen elaman paapaino siirtyi takaisin 
maaseudulle. Maataloudesta, jota nyt harjoitettiin pientuo
tantona, tuIi jalleen paaelinkeino. 

Roomassa tama orjanomistusjarjestelman kriisi. saa
vutti huippunsa 5. ,vuosisadalla jalkeen ajanlaskumme alun. 
".A!ntiikin orjuus", kirjoittaa Engels, "oli elanyt aikansa. 
Suurmaanviljelyksessa enempaa kuin kaupunkien manufak
tuureissakaan se ei enaa tuottanut tulosta, joka olisi ollut 
vaivan arvoinen ... orjuus oli tullut taloudellisesti mahdot
tomaksi, vapaitten tyota halveksittiin moraalisesti. Toinen 
ei enaa ja toinen ei viela voinut olla yhteisku.nnallisen 
tuotannon perusmuotona. Tassa saattoi auttaa yksirlomaan 
taydellinen vallankumous." I) 

I) Engels: Perheen, yksityisomaisuuden ja vattion alkuperli 
5S. 196-197. 
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Orjanom:stusjarjestelma ei ollut aikansa elanyt ainoas
taan taloudellisesti,· vaan myos poliittisesti. Orjanomista
jain poliittinen herruus johti orjien luokkataistelun karjis
tymiseen. Jokainen, joka vahankin tun tee vanhanajan his
toriaa, tietaa, etta nUn Kreikassa kuin Roomassakin seura
si orjakapina toistaan. Mainitsemme Hissa nUsta ainoas

pari kaikkein tunnetuinta, ensinnakin Sisilian orjien 
kapinan, joka alkoi v. 137 e.a.a. Kapinaan nousseet orjat 
valloitt:vat joukon Sisilian kaupunkeja ja pitivat puoliaan 
Rooman ~otajoukkoja vastaan viisi vllotta. Tunnetuin ja 
cnHen j alkimaailmaan vaikuttanut orj akapinoista oli 
tenkin kuuluisan Spartacuksen johtama vv. 74-71 e.a.a 
Sekin paattyi orJien tappioon, jolloin 6000 orj aa ristiin
naulittiir'l. 

Mtftta paljon merkityksellisempia olivat muutamia vuo
sisatoja myohemmin puhjenneet orjakapinat rajaseuduilla, 
etenkin Galliassa, jossa ne riehuivat melkein keskeytykset
ia 2. vuosisadalta Ci..a.a) Jahtien aina siihen saakka, kun
nes barbaarit valloittivat· Gallian. Samanlaista taistelua 
kaytiin Espanjassa ja muilla raja-alueilla. Orjien taiste
luun Iiittyivat talla kaudella melkein aina kolonit, joiden 
asema ei ollut paJjon parempi kuin orjienkaafll, samoin sai
vat orJat tukea koyhtyneiWi talonpojilta ja kasity6liiisilta 
sekii sotilaskarkureilta. 

Vaikka Rooman valtakunnan tuhoutumisen muodollise
na syyna oli sotaisten barbaarihelmojen, germaanien, hun
nien ym. tunkeutuminen· yha syvemmalle valtakunnan alu
eelle sita mUKaa kun valtakunnan sotilaallinen voima heik
keni edella luetelluista syista, nUn todellisena syyna sen 
iuhoon on kuitenkin oIdetUiva orjien vallankumousta, kos
ka vasta se teki barbaareille mahdolliseksi Rooman valta
kunnan~tarkeimpien alueiden valloittamisen, joka loppujen 
10puksi oli vain ulkonainen ilmaus jarjestelman sisa:sesta 
luhistumisesta. 
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III. FEODAALINEN TUOTANTOTAPA , 
Feodalismin muodostuminen ti 

I 
I Orjanomistusjarjestelmaa seuranneen feodalismin her

I 
:1I ruus kesti Lansi-Euroopassa toista tuhatta vuotta, 5. ja 18. 

vuosisatojen valisen ajan. Sen ensimmainen vaihe, feodaa
lisen jarjestelman muodostuminen alkoi 5. ja paattyi II. 

n 
,I 	

vuosisadalla.
I: Feodalismi muodostui Rooman valtakunnan raunioille.}!I 
! 	 Monet historioitsijat selittavat sen I1]uodostumisen perus

syyksi kansainvaellukset ja barbaarien suorittaman Roo
man valloituksen, mutta sen tapaiset selitykset ovat liian 
yksipuolisia. 

Sota ja valloitus eivat sellaisenaan voi aiheuttaa uuden 
tuotantotavan ja yhteiskuntajarjestelman muodostumista, 
ellei aineellisia edeUytyksia ole olemassa .. Ennen kaikkea 
taytyy tuotant€lvoimien alalIa tapahtua perust~ellisia muu
toksia. Nain olikin asianlaita Rooman valtakunnassa kan
sainvaellusten aikana, kuten olemme jo nahneet. . 

Orjuus oli elanyt aikansa, mutta palkkaty6~le' ei vielii 
ollut. edellytyksia olemassa. Tuotantovoimat voivat noissa 
oloissa kehittya ainoastaan silla ehdolla, eWi palattiinta
kaisin pientuotantoon. Pientuottaja ei kuitenkaan saanut 
o11a taydellisesti vapaa, koska vapaat ihmiset halveksivat 
ruumiillista tyoHi. . §i~si_~ehittYi io __orjano_mistusjii!:k~!el
man rappeutuessa riippuvaisessa .. as~mas~~_oleva~ pienttIQt
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taja, joka ku!tenkirL21.Lj2~?_?!.!I_.n.:!?Arinkiinnostunutty_ol1 . 
tuottavuud~l1kohottal11is..~sta. 

Sellainen riippuvainen pientuottaja, koloni, oli velvolli
nen muokkaamaan maanomistajan maata, luovuttamaan 
tiille suurimman osan kokoamastaan sadosta ja suoritta
maan sen lisaksi joukon muita veivollisuuksia, mm. ra
kentamaan ja pitamaan kunnossa teita ja siltoja, kuljetta
maan hevosillaan seka ihmisia etta tavaroita, tyoskentele
maan leipomoissa y.m. Kolonit kiinnitettiin aina vain lu
jemmin maahan, heidat merkittiin maarekisteriin, he eivat 
saaneet poistua viljelemaltaan maapalstalta, ja jos se myy
tHn, seurasivat 'kolonit mukaria. Jos koloni karkasi. pantiin 
banet banen kiinni jouduttuaan kahleisiin ja toimitettiin ta
kaisin maanomistajalle, jolla oli oikeus rangaista karku
laista harkintansa mukaan. 

Samantapainen kehitys tapahtui myos kiisityon alalia. 
Sotien muututtua puolustussodiksi tyrehtyi halvan orjatyo
voiman virta Rooman valtakuntaan, kasity61aitokset alkoi
vat karsHi:lyha suurempaa tyovoiman puutetta. Sen j.ohdosta 
julkaistiin joukko asetuksia. joilla kiellettiin vapaiden kasi
tyolaisten tyopaikan ja ammatin vaihto. Asepajoissa men
tiin niinkin pitkalle, etta kasity61aisille poltettiin kateen 
erikoinen leima, josta heidat helposti tunnettiin. 

Valloittaessaan Rooman valtakunnan loysivat barbaarit 
sielta jo feodaalisten suhteiden alkeet seka maataloudessa 
eWi kasity6n alalia. Itse ne toivat tullessaan sotilasorgani
sation. Enemmist6 noista barbaariheimoista oli paas~yt ke
hityksessaan alkuperaisen yhteisojarjestelman rappeutumis
kauteen, niiden keskuudessa muodostui patriarkaalinen or
juus. Se oli kehitysvaihe, jolloin Engelsin sanojen mukaan 
sot a ja sotilasorganisatio kuuluu normaalisena ilmionii 
kansan eHimaan. jolloin sofia aletaan kiiyda ryost6a sil
mallapitiien, jo!loin siita muodostuu vakinainen ammatti. 
Barbaariheimojen sotilasorganisation laajenemista ja lujit
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tumista edisti se seikka, etta ne asuivat roomalaisten naa
pureina, joita vastaan ne joutuivat kaymaan yhtamittaista 
sotaa. 

Historiastahan tiedamme, miten aikanaan niin mahta
van Rooman valtakunnan raunioille muodostui joukko pie
nia valtakuntia. Rooman valtakunnao valloitus ja alistami

I 	 nen oli omiaan jouduttamaan alkuperaisen yhteisojarjestel
man j atteiden haviamista barbaarien keskuudessa. Suku. 
jarjestelma ja siina vallitsevat suhteet eivat lainkaan so
veltuneet uusiin olosuhteisiin. Alistettuja roomalaisia ei 
voitu liiftaa sukuihin, mutta niita ei voitu myos pitaa ku
rissa suku- ja heimoelinten avulla, jotka olivat muodostu-, 

II 	 neet kokonaan toisia tarkoituksia varten. Siksi sukujarjes
telman taytyi muuttua valtioksi, vieHipa olosuhteiden pa
kosta hyvin nopeasti. Se tapahtui. Valloittaj akansojen la~ 

\f 
:1, 	

edustajat olivat sodan aikana sotapHllikot, niiden
I: 	 valtaa Hiytyi nyt laajentaa, jos mieli pitaa kurissa alistettu 
"I, vaest6 j a St:'lOj ata valloitukset toisten barbaariheimojen 

hyokkii"yksilta. Sotapaallikoiden vallan laajentaminen johti 
kuningasvallan muodostumiseen. 

Hyvin kuvaavaa tassa suhteessa oli frankkien valtakun
nan muodostuminen. Voitokkaan saalilaiskansan haltuun 
oli joutunut laajat roomalaiset valtion maat ja muUa alu
~ita, erityisesti kaikki suurimmat metsaseudut. Osa valIoi

I 	 tetuista maista jai sukujen ja heimojen yhteisomaisuudek
Ii si, toinen osa jaettiin kylakunniksi yhdistyneille yksityis

p~rheille. Korkeimmasta sotapaallikosta frankkilaisten ku
ninkaaksi kohonnut johtaja aoasti huomattavan osan yh
teismaista ja lahjoitti tai laanitti sen seuralaisilleen. Maa
ta saaneet olivat velvollisia suorittamaan sotapalvelusta 
kuninkaan vaatiessa j a haneo johdollaan. N ain muodostui 
uude'll aateliston, feodaali- eli. laanity:&aateliston perusta. 

Kuningasvalta oli kuitenkin neikko, silla jokaisella suu
remmalla liianinherralla oli oma -sotajoukkonsa, jonka tur
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vin .tama sailytti melkein Uiydellisen riippumattomuuden 
kuninkaasta. Kuningasvalta ei kyennyt estamiUin edes sa
maa'll valtakuntaan kuuluvien feodaaliherrojen keskinaisHi 
taisteluja, naiden yrittaessa laajentaa alueitaan ja valtaan
sa toistensa kustannuksella. Kun siihen tulivat viela melkein 
keskeytymattomat sodat valtioiden valilla, niin ei ole ihme
teitavaa, jos varsinainen kansa, varsinki'll vapaa talonpoi
kaisto koyhtyi. Saadakseen edes jotain turvaa taytyi talon
poikien antautua suurten feodaaliherrojen ja kirkkojen suo
jelukseen. Se tuli heille kuitenkin kalIiiksi, silla tavallisesti 
talonpoikien oli luovutettava maansa omistusoikeus suoje
lijoilleen. Viimeksi mainitut tosin antoivat talonpoikien 
jella edelleen entisia maitaan, mutta vaativat siita korvauk. 
seksi monenlaisia suorituksia, jotka vahitellen lisaantyivat 
j a sitoivat entisen vapaan talonpoikaiston taydellisesti feo
daaliherran aiaiseksi. Vapaasta talonpojasta tuli maaorja. 

Valtava maara maaomaisuutta ja maaorjataionpoikia 
keskittyi katoliselle kirkoHe osittain sen vuoksi, etta vapai. 
ta talonpoikia antautui kirkkojen ja luostarien suojeluk
seen, mutta ehka viela suuremmassa maarassa sen vuoksi, 
etta feodaaliaatelisto halusi saada puolelleen kirkon, joka 
muodosti merkittavimman. aatteellisen voimatekij an, ja lah
joitti sen tahden sille seka maita etta maaorjia. Samoin 
menettelivat kuninkaat. Siten kirkosta muodostui feodaali
sessa yhteiskunnassa aatteellisen mahdin ohella myos ai
neellinen voima. hyvin monessa maassa kaikkein voimak
kain feodaaliherra. 

Edella luonnehdiUu kehitys oli useimmissa Lansi
Euroopan maissa paiHtynyt II. vuosisadan puolivalissa tai 
sita ennen, kuitenkin niin, etta eri alueilla se tapahtui aina 
hiukan eri tavalla j aeri aikoina. Feodaaliselle tuotantota
valle olennaisinta oli maaorjuus, joka oli vall alia e.m. aj an
kohtana kaikissa Etela-, Lansi- ja Keski-Euroopan maissa, 
Sveitsii.f iukuunottamatta. Sen sijaan Ita-Saksassa, Vena
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jalHi, Tanskassa, Skandinavian maissa ja Suomessa el 
maaorjuutta silloin viela ollut. Kolmessa ensin mainitussa 
maassa se paasi vallitsevaksi 15, ja 16. vuosisadalla, kun 
taas viimeksi mainituissa: Norjassa,Ruotsissa ja Suomes
sa, ei maaorjuus sanan taydellisessa mielessa lainkaan val
linnut. Mutta varsin monilIa alueilla talonpoikien asema 
mUistutti suuresti maaorjien asemaa meidankin maassam
me, silIa Ruotsissa 1200-luvulla kaytant66n tulIut ralssi
oikeus eli verovapaus kruununpalvelusta (etupaassa rat
supalvelusta) vastaan ulotettiin Suomeenkin, ja se las
ki perustan feodaaliaateliston muodostumiselIe, Kuninkaan 
tekemat laajat lahjoitukset Iisasivat aateliston maaomai
suutta, niinetta 1600-luvulla oli aateliston hallussa suu
rin osa maasta (Turun j a Porin laanissa 61 %, Uuden
maan ja Hameen 48 %, Pohjanmaan 74 % j.n.e.), Dsittain 
tiiydellisesti, osittain viiliaikaisina liiiinityksina, Aatelistol
la oli hallussaan olevilla liiiinitysalueilla veronkanto-oikeus 
myos vapailta perintotalonpojilta, lahjoitusmaita se taa3 
viJjelytti lampuodeilla, j otka' makseivat piiiiasiassa luon
taisveroa, mutt a suorittivat lisiiksi tyoveroa. Kaikista va
kuuksista huolimaUa aatelisto rasiUi haikailemaHomasti ei 
ainoastaan lampuoteja, vaan my6s laanitysalueilla asuvia 
vapaita talonpoikia. . 

Feodaalisen tuotantotavan luonne 

Feodaalisten tuotantosuhteiden perustana on feodaali· 
herran omistusoikeus Hirkeimpaan tuotantoviilineeseen, 
maahan j a osittainen omistusoikeus tyovoimaan, maaor
j aan, jota omistaj a ei saa eniia tappaa, lTIutta kylla myydii 
ja ostaa. Senlisiiksi on olemassa maaorjatalonpojan ja 
kasityolaisen omistusoikeus tyoviilineisiin j a omaan tyohof.) 
perustuvaan pientalouteen. Niin ollen maaorjatalonpojan 

, 
pientalous muodosti elimellisen os an feodaalisessa tuotan
totavassa. piiinvastoin kuin orj anomistusj arjestelman vi:1lli
tessa, jolloin pientuotanto oli orj aty6hon perustuvan talou
den ulkopuolella oleva erillinen ilmi6. 

Mainitsimme jo, eWi feodaalisella kaudella oli maa tar
kein tuotantovaline j a ettii se kuului feodaaliherralle. Maa 

jaettu kahteen osaan, toinen oli feodaaliherran kiiyt6s
sa, toinen taas annettu talonpojille viJjeltiiviiksi. Metsii ku~
lui ehdottomasti feodaaliherralIe, samoin tavaIlisesti par
haimmat laidunmaat ja luonnonniityt. Osa laitumista ja 
joutomaasta oli jakamattomana talonpoikien yhteiskiiy· 
tossa. III,.' 

Maaorjakylat olivat tavallisesti maatalousyhteisojii, yk
sityisperheet harjoittivat itsenaistii taloutta, mutta maa oli 
useimmiten perheiden kiiytossa ainoastaan miiiiriiaj an, 
jonka jiilkeen suoritettiin uudestijako, paikoittain joka vuo
si. Tavallisesti kylayhteison hallussa oleva maa oli jaeUu 
kahteen, my6hemmin kolmeen osaan, josta yksi oli keviit
vilj alIa. toinen syysvilj alIa j a kolmas kesantona. Jokainen 
niiista osista jaettiin laadun mukaan palstoihin, ja jokai
sesta palstasta sai kukin perhe miiiiriityt sarat. Tallainen 
viljelys j a jakotapa pakotti harjoittamaan yhteisviljelystii, 
niin etta kaikki perheet suorittivat samaan aikaan saman
laiset tyot, koska kukaan ei voinut piiiistii' hallussaan ole
valle maalle muuta kuin toisten sarkojen yli. 

Tuotantosuhteiden erilaisuudesta johtuen tyontekijiin 
lisiityon riisto tapahtui feodaalisen tuotantotavan aikana 
kokonaan toisin kuin orjuuden vallitessa. Feodaaliherra 
apasti itselIeen maaorjan lisiityon, J.s. ~entyi)rniiiiriin~-rnika 
ei ollut ehdottoman valttamaton elintarvikkeiden tuottami
seen maaorj an j a hanen perheensa yllapitiimiseksi, feodaa
Ji~~r.tJ~oron (eli veron) muodossa: Siihen sisiiltyi maaorjan 
koko lisaty5 j a usein myos huomattava osa viilttamiitto
mastii tyosta. Viimeksi mainitussa tapauksessa ei maaorjata
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lonpojalle jaiinyt riittiivasti aikaa tuottaakseen edes kai,k
kein valWimattomimpia tuotteita itselleen ja perheelleen, 
josta taas oli .seurauksena jatkuva nalkiintyminen ja kur
juus. 

Historiallisen kehityksensa perusteella feO'daalinen kor
ko voidaan jakaa kolmeen perusmuotoon, nim. ty6korkoon, 
tuotekorkoon ja rahakorkoon. Ensin mainittu oli vallalla 
feodaalisen tuotantotavan alkuaikoina, viimeksi mainittu 
taas sen rappeutumiskaudella. Tarkastelemme seuraavassa 
hiukan lahemmin nma kutakin erikseen. 

T y 0 k 0 r 0 11 muodossa feodaaliherra ana~ti valitt6
masH maaorjatalonpojan lisatyon, esim. siten, etta maaor
jatalonpoika ty6skenteli toisen puolen ajastaan feodaali
herran pellolla ja toisen puolen ajastaan omalIa maatilkul· 

Sanottakoon heti, eWi tassa esitetty ajan jako on 
mielivaltainen, tavallisesti maaorjatalonpojan ty6velvolli
suus kasitti paljon enemman kuin puolet hanen ajastaan. 

Joka tapauksessa maaorjatalonpojan ty6 feodaaliherran 
j a itselleen oli tarkas ti erotettu seka aikaan etta 

paikkaan nahden. 
. Paivat6ina suoritettiin luonnollisesti varsinaisten maan

viljelyst6iden ohella kaikkia muitakin feodaalisessa talou· 
dessa esiintyvia Wita, tuotteiden kuljetusta, metsat6ita, 
teiden ja siltojen korjausta, rakennust6ita j.n.e. 

Kaikki nama ty6t olivat maaorjatalonpojalle pakko
ty6ta, hanelle ei ollut mitaan etua tyon tuottl;!vuuden ko
hottamisesta, ja siksi oli tyon jarjestely ja tyokurln· ylla
pitiiminen tyoveron vallitessa yhta vaikea pulmakysymys 

orjuuden aikanakin. Ainoa keino maaorjan pakotta
miseksi tyontekoon feod aaliherran taloudessa oli, kepplkuri, 
ruumiilliset rangaistukset, sakot ja ylity6t. 

Tuotantovoimien kehitys vei kuitenkin siihen. etta ty6
korko muuttui t u 0 t e k 0 r 0 k s i. Tiilloin feodaaIiherra Ii
siityon asemesta anastaa viilittomasti maaorjatalonpojan 

, ' 
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lisatuotteen, t.s. maaorjatalonpojan kiiytettaviiksiannetun 
entistii enemman maata ja feodaaliherra vaatii haneita 
osan korjatusta sadosta ja muista tuotteista, luonnollises
H ilmaiseksi. 

Tama siirtyminen tuotekorkoon vaikutti suuresti tuo· 
tannon kehittymiseen. Nyt maaorja ty6skenteli koko ajan 
omassa taloudessaan ja koetti tietysti tuottaa mahdollisim.· 
man paljon, koska siita riippui hanelle jaavien tuoUeiden 
miHirii. Asiaa ei muuttanut se, etta tuotekorko oli tavalli
sesti niin suuri, ettei maaorj aile sen suoritettuaan jaanyt 
Hihimainkaan riittiivasti tuoUeita edes niukkaan toimeentu
loon, enempiHi kuin sekaan, eWi sikali kuin maaorjien tuo
tanto lisiiiintyi, .sikiili tavallisesti korotettiin my6s tuote
korkoa. 

Jo tyokoron aikana oli maaorjatalonpoikien keskuudes
sa ollut jossain miHirin omistuksellista eriarvoisuutta, jo
ka johtui tuotantoviilineiden yksityisomistuksesta. Ne per
heet, joilla oli paremmat ty6valineet tai voimakkaammat 
tyontekijat, olivat edullisemmassa asemassa. Mutta vasta 
tuotekorkoon siirtyminen teki taman eriarvoisuuden muo
dostumisen suuressa maarassa mahdolliseksi, koska varak
kaammat maaorj at pystyiviit nyt laajentamaan talouttaan. 

Tavaratuotannon ja rahasuhteiden kehitys vaikutti sen, 
etta tuotekorosta siirryttiin r a h a k 0 r k 0 0 n, joka oil 
eraiina ilmauksena feodaalisen tuotantotavan rappeutumi
sesta, kuten my6hemmin tulemme nakemiiiin. 

Maaorjatalonpojan riistaminen ei kuitenkaan raJottunut 
della kuvattuun feodaaliseen korkoon, vaan feodaaliher

oli lukemattomia muita keinoja maaorjan Iisatyon 
tai lisatuoHeen anastamiseen. Eraiit viilttamatt6mat tuo
tantovalineet, kuten myUyt, paj at, leipomot j.n.e., olivat 
feodaaliherrojen hallussa j a maaorj a oli pakotettu niiUi 
kayttiimaiin ylettoman suurta maksua vastaan. Eriiissa 
maissa oli feodaaliherroilla oikeus saada osa kuolleen maa
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orjan perinnosta. Yleisesti oli niin ikaan le7innyt inhoitta
va "ensi yon" oikeus j.n.e. 

Myos kirkko vaati osansa maaorjatalonpojan tyon tu
ioksista, paitsi n.s. kirkon kymmenyksia joutuivat maaorjat 
maksamaan papistolle iukuisia muita maksuja. Kaiken Ii
saksi oli talonpoikien monissa maissa vieH:i suoritettava 
vaItiolle maadittyja verojn. 

Feodaalinen riisto, samoin kuin orjanomistusjarjestel
man aikainenkin, nojautl,li valittomaan herruuteen ja alis
tamiseen, sita harjoitettiin suoranaisen pakon avulla. Tuo 
pakko ilmeni siina, etta maaorjatalonpoika oli henkil6koh

i 
I taisesti riippuvainen feodaaliherrasta. Hanella ei ollut Usel

laan oikeutta maarata ty6voimansa kayttamisesUi, han oli 
kiinnitetty maahan j a velvollinen raatamaan maanomista
jan hyvaksi. Viimeksi mainitulla oli oikeus pakottaa maa

J orja tekemaan ty6ta, samoin kUin valta tuomita ja ran· 
gaista rikkomuksista. 

F.t:0daalinen talous oli puhtaassa mIJ9dQ~1!!!JL Lu.o n-
Ii
I _ .LaL~J._aJ Q I!_~U k art a not a lou t t a, kuten siUi 
!I nykyisin kayHinn6ssa olevissa taloustieteen oppikirjoissa 
:: nimitetaan. FeodaaUnen kartano, johon kuului feodaaliher
I 

,I 
ran linnan lisaksi 	 han en alaistensa maaorj atalonpoikien 

t~ 	 kylayhteisot, muodosti suljetun talousyksik6n, jossa tuotet
tHn melkein kaikki ne hy6dykkeet, miHi kulutettiin ja toi
saalta taas kulutettiin kaikki mita tuotettiinkin. Feodaali
sen kauden alkupuolella oli jokaisessa kartanotaloudessa 
muutamia maaorjia, jotka tekivat kasit6ita, ja ne harvat 
tyot, jOita ei pystytty suorittamaan kartanon omin voimin, 
annettiin kartanosta kartanoon kiertelevi~n kasity6laisten 
tehtavaksi. 

_.Naissa oloissa ei kaupalla voinut ol1a suurtakaan f11~r
.1, 	 kitysta. Talonpojat eivat ostaneet juuri mitaan, aatelisto 

j a papisto etupaassa ylellisyystarvikkeita, harvinaisia kan
kaita, aseita, koristeita ja mausteita. Suurin osa niista tuo
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tHn Itamaiita tai sitten teollisesti kehittyneimmista Euroo
pan maista. Kaupankayntia harjoittivat kiertelevat kauppi
aat, jotka liikkuivat pitempia matkoja kulkiessaan suures
sa joukossa aseellisten suojeHj ain saattamina. 

Mila tulee feodaalisen tuotantotavan tuotantovoimiin, 
nHn ne olivat aluksi varsin heikosti kehittyneet. Maatalou
dessa kaytettiin puusahraa, risukarhia, kuokkaa, sirppia, 
varstaa j.n.e. Laajoilla alueilla harjoitettiin kaskiviljelysta 
ja kehittyneimmilia seuduilla oli vallalla kaksivuorovilje
Iys. Ty5valineiden j a -menetelmien alkeellisuus vaikutti 
sen, etta sadot parhainakin vuosina olivat varsin pienet 
ja katovuodet yleisiil. Taman tasUi raivosi kaikissa mais
Sa nalka ja kulkutaudit. 

Kaikesta tasta huolimatta feodaalinen tuotantotapa oli 
kuitenkin edistyksellinen orj anomistusj arjestelmiHin Verra
ten, silla se avasi suurempia mahdollisuuksia tuotantovoi
mien kehitykselle. 

Feodaalisen tuotantotavan edistyksellisyys johtui en
nen kaikkea siita, etta sen vallitessa maaorjatalonpoika 
tunsi maaratyissa rajoissa kiinnostusta tuotannon laajen
tamiseen ja tyon tuottavuuden kohottamiseen, sen sijaan 
kUin orjanomistusjarjestelma tappoi orjilta kaiken pyrki
myksen tyon tuottavuuden kohottamiseen. Maaorjan kiin
nostus tuotannon kehiWimiseen oli seurausta siita, etta 
hanelHi oli tilaisuus ty6skefinella osa ajastaan amalia 
maatilkullaan, omistamillaan tyovalineilla. Tuon ajan han 
tietysti koetti kayttaa mahdollisimman tehokkaastt tehden 
parannuksia ty6valineisiin ja tyomenetelmiin, vaikkakin 
nuo parannukset tapahtuivat aarett6man hitaasti maaorji
en kioyhyyden ja tietamattomyyden vuoksi. 

Jos taas verrataan feodaalista taloutta vapaiden pien
talonpoikien taiouteen, niin silloinkin huomaamme ensin 
mainitulO olleen edullisemman silloisissa oloissa. Suur
talous ja laajojen maaorjajoukkojen riistaminen teki 
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dolliseksi' verrattain pitkalle mene'l'an tyonjaon talouden 
sisalla. Ensiksi maatalous jakaantui viljan-, kasvi- ja puu
tarhaviljelykseen, karjanhoitoon y.m. Toiseksi suurissa ta
louksissa kehittyivat erilaiset kasityot, joiden harjoittami
seen maaratyt maaorjat erikoistuivat. Kaikki tama merkit
si tuotantovoimien kasvua. 

Se tapahtui kuitenkin feodaalisen tuotantotavan alku
puolella aarimmaisen hitaasti, mutta jo 8. j a 9. vuosisa
taan mennessii oli otettu pitka askel eteenpain. Maanvilje
lyksessa siirryttiin kolmivuoroviljelykseen, uusia maanvil
jelysvalineiHi, m.m. rautavantaalla varustetut aurat ja rau
tapiikkiset karhit, tulivat kayhinto6n. Vehnan, juurikasvien 

vilnin viljelys leviaa. Karjanhoidon alalia on niinikaan 
huomattavissa edistysta, erikoisen merkittavaksi Jtlllodos
tuu feodaalisten sotajoukkojen tarvitsemien hevosten kas
vat us ja villateollisuuden aiheuttama lampaanhoito. Kar
j anhoidon kehitys puolestaan pakottaa laajentamaan niit
tyja. Sarna an aikaan tapahtuu tuotantovoimien kehitysUi 
myos kasityon alalIa, aluksi kartanotaloudessa, mutta 
my6hemmin etupaassa kaupungeissa. 

KeskiaJan kaupunki 

EdelIa kuvattu tuotantovoimien kehitys teki mahdolli
seksi yhteiskunnallisen ty6nj aon j a sisaisten markkinain 
muodostumisen. 

Yhteiskunnallisen tyonj aon kehittyminen ilmeni ennen 
kaikkea kasityon erkanemisessa maanviljelyksesta. Feodaa
lisen tuotantotavan alkuaikoina kasityot voivat kehittya 
kartanotalouden puitteissa, mutta aikana-an nuo puitteet 
kiiviviit liian ahtaiksi. Kasityon edelleen kehitys vaati sen 
tuotteiden leviamista feodaalisen kartanon ulkopuolelle ja 
sisaisten markkinain muodostumista. 
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Tama prosessi alkoi siten, eWi osa kasity6liiisma,aor
jista, joiden valmistamia tuotteita ei kaikkia tarvittu karta
notaloudessa, sai herraltaan luvan kierrelHi kartanostatoi
seen valmistamassa tilaajan raaka-aineesta alansa tuottei
tao Tasta oikeudesta kiertelevat kasity6itiiset maksoivat 
feodaaliherralle maaratyn sUmman tai maaratyn osan tu
loistaan. Mutta pian eraat kasity61aiset alkoivat valmistaa 
tuotteita markkinoita varten. Markkinapaikkoja muodostui 
suurimpien feodaalilinnojen, luostareiden ja kirkkojen Hi
beisyyteen. Niista alkoi vahitellen kehittya kaupunkeja. Sa
moista syista alkoivat jalleen elpya vanhat, roomalaisten 
perustamat kaupungit, jotka olivat Rooman vallan kukis
tuessa meneWineet vuosisadoiksi kaiken merkityksensa. 

Keskiajan kaupunki oli linnoitettu, sita ymparoivat 
muurit, vallit j a'kaivannot, joiden takana kaupungin ja lii
l1iympariston asukkaat saivat suojaa sotien aikana. 

Kaupunklvaest5n enemmiston muodostivat kasity61iiiset 
ja kauppiaat, ja talouden perustana oli kasityo seka myo
bemmin kauppa. Kuitenkaan eiviit kaupunkilaiset koko
naan irroittuneet maataloudesta, vaan melkein kaikilla va. 
kinalsilla asukkailla oli pienet peltonsa, kasvitarhansa ja 
karjaa. 

Keski-Euroopan kaupungeissa alkoivat kasityolaiset 
11. vuosisadalla jarjeshiytya am mat t i k u n t i i n. Am
mattikunta oli liitto, johon kuuluivat kaikki kaupungissa 
asuvat yhden tai muutamien t'oisilleen labeisten ammattien 
barjo!ttajat. Ammattikuntaan kuulumattomilta kasityolai_ 

kiellettiin varsin pian oikeus ammatin harjoittami
seen. 

Jokaisella ammattikunnalJa oli valinnallinen hallinton
sa ja saant6nsa. Saantojen mukaisesti ammattikuntien 
teht5vana oli estaa haitallinen kilpailu, lujittaa yhdenver
laisuutta j a veljeytta kasity6Uiisten kesken. 

Aikaa my6ten ammatt!kunnat alkoivat yba yksityiskoh
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taisemmin siiiinnostella jasentensii tuotantoa. Ne maariisi
viit, kuinka paljon tyontekijoitii kukin ammattikuntamesta
ri sai piHia, kuinka paljon kukin sai valmistaa tuotteita, ne 
maarasivat tuotteiden laadun ja hinnat, tyopalkan suuruu
den, tyopaivan pituuden j .n.e. 

Tavcillisesti ammattikunnat lisaksi huolehtivat raaka
aineiden hankinnasta jasenilleen, perustivat varastoja raa· 
ka-aineiden ja tuotteiden sailytysta varten. Erailla ammat
tikunnilla oli lisaksi yhteisia jalostuslaitoksia, esim. puh
distus-, valkaisu-, varjays-, sahaus. ym. laitoksia. 

Kaupunkien poliittise~sa elamassa ammattikunnilla oli 
varsin huomattava merkitys, ne taistelivat kasityolaisten 
edustuksen puolesta. kaupunkihallintoihin ja valvoivat nii
den etuja kaikkia hyokkayksia vastaan. Hyvin tavallista 
oli, etta kaupunkihallinnot pakotettiin myontamaan am
mattikunnille tuotanto. ja kauppamonopoli. 

Kaiken Iisaksi ammattikunnat toimivat keskinaisinii 
avustusjarjestoina, uskonnollisina yhdyskuntina ja soH
laallisina yksikkoina. :' 'r 

AmmattikuntamestarilJa oli oma verstaansa ja han 
suoritti paaasiassa tilaustoita tai valmisti tuotteita suppei
ta paikallisia markkinoita varten. Tyohuone, tyovalineet, 
raaka-aineet ja valmiit tuotteet olivat mestarin yksityis
omaisuutta. Se oli luonnollinen seuraus kasityovi:ilineiden 
olemuksesta. Ne olivat yksilollista kayttoa varten, pien
tuotantoa varten, ja siksi ne olivat pientuottajien yksityis
omaisuutta. 

Tyovalineiden luonne maarasi myos kasityoyritysten 
koon.' Niissa tyoskenteli mestarin ja hanen perheensa jii
senten lisaksi 2-5 tyontekijaii, kisalleja ja oppipoikia. 
Tuotantolaitoksen pienuuden ja tyontekij.iHn vahyyden vuok. 
8i mestari oli pakotettu itse osallistumaan tyohon. Niin 01
len hanen oikeutensa tyon tuotteisiin perustui omaan tyo
hon. Mestari tosin sai jonkin verran tuloja kisallien ja op
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pipoikien tyosta, mutta' tavallisesti silla ei ollut kovin 
oleellista merkitysta hanen taloudelleen. 

Kisallit ja oppipojat asuivat ja ruokailivat rrtestarin ko_ 
tona, ja ensin mainitut saivat viela jonkin maaran palkkaa. 
Suhteet pysyivat monien vuosisatojen ajan taysin patriar
kaalisina. Yhteinen tyo ja samanlaiset eIamanehdot vaikut. 
tivat sen, ettei kuiIu tyontekijain ja mestarien valilla muo
dostunut syvaksi, vaikka viimeksi mainitut harjoittivatkin 
jonkin verran riistoa. . 

Mestarin ylempi asema ei yleensa johtunut niin paljon 
siita, eWi han omisti tuotantovalineet, kuin hanen mesta
ruudestaan, ammattitaidostaan. Siihenkin oli syyna kasi
tyotekniikka. Tyo suoritettiin kiisin eika tuotantolaitoksen 
piirissa ollut juuri lainkaan tyonjakoa. Jokainen valmisti 
tuotteen alusta loppuun saakka. Se taas vaati suurta taita
vuutta" joka oli opittavissa vasta vuosien kuluessa. Vaikka 
mestari hyotyikin kisallien ja oppipoikien tyosta, niin na
ma eivat pitaneet sita kohtuuttomana, koska mestari sa
maHa opetti heille ammatin salaisuudet ja teki mahdolli
seksi sen, etta he voivat aikanaan siirtya ammattikunta
mestareiksi. 

Toisaalta riisto pysyi suhteellisen vahaisena senkin 
tiihden, etta ammattikuntamestarien tavoitteena ei oUut 
nUn paljon rahojen keraaminen, rikastuminen, kuin saa
dynmukaisen eIaman turvaaminen. Ammattikuntalaitoksen 
alkuaikoifla tu'o elama odotti jokaista tyontekijaa. Palvel
tuaan maiiriivuodet oppipoikana ja suoritettuaan 'kisalli
naytteen nuorukainen piiiisi kisalliksi j a tyoskenneltyiiiin 

jalleen maar,aaj an kisailiflii han sai suoritjaa mestarinayt
teen ja penlsfaa oman yrityksensa. Nama !dylliset suhteet 
eivat kuitenkaan sailyn~t. kovin kauan, silla kilpailun 
kiihtyessa alettjjn kisiillien paiisya mest&reiksi kaikin ta

.0f....,1;. 
voin rajoittaa, kuten tulemme myohemmin niikemaan. 
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Ammattikuntalaitos edisti epailematta aluksi kasityon 
kehittymista asettaessaan Bukat vaatimukset valmistusta
paan ja Iaatuun nahden, hankkiessaan edullisesti raaka
aineita j a huolehtiessaan kasity61aisten yhteiskunnallisista 
eduista. Niin kauan kUin markkinat olivat paikalliset, ei 
ammattikuntalaitoksen kilpailua ehkaiseva pyrkimyskaan 
vaikuttanut tuotannon kehitysta jarruttavasti. 

Melkein samalla tavalla kuin kasityplaiset, jarjestay

tyivat myos kauppiaat keskiajan kaupungeissa, joiden 

vaestosta ne muodostivat tosin pienen, mutta aikaa myo

ten yha vaikutusvaItaisemman vahemmiston. Kauppiaiden 

ammattikunnat, k a u p pia ski I tat maarittelivat ostet


i 

tavien jamyytavicn tavaroiden hinnat; suurissa kauppa

kaupungeissa, esim. Venetsiassa ja Genuassa kiltat mali
j: 
ritteliviit myos tavarain laadun ja takasivat sen tavaroihin 

\ 
I ly5dyllii leimallaan. Hinta- ja laatumaiiriiyksiii rikkovia 
~. 

kauppiaita sakotettiin kiltan hyvaksi tai heidiit julistettiin
.1:., boikottiin, joka silloisissa oIoissa merkitsi nopeaa vararikl 

koa. Vieraissa satamissa, mm. Aleksandriassa ja KonstantL! 
f. nopolissa, oli kauppiaskiltoilla kauppatalonsa varastoineen,~" 

asuntoineen, ravintoloineen j a nayttelyhuoneistoineen. 
i Feodaalisen tuotantotavan kukoistuskaudella kauppa
~ paaoman tehtiivana oli ennen kaikkea toirtlia valittiijanii 

feodaaliherrojen anastaman lisiituotteen vaihtamiseksi 
yleIlisyystarvikkeisiin. Sen ohella kauppapaiioma viilitti 
tuotteiden vaihdon maaorjatalonpojan ja kasity6Iaisen va
lillii. Samoin kuin orjanomistusjarjestelmiin vallitessa sai 
kauppapiiiioma voittonsa ostamalla tavarat alle niiden ar
von j a myymiilIii ne arvoa korkeammasta hinnasta. Mutta 
koska talous pohjimmaltaan oli Iuontaistaloutta, ei siIla 
seikalla ollut kovin suurta merkitystii, sillii myytavaksi 
joutui ainoastaan mitaton osa valmistetuista tuotteista, 
kiisityota lukuunottamatta. 

Petkuttipa kauppias keta tahansa: voittoa saadakseen, 
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viime kadessa hanen voittonsa oli kuitenkin Iahtoisin pien
tuottajien, kasityolaisten j a talonpoikien lisatyosta. 

Kauppiaat, koronkiskurit, rikkaat talonomistaj at j a 
kaupungin alueella olevien maiden omistajat seka eraat 
rikkaimmat ammattikuntamestarit muodostivat kaupunkien 
johtavan ryhman, patriisit. Lukumaaraltaan se oli hyvin· 
pieni, mutta sen haltuun oli jo varhain keraantynyt suurin 
osa kaupunkien omaisuudesta, kuten nakyy seuraavasta 
taulukosta, jossa. on esitetty eraiden Saksan ja Sveitsin 
kauptinkien patriisien suhteellinen lukumaara ja heidan 
omaisuutensa. 

Kaupungit 

I Freiburg ............... 


I Erfurt .................... 

i Basel ................... . 

I Halle ................... . 


Ravensburg .......... . 


• 

i Kau.punk:porvaris. Sen kiisiin lres-

I~on rikkainryhmii kittynytkaupunki
%:ssa Ikoko kau- viiesion omaisuu

viiestos:ii desta %:a 
2 ···---50 ....... 
7 60 

3--5 53--59 
4.7 52 
4,6 72,7 

On ymmarrettavaa, etta tama muutamia prosentteja ka
sittava rikkaiden ryhma hallitsi kaupunkeja my6s poliitti
sesti. Sen kasissii olivat tavallisesti kaupungin itsehallinto
elimet, raha-asiat j a oikeudenkaytto. Niiden avulla se sa
Iytti piiaosan veroista j a muista rasituksista kasityolaisten 
kannettavaksi. 

Tehdaksemme lyhyen yhteenvedon edella sanotusta 
voimme todeta, etta tuotantovoimien kehitys feodaalisessa 
yhteiskunnassa j a sita seurannut yhteiskunnallinen tyon
jako jQbti talouden kahtiajakoon, toisaalla oli maataloutta 
harjoittavamaaseutu, jossa oli vallalla Iuontaistalous ja 
maaorj ataionpoikien riisto j a toisa alia olivat kiisit5ita j a 
kauppaa harjoittavat kaupungit, joiden mukana syntyi 
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uusi taloudellinen tekija: tavaratuotanto, s.o. tuotanto 
vaihtoa varten. Paapaino tuotantovoimien kehityksessa 
siirtyi kaupunkeihin, kun taas maaseudulla hallitsivat van
hat tottumukset j a perinteet seka tekniikan etta tyomene
telmien alalia. 

Kuitenkin kehitysvauhti kaupungeissakin oli aluksi suh-' 

teellisen hidasta, se nakyy m.m. kaupunkienvakiluvun 

kohtalaisen vahiiisesta kasvamisesta. Englannissa, josta 

meillii on tietoja kayteWivissii, oli kaupunkiviiestoii v. 


i 1086 75000 ja v. 1377 168720, samaan aikaan kaupunki


I 
I 

vaesto lisaantyi koko viiest60n verraten 5 %:sta 12 %:iin.
I 

',' Aina keskiajan 10ppUUl1 saakka pysyi kaupunkivaesto 
I,) teellisen pienenii. 

Ii 
,i I(aupungin ja maaseudun valinen vastakohtaisuus 
~ 
)1 ' 
I' Feodalisl11in aikana oli kaupungin ja l11aaseudun viili

sille suhteillc luonteenomaista se, etta maaseutu hallitsi 
kaupunkia poliittisesti, kun taas kaupunki riisti maaseutua 
taloudellisesti. • 

Maaseudun poliittillell hen'uus etenkin feodalismin al
kupuolella perustui siihen, eWi melkein kaikki kaupungit 
muodostuivat feodaaliherrojen maalle ja olivat pitkia ai
koja naiden yksityisomaisuutta. Omistaja kantoi kaupun
giltaverot ja hanelle kuului kaupungissa ylin tuomiovalta. 
Vielakin enel11man, feodaalisella omistajalla oli oikeus tes
tamentata, myyda ja p.ntata omistamansa kaupunki. 
Tuon oikeuden kiiyWimisesta aiheutui monasti sellaisia 
merkillisyyksia, etta kaupunki oli jaettu useaan osaan, jot 
la kullakin oli eri omistaj a j a tietysti erilaiset saannokset' 
ja oikeudenkaytto. Niinpa ranskalainen Arlesin kaupunki 
kuuItii 12. vuosisadalla neljalle omistajalle, ja kaupunki 
oli j aettu nelj aan, muurien toisistaan erottamaan osaan. 
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Mutta kaupunkien varttuessa Uillainen feodaaliherro
jen yalta alkoi yha voimakkaammin ehkaista kiisityon ja 
kaupan kchUysta, j a siksi kaupungit pyrkiviit kaikin kei~ 
noin vapautumaan. Ne taistelivat hankkiakseen itselleen 
itsehaIHnto-oikeuden, vapautuakseen veroista ja sisaisista 
tuHimaksuista, saadakseen oikeudenkayton j a rahanlyonti
oikeuden haltuunsa j.n.e. Tama taistelu kesti vuosisatoja 
ja sai monessa tapauksessa todellisen sodan luonteen, 
mutta varsin useinkaupungit hankkivat riippumattamuu
tensa yksinkertaisesti ostamalla sen. Mita muotoja taiste
lussa kulloinkin kaytettiinkin, joka tapauksessa kaupllllkI
en taloudellisen ja sotilaallisen voiman kasvaessa ne va
hitellen hankkivat itselleen poliittisen riippumattomuuden 
feodaaliherroista. Tahan taistelu ei kUitenkaan paattynyt, 
vaan muuttui taisteluksi koko feodaalista jarjestelmaa 
vastaan. 

Taman edella kuvatun vastakohdan ohella, joka ilmeni 
kaupunkien pyrkimyksessa vapautlla feodaaliherrojen hol
houksesta, oli olemassa toinen vastakohta, joka sai ilrna
uksensa kaupunkien harjoittamassa maaseudun taloudelli
sessa riistamisessa. 

Kauppapaaoma hankki voittonsa etupaassa riistiimalla 
maaorjataionpoikia. Kauppiaat ostivat nailta maatalous
tuotteet hyvin halvalla, mutta myivat heille kiisityotuot
teet k alii illa. Nain joutui huomattava osa maaorjatalonpo
jan lisiityostii suoraan kauppapaaomalle. Sen lisiiksi hank. 
kivat kauppiaat feodaaliherroille etupaiissa ylelIisyystava
roit~ kalliilla hinnoilla anastaen siten huomattavan osan 
maaorjilta riistetystii feodaalisesta korosta. Mitii laajem
maksi Rauppa kiivi, sita enemman feodaaliherrojen oli te
hoSltettava maaorjien riistoa. 

Kaupan'lisaksi keskiajan kaupungit riistiviit maaseutua 
my6s koronkiskonnan avulla. Kaupunkien koronkiskurit 
antoivat lainoja toisaalta feodaaliherroille, jotkakayttivat 

99 



saamansa varat tuhlaamiseen, ja toisaalta katojen tai mui
den onnettomuuksien vaikeuksiin saaUamille maaorj a
talonpojille ja jossain maarin my6s kasity6laisille. Molem
missa tapauksissa oli lainakorko aarett6mah korkea. ko
hoten joskus aina tuhanteen prosenttiin. 

Sita rriukaa kun tavaratalous j a rahasuhteet kehittyivat. 
joutui etenkin talonpoikaisto yha enemman riippuvaiseksi 
koronkiskureista, jotka k6yhdyttivat maaseutua kiskomalla 
sielta kaiken tninka irti saivat. 

Kaupungit olivat my6s feodaalisen vallan keskuksia. 
silla niissa asuivat seka maalliset etta kirkolliset vaitaher
rat. Poliittisen vallan keskuksina riistivat kaupungit maa
seutua my6s verojen ja muiden rasitusten muodossa. 

Naiden ristiriitojenkehitys johti vahitellen taloudelli
sesti vOfnistuvien kaupunkien vapautumiseen feodaalisesta 
riippuvaisuu'desta j a J1]aas6udun yha taydeJlli'sempaan ,~a-
10udelliseen alistamiseer kaupan jakoronkiskonnan avul
1a. Engels luonnehtii tuon taistelun sanoilia: 

"'Porvariston taistelu feodaaliaatelistoa vastaan on 
kaupungin taistelua maaseutua, teollisuuden taistelua 
maanomistusta, rahatalouden taistelua luontaistaloutta 
vastaan, ja porvarien ratkaisevina aseina Uissa taistelussa 
olivat sen ensin kasity6maisen, my6hemmin tehdasmaiseksi 
edistyneen teollisuuden kehityksen ja kaupan laajentumi
sen johdosta jatkuvasti kasvavat taloudelliset mahtikei
not." 1) 

Kaupan kehitys feodallsmin aikana 

Kaupan kehitysta on vieHi, tarkasteltava erikseen, kos
ka silla on nUn suuri vaikutus feodaalisen tuotantotavan 
kehitykseen. Edella kuvaamamme tuotantovoimien kasvus

Marx-Engels: Va;i'tut teokset I 05a, s. 325. 

ta aiheutunut kaupunkien erkaneminen maaseudusta johti 
puolestaan seka sisaisen etta ulkomaisen kaupan laajene
miseen. 

Kbtimaankauppa tapahtui paaasiassa toisaaita kasity6. 
laisten j a toisaalta maaorjien j a feodaaliherrojen valilla. 
Kaupan keskuksina olivat kaupungit, jonne maaseuduita 
tuotiin maataioustuotteita vaihdettavaksi kasityolaisten 
valmistamiin valttamattomyys- ja ylellisyystavaroihin. Na
ma paikalliset markkinat sitoivat vaihtosuhteilla kaupun
gin ymparilHi olevat feodaalikartanot ja ,talonpoikaiskylat 
suunnilleen niin iaajalla alueella, etta sen rajoHta aamulla 
kaupU1'lkiin Hihteva ehti illaksi kotiinsa.poikkeustapauk
sissa tehtiin tietysti pitempiakin kauppamatkoja, etenkin 
sellaisissa maissa kUin Suomessa, jossa kaupunkeja oli 
hyvin harvassa. 

Kuta enemman tuotantovoimat ja yhteiskunnallinen 
tyonjako kehittyivat, sita suuremmat mahdollisuudet muo
dostuivat ulkomaankaupalle ja sita valttamatt6mammaksi 
sen kehittaminen kavL Vilkastuva ulkomaankauppa suun
tautui ennen kaikkea jo orjanomistusjarjesteiman aikana 
muodostuneita kauppateita pitkin Euroopasta Valimeren 
kautta itaan. Erikoisen edullisessa asemassa naihin kaup
pateihin nahden oli pitkiille Valimereen tyontyva !talia. 
Sen vuoksi eraat sen kaupungeista, m.m. Venetsia ja Ge
nua kehittYiv~it jo hyvin varhain keskiaj alIa suuriksi kaup
pakeskuksiksi. 

11. vuosisataan saakka hoitivat Euroopan ja Itamaiden 
valista kauppaa etupaassii arabialaiset ja bysanttilaiset 
kauppiaat, jotka toivat tanne itamaisia mausteita, ylelli
syysesineita. y.m. j a veivat raaka-aineita, vilj aa seka orjia. 
11. vuosisadalla tilanne kuitenkin alkoi nopeasti muuttua. 
KansainvaUnen kauppa siirtyi eurooppaiaisille kauppiaille. 
Muutos oli seurausta tuotantovoimien, yhteiskunnallisen 
tyonjaon ja. vaihdon kePiittymisesta monissa Euroopan 
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maissa. Uusien markkinain ja raaka-aineiden tarve pakotti 
kiinniWimaan huomiota itaan. Talloin alkoivat itamaihin 
suuntautuvat matkat, jotka, vaikka olivatkin paaasiassa ta
Ioudellisten ja kaupallisten syiden aiheuttamia, saivat kes
kiajan tavan mtikaan vahvan uskonnollisen varityksen. 
Erikoisen tiheaan tehtiin Euroopan maista n.s. pyhiinvael
lusmatkoja Palestiinaan, jossa perintatietojen mukaan 
Jeesuksen haudan oletettiin sijaitsevan. 

Lansi-Euroopan itaan suuntautuva kauppa kohtasi kui
tenkin pian hyvin vaikean esteen. Turkkilaiset valloittivat 
11. vuosisadalla Bagdadin kalifikunnan ja huomattavan 
osan Bysantin alueista, sulkien tavanomaiset kauppatiet ja 
hairiten pyhiinvaellusmatkoj a Jerusalemiin. Nama seikat 
olivat ulkonaisena syyna ristiretkiajatuksen syntymiselle. 

Ristiretket olivat tarpeen ennen kaikkea Euroopan 
kauppiaille, sita todistaa m.m. se, etta itamaista kauppaa 
harjoittavat kaupungit, kuten Venetsia j a Genua, suoritti
vat hyvin huomattava'n osan ristiretkien kustannuksista. 
Myos aateliston etujen mukaista oli ristiretkiajatus, silla 
majoraattilaitoksen johdosta maa ja talous joutuivat taval
lisesti aatelisperheen vanhimmalle pojalle, toisten lasten 
}aadessa ilman. Nain muodostui suurilukuinen maattomien 
ritarien ryhma, joka oli sotaista, halusi maata ja oli sW; 
saadakseen valmis minkalaisiin seikkailuihin tahansa. 

Katolinen kirkko kietoi tUon liikkeen uskonnoIlisuuden 
verhoon, julistaen sen tarkoitukseksi Pyhan maan vapaut
tamisen usk6ttomien vallasta. Feodaalisen maailman ideo
logisena johtajana vaativat sen edut eurooppalaisten alu
eiden Iaajentamista, suurena maanomistajana se toivoi si
ten Iaajentavansa tiluksiaan ja kaupan rahoittajana oli siL 
Ie tarkeaa itamaankauppaa haittaavien esteiden poistami. . 
nen. 

Mita tulee maaorjatalonpoikaistooh, nHn sen asema 
monilia seuduiIla oli siksi kuria. etta osa siita oli valmis 

\ menemaan mihih tahansa saadakseen muutosta aikaan,
! 

semminkin, kun kirkko lupasi ristiretkelle lahteville maa· 
orjille vapauden. Nain monet syyt, joiden juuret olivat sy· 
valla feodaalisen yhteiskunnan talouselamassa, johtivat 
lahes kaksisataa vuotta (vv. 1096-1270) jatkuneisiin ris· 
tiretkiin, jotkalopulta paattyivat ristiretkelaisten taydelli
seen tappioon. 

Euroopan taloudelliseen elamaan ristiretkilHi oli valta
va vaikutus. Ensiksi ristiretkelaiset tutustuivat valloittami. 
ensa maiden tekniikkaan ja tyomenetelmiin, siirsivat pal
jon niista Eurooppaan j a edistivat siten taalla tuotanto· 
voimien kehitysta. 

Toiseksi tutustuminen uuteen kulttuuripiiriin laajensi 
feodaalisen yhteiskunnan vallassa olevien luokkien vaati· 
muksia ja tarpeita, joka taas puolestaan kHhoitti uusieu 
tuotantoalojen kehittymista. 

Kolmanneksi ristiretket vilkastuttivat suuresti kauppaa 
Haan. Valimerella taman kaupan keskuksina olivat paa
asiassa jo aikaisemmin mainitut Venetsia ja Genua seka 
Firenze y.m. Muualla Euroopassa suuria kauppakaupunke
ja olivat m.m. Hampuri, Lybeck, Koln, Magdeburg, Frank. 
furt, Novgorod, Pihkova j.n.e. Paaasiassa Ita- ja Pohjan
merella kauppaa harjoittaneet saksalaiset kaupungit, joista 
muutamia lueteltiin edella, muodostivat n..s. Hansa-liiton, 
jolla aikanaan oli suorastaan ratkaiseva merkitys meidan
kin maamme kaupassa. 

Tulot ulkomaan kaupasta olivat valtavan suuret. 14. ja 
IS. vuosisadoilla saivat kauppiaat esim. mausteista voH· 
toa 70-287 prosenttiin. 

Samaan aikaan laajeni myos kotimaankauppa melkein 
kaikkialIa, erityisesti vilkastui tekstiili- ja metallitavarain 
kauppa. Yhta voimakas kehitys tapahtui myos luoton ja 
koronkiskonnan alalia. Aluksi olivat kauppiaat harjoitta
neet sek5 luotonantoa eWi koronkiskontaa, mutta myo. 
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hemmin ilmaantui tuolle alalle erikoistuneita pankkiireita. 
Tavaratuotannon ja rahasuhteiden kehitys aiheutti pe

rinpohj aisia muutoksia feodaalisella maaseudulla. Luon
taiskorko muuttui rahakoroksi, maaorj atalonpoikien riisHi
minen voimistui j a samaIl a nopeutui talonpoikaiston j a
kaantuminen rikkaisiin j a koyhiin, kapitalististen suhteiden 
kehittyminen myos maaseudulla. 

Feodaalisen tuotantotavan rappeutuminen 

Olemme todenneet, eWi feodaalinen tuotantotapa teki 
mahdolliseksi tuotantovoimien kehittymisen silta tasolta, 

ne olivat ehtineet orjanomistusjarjestiman aikana. 
Tuotantovoimien kehittyminen i1meni yhteiskunnaIlisen 
tyonj aon lisaantymisessa j a maataloustekniikan parantu

I 	 misessa seka uusien maatalouden tuotantoalojen ilmaantu
'~.' ,
lil misessa. 

VieW nopeampaa oli kehitys kaupunkien kasityon alal
Ia. Tyon tuottavuus kohoaa, sitii edistavat monet tarkeat

:1 
II 	 keksinnot, joita etenkin keskiajan loppupuolella tehdaan. 

Uusia teollisuusaloja syntyy. Suuri edistys tapahtuu rau
dan sulatuksessa ja jalostuksessa. Merenkulkutaito para
nee kompassin keksimisen ansiosta. Keksintoja ,tapahtuu 
monilla mui1lakin aloilla, niinpa paperin, ru:udin j a 
jen valmistus keksitMin tai siirtyy Eurooppaan muualta. 

Monissa Euroopan maissa kehittyy 14. ja 15. vuosi
sadoilla kasityotuotanto ja vastaavasti myos kauppa hy
Yin voimakkaasti. Kasityolaiset siirtyvat entista enemman 
valmistamaan tuotteita markkinoita varten tilaustoiden 
asemesta ja sila mukaa tuotteiden myynti jaa kauppiaidenj 

L tehUivaksi. Maaseudulla alkaa luontaistalous vaistya tava
ratalouden tielta. 

Amerikan ja Intiaan johtavan meritien l.oyto 15. vu~si-
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sadan lopussa laajensi valtavasti markkinoila teollisuus
tuotteille. Pieni kasityotuotanto ei pystynyt enaa tyydytta
maan laajentunutta .kysyntaa, siten syntyi taloudellinen 
valttamattomyys kapitalistiseen suurtuotantoon siirtymi
selle. 

Feodaalisen yhteiskunnan tuotantosuhteet maaorj atoi
neen j a ammattikuntarajoituksineen muuttuivat tuofanto
voimien kehitysta jarruttaviksi, feodalismi alkoi rappeutua, 
sen uumenissa muodostuivat uudet, kapitalistiset suhteet. 
Tama vaihe kasitti 16. ja 18. vuosisatojen valisen ajan
jakson. 

Perustan kapitalististen suhteiden kehittymiseIle, kapi
talisiisen tuotantotavan edellytysten muodostumiselle feo
dalismin uumenissa muodostui y k sin k e r t a in e n t a
v a rat a lou s, jonka kehitysta olemme edella lyhyesti 
selostaneet. 

Tavarataloudelle on luonteenomaista tuotteiden valmis_ 
taminen markkinoilla myyntia varten. Talloin siis taytyy 
olla verratfain pitkalle kehittynyt yhteiskunnallinen tyon
jako erillaan ty6skentelevien tuottajien valilla. Nama tuot-· 

jotka valmistavat vain muutamia tai usein ainoas
taan yhta tavaraiajia, eivat luonnollisesti voi tyydyttaa 
tarpeitaan . omilla valmisteillaan, vaan myyvat tuotteensa 
markkinoille ostaakseen sieita sitten muiden tuottajien 
valmistamia tavaroita. 

Toinen yksinkertaisen tavaratalouden iuonteenomainen 
tunnusmerkki on tavaratuottajain henkilokohtaiseeI) tyo

perustuva tuontantovalineiden yksityisomistus, joka on 
seurausta kasityokauden ty6valineiden luonteesta. Tyovali
neet, varttina tai rukki, pienet kangaspuut, vasara, sahra, 
varsta j.n.e. olivat tarkoitetut yksityisen henkilon kayttoa 
varten, ja siita johtui myos pientuotantoiaitosten ja pien
talouksien valta-asema. Tuotantovalineiden yksityisomistus 
aiheutti tietysti my6s tuotteiden yksityisomisfuksen. 
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Tassa niin idylliselta vaikuttavassa yksinkertaisessa ta
varatuotannossa on kuitenkin alusta alkaen syva ristiriita, 
joka johtaa aikanaan sen tuhoutumiseen. Sen perustana on 
toisaalta yhteiskunnallinen tyonj ako, niin etta yksityiset 
pientavarantuottaj at ovat sidottuja tOisiinsa, tyoskentele
vat toisiaan varten. Heidan tyonsa on siis luonteeltaan 
y h t ei sku n n a II i s t a. Mutta toisaalta yksinkertaisen 
tavaratalouden perustana on tuotantovalineiden yksityis. 
om'istus. Jokainen pientavarantllottaj a on oma isanHinsa, 
han tyoskentelee eristettyna toisista, valmistaa tavaroita 
nBn paljon ja laadultaan sellaisia kuin Use haluaa, ilman . 
miHian yhteista suunnitelmaa, tietamatta koskaan, tarvit
sevatko toiset hanen valmistamiaan tavaroHa vai eiko, t.s. 
onko hanen tyonsa yhteiskunnallisesti hyodyllista vai eiko. 
Hiinen tyonsa on siina mielessa y k sit y i sty 0 t a. Niin 
ollen on pientavarantuottaj an tyolla kaksinainen luonne, 
se on sarna an aikaan seka yhteiskunnallista etta yksityis· 
tyota. 

Ristiriita yhteiskunnallisen ja yksityistyon valilla on 
'yksinkertaisen tavaratalouden perusristiriita. sma aiheutuu 
tavaratllotannon anarkiaja'raivokas~ kilpailu yksityisten 
tavarantuottajien valilla. Tuossa kilpailussa toiset tavaran. 
tuottajat voittavat, toiset havia'Vat, toiset rikastuvat, toiset 
koyhtyvat. Ne, jotka voittavat, alistavat voitetut, pakotta· 
vat nama tyoskentelemaan hyvakseen, riistavat niiden lisa
tyon, j a nain yksinkerbinen tavaratalous "synnyttaa kapi
talismia j a porvaristoa joka paiva, joka tunti, luonnonvoi· 
maisesti j a laajassa miHakaavassa", kuten Lenin toteaa. 

P,erussyyna Uihan ilmioon on tavaratuotantoa ohjaava 

arvolaki, johon tutustuimme ylimalkaisesti jo orjanomis

tusjarjestelman yhteydessa ja johon joudumme viela mon

ta kertaa palaamaan siirryttyamme tutkimaan kapitalistis· 

ta tuotantotapaa. Tassa yhteydessa tyydymme ainoastaan 

toteamaan, etta tavaratalouden vallitessa toiset tuottajat 


ty6skentelevat edullisemmilla ehdoilla kuin toiset joko sen 
vuoksi, etta heidan tuotantovalineensa ovat keskinkertaista 
parempia taikka sen vuoksi, etta he ovat taitavampia ja 
nopeampia. Molemmissa tapauksissa he kayttavat tuotteen 
valmistamiseen vahemman aikaa kuin epaedullisemmilla 
ehdoilla tyoskentelevat saman alan tuottajat. Myydessaan 
tavaransa markkinoilla saavat molemmat kuitenkin niista 
saman hinnan, silla tavaran arvon ja viime kadessa myos 
hinnan maaraavat keskinkertaiset tuotantoehdot, yhteis
kunnallisesti valttamat(ln ty6aika. Niin 011en edullisemmil
la ehdoilla ty6skentelevat saavat tavarastaan suuremman 
arvosumman, kUin mita siihen kaytetty ty6 edellyttiiisi, j a 
rikastuvat, kun taas huonoimmilla ehdoilla ty6skentelevat 
joutuvat luovuttamaan osan ,ty6staan korvauksetta ja 
koyhtyvat. 

Kuten muistatte, perustettiin ammattikunnat enner) 
kaikkea ehkaisemaan tata pientuottaj ain valista kilpailua. 
Tuossa tehUivassaan ne onnistuivat kuitenkin ainoastaan 
nBn kauan, kun tavaratuotanto oli kehittymat6nta, tuotan
toa harjoitettiin suppeita paikallisia markkinoita varten, 
j a kasityolaiset itse huolehtivat tuotteiden myynnista. 

Tavaratuotannon laajeneminen muutti taydellisesti ti
lanteen. Markkinain laajentuessa kasity6liiiset eivat enaa 
voineet Use myyda tavaroitaan, tehtava siirtyi erikoistu
neille valittajille, kauppiail1<z" jotka usein olivat liiht6isin 
kasity6laisten keskuudesta. He olivat aluksi viilitianeet 
omien tuotteittensa ohella toisten ammattitoveriens,a tuot
teet markkinoille, m,utta vahitellen luopuneet kokonaan 
tuotannosta j a ryhtyneet harjoittamaan kauppaa varsinai
sena ammattinaan. 

Markkinain laajetessa muodostui ammattikuntalaitos 
yha suuremmassa maarln tuotantovoimien kehitysta jar
ruttavaksi. Se esti uusien keksintojen kaytant66n ottami
sen, vaikeutti tuotannon laajentamista maarittelemallii. tar
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kasti oppipoikien ja kisallien lukumaaran, tyoajan j.n.e. 
pystymatta kuitenkaan estamaan kilpailua ja siita aiheu
tuvaa eriarvoisuutta omistussuhteissa ammattikuntamesta
rien keskuudessa. Rikkaimmat ammattikuntamestarit laa
jensivat tuotantoaan kaikista rajoituksista valittamatta ja 
jos se ei kaynyt painsa kaupungissa, he perustivat tuotan
tolaitoksia maaseudulle, jonne ammattikuntarajoitukset ei
vat ulottuneet. 

Se mursi ammattikuntien monopoliaseman, ammatti· 
kunkasityo alkoi rappeutua. 

Samaan aikaan karjistyi vastakohtaisuus toisaalta meso 
tarien ja toisaalfa kisallien ja oppipoiklen valilla. Kilpai
lun kiihtyessa, kasityoliiisten joutuessa vahitellen riippu
vaisiksi kauppiaista ja koronkiskureist'a, huononivat kisal
lien j a oppipoikien olot. Heidan ty6paivansa piteni, tyon 
voimaperaisyys lisaantyi, palkat ja ruoka huononivat. 
AmmaHikunnat muuttuivat yha enemman mestarien taiste_ 
lujarjestoiksi kisalleja ja oppipoikia vastaan. Ne saativat 
monenlaisia rajoituksia estaakseen kisallien paasya mes
tareiksi, koska mestarien lukumaaran lisaantyminen 
dytti kilpailua. Kisallivuosia lisattiin, mestarinaytteita vai~ 
'keuiettiin, ammattikuntiin liittymismaksuja korot-ettiin j.n.e. 

Nama muutokset ammattikuntien saant5ihin a1koivat jo 
14. vuosisadalla j a tiukkenivat j atkuvasti, kunnes joudut
tiin siihen, etta ammattikunna't asiallisesti suljettiin kai
kilta muilta, paitsi entisten mestarien pojilta ja laheisilUi 
sukulaisilta. Paikoitellen muuttui mestarin arvo suorastan 
perinnolliseksi. Tilannetta huononsi vieHi se, etta osa ki
salleista ei saanut ty5ta edes kisalleinakaan. 

Kisallit koettivat puolustaa etujaan liittymalla yhteen. 
Jo varsin varhain oli eri maissa syntynyt erikoisia kisalli
yhdistyksia uskonnollisia tarkoituksia, huvittelua j a keski
tHiista avustustoimintaa varten. Nyt nama yhdistykset sai
vat uusia tehtavia, niista tuli taistelujarjestoja, jotka 1ak

• 


kojen ja boikotin avulla yrittivat pakottaa mestareita 
myonnytyksiin ja joskus siina onnistuivatkin, muHa eivat 
luonnollisesti voineet muuttaa Use kehityksen suuntaa, jo· 
ka kulki kohti ammattikuntien hajoamista, rikkaiden mes
tarien muuttuessa kapi'talistisiksi yrittajiksi ja kisallien se
ka koyhtyneiden mestarien joutuessa heidan palkkaty5
laisikseen. 

Samanlainen feodaalisten suhteiden rappeutuminen ja 
kapitalististen suhteiden muodostuminen tapahtui maaseu· 
dullakin. Varhaiskeskiajalla oli vallinnut luontaistalou3. 
Jokainen kartanotalous tyydytti sen jasenten tarpeet mel· 
kein taydellisesti omilla tuotteilla. Rahan tarve oli mitat· 
toman pieni, siUi kaytettiin etupaassa verojen maksami
seen. Mutta tavaratalouden kehittyessa feodaalinen talous 
kietoutui markkinasuhteisiin j a joutui riippuvaiseksi rahasta. 

3,ta vastaavasti muuttuivat feodaaliherroj~n ja maa
orj a'talonpoikien valiset suhteet. Luontaistalouden va:llites· • 
sa rajoitti paivatoita j a luontaismaksuja feodaaliherran 
kulutus. Silloin ei ollut mitaan jarkea koota kovin suuria 
varastoja viljaa tai muita tuotteita, jotka varsin helposti 
pilaantuivat. Mutta rahatalouden aikana sellainen rajoitus 
havisi. Feodaaliherra voi kiristaa talonpojilta kuinka pal· 
jon tahansa tarvitsematta pelata tuotteiden pilaantumista, 
sma ne voitiin myyda ja niiden arvo sailyttaa rahana mi
ten kauan tahansa. Vielakin edul1isempaa oli muuttaa tyo
j a tuotekorko rahakoroksi, jolloin maaorj atalonpoj an oli 
inuutettava lisatuotteensa ensin rahaksi, ennenkuin luovut
ti sen maanomistajalle. 

Nain maaseutu joutui yha enemman vaihdon piiriin. Se 
puolestaan joudutti maaorj atalonpoikien j akaantumista 
rikkaisiin ja koyhiin.' Rikastuneet maaorjat ostivat itsellSa 
vapaiksi feodaalisesta riippuvaisuudesta ja riistivat yhdes
sa feodaaliherrojen kanssa koyhtyneita maaorjia harjoitta
malla koronkiskontaa, ostamalla naiden tuotteet polkuhin· 
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nasta, vuokraamaHa maat, jolloin maaorjatalonpojat jou
tuivat maataloustyolaisen asemaan j.n.e. 

Ka~italististen markkinasuhteiden kehityksen 'johdosta 
feodaaliherrat pyrkivat jatkuvasti voimistamaan talonpoi
kaiston riistoa. Rahakorko lisaantyi nopeasti, niinpa eraal
Iii feodaalitilalla Bretagnessa vaadittiin talonpojilta v. 
1778 200 livrea, mutta' v. I7i86 jo 400 livrea. SamaHa feo
daalitaloudet pyrkivat laajentamaan omia viljelyksiaan ja 
anastivat sita varten talonpoikaiston yhteismaita y.m.s. Pa_ 
pisto ei suinkaan jiianyt jalkeen aatelistosta talonpoikieri. 
riistossa. Entisten kirkon kymmenysten lisaksi se nylki ta
lonpoikaistoa harjoittamalla laajaa ane-kauppaa (syntien 
anteeksi antoa maksua vastaan) , perustamalla uusia ker
jiilaismunkkijarjestoja j.n.e. Tuskinpa tarvinnee sanoa, et .. 
ta omia maaorjiaan kirkot ja luostarit riistivat yhtii saali
matta kuin maalliset ylimyksetkin. 

• 	 Maaorjatalonpoikien sietamattomat olosuhteet synnyt
!ivat talonpoikaislevottomuuksia ja kapinoita.., Aluksi ne 
olivat paikallisia ja tukahduteUiin suhteellis~n helposti, 
mutta vaihtosuhteiden kehitys, joka lahensi eri alueita toi
siinsa, loi pohjan laajoille, monasti koko maata kasittii.vil
Ie kapinoille. J atkuvasti voimistuva riisto antoi niille pito
lestaan entista syvemman ja rajumman luonteen. Niinpa 
olivat talonpoikaiskapinat Italiassa 13., Englannissa j a 
Ranskassa 14., Bo6missa 15. ja Saksassa 16. vuosisadoilla 
todellisia sotia, joiden kukistaminen vaati hallituselimilta 
valtavia ponnistuksia. Samaan luokkaan kuuluvat Vena
jan talonpoikaiskapinat 17. ja 18. vuosisadoilla, seka, miHL 
riityin varauksin, Ruotsin Taalainmaan talonpoikien kapi
na v. 1434 ja meidan Nuijasotamme vv. 1596-97. 

Nama talonpoikaiskapinat, paattyivatpa ne miten tao 
hansa , horjuttivat feodalismin perusteita ja vaikuttivat rat 
kaisevasti maaorjuuden ja feodaalisen riistojarjesteliniin 
haviamiseen. 

,II llO 

Feodalismin rappeutuminen ja kapitalististen suhteiden 
kehittyminen synnyttivlH toisaalta yha voimistuvan porva
rlston j a toisaaIta proletariaatin,' joka muodostui k6yhty
lleisUi pielltuottaj ista, kasityolaisista j a maaorjista. 

Nain siis sama ilmio, pientuottajain havioon joutumi
nen aiheutti aivan erilaiset seuraukset orjanomistusjarjes
tel man ja feodalismin rappeutuessa. Edellisessa vallalle 
paassyt ty6nhalveksiminen esti tuotantovoimien kehityk
sen ja heitti tuotantovalineensa menettaneet pientuottajat 
ryysyk6yhaliston riveihin, kun taas feodalismin aikana val. 
lalla oBut kasityolaisten ja talonpoikien pientuotanto loi 
mahdollisuudet tuotantovoimien kasvulle feodalismin 
uumenissa syntyneiden kapitalististen muotojen pohjalia. 

Mutta nain' kehittyneiden tuotantovoimien ja feodaali
sen taloudellisen seka poliittisen jarjestelman valilla kar
jistyi vastakphtaisuus sovittamattomaksi. Marx ja Engels 
luonnehtivat tuon vastakohdan Kommunistisen puolueen 
manifestissa seuraavin sanoin: " ... ne olosuhteet, joissa 
feodaalinen yhteiskunta tuotti j a vaihtoi, maanviljelyksen 
ja teollisuuden feodaalinen jiirJestelma, sanalla sanoel~ 
feodaaliset omistussuhteet, eivat enaa vastanneet jo kehit· ' 
tyn~ita tuotantovoimia. Ne estivat tuotantoa, sensij aan 
etta olisivat sita edistaneet. Ne muuttuivat yhta moneksi 
katJleeksi. Ne taytyi murtaa ja ne murrettiin. 

Niiden sijaan tuli vapaa kilpailu ja senmukainen yh. 
teiskunnallinen ja poliittinen j arjestelma seka porvariluo
kan taloudellinen ja poliittinen valta." 1) 

Taman muutoksen porvaristo toteutU eri maissa eri ai· 
koina suorittamiensa vallankumousten avulla kayttaen 
apunaan talonpoikaistoa ja silloin vie1a heikkoa ja haja
naista proletariaattia. Vallankumouksen voHon hedelmat 
korjasi porvaristo, tOinen rlistoj arjestelma korvattiin 
selia, feodalismia seurasi kapitalismi. 

1) 	 Marx-Enge:s: I(O'l11muni'stisen puolueen manifesti, s. 21. 
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C. K A PIT A LIS TIN E N T U 0 TAN TOT A P A 

I. 	 KAPITALISTISEN TUOTANTOTAVAN 
MUODOSTUMINEN 

Edellisessa luvussa niiimme, miten maaorjataionpoikien 
kapinat y.m. syyt havittivat feodaalisen riiston, muUa ei· 
vat riistoa yleensa, silla feodaalista riistoa seurasi kapita· 

. fi'Stinen. Viimeksi mainitun perustana on kapitalistien omis
tusoikeus tuotantovalineisiin, muUa painvastoin kuin or
j anomistaj at ja feodaaliherrat. kapitalistH eivat omista 
tyolaisUL Tyolaiset ovat henkilokohtaisesti vapaita, mutta 
koska heilla ei ole tuotantovalineita, he ovat pakotettuj a 
myymaan ty6voimaansa. Kapitalistit anastavat jtselleen 
tyoliiisen luoman lisaarvon. I, 

r 

Kapitalistisen tuotantotavan vallitessa tyovoimakin 
muuttuu tavaraksi. Sen sijaan,etta maaorj a saatiin tyos

I" ,; kentelemaan suoranaisen pakon avulla, pakotetaaa palkka. 

if ty6Hiinen raatamaan, naian avulla;, Ke~pikurin korvaa na!. 


'kakftri! Nama uudet t'uotan'tosuhteet \rastaavat kehittyneita 

tuotantovoimia, jotka vaativat, "etta tuotannon tyonteki

jiit olisivat valistuneempia ja ymmartav~ii~~,milJ}:ik1Jin mur

jotut j a tietamattomat maaorjat, kykenisivatYl11martamaan 

konetta j a kasittelemaan sitaoikein", kuteri"Stalin toteaa. 

Kapitalistiset tuotantosuhteet ovat rkaikkein kehiUyneim

mat riistosuhteet, ja samaHa kapitalistinen yhteiskunta on 

viimeinen riistoon perustuva yhteiskuntamuoto. KapitaJis

..-..-------..---~.-.....- ...----- .......- ..--~--.-

tisen talouden tutkiminen merkitsee niiden lainmukaisuuk
sien tutkimista, joiden mukaan kapitalismi syntyy, kehit

ja tuhoutuu. 
Meidan tehtavanamme on aluksi ottaa seiville, miten 

edellisessa luvussa tarkastelemamme feodaalisen tuotanto
tavan rappeutuminen oli samalla kapitalistisen tuotanto
tavan edellytysten rnuodostumista, miten keskiaikaisen feo
daaliherran, maaorj ataionpojan j a kasityoli;iisen rinn~Ile 
ilmaantui kaksi uutta yhteiskunnallista luokkaa, nim. tuo
tantovalineista ja henkilokohtaisesta riippuvaisuudesta va
paat paikkatyoiaiset ja heidan riistajansa, tuotantovalinei
den omistajat, kapitalistit j a miten muodostuivat suuret 
tuotantoiaitokset seka edellytykset .koneteknHkalle. 

Kaiken perussyyna oli keskiaj an· loppua kohti kiihty
valla nopeudella tapahtuva tuotantovoimien kasvu. Erityi
sen suuriarvoinen oli raudan sulatuksessa ja jaiostuksessa 
tapahtunut kehitys. Aina 13. vuosisadalle saakka tapahtui 
raudan vaimistus alkeellisissa uuneissa, joissa saatiir( vain 
muutama prosentti kayttokeipoista rautaa. Mutta sitten 
opitaan rakentamaan jo 3 metrin korkuisia suiatusuuneja 
ja samaHa alkaa tako- ja takkiraudan valmistus. 14. vuosi
sadalla sulatusuunien korkeus lisaantyy 5-6 metriin. 
Noissa uuneissa voidaan suoriUaa keskeytymaton sulatus. 
Maimin sisaltamasta raudasta saatiin silloin jo kaytetta
vaksi lahes 40 %, joten raudan tuotantokustannukset huo
maUavasti alenivat. 

IS. vuosisadalla opitaan raudan valaminen. Samoihin 
aikoihin tehd~Hin joukk.o keksintoja metalli,n jalostuksen 
alalla, niista mainittakoon m.m. viikivasara, jota kaytettiin 
vesivoimalla, langanvetoperikki ja valssauslaitteet. Viiban 
myohemmin tehdiian eraitii parannuksia myos kaivosteolli
suudessa. 

Kulutustarvikkeita valmistavilla aloilla tapahtuu. nUn 
ikiian edistysta. Jo 13. vuosisadalla oli keksitty kiisinpyo
ritettiiva rukki, v. 1530 siihen keksitaan poljin. Vaban en
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nen alkoi siirtyminen vaakasuoriin kangaspuihin, ja yleen
sa tehdaan kudonnassa suuria parannuksia. 

Ruudin ja paperin kaytiintoontulosta olemme jo aikai
semmin pUhuneet. Ruuti sal aikaan taydellisen vallanku
mouksen sotatekniikassa. Jo 14. vuosisadalla alettiin val
mistaa raskaita tykkeja, joiden luodit kykenivat liipaise
maan lujimmatkln aatelislinnojen muurit. Paperinvalmis
tus ja kirjapainojen ilmaantuminen olivat omiaan autta
maan uusien keksintojen tunnetuksitulemista j asHen jou
duttamaan tuotantovoimien kehitysta. Vieliikin oleellisempi 
merkitys siinii suhteessa oli kompassin ja merikarttojen 
kiiyUintoontulolla, koska ne aiheuttivat vallankumouksen 
laivaliikenteessii, tehden mahdolliseksi pitkiit merimatkat, 

Myos maatalouden alalla tapahtui kehitystii. Kaksivuo
roviljelyksestii siirryHiiin ensin kolmivuoro- ja sitten moni
vuoroviljelykseen, auran kiiytto tulee yhii yleisemmaksi. 
Kasvi- ja puutarhaviljelyksen kehityksesta olemme jo ai
kaisemmin maininneet. Vesi- ja tuulimyHyja parannetaaJl 
huomattavasti j.n.e. . 

Kaupungit olivat taman tuotantovoimien kehityksen 
johdossa. Niissa ilmeni niin ikiiiin erikoisen selviisti yhteii!l
kunnallisen tyonjaon kehitys. Kiisity6ammatit jakaantuivat 
yha ahtaammiksi erikoisaloiksi. Niinpa Parisissa jo 14. 
vuosisadan lopulla oli ainakin 350 kasityoammattia. Va
han my6hemmin (15. v.s:lla) veran valmistukseen osallis
tui 20 eri alan kasity6Hiista, mikii todiitaa varsin pitkalle 
ehtinyWi tyonjakoa. 

Erikoistuminen puolestalln aiheutti tyoviilineiden j a 
valmistusmenetelmien paranemisen, tyon tuottavuuden ko
hoamisen, tuotteideh maaran lisaantymiser~ ja vaikutti niin 
oIl en kehiUiivasti vaihtoon. Kiisityoliiiset alkavat valmis
taa tuotteita yhii laajempia ja kauempana olevia markki
noita varten. 

Markkinain iaajeneminen puolestaan voimistaa kilpai
lua kasityolaisten valil12" sill.!l miUi laajemmat markkinat 

, 
~ 

,~ 
ovat, sitii suurempi joukko kasityolaisii:i niita varten tyos" 
kentelee j a sita suurempi eroavaisuus vallitsee yksityisten 
tuottajain tuotanto- ja myynHehtojen valilHi, sita suurempi 
mahdollisuus on toisilla saada tuotteistaan enemmiin kuin 
on niiden yksiiollinen arvo, ja vastaavasti toisi11a on 
pakko myyda tuotteensa alle yksilollisen arvon. Ensin mai
nitut rikastuvat, laajentavat tuotantoaan kaikista rajoituk
sista viiliWimatta ja alkavat kayttaa varsinaista palkka
tyota. 

Ensimm~iiset palkkatyolaiset ilmaantuivat jo 14. vuosi
sadalla Italiassa ja Saksan satamakaupungeissa, heiHi 
palkattiin kaoppalaivoihin matruuseiksi. Saman vuosisadhn 
j iilkipuoliskolla kaytettiin paikkatyoliiisia ainakin villateol
lisuudessa m.m. Italiassa (Firenzen kaupungissa) ja Flan. 
derissa. Melkein samaan aikaan tunnetaan palkkatyo 
myoskin Englannissa. 

Tama uusi yhteiskunnallinen ryhma muodostuu varsin 
erilaisista aineksista: taloudelliseen perikatoon joutuneista 
kasityolaisrri~::)tareista, tyottomiksi joutuneista kisiilleisUh 
jotka olivat I;ll~ne"ttaneet kaiken toivon mestariksi paasysta, 
ja lopuksi kaup.mkeihin paenneista ja siellii. vapautensa 
saaneista maaorjista. 

Kuten olemme jo todenneet, kehittyy feodalismin ai
kafi~ kiisityolaisten keskuudesta kauppiaita, jotka ottavat 
tehtiivakseen tuotteiden viilittamisen kuluttajille, koska 
markkinain laajuus tekee mahdottomaksi niin kasityolii.i
sille kuin talonpojillekin itse huolehtia tavaroittensa rnyyn-. 
Jlista. Vahitellen kau'ppiaat saavat melkein koko tavarain
vaihdon haltuunsa, eika muuten voi ollakaan, silla suu
re'Ssa mitassa "harjoitetiu kauppa on paljon edullisempaa 
kuin Jos jokainen tuottaja myisi itse tuotteensa. Suurkau
pan edullisuus jobtuu sen pienemmistii 'kustannuksista ta
varayksikkoa kohti, sen saiinnollisyydesta y.m. sellaisista 
tekijoistii.. 

Mutta s'Uurkaupan taloudellinen edullisuus johtaa vii
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hitellen pientuottajan kauppapaaomasta riippuvaiseksi, 
koskk taman ei kannata itse viedii tavar6itaan markkinoille, 
vaan on pakotettu luovuttamaan ne kauppiaalle. Mitii laa
jemmaksi markkinat tulevat, sUa taydellisemmin pientuot
taja joutuu kauppiaan valtaan ja sita haikailemaW:imam
min kaupp:as voi tuottajaa riistaa. Riisto tapahtuu mo
nella tavalla. 

Ensiksi valmiita tuotteita ostaessaan kauppias ei mak
sa niista taytta arvoa. 

Toiseksi kauppapiiiioma harjoittaa koronkiskontaa, an
taen lainoj a korkealla korolla hataan joutuneelle pientuot
taj aile. Koronkiskonnalla oli hyvin oleellinen merkitys 
pientuottaj ain k6yhtymisessa j a suurten raharikkauksien 
kasaantumisessa harvojen haltuun. 

Kolmanneksi kauppiaat alkavat maksaa ostamistaan 
tuotteista tahroilla, joiden . laatu on huono, mutta, hinta 
ylenmaarin suuri. 

Neljanneksi kauppiaat maksavat tuotteet raaka-aineilla 
ja muilla tuotannossa valWimiittomilla tarvikkeilla. Tii1l6in 
tuottaja on lopullisesti eristetty markkinoista. Jo 13. ja 14. 
vuosisadoilla tyoskenteliviit hyvin monet kiisityoliiiset Ita
liassa ja Flanderissa suorittaen kauppiaiden tilauksia niii
den j akamista raaka-aineista. Slesiassa koyhtyiviit kasi
tyolaiset joutuessaan ottamaan luotolla pellavalankaa, 
koska lanka oli laadultaan ala-arvoista ja kallista. Englan
nissa rautakauppiaat myiviit kiisityoliiisille tyoviilineet ja 
raaka-aineet kalliilla hinnalla ja ostivat valmiit tuotteet 
puoli-ilmaiseksi. 

Seuraavana askeleena on kiisity61aisten UiydeIlinen 
senaisyyden menetys, kun kauppias suoraarl. jakaa raaka
aineen itseniiisyytensa meneWineille kiisltyoliiisiIle, hank
kiipa monasH naille my6s ty5valineet ja vaatii luonnolli
sestio etteivat nama saa enaa tyoskennella toisille kaup
piaille. Tama merkitsee n.s. k us tan nus jar j est e 1
m a a n siirtymistii, jolloin kauppias on jo asiallisesti 

muuttunut teollisuuskapitalistiks-i ja kasity61ainen palkka
tyolaiseksi, vaikka han edelleen ty6skenteleekin kotonaan 
ja joskus muodollisesti omilla tyovalineill~an, jotka todel
lisuudessa tavallisesti oli otettu velaksi kustantajalta. 
Asiaa ei Iainkaan muuta se, etta kustantaj an j a tiilIe tyeta 
tekevan kasityoIaisen valiIHi toimii er~iissa tapauksissa 
joku mestari, jdka ottaa tyot kustantajalta ja jakaa ne sit
ten kasityolaisiIle. 

Kustannusj arjestelma sellaisenaan ei merkinnyt min
kaiinlaisia muutoksia tuotannossa, alistetut kiisityoHiiset 
tekivat tyonsa samanlaisilla valineilliija menetelmiIla kuin 
itsenaisina ollessaan; ero oli ainoastaan sHna, etta heidan 
lisatyonsa joutui kauppias-kustantajalle huonontaen suu
resti heidan taloudellista asemaansa j a tehden tavallisesti 
Uiysin mahdottomaksi kaikki huomattavammat parannuk
set tuotantovalineissa j a tyon 'jarjestelyssa. SiIloin, kun 
kustannusjarjestelma ei kehittynyt edelleen, se muodostui 
ennemmin tai myohemmin kapitalismin kehityksen esteek-' 
si, koska se jaW tyontekijan henkilokohtaisesti rHppuvai
seksi yhdestii yriWijasta eika vapauttanut hanta edes tay
dellisesti tuotantovalineista, t.s. ei tehnyt hanestii palkka
tyolaistii kaikissa suhteissa. 

Paljon edistyksellisempi vaikutus oli kauppiaan toimin
nalla silloin, kun kustannusjarjestelmasta tapahtui siirty
minen suurtuotantoon myos tyoprosessin kannalta, sUs sil
loin kun aikaisemmin hajallaan tyoskennelleet kasityoliii
set koottiin samaan verstaaseen. Samaan tulokseen johti 
Uetysti m'os rikastuneiden kasity6laismestarien suorittama 
tuotannon Iaajentaminen pienta kasityoverstasta suurenta
malla ja tyontekijoita lisa amalIa. . 

Vaikka siis suurtuotannon kehittyminen eraissa tapauk
sissa ei riippunutkaan valittomiisti kauppiaista, vaan oli 
tUlosta tavaraintuottajain, kasityoliiismestarien valisesta 
kiIpailusta, niin sittenkin aina ja kaikkialla kauppapaa
oman toiminta on suuresti jouduttanut siirtymista yksin
kertaisesta tavaratalolidesta kapitalismiin. 
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Yksinkertainen kapitalistinen yhteistyo 

Tapahtuipa siirtyminen suuriin tuotantolaitoksiin kum-' 
malla edella mainituista tavoista tahansa, niin aluksi ka
pitalistin omistama tyohuone eroaa kasityolaisen tyohuo
neesta ainoastaan tyossa olevien tyolaisten lukumaaraan 
nahden. Kun kasityoverstaissa tyoskenteli' 1-5 kisallia j a 
oppipoikaa, niin kapitalistin tuotantolaitoksessa tyosken
telee huomattavasti enemman, jo alkuaikoinakin 10-20. 
Mutta tyo sensijaan suoritetaan aluksi samalla tavalla 
kuin ennenkin, samanlaisilla tyovalineilla, samanlaisista 
raaka-aineista siten, etta jokainen tyolainen valmistaa 
tuotteen alusta loppuun saakka. 

Olemme kuitenkin jo aikaisemmin todenneet, etta tal
lainenkin yksinkertainen ,yhteistyo, jossa kaikki tyonteki

suorittavat samaa tyota ilman tyonjakoa, on monessa 
, suhteessa edullisempi, kuin jos sarna maara tyolaisia tyos
kentelisi kukin erikseen. Jo yksinkertainen yhteistoiminta 
synnyttaa uuden tuotantovoiman kohottaessaan yhdessa 
tyoskentelevien tyolaisten tyon tuottavuutta. Se johtuu 
seuraavista seikoista: 

,[ 

'I 1) Yhteistyo synnyttaa tyontekijoissa kilpailua ja IisaaI 

~ 
siten tyotehoa, nUn etta esim. 12 yhdessa verstaassa tyos
kentelevaa tyolaista valmistaa enemman tuotteita kuin jos 
samat 12 tyoskentelisivat kukin erikseen, vaikkapa olisi 
kysymys aivan samasta tyosta. 

2) Yksinkertaisen yhteistoiminnan avulla Q'luodostuur 
suurempi joukkovoima kuin on siihen osalIistuvien tyolais
ten yksityisten voimien summa. Se ilmenee erikoisen sel
vasti raskaita esineita nostettaessa ja siirrettiiessa. Niinpa 
600-800 kg. painoisen rautatangon kuljettaminen, joka 
yhdelta tyolaiselta veisi tavattomasti aikaa tai jaisikoko
riaan suorittamatta, kay aivan helposti, jos siihen tarttuu 
12 miesta. 

3) Kasityoverstaassa, jossa tyoskentelee pari miesta. 

f 

tyon tulokset riippuvat noiden tyontekijoiden yksilOlHsista 
ominaisuuksista, taitavuurlesta, ahkeruudesta, kestavyydes_ 
Hi j.n.e. Mutta kap,italistisessa tuotantolaitoksessa, jossa 
on vaikkapa vain 12 tyolaista, yksilolliset eroavaisuudet 
tasottavat toisensa: jos joukossa on joku taitamattomampi 
tai heikompi, niin sen korvaavat keskinkertaista taitavam
mat j a vahvemmat, niin etta kapitalisti saa valmistetuksi 
tuotemaanin, joka vasta a 12 keskinkertaisen tyolaisen tyon 
suoritusta. 

4) Monilla aloilla voidaan saastaa huomattavasti tyo
aikaa yhteistyon avulla siinakin tapauksessa, etta kaikki 
suorittavat samaa tyota. Esimerkkina mainittakoon viela 
nykyisinkin silloin talloin rakennustoissa kaytetty tapa 
sitrtaa tiilet heittamalla ne ketjuksi asettuneiden miesten 
kadesta kateen. 

5) Yksinkertaisen yhteistyon avulla voidaan tyota 
suorittaa laajalla alueella sarna an aikaan. Ilman sWi. ei 
esim. kanavien ja myohemmin rautateiden rakentaminen 
olisi lainkaan olIut ajateltavissa. 

6) Yhteistyo tekee mahdolliseksi keskittaa samaan 
paikkaan suuren joukon tyolaisHi, joka on valttamatonta 
m.m. voimaper~iisessa maanviljelyksessa ja monilla muilla 
tuotannon aloilla. 

7) Yhteistyo on suorastaan valWimaton selIaisilla tuo
tarinon aloilla, joilla tyo on suoritettava aika ajoittain hy
yin nopeasti, koska viivyttely aiheuttaa suuria vahinkoja. 
Nain on asianlaita maanviljelyksessa m.m. sadon~orjuun 
aikana, terassulattimoissa y.m. 

Kaiken edella luetellun Iisaksi yksinkertainen kapitaJis
tinen yhteistoiminta on paljon edullisempaa kasityolaisten 
tuotantoon verraten myos sen vuoksi, etta se tekee mah
doIHseksi saastaa huomattavasti tyovalineissa, koska jo
kaisella tyoliiisella ei tarvitse oUa kaikkia; ei ainakaan 
harvemmin tarvittavia valineita, vaan niita voidaan kayt
taa yhteisesti. Suuri saasto syntyy myos rakennuskustan
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nuksissa, siWi verstaanrakentaminen 20 tyolaisellelUlee 
paljon halvemmaksi kuin 10 verstaan rakentaminen 
kin kahdelle tyontekijalle. Halvemmaksi tulevat niinikaan 
valaistus, lammitys j.n.e. 

Lyhyesti sanoen, sellaisten suurten kapitalististen tuo
tantolaitosten yleiskustannukset tavarayksikkoa kohti ovat 
pienemmat, raaka-aineet tukuttain ostettaessa paljon 
vemmat, tyon tuottavuus suurempi ja myyntimahdollisuu
det paremmat. Sen tahden kapitalistiset yrittajat olivat 
alusta alkaen edullisemmassa asemassa markkinoilla 
pientavarantuottajat. 

Lienee syyta mainita, etta kapitalismi ei suinkaan ole 
keksinyt yhteistyota, ei yksinkertaista enempaa kuin tyon
jakoon perustuvaakaan, vaan molemmat oli tunnettu jo 
paljon ennen kapitalismia; siita ovat viela tan akin paivana 
todistuksena monet valtavat rakennelmat, jotka ovat sai
lyneet vanhalta ajaita, kuten esim. pyramiidit, temppelit 
ja kanavat. Mutta kapitalismia edeltaneiden tuotantotapo
jen aikana yhteistyolla oli kuitenkin toisarvoinen merkitys, 
vasta kapitalismille se on luonteenomainert ilmia, se on 
kapitalismin Hihtokohta. Se asettaa palkkatyolais!en yh~ 
teistoiminnan luoman uuden tuotantovoiman pientuotantoa 
vastaan ja saavuttaa sen avulla voiton pientuottajasta. 

Vaikka tama uusi tuotantovoima on seurausta: ty5lais
ten yhteistoiminnasta, sen aiheuttamasta tyon tuottavuu
den lisaantymisesta, nUn sittenkin se alusta lahtien on yk
sityisten henkiloiden maadittavissa, se esiintyy paaoman 
tuotantovoimana. Syyna on se, eWi tyolaisilla ei ole tuo
tantovalineit~ eika raharikkauksia, joita tarvitaan suurten 
tuotantolaitosten perustamiseen. Niita voivat perustaa vain 

. kapitaJistit, joten tyoHiisten yhteistyo kay' vasta sitten 
mahdolliseksi, kun paaoma heidat yhdistaa. Paaoman 
omistaja saa .ilmaiseksi kaikki yhteistoiminnan aiheutta

edut. Kapitalistinen tuotanto alkaakin siita hetkesta, 
jolloin kapitalisti palkkaa samaan tyohon suuremman jou
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kon tyolaisia j a herattaa siten tuon uuden tuotantovoiman. 
"Suuremman tyolaisjoukon toiminta samaan aikaan, sa
massa paikassa (eli, jos niin tahdotaan, samaHa tyomaal~ 
la), saman tavaralajin tuottamiseksi saman kapitalistin 
kaskyjen mukaan on historiallisesti ja kasitteellisesti kapi
talistisen tuotannon lahtokohta." I) 

Yksinkertainen kapitalistinen yhteistoiminta ei kuiten
kaan viela merkitse uuden tuotantotavan voittoa vanhasta, 
se on vasta ensimmainen askel kapitalistisen kehityksen 
tiella seka teollisuudessa etta maataloudessa. Se luo pe
rustan tyonjaolle j a siten myos koneteollisuudelle. 

Tyonjako ja manufaktuuri 

Siirtyminen kapitalistisen kehityksen seuraavaan vai
heeseen, yksinkertaisesta yhteistyosta manufaktuuriteolli

suuteen sisaisine tyonj akoineen liittyy eroittamattomasti 

perusteelliseen vallankumoukseen. joka tapahtui kaupall 


. alalla 16. ja 17. vuosisadoilla suurten maantieteellisten 

Ioytoretkien jalkeen. Loytoretket puolestaan olivat vali

tonta seurausta tavaratalouden ja rahasuhteiden kehityk

sesta. 

Sisaisten markkinain ahtaus muodostui kapitalistisen 
kehityksen esteeksi, silla tavaratuotanto teollisuudessa ke
hittyi paljon nopeammin kuin maataloudessa, jossa feodaa_ 
liset suhteet sailyttivat luontaistalouden j a hidastivat vaih
don kehitysta. Erikoisen haitallisena tama ilmio .tuntui 
Viilimeren maissa sen jalkeen, kun turkkilaiset olivat 
keneet melkein Hiydellisesti Haan johtavat kauppaUet. 

Samaan aikaan oli kapitalistinen rikastumisen henki 
Euroopan nuoren porvariston, se kiihoitti etsi

maan uusia markkina- ja riistoalueita, uusia maita, joista 
toivottiin 10ydeUavan jaloja metalleja ja muita rikkauksia. 
Eri tahoilta, etenkin Valimeren maista suunnattiin retkia 

I) Marx: Paaoma, I osa, s. 316. 
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merten yH. Kolumbuksen johtama espanjalainen retkikunta 
piUisi Uinsi-Intian saarille (V. 1492) 16yHien siten Ameri
kan ja muutamia vuosia my6hemmin portugalilaiset Vasco 
da Gaman johdolla purjehtivat Afrikan ympari Intiaan. 
Seuraavalla vuosisadalla espanjalaiset valloittivat Mexi
kon (vv. 1519-1521) ja Perun (vv. 1531-1535) ja my6
hemmin koko Keski- ja EteHi-Arnerikan Brasiliaa lukuun
ottamatta, joka joutui portugalilaisilIe. 

Naiden valloitusten tarkoituksena ei enaa ollut uusien 
maa-alueiden . hankkiminen, kuten feodaalisilla valloituk
silla, vaan noiden alueiden vaeston keraamien rikkauksien, 
etenkin kuBan ja hopean anastaminen, koska kehittyvan 
tavaratalouden ansiosta kullalla voitiin saada kaikkia 
muita tavaroita; maaomaisuus ei enaa ollut nUn tarkea 
rikkauden muoto kUin raha. Hima muutos ihmisten katso
muksissa ilmenee varsin selvasti m.m. siina, etta espanja
laiset laajensivat alueitaan ainoastaan sellaisiin suuntiin, 
mistii 16ydettiin kultaa, kun sen sijaan Pohjois-Amerikan 
hedelmiilliset viljelysalueet merkittiin karttoihin tarpeetto-' 
mina rna ina. 

Uusien maiden loytaminen laajensi suunnattomasti ul
komaankauppaa, mutt a s·amaHa se vaikutti ehka yhta voi
makkaasti myos kotimaan markkinain ja -kaupan kehityk
seen, silla jalojen metallien virtaaminen siirtomaista jou
dutti rahatalouden kehitysta, havitti lu6ntaistaloutta, Iisasi 
myos kotimaisten raaka-aineiden kysynlaa ja vastaavasti 
laajensi teollisuustuotteiden menekkia. Kaikki nama edut 
tulivat ennen kaikkea Atlantin rannikolla olevien maiden 
osaksi, silla kauppateiden siirtyminen ValimerelUi Atlall
tille siirsi talouden painopisteen Ian teen, aluksi Espanjaan 
ja Portugaliin, mutta varsin pian Hollantiin ja etenkin 
Englantiin, joka teolliseen kehitykseen niihden kulki alusta 
alkaen etunenassa. 

Nain suuret maantieteelliset 16ytoretket antoivat hyvin 
voimakkaan sysayksen kapitalististen suhteiden kehityk
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selle. Tavara- ja rahatalous laajeni, eivatka entiset pienet 
tuotantolaitokset kyenneet enaa tyydyWimaan yha lisMn
tyvaa kysyntaa. Eivat ~ita pystyneet tyydyttamaan edes ne 
yksinkertaiseen yhteistyohon perustuvat kapitalistiset tuo
tantolaitokset, joita edella kuvasimme. Tarvittiin vieta 
suurempia j a ennen kaikkea sellaisia, joissa voitiin kohot
taa tyon tuottavuus entista korkeammalle. 

Vahitellen kapitalististen tuotantolaitosten isannat huo
maavat kokemuksen perusteella, etta parhaimmat tuloksei. 
saadaan yhteistyosta, jos tyoHiisten kesken suoritetaan 
tyonjako. Kun se suoritetaan, silloin syntyy man u f. a k
.:tuuri. 

Tyovalineet jaavat aluksi melkein entiselleen, tyo suo
ritetaan edelleenkin kiisin. Sita osoittaa jo Use sana ma
nufaktuuri, joka on muodostettu latinalaisista sanoista 
manus=kasi ja facere=tehda. Manufaktuuri on ,.suuri ka
pitalistinen tuotantolaitos, jossa tyoskentelee palkkaty6li:i.i
siii. j a joka valmistaa tuotteita laajoj a markkinoita varten. 
Se on ensimmainen kehitysvaihe varsinaisessa teollisuus-' 
tuotannossa, koneellisen suurtuotannon valiton edelHij a. 

EnsimmiHset manufaktuurilaitokset ilmaantuivat Ita
liassa jo 14. vuosisadalla, jolloin verankutojain ammatti
kuntaan kuuluvat kauppiaat Firenzessa perustivat suuria 
verstaita villan pUhdistusta, pesua ja karstausta varten. 
Noissa verstaissa kaytettiin palkkaty6laisia. Villan keh
ruun j a kudonnan sensij aan suorittivat naennaisesti itse
naiset kasity6liiiset kotonaan. Mutta kuten olemme. jo ai
kaisemmin todenneet, nama kustannusjarjestelman puit
teissa 'tyoskentelevat kasityoliiiset olivat jo todellisuudessa 
menettaneet riippumattomuutensa. Niinpa Firenzen kuto
jia oli kielletty ottamasta vastaan tilauksia muilta kuin 
vakinaiselta kauppias-kustantajaltaan ja kutoj an oli tuota 
kieltoa! noudatettava, koska hanen kangaspuunsa kuuluivat 
kauppiaalle tai ollvat talle pantattu velan vakuudeksi. 

Melkein samoihin aikoihin, 14. ja 15. vuosisadoilla pe ,
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rustetaan paljon villamanufaktuiIreja my6s Flanderiin ja 
Englantiin, samoin jossain miHirin Hollantiin, eraisiin Es
panjan kaupunkeihin ja Konstantinopoliin, sanalla sanoen 
pMiasiassa sellaisille seuduille, joissa harjoitetaan joukko
tuotantoa ulkomaan rparkkinoita varten. Se johtui siita, 
etta sellaisilla seuduilla markkinain laajenemisesta aiheu
tunut kasityolaisten viilinen kilpailu johtaa ensimmaisena 
pientavaratuotannon hajoamiseen, heikentaa ammattikun
tien mahtia ja tekee mahdolliseksi kapitalististen yritysten 
perustamisen. Muualla manufaktuurit kehittyivat sen si
jaan paaasiassa maaseudulla, jonne ammattikuntien pak
kovalta ei ulottunut. 

Mutta itse manufaktuurituotannon ennakkoehtona oli 
kaupunkikasityon pohjalla kehittynyt tyonjako. oBut 
suinkaan sattuma, etta manufaktuurituotanto alkoi tekstii
liteollisuudessa j a etta silla alalla manufaktuurituotanto'. 
sailyi aina kaikkein voimakkaimpana. Syyna siihen oli se 
io aikaisemmin mainitsemamme seikka, etta tekstiiliteolIi
suudessa oli yhteiskunnallinen tyonjako ehtinyt varsin pit
kalle, jota osottaa m.m. villateollisuuden jakaantuminen 20 
erikoisalaan. 

Tama kasityotuotannossa tapahtunut tyonjako muodos
taa tietysti ainoastaan Uihtokohdan riJanufaktuurityonjaol
Ie, joka menee paljon pitemmalle. 

Jiirjestelmallinen tyonj ako aiheuttaa heti tyon tuotta
vuuden huomattavan nousun, tuotantokustannukset alene
vat, jolloin manufaktuurit kilpaillessaan yksityisten kasi
tyolaisten j a sellaisten kapitalististen tuotantolaitosten 
kanssa, joissa ei tyonjakoa ollut, paasivat tavallisesti voi
tolle. Se on puolestaan omiaan jouduttamaan pientuotan
non rappeutumista, teollisuuspaaoman voimistumista, palk
katyolaisten kay ton lisaantymista ja pientuottajain alista
mista yha taydellisemmin paiioman vallan alaiseksi. 

Manufaktuurit tekivat tuotannon kehityksen monin ver
roin . nopeammaksi kuin ennen. Kiisityolainen voi parhaim

.. 
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massakin tapauksessa laajentaa tuotantoaan ainoastaan 
sikiili kuin markkinat laajenivat, mutt a kapitalistinen yrit
taja tyoskentelee tulevia markkinoita varten, laajentaa tuo
tantoa odottamatta kysynnan lisaantymista. Pyrkimyksena 
on voiton tavoittelu ja rikastuminen, seurauksena taydelli
nen mullistus yhteiskunnallisessa tuotann6ssa ja ihmisten 
valis iss a suhteissa. Tuskin tarvinnee korostaa, etta tama 
kumous ei ollut tulosta ihmisten tietoisesta pyrkimyksesta 
yhteiskunnan muuttamiseen, silla muutoksen toimeenpani
jat, manufaktuurituotannon perustajat, rikastuneet kasityo
laismestarit ja kauppiaat ajattelivat ainoastaan sita, miten 
voisivat tuottaa halvemmalla ja saada suurempia voittoja. 
Lisiitessaan tyontekijain lukumaiiraa ja toimeenpannes
saan tyonjaon yrityksissaan he eivat kuvitelleetkaan muo
dostavansa sellaista uutta yhteiskunnallista voimaa, joka 
pian oli 'Jmmoava kuningasvallan ja sy6kseva aateliston 
sen silloisesta valta-asemasta. 

Mutta palatkaamme manufaktuurilaitoksen muodostu
miseen. Niita syntyi kahdella tavalla, joko niin, etta sa
rriaan suureen tuotantolaitokseen k 00 t a a n j 0 u k k 0 

e r i 1 a i s ten a m mat tie n h a r j 0 itt a j i a, taikka 
etta kapitalisti y h dis t a ii sam an a I a n k a s i~ 

t y 0 I a i set yhteiseen verstaaseen, jossa sHten toimeen. 
pannaan tyoQjako. 

Molemmissa tapauksissa on seuraus tyon kannalta sarna. 
Nayttaa tosin silta, etta ensin mainitussa tapauksessa 
tyon luonne ei muutu siita, kun eri alan kasityolaiS'et jou
tuvat iekemaan tyonsa yhdessa yhteisen johdon alaisena, 
kuten esim. vaunumanufaktuurissa, jota Marx kayWi.a esi
merkkina; ennen erillaan tyoskennelleet pyorantekijat,puu
sepat, viilarit, verhoilijat, lasinleikkaajat j a maalarit val
mistavat nyt vaunun yhdessa, samassa tyohuoneessa. To
dellisuudessa kuitenkin heti yhdistamisen j alkeen kaikkien 
tyossa. tapahtuu oleellinen muutos. ErilUian tyoskenneIles
saan heista kukin oli suorittanut kaikkia ammattialaansa 

125 



kuuluvia tOiHi, mutta nyt esim. viilarin tyo rajoittuu ai
noasta.an vaunuissa tarvittaviin viilarin tOihin, ja varsin 
pian mennaan viela pitemmalle, niin etta kukin viilari eri~ 

koistuu viela omalle alalleen, eras valmistaa saranoita. 
toinen lukkoja j.n.e. Nain viilarit, samoin kuin muutkin 
manufaktuurissa tyoskenteievat tyoiaiset lakkaavat ole
masta viilareita, puuseppia y.m. sanan varsinaisessa mer
kityksessa ja muuttuvat osatyolaisiksi, jotka pystyvat suo_ 
rittamaan vain maaratyn yksinkertaisen tyotoimituksen. 

VHmeksi mainitussa tapauksessa, jolloin kapitalisti ko
koaasamaan verstaaseen suuren joukon saman alan kasityo
laisiti, johtaa kokemus pian tyonjakoon. Ennen yht~naineFl 
tyo jaetaan osiinsa, joiden suorittaminen annetaan aina 
maaratyn tyolaisen tehtavaksi. Esim. neulamanufaktuuris
sa, sen sijaan etta kasityo\iiiset ennen olivat valmistaneet 
neulan alusta loppuun saakka, kukin tyolainen tekee ai
noastaan os an neulan valmistukseen kuuluvasta tyosta: 
eras oikoo langan, toinen katkoo sen sopivan mittaisiksi 
kappalei~si, kolmas hioo q.eul&.n kiirjen teravak,si j.Q.e. 

i 
Tallo.j;t ei tyan tuote ol&·oen.aa kenenkaan yJ).sityisen tyiL 

iaisen, vaan tyolaisryhman~ kollektiivin tyon tulosta. Se 
on muuttunut yhteiskunnalliseksi tuotteeksi. Niin oJlen on 
lopputulos sarna, syntyipa manufaktuuri erilaisten ammat
tien yhdistamisesta tai saman ammatin jakamisesta tlseam
pHn osasuorituksiin. Molemmissa tapauksis·sa tapahtuu 
tyoiaisten yha ahtaampi erikoistuminen, sellaisen yhtenai
sen tuotantokoneistofl muolilostuminen, jonka elimia ovat 

t 

ihmiset. 
Tyonjako m{lnufaktuurissa kohottaa suuresti tyon tuot

tavuutta, silla tyoliiinen, joka vuodesta ~uoteen suorittaa 
ainoastaan yhden yksinkertaisen. osatehtavan, saavuttaa 
paljon suuremman nopeuden ja taitavuuden kuin kasityo
liHnen, joka valmisti koko tuotteen. Mant,tfaktuurissa saa
vutetaan siten vaittamaton tulos mahdollisimman pienellii. 
voiman kulutuksella. Toisaalta tyonjako johtaa ilman 

12ti 

muuta myos tyon voimaperaisyyden Iisaantymiseen, koska 
tyoHiiseita ei mene aikaa siirtyessaan tyovaiheesta toiseen, 
vaihtaessaan tyovalineita tai tyopaikkaa, vaan han suo
rittaessaan monasH ainoastaan yhden tai muutamia har
voja liikkeita voi tyoskeimella· ilman keskeytyksia, jotka 
esim. kasityossa ovat vaisHimattomHi. 

Tyon tulokset riippuvat kuitenkin tyon tuottavuuden ja 
tyon vOimaperaisyyden Iisaksi myos niista valineista, joilla 
tyo suoritetaan. Siinakin suhteessa on manufaktuuri edul
lisemmassa asemassa kuin pienkasityo. Kasity61ainen 
kayttaa samaa ty6kalua moneentarkoitukseen, mutt a ma
nuraktuureissa tyonjaon ansiosta on mahdollista valmistaa 
kutakin osatehtavaa varten erikoistyovalineet, jotka ovat 
sopivat ainoastaan siihen tarkoitukseen.; Niinpa manufak
tuurikaudella Englannissa sij aitsevassa Birininghamin 
kaupungissa valmistettiin yli 500 erilaista vasaralajia, 
joista kukin oli tarkoitettu maariittya osatyota varten ja 
oli juuri siihen kaikin puolin sopiva. Nain tyovalineet va
hitellen yksinkertaistuvat, paranevat, erikoistuvat ja· luo
vat aineellisen edellytyksen koneille, jotka oleellisesH ova:t 
...-ain monien yksinkertaisten ty6vaJineiden yhdistelmia. 

Mutta tyon tuottavuuteen vaikuttaa huomattavasti myos 
manufaktuurien sisainen organisatio. Siina suhteessa Marx 
erottaa kaksi toisistaan eroavaa manufaktuurimuotoa, nim. 
e r i I a at u is en (heterogeenisen) ja eli me II i sen. 
Tama ero johtuu itse valmisteen luonteesta. Tuote voi olla 
joko osatuotteiden mekaaninen yhdisteima, esim. keJl~, tai 
tul05ta monista toisiaan seuraavista ja toisiinsa sidotuista. 
samaan tyon esineeseen kohdistuvista toiminnoista, esim. 
nelda. 

Erilaatuisessa manufaktuufissa, josta esimerkkina mai
nittiin kellojen valmistus, kukin osa tehdaan erikseen j a 
iavallisesti vasta tyon lopussa liitetaan toisiinsa. Tiilloin 
ei tietysti ole ehdottoman valttamat6nta, etta osatyot suo
ritetaan samassa paikassa, vaan ne voidaan jakaa tehta
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vaksi erikoistuneille ja luonnollisesti itsenaisyytensa me
neWineille kasityolaisille, jolloin varsinaisessa manufak
tuurityohuoneessa valmistetaan ainoastaan muutamia osia 
ja suoritetaan muualla valmistettujen osien kokoaminen ja 
tuotteen viimeistely. Kuten tunnettua on kelloteollisuuden 
alalia tama tapa ollut yleinen esim. Sveitsissa aina mei
dan paiviimme saakka. 

Elimellisessa manufaktuurissa painvastoin sarna tyon 
esine, esim. neulamanufaktuurissa rauta- tai tedislanka, 
joutuu kulkemaan monien j alostusasteiden kautta, siirty
maan tyolaiselta toiselle, ja sen tahden se on edullisempaa 
valmistaa samassa verstaassa. 

Helposti huomaa, etta elimellinen manufaktuuri on 
naista ~ah.desta muodosta edullisempi, -silla se luo paljon 

.i 
'I 
I 

suuremmat mahdollisuudet yha pitemmalle menevalle tyon

II 
1 jaolie ja siten myos tyon tuottavuuden kohoUamiselle. Jo 

Adam Smith aikoinaan kertoi, miten neulamanufaktuurissa ~:} 10 tyolaista valmisti yli 48 000 neulaa paivassa, t.s. jokai

~ 

:1 
sen tyolaisen osalJe tuli n. 4800 neulaa. Jos jokainen 
heista olisi tyoskennellyt yksinaan, valmistanut neulat 
alusta loppuun saakka, eivat he olisi ehtineet tekemaan 
kuin muutamia kymmenia neuloja samassa ajassa. Niin 
suuri merkitys on tyonjaol1a. 

Mainitsimme edella, etta manufaktuuri on tuotantoko
neisto, jossa yksityiset tyoUiiset ovat sen elimHi. Se mer
kitsee, etta jokaisen manufaktuurityOlaisen tyo on riippu

I' 	 vainen kaikkien muiden tyosta. Jokaisen osatyon tuote on 
raaka~aineena seuraavalle tyolaiselle ja siksi on hyvin tar
keata, etta kaikissa tyovaiheissa tyoskentelee riiWiva maa
ra tyoliiisia, niin etta he ehtivat valmistamaan juuri sen 
maaran, ei enempaa eika vahempaa, tuotteita kuin edelli
sessa ja heidan jiilkeensa seuraavassa tyovaiheessa val
mistetaan. Ei ole esim. edullista, jos neulamanufaktuurissa 
langan katkaisijat ehtivat katkaista enemman lanka a kuin 
sen oikaisijat oikovat, silla silloin katkaisijat joutuvat ole
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maaR osan tyoajasta toimettomina. Yhtii epiiedullista on 

se, jos he eivat ehdi katkoa riittaviisti lankaa, koska sil

loin oikojat, teroittajat ym. joutuvat olemaan toimettomina. 

Kussakin tyovaiheessa ehdottomasti tarvittavien tyolais

ten lukumaara saadaan selville kokemuksen p'erusteella. 

Manufa,ktuuria pertistettaessa ja laajennettaessa on tuosta 

maarasuhteesta pideWiva tarkasti kiinni. Ei voida palkata 

lisaa yhta tai kahta tyoliHsta, vaan niita on kerralla otet

tava jakaiseen tyovaiheeseen maaratty maadi. Manufak

tuuri aiheutti tyonjaon, mutta tyonjako puolestaan johtaa 

yhii suurempien tuotantolaitosten muodostumiseen, koska 

tyon tuottavuuden kohottamiseksi on kaytettiiva yha suu

rempaa joukkoa osatyoli:iisia. 


Manufaktuuri on siis suuri kapitalistinen tuotantolai~ 

tos, jossa tietoisesti pyritaan supistamaan tuoteyksikon 

valmistamiseen tarvittavaa tyoaikaa j a onnistutaankin sii

na. Tuotteet tulevat entisUi halvemmiksi ja pientuottajain 

asema vaikeutuu, monet nBsta eivat kykene kilpailemaan 

suurtuotannon kanssa, vaan joutuvat tuhoon. 


Kuitenkaan eivat manufaktuurit. kykene lopullisesti 
voittamaan pientuotantoa. Syyna on se, etta manufaktuu
rituotannonkin perustana on edelleen kasityo, elkii se tao 
vallisesti kykene tuottamaan tavaroita niin halvalla, ettei 
osa pientuottajista sailyisi, tosin elintasoaan alentamalla. 
Toisaalta manufaktuurituotanto monilla aloilla sailyttaa 
pientuotantoa, vielapa synnyHaii uusia pientuotannon al.oja 
sen tiihden, eWi suurempi tai pienempi osa ty6sta j~etaan ' 

tehtaviiksi naennaisesti itsenaisille kasityolaisille, kuten 
edella totesimme usein tapahtuvan erilaatuisissa manufak
tuureissa, taisitten pienille kapitalistisille yrittiijille, jQtka 
suorituttavat tyotomassa verstaassaan taikka jakavat sen 
edelleen kotityolaisille. Varsin laaj aIle tallainen manufak

. tuurin ja kustannusjarjesielrnan yhteen kietoutumiri~n oIl 
levinnyt tnaaseuduHa, jossa plentalonpojat olivataluksi 
harjoittaneet jotain kotikasityota itsenaisesfi, muttakapita- . 
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Iististen suhteiden kehittyessa joutuneet Hiydelliseen riippu
vaisuuteen kapitalistisesta manufaktuurin omistajasta taik
ka sitten taman valittajina toimivista rikastuneista talon
pojista. 

Manufaktuurituotantoon liittyva kotityo merkitsee tyon
tekij ain saalimatonHi riistamista, koska hajallaan tyosken
televat tyolaiset, olivatpa he muodollisesti itsenaisia tai jo 
muodollisestikin palkkatyolaisten asemaan joutuneita,ei 
vat kykene valvomaan etujaan edes senkaan vertaa kuin 
yhdessa tyoskentelevat manufaktuurityolaiset, pUhumatta
kaan siita, etta kotity6 johtaa aina j a kaikkialla tyolais
perheen kaikkien jasenten riistamiseen, silla pienet kappa
lemaksut pakottavat kotityOIaisen vaimon ja lapset osallis
tumaan tyohon. 

i 	 Mutta ty61aisten asema huononee myos manufaktuu
I 
! 	 reissasita mukaa, kun niissa toimeenpannaan yha yksi
I 

rl 
tyiskohtaisempi ty6njako. Kasity6tuotannossa vaaditaan 
jokaiselta ty6ntekijalta taydellista ammattitaitoa, mutta 
manufaktuurity6njako, joka yksinkertaistaa suurimman 
osan ty6sta ainoastaan muutamia yksinkertaisia liikkeita 
kasitHivaksi, tekee mahdolliseksi kayttaa my6s ammatti
taidotonta tyovoimaa. Seurauksena on miiaratynlaisen tyo. 

I 
I 

laisten hierarkian muodostuminen. Hyvin palkattujen am
mattimiesten rinnalla tyoskentelee suuri joukko huonosti 
palkattuja osatyolaisia, joilta ei vaadita joko lainkaan tai 
hyvio vahan ammattitaitoa. 

Aarimmilleen kehitetty manufaktuurityonjako aiheuttaa 
ty61aisten fyysillisen rappeutumisen. Muutamien yksinker
taisten liikkeiden toistaminen vuodesta vuoteen tekee tosin 
eraat heista hammastyttavan taitaviksi ja nopeiksi tuossa 
osatyossa, se kehittaa ediita elimia poikkeuksellisen voi
makkaiksi, mutta tuo kehitys tapahtuu toisten elinten kus~ 
tannuksella;niin etta huomattava osa manufaktuurity61ai
sista muuttuu raaj arikoiksi. Myos ammattitaudit seuraa
vat'manufaktuurituotannon mukana. 
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Manufaktuurit tekevat ty61aisista myos henkisesti raa
jarikkoja, silla ne eroittavat henkisen tyon ruumiiIIisesta 
tyosta entistii. enemman. KasityoHiinen, valmistaessaan 
tuotteen alusta loppuun saakka, suoritti ainakin rajoite
tussa mielessa luovaa ty6ta, painoi siihen oman persoonalli
sen leimansa ja tunsi tyon iloa. Tyonjako riistaa sen ko
konaan manuf{lktuurityolaiselta, joka ei koskaan valmista 
tuotetta kokonaisuudessaan eika siis voi tuntea tyydytysHi, 
minka hyvin valmistetun yksinkertaisenkin esineen tekemi
nen synnyttaa kasityolaisessii.. Miten pitkalle manufaktuu

• 	 rikaudella ty61aisten henkinen rappeutuminen voi menna, 
sita osoittaa m.m. se, etta eraat osatyot oliv~t niin yksin. 
kertaisia, ettii niiden suorittajiksi palkattiin tyIsamielisHL 

Tyonjako avasi mahdollisuudet naisten ja lasten ty6voi
man kaytHimiseen ja sita tieta my6s aikuisten miesten ty6
palkan alentamiseen.· rama kehitys ei kuitenkaan varsinai
sella manuf aktuurikaudella paassyt kovin pitkalle, silla 
miesten sitkea vastarinta esti kapitalisteja kayttamasta 
laajassa mitassa nais- ja iapsityovoimaa, kotity6ta Iukuun
ottamatta, joss'a naisten ja lasten riisto sarmonilla seu
duilIa suorast~an jarkyttavia muotoja 19-tuntisine ty6pai
vineen j a kurjtiJe nalkapalkkoineen. 

Manufaktuurituotanto lisasi ty6Iaisen riippuvaisuutta 
kapitalistista supistaessaan hanen ammattitaitoaan. Kasi
ty6Iainen, esim. viilari, pystyi suorittamaan kaikki alansa 
tyot eika: ollut niin ollen riippuvainen maaratysta tilaaj asta 
tai maaratysta paikkakunnasta. ManufaktuurityCiHiinen, 
esim. vaunumanufaktuurissa ty6skenteleva viilari osasi 
tehda ainoastaan tUblla alalIa tarvittavat tyot, eika niin 
ollen voinut muuttaa tyopaikkaa mielin maarin, vaan uu
den ty6parkan saadakseen hanen Hiytyi etsia toinen vaunu
manufaktuuri. Viela surkeammassa asemass~ olivat elimel
listen manufaktuurien tyolaiset, esim. neulamanufaktuurissa 
neulan karjen terottajat. Voi olIa, etta k.o. alan tuotanto
Iaitoksia oli ainoastaan yksi koko maassa, tyopaikan me
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nettaminen merkitsi sellaisessa tapauksessa opitun amma
tin menettamista ja siirtymista kokonaan uudelle alalle. 
On ymmarrettavaa, ettei tyolainen sellaisissa olosuhteissa 
erikoisen mielellaan riitaantunut isannan kanssa, vaan 

,'Suostui verrattain pitkalle meneviin huononnuksiin tyo
ehdoissa. 

Manufaktuurituotannolle on luonteenomaista despootti
nen hallinta. Se alkaa kehiftya jo yksinkertaisen yhteis
tyon aikana, mutta paljon valttamattomammaksi se tulee 
manufaktuurissa, jossa toimeenpannaan suunnitelmallinen 
tyonjako laitoksen sisalla ja muodostetaan siten monimut
kainen, yhtenaista johtoa vaativa organisatio. Johtamisen 
suorittaa kapitalisti, mutta, kuten Marx huomauttaa, 
ei ole kapitalisti sen vuoksi, etta johtaa tuotantoa, vaan 
han johtaa tuotantoa siksi, etta on kapitalisti, Ls. tuotan
tolaitoksen omistaminen antaa hanelle oikeuden sen johta

se, etta hanen toimintansa paa
maarana on mahdollisimman suuren voitoo saaminen, 

suuren lisatyomaariin puristaminen tyo-
Hiisista. Tata tarkoitusta varten muodostetaan manufak-. 
tuureissa despoottinen hallinto virkamiehineen, tyonvalvo
j ineen, urkkijoineen j a rangaistuksineen. 

WUn kiristamalla tyolaisten riistoa manufaktuurituo
tanto karjistaa vastakohtaa palkkatyon ja paaoman valilla, 
tyolaisten j a kapitalistien valilla. 

N.s, alkuperainen kasaantuminen 

Olemme edella nahneet, etta kapitalistista tuotantoa al
koi ilmaantua Euroopassa kustannusjarjestelman ja manu
faktuurien muodossa jo 14, ja: 15. vuosisadoilla. Mutta v,a'"
sinainen kapitalismin aikakausi alkaa vasta 16.vuosisadal
la ja manufaktuurituotanto paasee kapitalistisen tuotannon 
luonteenomaiseksi muodoksi 16. vuosisadan puolivaliin 
mennessa, jaaden vallitsevaksi aina 18. vuosisadan viimei
selle kolmannekselle saakka. 
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Mista johtui, etta manufaktuurituotanto, kaikesta edul
lisuudest~an huolimatta, tarvitsi parisataa vllotta paastiik
seen vallitsevaksi? Syyna oli se, etta manufaktuurien: voi
toIle paasyvaati maarattyja edellytyksia, joita ei vieHi 14. 
vuosisadalla olluL Nuo edellytykset olivat: 1) riittavan 
suuri maara henkil6kohtaisesta riippuvaisuudesta ja tuo
tantovalineista vapaita tyolaisia; 2) huomattavan paljon 
rii~Hivan suuria rahapaaomia suurten tuotantolaitosten pe
rustamista varten ja 3) laajat markkinat tavarain myynWi 
varten. 

Nama· edellytykset muodostuivat ensin Italiassa, silla 
siella, kuten olemme jo nahneet, kehittyivat ensimmaisena 
kapitalistiset suhteet vaikuttaen m,m. siihen, etta maaor
juus lakkautettiin' ja talonpoikaisto vapautettiin feodaali
sesta riippuvaisuudesta seka samalla tarkeimmasta tuo
tantovalineesta, maasta. Maansa menettaneet talonpoj at 
vil'tasivat kaupunkeihin muodostaen varsin suurilukuisen 
proletariaatin. Tama seikka yhdessa laajan kansainvalisen 
kaupan kanssa vaikutti manufaktuurituotannon kehittymi
seen jo 14. vuosisadalta lahtien. Italian taloudellisessa ke

'hityksessa tapahtui kuitenkin taantuminen kauppateiden 
siirryttya suurten 16yt6retkien johdosta ValimerelHi. Atlan- . 
tille, jo,ten kapitalistista kehitysta sen puhtaimmassa ja 
tyypillisimmassa muodossa ei voi seurata Italian, vaan 
Englannin historiassa. 

Englannissakin alettiin kiiyttaa palkkatyolaisia jo 13. ja 
14. vuosisadalla, mutta paaasiassa vain maataloudessa. 
Magtalousproletariaatti muodostui vapautetuis,ta maaorjis
ta, kaupunkeihin paenneista j a sieita kiireisimpina tyoai
k'bin~ maaseudulle valiaikaisesti palkkatyohOn hakeutuvis
ta maaorJista ja osittain taloudelliseen perikatoon 
nelsta itsenaisistii talonpojista. 

Maansa menettiineiden ja palkkatyolaisten 
tuneiden talonpoikien lukumaara lisaantyi tosin jatkuvasti 
etenkin sen Hilkeen. kun maaoriuus suurin oiirtein havisi 
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taii, miksi ihmisten on tehtiiva ty6ta. kun taas taloustie
tenkin vieW niin hitaasti, etta seuraavallakin vuosisadalla 
14. vuosisadalla, mutta tuo proletarisoituminen kavi kUi

teellisen syntiinlankeemustarun tehtavanii on puolustellal\ 
sUii ihmeellist'ii seikkaa, etta nykyisin juuri ne, jotka eiviit 

jonka rinnalla oli tosin jo pienilukuinen kapitalististen 
vaeston enemmiston muodosti itsenainen talonpoikaisto, 

tee ty6Ui, omistavat rikkaudet ja voivat tuhlata, kun taas 
maanvuokraaj ain ryhma. laajat kansanjoukot, jotka raatavat raatamasta pa~styiHin

Itsenaisen talonpoikaiston sailyminen vallitsevana mer kin, eivat omista mitaan muuta kuin ty6voimansa eivatka 
kitsi kUitenkin, ettii manufaktuurien laajentumiselle valttiL koskaan saa sen myymisesta edes niin paljon, etta tulisi
matonUi vapaata palkkatyovaestoa, joka olisi tuotantova vat siedeUavasti toimeen, tuhlaamisesta puhumattakaan. 
lineita omistamattomana ollut pakotettu myymaan tyovoi Todellisuudessa ei alkuperainen kasaantuminen ole mis
mansa kapitalisteille, ei oUut riittavassa maarassii. Silloin saan tapahtunut noin idyllisella tavalla, vaan kaikkialla 
ei voinut niin ikiiiin olla riitHivan laajoja kotimaisia mark on porvaristo hankkinut tarvitsemansa alkupaiiomat hai- . 
kinoita, silla itsenainen pientalonpoikaistalous oli melkein kailemiiU6miWi, tavallisesti suorastaan rikollisilla keinoil
taydellisesti luontaistaloutta; talonpoj at tuottivat itse lahes la ja niita hankkiessaan luonut samail a mitiian omistamat
kaikki kulutustarvikkeensa ja tuotantovalineensa. toman palkkatyovaen luokan, sillii nuo kaksi alkuperaisen 

Toisaalta ulkomaan markkinat laajenivat ja nain muo kasaantumisen puolta, pientuottaj ain viikivaltainen erotta
dostui til anne, jolloin hitaasti tapahtuva riittiivan suurien minen tuotantovalineistiian ja noiden tuotantovalineiden 
raharikkauksien kasaantuminen ja vapaan palkkatyovaes keskiWiminen harvojen kasiin paaomaksi ovat aina kietou~ ton muodostuminen ei vastannut tuotantovoimien kehitys tuneet erottamaUomasti yhteen ja edelHineet kaikissa mais- . 

. ' mahdollisuuksia eika laajentuneiden markkinain tarpe.ita.'r..,. -. .- '"',.-~ 
sa varsinaista kapitalistista r'iistoa ja kasaantumista. Alku

Taman elJas}lhteen korj asi Englannin porvaristo turvautu perainen kasaantuminen muodostaa kapitalistisen tuotanto
malla vakivaltaisiin keinoihin. Pientuottajilta anastettiih tavan esihistorian. 


tuotantovalineet viikivalloin, keskiteUiin porvariston hal
 MeilHi. ,ei tietysti ole Uiman teoksen puitteissa mahdol
tuun j a muutettiin siten paaomaksi. lisuutta yksityiskohtaisesti selostaa kaikkia niita keinojai 

Helposti ymmarreWivista syistii porvarillinen taloustie joita porvaristo eri maissa kaytti alkuperaisen kasaantumi
de yrittiia kaikin tavoin kaunistella Hita aikuperiiista ka sen aikana; sen vuoksi tyydymme mainitsemaan ainoas-, 
saantumista, jonka avulla luotiin edellytykset laajalle ka taan muutamia niista kapitalistisen kehityksen klassillises
pitalistiselle tuotannolle. Tavallisesti esitetaan taruja, mi ta maasta, Englannista, kehoittaen samaHa asiasta kiinnos
ten aikanaan oli kahdenlaisia ihmisia, toiset ahkeria, lah- 1f!I!' tuneita tutustumaan niihin yksityiskohtaisesti Marxin Paa
jakkaita ja saastavaisia, toiset taas laiskoja, tyhmia ja oman ensimmaisessa osassa olevan loistavan kuvauksen 
tuhlaavaisia. Edelliset kokosivat vahitellen rikkauksia ja avulla. 


hankkivat tuotantovalineita antaakseen sitten tyota ja ~l' 
 Marx 10teaa, etta pientavaratuottajiin kohdistuneessa 
paa kaikkensa tuhlanneille laiskureille. Marx toteaa,e~ta pakkoluovuUamisessa oli oleellisinta talonpoikien erottami
tiiWi tarulla on taloustieteessa sarna merkitys kuin syn nen tuotantovalineistaan. Aikaisemmin jo mainittiin, etta 
tiinltmkeemuksella jumaluusopissa. Oleellinen ero on kUi viela 15. vuosisadalla Englannin vaeston enemmist6 oli it
tenkin siina, etta jumaluusopillinen syntiinlankeemus selH senaisia maanviljelijoita. Vaikka niiden rinnalla olikin jo
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ku miHira palkkatyolaisia kayttiivHi kapitalistisia rnaan maiden anastamiselle ja talonpoikaiston h~HiHimiselle, mut

vuokraajia, niin palkkatyolaisten asema ei sanottavasti vie ta se ei kyennyt taistelemaan taloudellisen kehityksen ai

Iii eronnut pientalonpoikaiston asemasta, koska maatalous heuttamaa virtausta vastaan. 

tyOJaisten kaytettavissa oli tavaIlisesti hiukan viJjelysmaa . Toinen vaihe talonpoikaiston pakkoluovuttamisessa ta

ta, he saivat laiduntaa karjaansa yhteismaiJIa, sielta he pahtui 16. vuosisadalla uskonpuhdistuksen ja siHi seuran

saivat myos ilmaiseksi polttopuut, turpeen j.n.e. Vuosisa neen kirkon Jomaisuuden varastamisen yhteydessa. Noin 

dan loppupuolella alkoi palkkatyolaisten lukumaara kuiten kolmannes maasta kuului Englannissa kirkolle ja luosta

kin nopeasti lisaantya ja samaHa 'heidan asemansa huo reille. Uskonpuhdistuksen aikana ·kirkol-ta pakkoluovutetut 

nontua tyovoiman tarjonnan lisaantyessa. Mista nuo uu maat Iahjoitettiin tai myytiin polkuhinnalla kuninkaan suo

det palkkatyoli.iiset ilmaantuivat? 
 sikeiIle, keinottelijoille ja kapitalisHsiIle maanvuokraajille, 

Ensimmaisen suuren lisayksen palkkatyolaisten rivei- jotka heti kiiruhtivat haaHimaan noHa maita perinnollisen 
aiheutti laaninherrojen palvcluskuntien hajoittaminen. kayttooikeuden perusteella viljeiIeet talonpojat, jotka me

Suurilukuiset palveluskunnat, jotka luontaistalouden aika netettyaan tUbtantovalineensa joutuivat palkkatyolaisten 
na olivat suorittanect kartanotaloudessa kaikki tyot, olivat .joukkoon tai siften lisasivat yha suuremmaksi muodostu
vaihdon kehittyessa kayneet tarpeettomiksi ja heitettiin nyt vaa irtolaisten armeijaa. 
maantielle. Seuraavan vuosisadan jalkipuoliskolIa, Stuartien res

Sen jalkeen alkoi suoranainen talonpoikaiston maiden taurat~on (valtaanpahiun) ja sita seuranneen "mainion 
anastaminen, joka jatkui 15. vuosisadan viimeisilta vuosi ~kumouksen" jalkeen feodaalinen maanomistusoikeus, 
kymmenilta 19. vuosisadan alkupuolelle saakka. Alkusy johon liittyivat maaratyt vasaIlivelvollisuudet kuningasta, 
sayksen sille antoi Flanderin villamanufaktuurien kehitty t.s. keskushallitusta kohtaan, muutettiin yksityisomistusoi
misesta aiheutunut villan hintojen kohoaminen. Englannin keudeksi, joka vapautti maanomistajat kaikista rasHuksis
uusi aatelisto, joka oli muodostunut pitkaaikaisten feodaa- . ta ja teki mahdoIliseksi maan vapaan myynnin ja oston, 
lisotien havittaman vanhan aateliston tilalle ja joka oH. ai laajensi suurviljelysta j a suurtilojen vuokraamista kapitalis
kansa lapsi, tunsi rahan arvon yhta hyvin kuin porvaris tisille yrittajille sUa seuraavine proletariaatin Iisaantymisi-' 
tokin, siirtyi nopeasti maanviljelyksesta lampaidenhoitoon. neen. On selvaa, etta porvaristo kannatti naita toimenpiteitii. 
Laajentaakseen lammaslaitumia maanomistajat alkoivat 18.vuosisadan jalkipuc;>liskolla alkaa sitten talonpoikien 
anastaa pientalonpoikien viljelysmaita j a ennen kaikkea haataminen mailtaan valtion avustuksella. Vv. 1750-1810 
yhteismaita, "aidata" niita, kuten maaritelma kuului. Yh valisena aikana saataviit parlamentissa istuvat suurtilojen 
teismailla sijainneet talonpoikaisasumukset, jopa kokonai omistajat ja asiasta kiinnostuneet porvariston edustajat yli 
set kyliit havitettiin ja niiden asukkaista tehtiin keppikerja 2900 lakia yhteismaiden aitauksesta, t.s. talonpoikien kay
laisia. Kuvatessaan tata kehitysta suuri englantilainen uto toss a olleiden kunnan maiden lHttamisesta suuriin tiluk
pistisosialisti Thomas Morus kirjoitti, eWi lampaat, jotka sHn. Nain "laki tulee nyt aseeksi kansalle kuuluva~ maata 
tavallisesti ovat tunnettuja lauhkeudestaan, ovat tulleet ryostettaessa, vaikkakin suuret maanomistajat sen ohessa 
nIin ahnaiksi ja kesyttomiksi, etta syovat ihmisUi. kayttavat omia pienia yksityiskeinoj aan." (Marx) Tamasa

. Lainsaadanto yritti pitkan aikaa asettaa esteita yhteis- takunta vuottajatkunut lainsaadant5 tuhosi lopullisesti it
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senalsen talonpoikaiston, joudutti suurten kapitalististen 
vuokratilojen muodostumista ja hankkikehittyvalle teolli-· 

~ : 	 suudelle palkkatyolaisia. 

II 

.1 
i Huippukohdan tassa prosessissa muodosti 19. vuosisa

dalla toimeenpantu maatilojen "harvennus" 
tus", joka merkitsi maatilojen laheisyydessa pienen pienil
la tilkuilla asuvien maataloustyolaisten haatamista ja hei
dan asuntojensa havittamista. Nain oli saatettu loppuun 
talonpoikaiston tuotantovalineiden anastus ja muutettu en· 
nen itsenaiset pientuottaj at lopullisesti proletaareiksi, mi· 
taan omistamattomiksi palkkatyolaisiksi. 

Marx luonnehtii muutamalla sanalla koko taman pro
sessin: "Kirkon omaisuuden ryosto, valtion tilojen petolliH nen luovutus, kunnan omaisuuden varastaminen, feodaali-' I!~ ja klaaniomaisuuden vakivaltainen ja haikailemattomalla 
terrorilla toimeenpantu muuttaminen uudenaikaiseksi yksi
tyisomaisuudeksi olivat yhta monta alkuperaisen kasaantu
misen ihanteellista menetelmaa. Ne valtasivat maan kapi
talistiselle viljelykselle, liittivat maan paaomaan j a loivat 
kaupunkiteollisuutta varten tarpeellisen turvattoman prole
tariaatin tarjonnan." 1) 

I' 	 Samanlainen talonpoikaiston maiden pakkoluovuttami

I] 

i!, 
nen on tapahtunut monissa muissakin maissa, vaikka sei!: 
on joka paikassa luonnollisesti saanut omia erikoispiirtei
taan. Ranskassa suurtilanomistajat anastivat talonpoikais

I tolta 16.-18.vuosisadoilla noin kolmannen osan 
; '. .1 ~ tellen eneminankin naiden yhteiskaytossa olleista maista.H
!I 	 Saksassa 19. vuosisadan alkupuolella toimeenpantu talon

poikaisreformi taydensi jo edellisella vuosisadalla atkar nutta talonpoikien maiden anastamista. 
Venajalla alkoi kapitalistinen kehitys huomattavasti 

myohemmin. Tosin siella suurteollisuutta muodostui jo en
nen maaorjuuden lakkauttamista, mutta vasta vuoden 1861 

I) Karl Marx: Piiaoma, I osa. s. 671. 
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reformin jiilkeen se alkoi kehittya nopeasti, 
loin talonpojat vapautettiin feodaalisesta 
ja samaHa suuri osa talonpojista menetti maansa. Noin 3 

talonpoikaa jai kokonaan ilman maata ja noin 
miljoonalle tuli desjatiinaa 1,09 ha) pienempi palsta. 

Meidiin maassamme, jossa kapitalistinen suurteollisuus 
alkoi voimakkaasti kehittya vasta viime vuosisadan jalki. 
puoliskolla, sai teollisuus niin ikaan tyovoimansa paaasias_ 
sa tuotantovalineensa menettaneesta talonpoikaistosta, jos
kin meilla talonpoikien "vapauttaminen" maasta tapahtui 
vahemman huomiota herattavastL Maanviljelyksen alhai
sen kehitystason johdosta oli maaseudulla) 
runsaasti suhteellista liikavaestoa, jonka lisiiantymistii jos
sain maiirin hidasti uusien torppien perustaminen, ja kau. 
-unkeihin virtaamista esti palkollissiiiinto ja monet asuin
paikan muuttoa ehkaisevat saadokset. 

Nouseva kapitalismi raivasi kuitenkin vahitellen nuo 
esteet, etenkin viime vuosisadan puolivalista lahtien. Voi
maperaiseen maanviljelykseen siirtyminen ja puutavara
teollisuuden kehitysta seurannut metsien hintojen kohoa
minen vaikutti sen, etta uusien torppien pemstaminen lop
pui jo 1860-luvuHa melkein kokonaan ja torpparien asema 
huononi nopeasti. 

1860-luvun katovuodet ajoivat maaseudun 
vaestoa ja osittain myos itseniiisia talonpoikiakin liikkeelle 
kymmenin tuhansin tyon j a leiviin etsintaan. Oma merki
tyksensa oli niin ikaan nopeasti kasvavien kapitalististen 
puutavarayritysten toiminnalla. Ne kiiyttiviit hyviikseen ta
lonpoikien tietamiittomyyttii ja etenkin katovuosien synnyt
tamiia kurjuutta ostaakseen puoli-ilmaiseksi metsat ja 
usein koko tilat. Moni koyha talonpoika menetti maansa 
myos yksinomaan kapitalististen suhteiden kehittymisen 
johdosta, silla luontaistalouden tHalie tunkeutui maaseu
dullekin tavaratalous, jolloin yhii huomattavampi osa 
lutus_ ja tuotantohyodykkeistii taytyi ostaa rahalla. Mutta 
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rahan saanti ei pientiloiIla ollut helppoa. Yksin verojen 
maksuun tarvittavien varojen hankkiminen kavi monasH 
ylivoimaiseksi. Tilannetta huononsi viela v. 1866 saadetty 
viinan kotitarvepoiton kielto, silla sHen suljettiin monilta 
talouksilta tarkein rahan tulolahde. Seurauksena oli vel
kaantuminen ja lopulta tilan myynti joko tukkiyhtiolle tai 
jollekin vauraammalle talolliselle seka enhsen itsenaisen 
talonpojan siirtyminen palkkatyolaisten joukkoon. 

Savossa ja Pohjois-Karjalassa taas vanhan kaskivilje-· 
lyksen vaihtuminen peltoviljelykseeh karkoitti tuhansittain 
tarpeettomiksi kayneita loisia ja muuta maatonta vaestoa 
teollisuusseuduille ansion etsintaan. 

Nain muodostui kaikissa maissa kapitalistisen suurteol
lisuuden tarvitsema palkkatyovaen luokka pientuottajain, 
etupaassa talonpoikien tuotantovalineiden pakkoluovutta
misen avulla. Mutta maiHaan haadetyt talonpojat ja Use
naisyytensa menettaneet kasityolaiset eivat juuri missaan 
suostuneet vapaaehtoisesti alistumaan kapitalistiseen riis
toon ja uuteen kapitalistiseen ty6kuriin. Se oli heille ope
tettava. 

Tuo opetus kesti esim. Englannissa satoja vuosia, ja 
ti:irkeimpana opetusvalineena siina kaytettiin lainsaadan· 
toa, joka aivan oikeutetusti on saanut v e r i I a i n sa a
d ann 0 n nimen. Maaseudulla toimeentulomahdollisuuten
sa meneWineet talonpojat, jotka aluksi kuljeskelivat ym
pari maata hankkien elatuksensa kerj aamaUa, varastamal
la ja tilapaistoilla, pakoteJliLn irtolaislakien ayulla mene
maan tyohon kapitalistisiilLlllilnufaktu.u.r.ei!;in ja suostu
maan niiden omistajien saatamiin tyoehtoihin. Irtolaisuu
desta saadetyt rangaistukset olivat ankarat: raipat, poltin
merkilla leimaaminen, korvan leikkaaminen, orjaksi luovu
tus j.n.e. Naemme sUs, ettei ede~ orjuus ole oUut lainkaan 
tuntemaion Uinsi-Euroopassa kapitalistisen kehityksen 
jouduttajana. Rangaistukset irtolaisuudesta kovenivat 
vuosi vuodelta. V. 1538 saadetyn lain perusteella kol
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mannen kerran irtolaisuudesta syytetty mestattiin ja v. 
1572 samanngaistus saadettiin jo toiskertalaiselle. Yksiil' 
vv. 1509 ja 1547 valisena aikana teloiteUiin siten72 000, 
t.s. keskimaarin 2 000 henKea vuodessa. 

Samantapaisia keinoja kapitalistisen ty6kurin juuHutta_ 
miseksi kaytettiin monissa muissakin maissa, esim. Rans
kassa j a Hollannissa. MeilUi palveluspakko, "laillisen suo
jelun" jarjestelma ja muut samanlaiset lait pakottivat kaik
ki tuotantovalineita omistamattomat palkkautumaan tyo
hon huonoillakin ehdoilla, koska muussa tapauksessa seu
Tasi rangaistus irtolaisuudesta. 

Samaan paamaaraan pyrkivat useimmissa Euroopan 
maissa saadetyt lait tyopaivan pitentiimisesta ja tyopalkan 
alentamisesta. Taman lainsaadann6n tarpeellisuus porva
riston ja palkkaty6ta kayttavicn maanviljelijain kannalta 
johtui siita, etta tyovoiman tarjonta oli kapitalistisen kehi
tyksen alkupuolella suhteellisen vahiiista kysyntaan vein
ten, kosk? tekniikan hitaan kehittymisen johdosta tuotan~ 
toa voitiin laajentaa vain ty61aisia lisaamalla. NiHn olivat 
ainakin aika ajoin edellytykset olcmassa tyopalkan kohoa
miselle. 

Siksi esim. Engiannissa maariteltiin vv. 1349 ja 1360 
saadetyilla laeilla korkein ty6paikka, jonka ylittamisesta 
rangaistiin seka maksajaa, mutta erityisen ankarasti saa
j aa, t.s. ty6li:iista. Nama iaU muodostuivat erityisen epaoi
keudenmukaisiksi ty6laisille 16. vuosisadalta iahtien, koska 
rahan arvon nopea aleneminen aiensi reaalipalkkaa. VUOSI 

vuodelta. 

Tyolaisten asema huononi my6s ty6paivan pitenemisen 
johdosta. V. 1549 saadettiin tyopaiva keskeytyksineen 15 
tuntiseksi. V. 1562 sUa jatkettiin lyhentamalla lepohetkia.• 

Lake.ja enimm}iispalkasta ja vahimmaistyopaivasta saa: 
dettiin kapitalistisen kehityksen alkupuolella muissakin 
maissa. Yhtejsta kai,kkien maiden iainsaadann5.11e oli 
niin ikaan taistelu tyo\aisten j a,rjestaytymista, "salaHittoutu. 
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mista" vastaan. Tuota taistelua kaytiin muka "tyon vapau
den" turvaamiseksi javanhentuneiden ammattikuntarajoi
tusien poistamiseksi. 

EdelUi sanotusta ilmenee, eWi palkkatyovaen Iuokan 
..E.1_1:.IOdostuminen ei ole suinkaan tapahtunut sen~vuoksi, eWi 

sen riveihin joutuneet olisivat olleet laiskoja ja tuhlareita, 
vaan siksi, etta pientuottajilta riistettiin naiden ,tuotantova
lineet, tavallisesti vaikivaltaisin keinoin, j a tehtiinsiten 
mahdottomaksi heidan olemassaolonsa riippumattomina 
tuottajina, pakotettiin heidi:it myymaan ainoata omista
maansa tavaraa, tyovoimaansa. Siten tapahtui alkuperaisen 
kasaantumisen toinen puoli. 

Mita tulee riittavan suurien paaomien alkuperai~een ka
saantumiseen, niin se ei ole ollut sen idylIisempa~.1:raissa 
maissa, esim. Englannissa muodostui maaseudulle kapita
lististen maanvuokraajain luokka, joka osallistui suur
maanomistajien kanssa talonpoikaiston maiden anastami
seen 15. ja 1'6. vuosisadoilla. Suuria maantieteellisia loyfo
retkia seu.rannut j alojen metallien arvon aleneminen oli 
erityisen suotuisa talIe p(,llkkatyota kayttavalle ryBmalle, 

'~" t. . c· 

maataloustuotteiden ..hinhat ·kohosiva·t nopeasti 'rahan 
arvon a:1etessa (16. j a 18. vuosisatojen valisena alkana 

1,',1.'-t suunnilleen kaksinkertaisiksi), kun taas tyopalkat pysyivat 
!i: melkein entisellaan, maanvuokrien kohotessa vain hyvin 

~ hitaasti pitkaaikais,ten vuokrasopimusten ansiosta. Tulok
tllf:. 

sena oli kapitalististen maanvuokraaj ainvoittojen lisaanty
minen j a paaomien kasaantuminen heidan kasiinsa. 

Paljon nopeammin tapahtuikuitenkin paaomien ka
saantuminen teollisuuskapitalisteille. Maatalousvaeston 
tuotantovalineiden pakkoluovuttaminen oli luonut suotuj
sat edeUytykset teollisuuden laajenemiselIe. Porvaristo 
kaytti paaomia kasatessaan samanlaisia vakivaltaisia kei
noja kuin tuotantovalineiden pakkoluovutuksessakin. Marx 
luettelee Paaomassaan seuraavat Hirkeimmat suurten raha
paaomien alkuperaisessa kasaamisessa kaytetyt keinot: 
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siirtomaiden ryosto, kauppasodat, valtiolainat, verotus- ja 
suojelustUllij arjestelmat. Hiin kirjoittaa: 

"Alkuperaisen kasaantumisen eri kohdat jakaantuvat 
enemman tai vahemman oikeassa aikajarJestyksessa 
panjan, Portugalin, Hollannin, RanSlkan ja Englannin 
osalle. Englannissa ne 17. vuosisadan loppupuolella yhdis
tetaan siirtomaajarjestelmaksi, valtion velkajarjestelmaksi, 
uudenaikaiseksi veroj arjestelmaksi j a suojelustullij arjestel
maksi. Nama jarjestelmat perustuvat osaksi mita haikai
lemattomimpaan vakivaltaan, kuten esim. siirtomaajarjes
telma. Mutta kaikki kayttavat valtiomahtia, yhteiskunnan 
keskitettya ja jarjestynytta valtaa edistaakseen feodaalis~n 
tuotantotavan ansarimaista muuttumista kapitalistiseksi ja 
Iyh,entaa~seen siihen joh(8Via siirtymiskausia. Va k i va I
t a 0 n kat i to n a j 0 k a i s e I I a van h a I I a y h t e i s
k u n n a I I a, j 0 k a k ant a a u u t t a s y dam ens a 
a II.a: S e its e on t a loud e II i n e n v 0 i mat e k i
j a." 1) 

Siirtomaiden ryostoa harjoitettiin monessa muodossa. 
Aluksi askettain loydettyjen alueiden vaestolta anaStettiin 
sen hallussa: olevat jalot metaIlW ja muut rikkaudet, muHa 
varsin pian tyhdyttiin alkuasukkaita riistamaan pakotta
malla ne tyoskentelemaan epainhimillisissa ofosuhteissa 
kaivoksissa ja muissa toissa. Talla tavoin tuhottiin alku
asukasvaesto laajoilla alueilla mebkein taydellisesti. Niinpa 
lasketaan espanjalaisten hiivittaneen Amerikassa hyvin Iy
hyessa ajassa 12-15 miljoonaa intiaania. Haitin saarella 
asui ]5. vuosisadan lopussa noin miljoona henkea, mutta 
v. 1514 niista oli jiUjella enaa 14.000. Hyvin kuvaavaa 
englantilaisten siirtomaapolitiikalle on mm. se, etta he 
maksoivat. viela v. 1744 saadetyn lain mukaan 100 puntaa 
12 vuotta vanhemman miespuolisen intiaanin paanahasta 

1) Marx: I osa, 1>S. 686-687, 
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ja 50 puntaa naisten ja lasten paanahoista. Vangiksi ,saa
duista miespuolisista intiaaneista maksettiin 105 puntaa-; 
riaisista ja lapsista 55. Kun hurskaudestaan kuulut Uuden 
Englannln puritaanit menettelivat nain, niin on helppo ar
vata,minkalaisia keinoja vahemmiin hurskaat valloittajat 
kayttiviit. 

Siirtomaista j a muualta tiiIlaisin keinoin ryostetyt rik.: 
kaudet virtasivat Eurooppaan ja muuttuivat paaomiksj, 
joilla perustettiin uusia kapitalistisia tuotantolaitoksia. 

Vaitavia piiaomia kertyi myos siirtomaakaupalla. joka 
aina kietoutui suoranaiseen ryostoon. Siirtomaakauppaa 
harjoiitivat eri maihin perustetut monopoliyhtiot, Wi· ja 
Lansi-Intian kauppakomppaniat y.m. Jiittiliiisomaisuuksia 
syntyi kuin sieniii sateelIa, silla siirtomaakauppaa harjoit
tavaf yhtyinat saivat tavalIisesH aina 400 % vuosivoittoj a, 
eivatka' 2000 % voltot olleet harvinaisia. 

Erikoisen alan siirtomaakaupassa muodosti orjakauppa, 
jossa englantilaisilla oli johtava asema pitkHi aikoja. 
Niinpa 18. vuosisadan lopussa yksin Liverpoolin laivanva
rustaj at kuljettivat neekeriorjia Afrikasta Amerikkaan va
kinaisesti 132 aluksella. Vv. 168{}-1775 myivat englanti· 
laiset orjakauppiaat siirtomaihin yli 3 miljoonaa Afrikasta 
ryostettya neekeria. Orj ~~_~!1:p'p~_<?IL"~~!~~ra~_.tar~If.l1El!~t?. 
aikuperiiisen kasaa!1!t.!.~is~~l!!e_rI"~Je~l.l~lLst~. 

Kauppasodat, joita kaytiin kapitalistisen kehityksen 
Helle siirtyneiden maiden viilillii yksinoikeudesta siirtomai. 
den ryostoon ja siirtomaakauppaan, muodostivat oleellisen 
osan aikuperiiisessii kasaantumisessa. Noissa sodissa sel-, 
viytyi Englanti voittajana, saaden siten monopolioikeuden 
siirtomaiden ryostamiseen. 

Kolmas suurten raharikkauksien Hihde oli valtiolainojen 
liikkeelle laskemin"en. Koronkiskurit, jotka antoivat val
tioille lainoja, eivat itse asiassa luovuttaneet mitiiiin, 
heilla oli oikeus laskea Iiikkeelle lainaobligatioita valtiolle 
luovuttamansa summan arvosta. Obligatiot toimivat kier
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tokulussa kuten kateiset rahatkin, lainanantaja voi niilIii 
suorittaa maksuja j.n.e. Mutta siita huolimatta valtionlai
noista maksettiin lainanantajille korkeita korkoja. Niiiden 
lainaoperatioiden suorittamista varten perustettiin m@nissa 
maissa osakeyhtioitii, pankkeja ja porsseja, samaan aikaan 
kehittyi keinottelu arvopapereilla, joka tuoUi rikkauksia 
pankeille ja yksityisille kapitalisteille. Miten suuret rikas
tumismahdollisuudet xaltionlainojen myontaminen loi nail
Ie kapitalistipiireiJIe, i1menee m.m. siita, etta Englannin 
vaitionvelka lisaiintyi vv. 1697 j a 1815 viilisenii aikana 21 

, miljoonastci 860 miljoonaan puntaan. 
Hallitukset kayttiviit ottamiaan lainoja melkein poik

keuksetta tuottamattomasti. valtiokoneiston yIHipiti'imiseen 
y.m.s., ja sen vuoksi lainojen korkojen ja kuoletusten mak. 
samiseen. tiiytyi kiiyttaii verotuksella koottuja varoja. Ve
rot puolestaan kannettiin paaasiassa tyoliHsiltii ja pien
tuottajilta. Taten pientuottajiin kohdistuneen suoranaisen 
pakkoluovuttamisen lisiiksi tuli ankara verorasitus, jonka 
tuottama t tulot meniviit suurimmaksi osaksi valtionlainoj a 
antaneille koronkiskureille muuttuakseen aikanaan teolli
'suuspaiiomaksi. 

Suuri merkitys aikuperiiisessii kasaantumisessa oIi 
myos suojelustullijarjestelmallii, johon maa toisensa jiil· 
keen 'turvaantuL Sen merkityksen luonnehtii Marx san011
la: "Suojelustullijarjestelmii oli keino valmistaa tehtaili
jOita, hiiataa vapaUa tyoliiisiii, kapitalisoida kansan tuo
tanto- ja elintarpeet ja lyhentaa viikivaltaisesti siirtY)11ista 
vanhanaikaisesla tuotantotavasta uudenaikaiseen." I) Suo
jelustullien avulla turvattiin oman maan teollisuus muiden 
maiden kilpailuIta, tehtiin sille mahdolliseksi saada tuot
teistaan korkeammat hinnat kotimaan markkinoilla ja suo
jelustullijarjestelmaan tavallisesti liittyvien vienti- y.m. 

I) Marx: Piiiorna, I osa, s.. 691. 
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myos ulkomaiden markkinoilla. Sen, 
voittivat, sen tyoUitekevat havisivat jou

tuessaan maksamaan ylihintaa kulutustarvikkeistaan ja 
vientipalkkiot verojen muodossa. , Suomessa suurten piHiomien alkupediinen kasaaminen 

l' tapahtui paljon myohemmin kuin suuriss.a kapitalistisissa r:"i, 
f maissa, piHiasiassa vasta viime vuosisadalla. MeiWi kay
l tetyista menetelmista mainitiakoon puutavarayritysten har

joittama haikailematon talonpoikien ryostaminen. Vuosi
kymrnenien ajan ostettTin tietamattomnta talonpojilta met
sia, monasH koko tilatkin pilkkahinnalla. Hyvin yleista oli 
juottaa myyja humalaan, jolloin hanen nimensa 
saada minkalaiseen kauppakirjaan tahansa. Niinpa kerro

ij taan Varkauden sahan omistajan E. J. Langmanin ostel
leen 1830-luvulla talonoojilta tukkeja 3-4 kopekalla. Viela 

maksoivat tUkkikauppiaat ensiluok
kaisista tukeista 10 kopekkaa kappaleelta. Nalkavuosien 
aikana, etenkin 1860-luvulla, puutavarakauppiaat (Ahl
strom j::J lukemattomat muut) hankkivat melkein ilmaisek~i 
puutavaraa harjoittamalla nykyisin elokuvien ja muiden 
propagandakeinojen avulla mainostettua "hyvantekevai
syytta", vaihtamalla nalkaa nakevilta talonpojilta naiden 
metsat ulkomailta tuottama;:.t!sa halpaan viljaan. Sellaisia 
olivat ne keinot, joilla laskettiin; perusta monille maassam
me nykyisin toimiville suurille ,kapitalistisille yrityksille. 

I 

!Il: 
i{ Valtion apu alkupediisessa kasaantumisessa on mei

dankin maassamme ollut hyvin tatkea. Se ilmeni nuorten 
teollisuuslaitosten suoranaisena rahallisena avustamisena, 
verohelpotuksina, Hiydellisen riistovapauden myontamisena 
(tyopaiva 14-17 tuntinen, naisten ja aile 10-vuotistenkin' 

rasittavassa tyossa) ja ennen kaikkea 
Venajan valtakunnan tullimuureilla suoj a
olivat pitkia aikoja avoinna suomalaisille 
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tavaroille, kun taas tuontitullit suoJelivat maamme teolli
suutta ul'komaiselta kilpailulta. Sen tahden eiolekaan ih
me, jos paaomien kasaantuminen tapahtui nopeasti ja teo!. 
Iisuutemme kehittyi viime vuosisadan viimeisilta vuosi
kymmenilta tahtien j attilaisaskelin. 

Valtiolla on siis kaikissa maissa ollut suuri merkitys 
alkuperaisessa kasaantumisessa, se on kaikkialla osallis
tunut tavalla tai toisella tuotantovalineiden riistamiseen 
pienilta tavarantuottajilta, etenkin 
anastamiseen, ja avustanut por
varistoa muodostamiseen 

raharikkauksien al,kuperaisessa kasaa
misessa, jouduttaen siten siirtymista feodaalisesta tuotan
totavasta kapitalistiseen. Jo nainkin ylimalkainen tustumi
nen alkuperaisessa kasaantumisessa kaytettyihin menetel
miin tekee taysin ymmarretHivaksi Marxin toteamulksen: 
"Kapitalistisen tuotannon kehittyessa manufaktuuriaikana 
oli Euroopan yleinen mielipide kadottanut havynturinon j& 
omantunnon viimeisetkin j atteet. Valtiot ylpeilivat kyynil
lisesti jokaisesta havyttomyydesta, joka edisti paaoman al
kuperaista kasaantumista." I) Ja edelleen: "Jos raha ... 
tulee maailmaan vel'itarha toisella poskellaan, niin tulee 
paaoma maailmaan vuotaen verta ja likaa kaikista huoko
sistaan paasta jalkapohjiin saakka." 2) 

1) Marx, Piiiioma, I osa, ss. 693-694. 
I" 

2) Marx, Piiiioma, I osa, S8, 694-695, 
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" 	 II. KAPITALISTINEN TAVARATUOTANTO 
'f 

Miksi 'kapitalismin tutkiminen on aloitettavaII tavaran tutkimisesta 

! Edella olemme selostaneet, miten kapitalistinen tuotan
to vahitellen kehittyy tavaratuotannon pohjalla ja miten 

! n.s. alkuperainen kasaantuminen suuresti joudutti tuota 
kehitysta seka miten sen tuloksena i1maantuikaksi uutta 
yhteiskuntaluokkaa, nykyaikainen porvaristo ja proleta-

Nyt voimme ryhtya tutustumaan itse kapitalisti
sen tuotantotavan luonteeseen ja sen tarkeimpiin kehitys
lakeihin. 

Marx aloittaa PiiJiomateoksensa tavaran erittelysta. 
"Niiden yhteiskuntien varallisuus, joissa kapitalistinen tuo
tantotapa on vallalla, ilmenee 'valtavana tavarajoukkona' ja 
yksityinen tavara taman varallisuuden alkeismuotona. Tut

t 
i 	 kimuksemme alkaa sen Uihden tavaran erittelyIla." 1) 
~ I 	 Kasittaaksemme taman Marxin lauseen on meidan teh
,
! • 
. 	 tava itsellemme selvaksi, etta kapitalismi on tavaratuotan

toj arjestelma. Tuotteiden valmistaminen tavaroiksi, 1.s. 
vaihtoa varten alkoi, kilten olemme jo nahneet, paljon en
nen kapitalismia, mutta vasta kapitalistisen tuotantotavan 
ai,kana se tul~e vallitsevaksi.i I 

Tavaratuotanto on 	 seurausta yhteiskunnallisesta tyon-

I) Marx: Piiiioma, I osa, s. 67, 
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j aosta, joka alkoi jo alkuperaisessa yhteisossa, paimento

laisheimojen erotessa metsastysta ja kalastusta harjoiUa

vista heimoista. Mutta koko alkuperaisen 

vain pieni osa tuotteista muuttui tavaroiksi, 

teiso valmisti itse melkein kaikki tarvitsemansa . 

keel. Samoin oli asianlaita orjanomistusjarjestelman val


Vaikka vaihto ja kauppa kehittyiviitkin varsin 
nUn sittenkin talous oli edelleen pohjimmil

taan luontaistaloutta, melkein kaikissa talousyksikOissa 
suurin osa sen jasenten ,kuluttamista hyodyk

keista. 

Feodaalisen tuotantotavan alkupuolella on vallalla tay
dellinen luontaistalous. My6hemmin yhteiskunnallisen 
tyonjaon kehittyessa, etenkin kiisityon erotessa maanvilje
lyksesHi, alkaa tosin tavaratuotanto laajentua, mutta\ hyvin 
kauan kestaa, ennen kuin se tulee vallitsevaksi. Joka ta
pauksessa feodaalisen tuotantotavan uumenissa kehittyy 
hitaasti tavaratuotanto ja yksinkertaisten tavarantuotta
jain, kasity6liiisen j a talonpojan, valiset vaihtosuhteet. 

nille yksinkertaiselle tavaratuotannolle on ominaista se, 
etta pientuottaja omistaa itse tuotantovalineensa, ci riista, 
ei ainakaan sanottavasti, vierasta ty6voimaa ja valmistaa 
tuotteita markkinoita varten. Yksinkertainen tavaratuotan
to ei kuitenkaan pystynyt syrj ayWimaan luontaistaloutta 
feodalismin ,aikana, koska valtava enemmist6 vaest6sUi 
asui maaseudulla, jossa tavaroiksi valmistettiin ainoas
taan murto-osa tuotteista. 

Asiaintila kehittyessa. Alkupe
rainen kasaantuminen 
olivat ilmausta yhteiskunnallisen tyonjaon, tavaratuotan

edelleen kehittymisesta. Sikali kun talon
tuotantovaIineet, ennen kaikkea maa, si
ostamflan ne valttamattomat kulutushy6
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t: , dykkeet, jotka he ennen olivat tuottaneet omassa taloudes

saan, kuten viljan, karjatuotteet, huomattavan osan vaat
teista, jalkineet j.n.e. Tyoskennellessaan palkkatyolaisena 
manufaktuurissa tai kapitalistisen maanvuokraajan talou

Ii dessa entinen talonpoika valmistaa tosin monasH samoja 
tuotteita kuin itsenaisena maanviljelijana ollessaan, mutta 
nyt nuo tuotteet ovat tavaroita, joita han saa kaytettavak
seen ainoastaap ostamalla niita tyopalkallaan. 

Talonpojan ja kasityolaisen erottaminen tuotantovali
neistaan, heidan muuttumisensa tyovoimansa myyjiksi ja 
kulutustarvikkeiden ostajiksi, j a kapitalistisen tuotannon 
laajeneminen lisasi jatkuvasti niiden tuotteiden maaraa, 
joita valmistettiin myyntiii varten, t.s. tavaroiksi, j a sa

:Il malla se laajensi tavarain kysyntaa. Nain syntyiviH laa
kotimaan markkinat j a tavaratuotanto tulee vahitellen 

vallitsevaksi. 
Siita johtuu, etta kapitalistisessa taloudessa on tava

rain tuotanto ja nUden vaihto kaikkein yleisin ja tavallisin 
Hmio. Tyon tuotteen tavaramuot~ on kapitalististen suhtei
den yleisin i1maus, mutta samalla on tavaratuotanto kapi
talisHsen tuotannon lahtokohta ja edellytys, silla kapitalis
Uset suhteet syntyvat ainoastaan tavaratuotannon pohj alia, 
pienten tavaratuottajain kilpailun johdosta. "Tavaran kier
tokulku, kirjoittaa Marx, on paaoman lahtokohta. Tavara
tuotanto ja kehittynyt tavarankiertokulku, kauppa ovat ne 
historialliset edellytykset, joitten nojassa paaoma syn
tyy." I) 

Sen tahden on kapitalismin tutkiminen alettava tava
ran tutkimisesta. Jos haluaisimme lyhyesti maaritella syyt 
siihen, nUn maaritelma kuuluisi: 1) tavaratuotanto edeltaa 
historiallisesti kapitalismia, 2) kapitalismin aikana tavara
tuotanto on vallitseva, 3) tavaraan sisaltyvat itumuodos-

I) Marx: Paaoma, I osa, s. 161. 
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saan kapitalismin kaikki vastakohdat ja 4) tavaramuotoon, 
joka kapitalismin aikana on kaikkein tavallisin ja yleisin, 
katkeytyvat kapitalistiset suhteet. 

Tavara ja sen ominaisuudet 

Tavara on myytavaksi tarkoitettu tyon tuote, joka on 
luonteeltaan kaksinainen, se on sarna an aikaan seka kayt
t6arvo etta arvo. 

Voidakseen tulia myydyksi on tavaran kyettava tyydyt
tamaan joku inhimillinen tarve, silla muussa tapauksessa 
sita ei kukaan ostaisi. Erilaisten ominaisuuksiensa mukai
sesti erilaiset tavarat tyydytHivat ihmisten erilaisia tarpei

toiset tyydyttavat fyysillisia, toiset henkisia tarpeita,. 
niinpa kahvi sammuttaa janon, kun taas runoteos tuottaa 
esteettista nautintoa. Tavaran hyodyllisyytta, sen kykya 
tyydyttaa jokin inhimillinen tarve, nimitetaan tavaran 
kayttoarvoksi. 

Melkein kaikki tarvikkeet voivat o11a ihmisille hyodylli
sia monella tavalla, kuitenkin niln, etta: nuo hyodylliset 
ominaisuudet keksitaan vahitellen, tuotantovoimien, koke
musten, tieteen ja tekniikan kehittyessa. Niinpa meidan 
maallemme nykyisin nlin taI1kealla raaka-aineella, puull'a 
ei sUinkaan aina ole oUut nlin monenlaisia kayttotapoja 
kuin nyt. Viela parisataa vuotta sitten ei aavistettukaan, 
etta puuta voisi kayttaa paperin valmistukseen, ja muuta
rna kymmenen vuotta takaperin ei tunnettu keiriosilkin, 
spriin, sokerin y.m.s. aineiden valmistamista puusta. Nain 
tuotteiden kayttoarvo kehittyy yleisen keh'ityksen IIilukana. 

Tullakseen tavaraksl ei tuotteelle riija, eWi silla on 
kayttoarvoa valmistajaUe, vaan silla on ennenkaikkea 01
tava kayttoarvoa muille, siis yhteiskunnallista kayttoarvoa. 
Esim. talonpojan pellollaaan kasvattamalla viljalla Iuon
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taisblouden alkana ali tietysti kayttoarvoa hanelle, rt)utta tois~en tavaraan. Vaihtoar:vo on ennen kaikkea maaralli
tavaraksi se ei muuttunut, koska talonpoika kulutU sen nen, paljoudellinen suhde, jossa tavara voidaan vaihtaa 
omassa taloudessaan. Eivat edes kaikki toisten 'kulutust~ . toiseen. Tama suhde vaihtelee ajan ja paikan mukaan. niin 
varten valmistetut tuotteet ole tavaroita. Kun esim. keski~ etta tanaan voidaan jaIkineparilla vaihtaa takki, mutta 
ajan maaorja luontaiskorkoa suorittaakseen viljeli pella jonkin kuukauden perasta tarvitaan takin vastikkeeksi kak
vaa, han teki sen valmistaakseen tuotteen feodaaliherran si paria jalkineita. Nain oil en voisi olettaa, etta kahden 
kulutettavaksi, pellavalla oli 'kayttoarvoa feodaaliherralle, tavaran vaihtosuhde on aivan satunnainen ja mielivaltai
mutta se ei ollut tavaraa, koska se ei joutunut ku"lutukseen nen. Niin ei kuitenkaan asia ole, vaan maarattyna aikana 
vaihdon valityksella. Tavaraksi se muuttui vain siina ta ja maadityssa paikassa samanlaisten tuotteiden vaihtoarvo 
pauksessa, etta maaorj atalonpoika vei pellavansa markki on samanlainen. 
kinoille myytavaksi. Mika maaraa tavaran vaihtoarvon? 

NUn ollen yhteiskunnallinen kayttoarvo muuttuu tava Eraat taloustieteelliset koulukunnat vaittavat, etta ta-,t racksi ainoastaan siina tapauksessa, etta se joutuu kulutet varain vaihtoarvon perustana on niiden kayttoarvo. Talla 

I 
tavliksi vaihdon valityksella, etta silla kayttoarvon Iisaksi kannalla ovat pohjimmaltaan m.m. kaikki ne taloustieteili

. on sellainen ominaisuus, etta se vaihtuu toisiin jat, jotka muodossa tai toisessa hyvaksyvat n.s. rajahyoty
etta silla on v a i h t 0 a r v o. teorian. Sen tapaiset kasitykset ovat kuitenkin vaaria, sil

i' Kayttoarvot, hyodykkeet, muodostavat aina yhteiskun la kayttoarvoina tavarat ovat erilaisia, niita vaihdetaan 
~' nan rikkauksien aineellisen sisallon, mutta vasta maara keskenaan nimenomaan sen vuoksi, etta niillaon erilaisia 
,I tyissa yhteiskunnallisissa oloissa kayttoarvot muuttuvat ta ominaisuuksia, etta ne voivat tyydyttaa erilaisia tarpeita. 

varoiksi ja esiintyvat vaihtoarvojen perustana. I(uis on! ai Nuo ominaisuudet maaraavat vaihdon syyn, mutt a eivat 
na oUut ruista, mutta ainoastaan maaratynlaisten tuotan voi maarata sita paljoussuhdetta, jossa vaihto tapahtuu, 
tosuhteiden vallitessa siita tulee tavaraa. silla onhan selvaa, etta toisiinsa voidaan verrata ainoas

Kayttoarvo on niin ollen historiallisesti muuttuva ei ai taan samanlaisia, yhteismitallisia suureita. 5 kirjasta voi
noastaan siina mielessa, etta se kehittyy yleisen kehityksen daan vahentaa 3 kirjaa, mutta ei 3 nakkimakkaraa, koska 
rinnalla, vaan myos siina mie\'essa, etta se vasta yhteis ne eivat ole yhteismitallisia. 
kunnan maaratylla kehitysasteella tulee vaihtoarvon ai Mutta koska tavaroita kuitenktn verrataan toisiinsa, 
neelliseksi kannattajak¥. N~iin tapahtuu erikoisen laajassa taytyy niilla olla nolden erilaisten ominaisuuksien 'lisaksi 
mitassa kapitalistisessa yhteiskunnassa, kapitalististen tuo myos jokin yhteinen ominaisuus, joka tekee ne yhteismital
tantosy.hteiden ,vallitessa. Marxilainen taloustiede tutkn lisiksi. Sellainen kaikille tavaroille yhteinen ominaisuus on 
sen tiihden kay tto a rvoj a historiallisina, muuttuvina tuo se, eWi niiden valmistamiseen on kaytetty tyoUi. Pari jal
tantosuhteiden muutoksia vastaavasti. kine ita voidaan vaihtaa takkiin nimenomaan sen. tahden, 

Siirrymme tarkastamaan vaihtoarvoa, joka, kuten jo etta molempien valmistamiseen on tarvittu sarna maara 
edella totesimme, on tavaran ominaisuus tyota. 
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Tavarat esii1l~yvat, kuten Marx maarittelee, k0Koonjuok- arvo. Tama tavaroiden yhteinen ominaisuus voi olla seu
settuneena tyona, tyon kristallisoitumina. Tavarat edusta rausta vain siita, etta tavaroita tuottavilla erilaisilla tyo
vat maaratynsuuiuista tyon kulutusta, ja taman niille laaduilla on jokin yhteinen ominaisuus. Nain onkin asian
~eisen ominaisuuden vuoksi ne ovat arvoja, tavara-arvoja. laita. Puusepan ja sepan samoin kUin lukemattomien mui
Vaihtoarvon perustana on siis tavaran arvo, se seikka, etta den ammatin harjoittajien ty6 on siina suhteessa saman
tavaran valmistamiseen on kaytetty inhimillista tyota. laista, etta se on inhimillisen ty6voiman, aivojen, lihasten, i 
Vaihtoarvo, ne miHirasuhteet, jossa tavara vaihdetaan toi h.ermojen y.m.s. kayWimistii j a kuluttamista, inhimillista 

, ' siin tavaroihin, on muoto, jossa tavaran arvo ilmenee. Ta tyotii yleensa, kaikista konkreettisista muodoistaan abstra
varan arvo on siis aina tulosta ihmistyon kuluttamisesta, hoitua tyota. Kirj asessaan "Marx j a marxilaisuus" selittaa 
kUn taas kayCoarvoja voivat olla sellaisetkin tarvikkeet, Lenin asian seuraavasti: 
kuten Hma, valo, vesi y.m., jotka eivat ole tyon tuotteita. "Tavarain tuotanto on yhteiskunnallisten suhteiden jar

jestelma, jossa eri tuottajat tuottavat erilaisia tuoUeita 
(yhteiskunnallinen ty6nj ako), j a kaikki. nama tuotteet tute
vat keskenaan verrannollisiksi vaihdossa. Siten sina yhtei

Tavaroita tuoUavan tyon kaksinainen luonne 
sena, joka on kaikissa tavaroissa, ei ilmene minkaan eri
koisen tuotannonhaaran konkreettinen ty5, ei yhdenlajinen

Olemme todenneet, eUa tavara on seka kayttoarvo etta 
tyo, vaan abstraktinen inhimillinen tyo, inhimillinen tyo

arvo. Raaka-aineen tavaroiden valmistamista varten saa yl,eensa." 1)
ihminen luonnosta. Tyo muodostaa luonnonaineista maa

Kuitenkin on heti huomautettava, etta kaikki inhimilli
ratynlaisilla ominaisuuksilla varustetun tuotteen, kayttoar

nen ty6 yleensa ei sUinkaan ole abstraktista (kasitteellista)
von ja samalla myos arvon. Tarkastakaamme nyt, miten 

tyota, se muuttuu sellaiseksi vasta yhteiskunnan tuotannon 
tyo luo kayttoarvoja ja arvoja. 

maaratylla historiallisella kehitysasteella, silloin, kun al
Aluksi todeUakoon, etta tavaroita tuottavalla ty611a oni· 

kaa tavaratuotanto. Jos tarkastelemme esim. intialaista ky
kaksinainen luonne. Toisaalta on eri ammateissa toimivien 'i Hiyhteis6a sellaisena kUin se oli laajoilla alueilla Aleksan
tuottajien ty6 erilaista, esim. puusepan ja sepan tyot eroaII teri Suuren aikana ja eraiWi seuduilla viela ennen englan
vat toisistaan heidan kasittelemiensa raaka-aineiden, tyova

tilaisten maahantunkeutumista, nUn huomaamme, etta sen:1 lineiden ja tyomenetelmien suhteen. Heidan erilaisen tyon
perustana ali maan yhteisomistus ja kollektiivinen viljelys. '\ 

'I 
sa tuloksena ovat erilaiset tuotteet, erilaiset kayttoarvot. 

Sellaisessa yhteis6ssa oli jo varsin pitkiille kehittynytH 

I Poydan valmistamiseen tarvitaan puusepan hyodyllista ty6- ~. 
tyonj ako, silla maanviljelyksen ohella harjoitettiin monen

ta, viikatteen valmistamiseen taas siita kokonaan eroavaa " 
laisia kiisit6iHi; siella oli seppa, kirvesmies, savenvalaja, sepan tyota. Ty6, jonka tuloksena on maaratty kayU6arvo, 
parturi, paim€nia, laiikari, opettaj a j a lisaksi joukko virkaon k 0 n k r e e t tis tat y 6 t a. 
miehia, kuten kastelulaitteiden tarkastaja, maanmittari,Toisaalta naimme, etta tavarat eitat ainoastaan eroa 


toisistaan, vaan etta niilla on myos jotain yhteista, niiden 
 I) Lenin: Marx ja marx:'.aisuus, s 27. 
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tuomari, kirjanpiUija j.n.e, Mutta koska tuotantovalineet 

eivat olleet yksityisomaisuutta, eivat tuotteetkaanjoutuneet 

kulutettavaksi vaihdon valityksella, vaan maanviljeIijain 

samoin kuin kasityolaist€n valmistamat hyodykkeet jaettiin 


. yhteison jasenille sen perusteella, etta he olivat suorittaneet 

, r osansa suunnitelmanmukaisesta yhteiskunnallisesta tuotan
I " nosta. Yhteiskunnallisesta tyonjaosta huolimatta ei oBut 
\, vastakohtaisuutta yhteison jasenten yksityisen tyon ja yh

teiskunnallisen tyon vi:ililla, silla yksityistyo oli viela valit
tomasti yhteiskunnallista tyota. Talloin ei tyo vielii ollut 
j akaantunut, abstraktista, arvoj a:' luovaa tyota ei viela ollut 
olemassa, koska tuotted olivat ainoastaan kiiyttoarvoja ei

i; 
" 	

vatka arvoja, niiden valn:;stamiseen kaytetyn tyon maariHi: 
ei tarvinnut mitata vertaamalla niita toisiinsa, siIlii niita . 
ei vaihdettu keskenaan. 

i Asia muuUuu heti, kun tuotantovalineiden yksityisomis
tuksen ilmaannuUua tuotteet muuttuvat tavaroiksi. Tiilloin 
yksityiset tavarantuottajat valmistavat yhteiskunnallisen1,1 


I' 
" tyonjaon vaikutuksesta edelleenkin tuotteita toisilleen, puu

ii,
t 	 seppa sepalle, seppa puusepiil1e, muurarille, vaatturille, ta

~,

tIt 	 lonpojalle j.n.e. Mita pitemmiille tyonjako kehittyy, sita 
enemmiin tavarantuottajat ovat toisistaan riippuvaisia. 
Mutta samalla he ovat tuotantoviilineiden yksityisomista
jia, itseniiisiii tuottajia, joten tuotanto on heidiin yksityis

i' 
, 

asiansa; jokainen tuottaa sellaisia tavaroita ja sellaisen 
) 	 miiiiriin kuin itse haluaa. Mitiiiin tuotantoa ohjaava<\ suun
I nitelmaa tai elintii ei ole olemassa. Tavaraintuottajat ovat 

I yhteydessii kesk.enaan markkinain j a tavarainsa viilityk
r sellii, heidan tuotantoaan' siiiiteleviit ainoastaan luonnoni 

I 
 voimaisesti toimivat markkinaheilahtelut. 


Tyo on siis yhteiskunnallisen tyonjaoo johdosta luon
teeltaan yhteiskunnallista, tuottajat valmistavat tavaroita 
toisilleen, 1.s. yhteiskunnalle, mutta samail a tuotantovali
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neiden yksityisomistuksen vallitessa tyo on tuottajain yksi· 
tyisasia. Siinii on syvii ristiriita. Ristiriita yksityisen j a 
yhteiskunnallisen tyorJ valilla,onkin tavaratalouden perus
ristiriita, sen kaikkien muiden ristiriitojen perussyy. Tava
rantuoUajan yksityistyon Uiyttyy olla samalla osa yhteiskun
nan 'kokonaistyostii, sen on alistuttava yhteiskunnassa val
litsevan tyonjaon alaiseksi, silla se ei ole mitiian ilman toi· 
sia tyoaloja ja on taas toisaalta viiltHimatoI) niiden tay
dennykseksi. Yksityistyon yhteiskunnallinen luonne Hme
nee vasta markkinoilla. Kun yksityistyon tuotteita, tava
roHa, verrataan tOisiinsa, silloin kay ilmi, ettii k.o. tava
rantuottaj an tyo on ollut yhteiskunnallista, yleisinhimillis
ta, a b s t r a k tis tat y 0 t a. 

Kuta yleisemmiiksi tavaratuotanto kehittyy, sita karke
viimmiiksi kiiy ristiriita yksityisen j a yhteiskunnallisen 
tyon viili Ilii , saavuttaen huippunsa kapitalistisen tuotanto
tavan aikana. Silloin on pisimmiille kehittynyt myos konk
reettisista muodoistaan abstrahoitu tyo. Se ilmenee m.m. 

ettii kapitalismin aikana tyon konkreettinen muotb 
lakkaa kiinnostamasta tuottajaa. Ettii kapitalistille on yh
dentekeviiii, minkiilaisia hyodykkeitii tuottamalla hiin voit
tonsa hankkii, se on kaikille tunn€ttua. Mutta myos tyol~i
sen on niilkakuolemaa viilttiiiikseen tehtiivii mitii tyotii sat
tuu saamaan, tanaan han kaataa tukkeja, huomenna tyos
kentelee satamassa tai rakennustoissii, jonkin ajan kulut
tua jossain tehtaassa j.n.e., loputtomiin. Tiissa tyoliiisen 
tyon konkreettisten muotojen alituisessa vaihtelussa ilme
nee erikoisen selviisti se yleinen, mikii hiinen tyossiiiin on 
aina sen konkreettisista muodoista riippumatta, nim. 
se on inhimillistii tyotii yleensii, abstraktista tyotii. 

Edellii sanotusta voimme todeta, etta tyon kaksinainen 
luonne synnyttiiii tavaran kaksi ominaisuutta: konkreetti
nen tyo kayttoarvon ja abstraktinen tyo arvon. 
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Tavarain arvon suuruus 

Puhuessamme aikaisemmin arvosta 
varan arvon maaraa sen valmistamiseen . . . . 
jous. Tyon luonnolIisena mittana on sen kestamisaika, 
tunti, paiva, viikko j.n.e. 

Aluksi, jolloin vaihto oli aivan satunnaista ylijaama
tuotteiden vaihtoa ja jolloin ihmisten toimeentulo ei lain
kaan riippunut vaihdosta, koska kukin talousyksikko val
misti Use melkein kaikki kulutushyodykkeet, olivat ne suh
teet, jossa harvat tavaroiksi muuttuneet tuotteet vaihdet
tiin, niin ikaan satunnaisia. Mutta mita saannollisem-inak
si vaihto tuIi ja mita suurempi. osa tuotteista muuttui tava

sita tarkemmin tavarain vaihtoarvo vasta,si niiden 
I 

r: 	 arvoa, 1.s. nUden valmistamiseen kaytetyn tyon miHiraa. 

I 
f,,. 

tavaroitaan vaihtaessaan tiesivat, kuin
ka paljon toinen oli kayttanyt tyota tavaransa valmistami
seen? Yksinkertaisen tavaratalopden vallitessa se .

~i rattain helppo saada selville. TalonpojatJI 
laisten tuofteita, joiden valmistamiseen kaytetyn tyon 

;~ 	 ran he sutrin piirtein pystyivat arvioimaan, koska saman
tapaisia tuotteita valmistettiin myos maaseudulla. Viela 
tarkemmin tiesivat kasityolaiset maataloustuotteiden val
mistamiseen tarvittavan tyomaaran, silla melkein kaikki ka
sityolaiset harjoittivat itsekin maatalouHa ja karjanhoitoa. 
Ei kumpikaan vaihtavista puolista ollut niin tyhma, etta 
oIisi vaihtanut esim. kymmenen tyotunnin tuotteen yhden 
tunnin tuotteeseen. 

Mutta eri tuottajat eivat suinkaan valmista samanlaisia 
aina samassa ajassa. Ne, jotka ovat taitavampia, 

aampia tai tyoskentelevat par,emmilla ty6vaHneilla, 
kenevat valmistamaan tavaran Iyhyemmassa ajassa kuin 

epaedullisemmissa olosuhteissa tvoskentelevat tai taita
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mattomammat ja heikommat. Ilman m\. uta on se\vaa, etta 
markkinoilla ei makseta enempaa tavarasta, jonka valmis
tamiseen on kaytetty enemman aikaa, kuin laadultaan sa
manlaisesta tavarasta, joka on valmistettu nopearnmin. 

Molemmista maksetaan saman verran, silla tuoUeen val
tyoaikaa ei maaraa kunkin yk

sityisen tuottajan kayttama aika, vaan y h t e i sku n n a I
lis est i val t tam a ton t y 0 a i k a, 1.s. se ty6aika, 
mika tarvitaan tavaran 
sevilIa normaalisilla (keskinkertaisilla) 
jOita ovat vallalla oleva tekniikka ja yhteiskunnallisesti 
keskimaariHnen tyotaito ja tyon vOimakkuus. Talla seikal
la on hyvin suuri merkitys tavaratuotannon aikana, koska 
yhteiskunta markkinoiden valityksella tunnustaa ainoas
taan yhteiskunnallisesti valWimattoman tyon. Jo~, joku 
tuottaj a kayttaa tavaran valmistamiseen sita enernman, 
esim. 15 tuntia 10 tunnin asemesta, markkinoilla han saa 
korvauksen 10 tunnin ty6sta, 1.s. han saa tavarastaan 
vaihdossa sellaisen tavaran, jonka tuottaminen on va.1ti

10 tuntia yhteiskunnallisesti valttamatontii. ty6ta. Niin 
korvauksetta 5 tunnin tyon. 

Samoin tuottajat ovat kayWinee\ 
tuotteiden, esim. yhteensa 
enemman ty6ta kuin yhteiskunnan tarve 
malla 100.000 paria jalkineita vaikka tarvitaan ainoastaan 
75000 paria. Talloin nuo tuottajat saavat tavaroistaan 
korvauksen ainoastaan sen yhteiskunnallisesti valttamafto
man tyoaj an mukaan, mika tarvittiin 75 000 parin valmis
tamiseen, joko niin, etta he saavat myydyksi ainoastaan 
viimeksi mainitun maaran, tai sitten myydessaan enem
man, saavat kultakin parilta vastaavasti vahemman. 

Yhteiskunna'ilisesti' vi'iJttamaton tyoaika on tarkea teki
jii, joka maaraa menestyksen tavarantuottajain valisessa 
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mest811un silloin on tyon tuotantovoima lisaantynyt kak
sinker iseksi. Mista tyon tuotantovoiman suuruus rUp. 
puu? . nnen kaikkea tyovalineiden kehitystasosta, sma mi
Hi teh'okkaampia ovat tyoviilineet, sitii korkeampi on tyon 
tuotantovoima. Tyovalineiden kehitystason pysyessa en~ 
nallaan riippuu tyon tuotantovoima monista tekijoista, joi
den joukossa Marx piti Hirkeimpina tyolaisten taitavuutta, 
tyol) yhteiskunnallista organisatiota, tuotannon laajuutta 
ja lopuksi luonnonehtoja. 

Tyon tuotantovoimasta puhuttaessa pidetaan silmalla 
sita maaraa k ii Y t to a r v 0 j a, joita aikayksikossa valmis
tetaan. Kysymys on siis konkreettisesta tyosta. Mutta ta
varain arvoncollessa kysymyksessa monimutkaisuutensa ja 
voimaperaisyytensa puolcsta samanlainen tyo tuottaa aina 
samassa ajassa saman arvon. Jos 8 tunnin aikana tuote
taan kahden poydan asemesta nelja poytaa, niin niiden yh
teinen arvo vastaa edelleen kahdeksaa tyotuntia, mutta 
kunkin poydan arvo viihenee nelj asta kahteen tuntiin. 

Siksi onkin tavaran arvon maara suoraan verrannolli
nen sen valmistamiseen kaytetyn tyon maaraan ja kaan
taen verrannollinen tyon tuotantovoimaan. Mita enemmiin 
yhteiskunnallisesti valttamatonta tyota kayteta~n, sUii suu
rempi arvo luodaan. Mutta mWi suurempi on tyon tuotan
tovoima, sitii viihemman tuoteyksiki:in valmistamiseen kay~ 
tetiian yhteiskunnallisesti viilWimati:inta tyota ja sitii pie
nempi on tuoteyksiki:in arvo. 
. Arvo on siis tavarassa esineellistynyttii abstraktista. 
tyotii, ja arvon suuruuden miHiraa yht~iskunnal1isesti viHt
tiimattoman' tyon paljous. Siita seuraa,etta arVQ on esi
neen yhfeiskunnallinen eikii luonnollinen, esim~el~e sel1ai
senaan kuuluva ominaisuus. Lenin kirjoittikin~ "ArvQ on 

• '. • >c <- .. 

kahden ·henkilon valinen suhde ... ~. Jota peittiWi .esineel
linen verho." 1) 

-ll ';, 

1) Lend'n; Marx ja marxHa,jlSulls, s. 28. 

1'1 Marxilaisen ... l&f 

kilpailussa. VOittajaksi paasevat ne, jotka voivat tuottaa 
lyhyemmassa aj assa, sUs ne, joilla on parhaimmat tyo
valineet (nykyisin koneet) ja parhaimmat tyomenetelmat. 
Kapitalismin aikana ovat edullisimmassa asemassa suuret 
kapitaJist!set tuotantolaitokset, jotka vahitellen syrj ayWi
vat kilpailussa pienemmat kapitalistiset kilpailijansa ja en
nen kaikkea kasityOiaiset, jotka kayWivat saannollisesti 
tuotteiden valmistamiseen enemman kuin yhteiskunnalli
sesti valWimattoman tyoajan ja joutuvat nBn 
tamaan osan tyosUian ilmaiseksi joka kerran tavaroita 
myydessaan. 

Arvoa luovaa ty6ta tarkastellessamme on meidan vielii. 
kiinnitetHivii huomiota kysymykseen y k sin k e r t a i s e s
t a jam 0 n i m u t k a is est a, ammattitaidottomasta ja 
ammattityosta. Markkinoilla vaihdetaan jatkuvasti keske

, tuotteita, joist a toisten valn1istaminen vaatii ammat
Wyota, toiset taas ovat sangen yksinkertaisen tyon 
sia. Niinpa voidaan vaihtaa keskenaan kellosepan valmis
tama, korkeata ammattitaitoa vaativa kello ja varsin vahai
sella ammattitaidolla valmistettavissa oleva syJi halkoja. 
Vaihdossa nUta verrataan toisiinsa ja niin ollen myos kel
losepan ja halontekijantyot rinnastetaan. Se johtuu siita, 
eWi arvon tuotannon kannalta monimutkainen, suurta am
mattitaitoa vaativa tyo ei ole muuta kuin kerrottu~ yksin
kertaista tyota. Se merkitsee, etta ammattimiehen moni
mutkainen tyo luo samassa ajassa suuremman arvon kuin 
ammattitaidottoman yksinkertainen tyo. 

Lopuksi todettakoon, et!ii yhteiskunnallisesti valWimat
toman tyon maara muuttuu t yon t u 0 tan t 0 v 0 i man 
eli t u 0 t t a v u u den muuttuessa. 

lyon tuotantovoimaa mitataan niiden tuotteiden maa
ralla, joita vississa aikayksikossa tuotetaan. Jos esim. L 

puuseppa valmistaa 8 tunnissa 2 poytaa entisen yhden ase· 

" 
 ,j 
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Arvomuotojen kehitys 

Vaikka arvo on epailematta aineellista, silla se on ta
varan valmistamiseen kaytetyn tyon htlos, niin sittenkaan 
sita ei saa selville valittomasti· tavarasta. Jos tarkas
telemme jotakin tavaraa, esim.myytavaksi valmistettua 
tuolia vaikka kuinka huolelJisesti, niin emme saa selville 
sen arvQa. Se saadaan selviUe vasta 
johonkin toiseen tavaraan, kun ilmenee, etta tuoli voidaan 
vaihtaa tuohon toiseen tavaraan, esim. 10 kiloon jauhoj a, 
tai mika tassa suhteessa on sarna asia, rahasummaan, jol
la sitten voidaan ostaa nuo jauhot. Ne voidaan vaihtaa 
keskenaan sen tahden, etta molempiin on kaytetty yhteis
kunnallista, abstraktista ty6ta,etta ne ovat arvoj a. Mutta 
koska tavaran arvo kay ilmi vasta vaihdossa, niin on vaih
toarvo arvon ilmenemismuoto. 

Sarna pitaa paikkansa my os arvon maaraan nahden. 
Arvon suuruuden maaraa tavaran valmistamiseen kaytetyn 
yhteiskunnallisesti valttamattoman tyon paljous. Mutta ta
varan tuottaj a, joka toimii eristettyna tOisista, ei 
Heda, kuinka paljon yhteiskunnalJisesti valttamatonta 
k.o. tuotteen valmistamiseen saa kayttaa. Sen han saa tie
taa vasta markkinoilla. Jos esim. edella mainittu puusep
pa, joka on kayWinyt tuolin valmistamiseen 5 tuntia, saa

kin markkinoilla siita vastikkeeksi ainoastaan 4 ty6tuntia 
vastaavan tuotteen (tai rahasumman), niin vasta silloin 
han tietaa kayttaneensa eriemman kuin yhteiskunnallisesti 
valttamattoman tyoajan. On sanomattakinselvaa, etta 

'yhteiskunnallisesti 	 valWimatonta ty6aik~a eivat 
miHiraa, sen , maaraavat tuotantoehdot, se seik. 	 , 

ka" e(ta puuseppien enemmist6 kayttaa k.o. ~aikana 
valmistamiseen ainoastaan 4 

NUn ollen vasta markkinoilla ilmenee, etta tavaralla on 

•Q4 

arvo samoin kuin tuon arvonsuuruuskin, se ilmenee valh
don, vaihtoarvon, arvon muodon valityksella. 

Kapitalistisen tuotantoiavan aikana kaikkia tavaroita 
verrataan rahaan, arvon ilmaiseminen rahassa on niin 01
len yleinenarvomuoto. Mutta jos tyydymme tarkastele
rna an yksinomaan arvon rahamuotoa sellaisena kUin se 
nykyisin esiintyy, niin emme paase selville arvomuotojen 
kehityksesta emmeka rahan todellisista ominaisuuksista. 

paasUiksemme on meidan lyhyesti seurattava 
yksinkertaisemman arvomuodon kehittymista ra

hamuodoksi. "Tassa on kuitenkin suoritetta,V'a 
kirjoittaa Marx, "jota J50rvariIlinen taloustiede ei 
tanytkaan, nimittain osoitettava taman rahamuodon synty, 
siis seurattava tavaroiden arvosuhteen sisalHiman arvonil
maisun kehitysta sen yksinkertaisimmasta, mitattomim
masta muodosta aina hiiikiiisevaan rahamuotoon saakka. 
Sen kautta samalla rahan arvoitus ratkeaa." I) 

Yksinkertainen, yksinainen eli satun
n a i n e n. a rv 0 m u 0 to. Tutustuessamme ka-pitalis~ia 
edelHineisiin tuotantotapoihin naimme, etta: aluksi vaihto 

aivan satun.naista. Silloin joutui vaihdossa' yksityinen •tavara verrattavaksi iohonkin toiseen yksityiseen tavaraan: 

kaulakoriste = 5 
keihas = I kivikirves 
saviastia = 2 lammasta 

Tassa yksityiset tyon tuotteet ilmaisevat satunnaisesti 
arvonsa jossain toisessa tavarassa, jolloin kysymyksessa 
on y k sin k e r t a i n e n eli sat u n n a in e n a rv o
m u 0 t 0, j oka vastaa satunnaista vaihtoa, sellaista talou
den kehitysastetta,' jolloin tyon tuotteet muuttuvat tava-

I) Marx: Piiaoma, I OSII, s. 78. 
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r:oiksi ainoastaan poikkeuksellisissa, satunnaisissa vaihto
kaupoissa. 

Ii 

Tarkastakaamme Hihemmin taUi yksinkertaista eli sa
tunnaista arvomuotoa. yoimme kayttaa esimerkkina vaik
ka toista vaihtotapausta: 1 keihas =i 1 kivikirves. Keihaan 
omistaja vaihtaa valmistamansa keihaan kivikirveeseen. 
Kivikirves toimii tassa vaihtotoimituksessa ikaankuin "to
distuksena" siita, etta keihaaseen on kaytetty yleisinhi

~i millista, abstraktista tyota j a ilmaisee samalla tuon tyon
i: maaran eli keihaan arvon.· Nailla kahdella tavaralla on 
11 
ii siis erilainen asema, keihas i1maisee arvonsa,on siis aktii
li vinen, kun taas kirves toimii ensin mainitun arvoniImai· 

i sun valikappaleena, on siis passiivinen. Tavaraa, joka 
maisee arvonsa, sanotaan s u h te e II i s e s s a a r v o
m u 0 d 0' s s a olevaksi tavaraksi, kun taas tavara, jonka 

I
J avulla . arvo ilmaistaan, on vas t ike m u 0 d 0 s s a eli 

vas t ike. 

Nyt heraa tietysti kysymys, miksi tavaran arvoaei 'Voi 
i1maista muuten kuin vertaamalla sita johonkin toiseen 
tavaraan. Selvittaaksemme, miksi nain on asianlaita,

• voimme ottaa esimerkin toiselta alalta. Olettakaamme, 
etta meilla on ruisleipa, jolla on maaratty paino, Sen paj..' 
non voimme kuitenkin i1moittaa ainoastaan vertaamalla 
jonkun toisen esineen, esimerkiksi raudan painoon. Leipa , 
asetetaan toiseen vaakakuppiin ja toiseen tarpeellinen maa-

I 	 . fa rautapalasia, joista jokainen on maadityn painoinen. 
Tuota maarattya painoa sanotaan kiloksi. Vaakakuppi!n 
asetettujen rautapalasien lukumaara ilmaisee leivanpai:t;~[' ; 	 .[,.1',.: : 	 ,~ 

t, 	 non. Oletakaamme, etta se tassa tap'auksessa on kaksi ki-" 
, 

loa. Etta nain voimme saada selville ja i1maista toisen 
"III.

it 	 esineen painon toisen avulla, johtuu siita, etta niilla mo
lemmilla on eras yhteinen luonnollinen ominaisuus, nimit
tain paino. Aivan samoin voidaan ilmaista keihaan arvo 
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kivikirveen avulla sen tahden, etta niilla molemmilla on 
eras yhteinen yhteiskunnallinen ominaisuus, nimittain ar
YO, 1.s. etta niiden valmistamiseen on kaytetty vissi maara 
yhteiskunnallisesti valttamatonta, ebstraktista tyota. 

Kun Iahemmin tarkastelee suhteellista arvomuotoa j a 
vastikemuotoa, niin huomaa, etta esimerkissamme keihas 
i1maisee arvonsa toisen kayttoarvon, kivikirveen avulla. 
Vastikkeen ensimmainen erikoispiirre on, etta kayttoarvo 
muuttuu arvon i1menemismuodoksi. Tassa naemme saman· 
iimion kuin askeisessa esimerkissamme, jossa tauta esiin
tyi ruumiillistuneena painona. 

I 


Edelleep, khrikirveen valmistamiseen on kaytetty m/Hi

rattya konkreettista tyota, samoin keihaan valmistamiseen. 

Nuo tyot eroavat toisistaan muotonsa puolesta,mutta sa

malla on keihas yleisinhimiIlisen tyon tulos, koska siita 

vaihdossa annetaan toinen yleisinhimillisen tyon tulos, ki

vikirves. Keihaan vaihtaminen kivikirveeseen todistaa, et

ta ensiksi mainittuun on kaytetty joku osa yleisinhimillis

ta, abstraktista tyota. NUn ollen kivikirveen valmistami

seen kaytetty konkreettinen tyo todistaa, etta keihaan val
 .,mistamiseen on kaytetty abstraktista tyota. Se on vastik
keen toinen erikoispiirre, konkreettinen tyo muuttuu abst
raktisen tyon i1maisumuodoksi. 

Vastikkeen kolmas erikoispiirre on siina, etta vastik
keen valmistamiseen kaytetty yksityistyo esiintyy valitto
masti yhteiskunnallisena tyona,sillii vaikka kivikirves on 
yksityistyon tulos, niin vaihdettaessa se ilmaisee keihaa
seen kulutetun yhteiskunnallisen tyon, on siis tuon yhteis~ 
kunnallisen tyon fUumiillistuma, kuten aikaisemmassa esi
merkissiimme rautapalaset olivat painon fUumiillistumia_ 

Vastikkeena toimiessaan kivikirves ei ole siis ainoas
taan -kayttoarvo, joka tyydyttaa maaratyn inhimillisen Jar
peen, vaan sen Iisaksi silla on yhteiskunnallinen tehtavii: 
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sen on todistettava, eWi keihiHin valmistamiseen on kay
tetty yhteiskunnallista tyota. 

NiHn siis jo yksinkertaisessa arvomuodossa i1menevat 
ne tavaratalouden ristiriidat, joista edella olemme puhu
neet, nim. ristiriita kayttoarvon ja arvon, konkreettisen ja 
abstraktisen tyon, yksityisen ja yhteiskunnallisen tyon va
Iilla. 

K e h key t y n y tel i k 0 k 0 n'a I s a r v 0 m u 0 t o. 
Tuotantovolmien ja yhteiskunnallisen tyonjaon kehittyessa 
edelleen aletaan yha useampia tuotteita valmistaa vaihtoa, 
myyntia varten, siis tavaroiksi. Niinpa karjanhoidon kehi
tys johtaa varsin pian siihen, etta karjaa ja karjatalous
tuotteita aletaan saannollisesti vaihtaa toisiin tavaroihin. 
Silloin nuo toiset tavarat eivat ole eniHi satunnaisia karjan 
vastikkeita, vaan erikoisvastikkeita, 1.s. kukin niista on 
eras monista vastikkeista, joihin karjaa verrataan. SilIoin 
vaihto saa seuraavan muodon: 

= 1 mitta viJjaa 

2 lammasta 

1 
= 

= 

4 ketunnahkaa 
3 koria suolaa 
1 kirves 

Vaihto on muuttunut paljon saiinnollisemmaksl ja ta
varan arvoa ei eniia i1maista ainoastaan yhdessa satunnai
sessa tavarassa, vaan jatkuvasti monissa tavaroissa, jotka 
toimivat vuoron peraan vastikkeina. Se vastaa yhteiskun
nan sita kehitysastetta,jolloin karjaa aletaan tuottaa piia
asiassa tavaraksi, t.s. vaihtoa varten. Siitii luonnollisesti 
seuraa, ettii karjaa on saannollisesti markkinoilla myyUi
viinii ja sita verrataan jatkuvasti moniin muihin tavaroi
hin, jotka todistavat karjan olevan yhteiskunnallisesti viiIt
tamatontii tavaraa, ettii sen tuottamiseen on kaytetty yh
telskunnallista tyotii ja etta silla niin 011en on arvoa. Keh

keytynyt eli kokonaisarvomuotoosottaa, ettii ihmisten vali
set tuotannolliset suhteet ovat edelleen kehittyneet ja etta 
tuottajat yhteiskunnallisen tyonj aon laajenemisen johdosta 
ovat tulleet enemmiin riippuvaislksi toisistaan kuln ennen. 

Y lei n e n a r v 0 m u 0 t o. Valhdon kehitys ei luon
nollisesti pysiihtynyt edella kuvatulle asteelle, vaan jatkui 
edeUeen ja vastaavasti kehittyi my6s kokonaisarvomuoto 
yleiseksi arvomuodoksi. Vahitellen joku tavaroista, jota 
jiirjestelmiillisesti vaihdetaan muihln tavaroihin, muuttuu 
yleiseksi vastikkeeksi, johon kaikkia muita tavaroita verra
taan. Kaavana sen voi esittiiii seuraavasti: 

1 mitta viljaa = 1 
4 ketunnahkaa 2 lammasta 
3 koria suolaa = 

1 kirves = 

Nyt siis vastikkeena toimiienaa yksi ainoa tavara, esi
merkissamme karja, kun aikaisemmin mika tavara tahan
sa pystyi suorittamaan tuon tehtiiviin. Mistii tiimii muutos 
johtui? Perussyynii siihen oli se, etta satunriaisen vail1don 
aikana tuottajalle loppujen lopuksi oli yhdentekevaa, on
nistuiko vaihto vai ei. Jokainen talousyksikko valmisti 
kaikki valWimiittomat kulutustarvikkeensa ja vaihdettavak
si joutuivat ainoastaan satunnaiset yJijiiiimiituotteet. Ellei 
niiden vaihtaminen onnistunut, tuli talousyksikko tpiIl1een 
ilmankin. Mutta yhteiskunnallisen tyonj aon kehitys muutti 
tilanteen. Jo ensimmiiisen suuren yhteiskunnallisen tyon
jaon vakiinnuttua paimentolaisheimot joutuivat sellaiseen 
asemaan, ettii niilHi. oli vakinaisesti vaihdettavaksi karJata
louden tuotteita, kun taas toisaalta ne' viilttiimiittii tarvitsi
vat muiden heimojen valmistamia hyodykkeitii, etenkin vil
Jaa ja kiisity6tuotteita. Tiilloin kysymys vaihdon onnistu
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I!"' misest~ muuttuu tiirkeaksi, koska jokainen talousyksikko I tarvitsee ainakin muutamia toisten valmistamia tavaroita. 

Iq Tassa kehitysvaiheessa ei yksinkertainerr ·tavaran vaih
~: ( 

I; 


! L taminen tavaraan enaa tyydyta yhteiskunnan'~farpeita, vaan 


.'II; Uiytyy ·i1maantua sellainen tavara, jolla voidaan milla het

kella tahansa saada muita tavaroita. Kuvitelkaamme ti


'lannetta, jolloin esim. viljan omistaja halusi vaihtaa tava

ransa suolaan. Han tapasi markkinoilla ehka moniakin 
suoJan. omistajia, mutt a kukaan heistii ei tarvinnut viljaa 

t eika tietysti suostunut vaihtamaan suolaansa viljaan. SelI: 

I 

laisessa tapauksessa maanviljelija ei saisi tavaraansa vaih

detuksi, han menetHiisi sen arvon. Tallainen vaikeus i1me

n1 vaihdossa tietysti jo sen alkuasteella, mutta silloin silla 

ei oBut viela niin kiusallisia seUl auksia kuin tyonj aon ja 


~ vaihdon kehityttya iaajemmaksi, jolloin yhii suurempi maa

J' 

ra erilaisia tavaroita haluaa saada tunnustuksen siita, etta

I: ne ovat yhteiskunnallisen tyon tuotteita ja jolloin tuoUa
j ain olemassaolo alkaa riippua vaihdon onnistumisesta.I;,'r: 
Vaaditaan arvomuodon kehittymista edelleen. r Edellisessa vaiheessa naimme, eWi karj aa verrattiin 


i, 

Ii kaikkiin muihin tavaroihin, jotka toimivat vuoron peraan 


vastikkeina ja todistivat karjan tuottamiseen kaytetyn yh

teiskunnallista tyota, mutta nyt kay painvastoin, karj a 

eroaa muusta tavarajoukosta, siita tulee yleisvastike, jonka 

,I,I avulla kaikki muut tavarat ilmaisevat arvonsa. ,Karjasta 
tulee ikiiankuin yhteiskunnallisen tyon ruumiillistuma, kos
ka se todistaa kaikkiin muihin tavaroihin kaytetyn tyonyhI teiskunnallisen luonteen. Vaihdossa esiintyneet vaikeudet 

I vahe:1evat, silla nyt jokainen voi vaihtaa tavaransa ensin 
! 

karjaan tieHien saavansa silla ostetuksi milloin tahansa 
kaikkia muita tavaroita. 

Nain siis ensimmaisen suurf''l yhteiskunnallisen tyon
jaon aiheuUama saannollisen vaihdonkehiHyminen johtaa 

w 
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siihl:m, etta tavaroiden joukosta erottautuu yksi tavara, jos. 
sa kaikki muut tavarat ilmaisevat arvonsa ja johon voi
daan vaihtaa kaikkia muita tavaroita. Siita tulee yleinen 
vastike. . 

Edella oletimme, etta sellaisena tavarana olisi ollut 
karja. Niin olikiil todella asianlaita varsin laajoilla alueil. 
la, kaikkialla, missa karjanhoito oli pitkalle kehittynyt ja 
missa karja oli yleisin markkinoilla esiintyvista tavaroista. 
Mutta .yleensa tuotannon luonne ratkaisi, mist a tavaraSlta 
tuIi yleinen vastike. Sen vuoksi. ovat eri aikoina ja eri 

. alueilla varsin erilaiset tavarat olleet yleisina vastikkeina. 
R a h.a m u 0 t o. Yleisen arvomuodon jalkeen seuraa-.,.. 

arvon rahamuoto, joka kaavana esitettyna on seuraavan· 
laineIi: 

I mitta vilj aa = 
. 4 ketunnahkaa = 

3 koria suolaa = 2 gr. kultaa 
I kirves 
2 lammasta = 

Naiden kahden arvomuodon valinen ero on siina, ettii 
yleisen arvomuodon aikana yleisen vastikkeen tehtava sUr- . 
tyi tavaralta tavaralle; naapuriheimoilla voi olla erilaiset 
tavarat yleisena vastikkeena, mutt a rahamuodon aikana on 
yleisen vastikkeen tehtava vakiintunut jollekin maaratylle 
kayHoarvolle pitkaksi aikaa ja laajoilla alueilla. Sellaisen 
kehi'tyksen syyna oli vaihdon laajeneminen paikallisten 
markkinain rajojen yli ja kuta laajemmiksi markkinat muo
dostuivat, sita haitallisemmaksi kavi yleisten vastikkeiden 
monilukuisuus ja vaihtelevaisuus. Tuo haitta poistui siten, 
etta vahitellen joku monista paikallisista yleisvastikkeista 
syrjaytti kaikki muut ja muuttUi siten rarhaksi. Raha ei niin 
ollen o]e mitaan muuta kUin sellainen tavara, jolle on va
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kiintunut arvon vastikemuoto, tos. tavara, joka vakinaisesti 
suorittaa yleisen vastikkeen tehtiivHi. 

, I Rahat tulivat vaihdossa kiiyUintoon jo hyvin varhain, 
ainakin 4000-6000 vuotta sitten, ja jo noin '2700 vuotta 
sitten oli m.m. Kreikassa ja sen siirtoloissa lyotya metalli
rahaa. Mutta sita ennen toimivat eri alueilla varsin monet 
tuotteet rahana. 

Edella jo mainittiin, ettii yleiseksi vastikkeeksi tuli ta
vallisesti sellainen tuote, jota eniten valmistettiin tavarak
si. Sama pitaa paikkansa myos rahaan niihden. Karjan
hoitoa harjoittavien heimojen keskuudessa toimi rahana 
aluksi karja, metsiiisilHi seuduilla, m.m. meidan maassam

i 	 me turkikset, meren rannikoilla raakunkuoret, jopa kalat
I 	 kin. Amerikassa kaytettiin rahana ruohoista kudottuihin 
I 	 pusseihin pantuja kaakaopapuja j.n.e. 
i' 
r: Toinen suuri yhteiskunnallinen tyonjako, kasityon erka
Ii 
.!, 	 neminen maanviljelyksestii ja karjanhoidosta laajentaa val
fl; 
! 	 tavasti vaihtoa ja saa aikaan myos sen, etta jalot metallit, 

kulta ja hopea alkavat viihitellen syrjayttaii muut tavarat 
rahan tehtavistii. Kaiken todenniikoisyyden mukaan on 
kulta oBut kuparin ohella ensimmiiinen ihmisen tuntema 
metalli. Milloin sitii alettiin kiiyttiiii rahana, on tarkalleen 
mahdoton sanoa, mutt a ainakin 4500 vuot'ta sitten kultaa 
kiiytettiin rahana Kiinassa ja yli 3000 "Vuotta sitten Foini
kiassa. Mutta vaihdon laajentuessa kullan viihainen tuo
tanto ja muiden metallien tunnetuksi tuleminen vaikutti 
sen, etta ne: rauta, kupari, hopea, syrjayttiviit pitkiiksi ai
kaa kullan ensimmiiiselta tilalta rahan tehtiivista. Rajat
toman herruuden rahana kulta saavuttaa vasta 19. vuosi
sadalla, jolloin yhteiskuntien rikkaudet olivat valtavasti 
siHintyneet ja uusia kulta-alueita oli loydetty eri puolilta 
maapalloa. 

Tuskin tarvinnee selitellii, miksi metallit syrj iiyttiviit jo 
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varhain muut tuotteet rahan tehtavistii, sillii kaikille on 
tunnettua monet metallien luonnolliset ominaisuudet: siB
lyviiisyys, helppo jaettavuus pieniinkin osiin, laadun sa
manlaisuus kautta koko aineen, suuri arvo kokoon j a pai
noon niihden ja siita johtuva helppo kUljetettavuus. Namii 
QITlinaisuudet tekevat ne erityisen sopiviksi rahan tehtaviin 
ja ne ovat taydellisimpina jaloilla metalleilla, varsinkin 
kullalla. 

Kuitenkin korostettakoon, eWi kuBan luonnolliset omi
naisuudet sellaisenaan eivat tee siita rahaa. Rahaksi tulee 
kulta yhteiskunnallisten ominaisuuksiensa vuoksi, sen Uih
den, etta se on tavaraa. Sen lunonolliset ominaisuudet aut. 
tavat sitii paiisemiiiin yleisvastikkeeksi, jolloin se saa kul
tametalli1le ominaisen kayttoarvon lisaksi vielii erityisen 
muodollisen kayttoarvon. Kulta kay tarpeelliseksi tavaran
tuottajille ei ainoastaan sen vuoksi, etta se on kultaa, vaan 
myos sen tiihden, etta se on rahaa. Rahana kulta edustaa 
maarattyja yhteiskunnallisia suhteita tai toisin sanoen ra

on kultakuoren verhoama yhteiskunnallinen suhde. 

Lopuksi todettakoon, lyhyesti, etta analysoidessaan 
Piiaomassa arvomuotojen kehitystii Marx yleisti laaj an 
vaihdon kehitystii kiisittelevan aineiston. ArvomuotQjen 
loogillinen yhteys vastaa tarkasti niiden ja vaihdon his
toriallista kehitysHi. Lenin toteaa taiiYiin lyhyesti sanoilla: 

"Marxin piiiitehtavana on tiilloin arvon rahamuodon al
kuperan seka vaihdon kehittymisen historiallisen prosessin 
tutkiminen, alkaen sen yksityisista, tilapaisistii ilmauksista 
("arvon yksinkertainen, yksinainen eli satunnainen muo
to", s.o. jonkin tavaran jokin maadi vaihtuu toisen tavaran 
johonkin tiettyyn maaraan) aina yleiseen arvomuotoon as
ti, jolloin joukko erilaisia tavaroita vaihtuu yhteen tiettyyn 
tavaraan, seka arvon rahamuotoon,jolloin tuona tieUynii 
tavarana, yleisena vastikkeena, esiintyy kulta. Ollen vaih
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don j a tavaratuotannon kehityksen korkeimpana tuotteena 
raha peittaa, katkee yksityisten toiden yhteiskunnallisen 
luonteen, yhteiskunnallisen yhteyden markkinain yhdista

. mien eri tuottajien kesken." I) . 

Arvolaki ja sen merkitys tavaratuotannon 
kehltyksessa 

Kapitalistisen tuotantotavan aikana ei ole olemassa mi
taan suunnitelmallista tyon jarjestelya, vaan vallalla on 
taydellinen tuotannon anarkia. Jokainen tavarantuottaj a 
toimii itsenaisesti, valmistaa tavaroita lainkaan tietamatta 
kuinka paljon yhteiskunta niita tarvitsee, onko hanen ta
varoilleen markkinoilla kysyntaa. Tasta tuotannoR anar
kiasta huolimaUa kapitalistinen yhteiskunta kuitenkin on 
olemassa ja kehittyy. Se osoittaa, etta sen talouselamaa 

\!I 
'/ 	

ohjaa jokin voima, laki, joka toimii tuottajain tietamaWi, 
I"
It 	 heidan tahdostaan riippumatta .. Jo edeIHi selostamamme 

arvolaki, jonka mukaan tavaran arvon maaraa sen valmis
tamiseen kaytetty yhteiskunnallisesti valWimaton· abstrak:i 

II 
I 	 tinen tyo,on tuotantovalineiden yksityisomistuksen vallites~ 

sa tavaratuotannon ja niin ollen myos kapitalistisen talou
den kehitysta maaraava luonnonvoimaisesti toimiva laki. 

Voidaksemme ymmartaa arvolain toimintaa kapitalisti
sen tuotantotavan aikana on meidan tutustuttava viela uu
teen taloustieteelliseen kasitteeseen, nim. h i n t a a n. Ta
han saakka olemme tufkineet arvoa ja todenneet. jo, etta 
kehittynein arvomuoto on rahamuoto. Arvon rahailmaisu 
tai arvon ilmaiseminen rahassa on tavaran hinta. Tassa 
yhteydessa ei meita saa johtaa harhaan sellainen seikka, c· 

etta kapitalismin aikana monet sellaisetkin asiat, joilla ei 

I) Lenin: Marx ja marxila'suus, So 28-29. 
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ole. arvoa, saavat hinnan. Niinpa neitseellista maata ja 
metsaa, joihin ei ole lainkaan kaytetty tyota ja joilla ei 
nUn ollen ole arvoakaan, ~tetaan ja myydaan, ja niilla on 
siis hinta. NaisUi poikkeustapauksista tulemme pithtimaan 
myohemmin, nyt ainoastaan toteamme, eUii niiUi lukuunot. 
tamatta hinta on tavaran rahailmaisu. 

Hinnalle on ominaista, etta se ei aina tarkasti vastaaar{ 
voa, vaan melkein saannollisesti heilahtelee arvon ylii. j 
alapuolelle. Nimenomaan talla heilahtelulla on mita tar 
kein merkitys tavaratalouden kehitykselle. Se ilmenee seu
raavasta esimerkista. . 

Olettakaamme, etta poydan valmistaminen vaatii 10 
tuntia tyot~, joka vastaa 500 markkaa (tahan summaan si
saltyvat)i.aka-aineiden tuotantokustannukset tai ne voi
daan jattaa kokonaan huomioonottamatta). P6ytia on tuo_ 
tantokauden aikana valmistettu 1000 kpl. Mutta kun ne 
viedaan markkinoille, niin silloin ·kaykin selville, etta niiUi 
on tuotettu liikaa, kysynta on tarjontaa pienempi. Tuotta· 
j at huomaavat sen hintojen laskusta, silla tuottaj ain eli 
tassa tapauksessa myyjien valinen kilpailu pudottaa 
nan ehka 450 markkaan, siis 50 markkaa aile arvon. Hin
nan laskeminen arvon alapuolelle on tuottajille merkkina 

tuotannon supistamiseen. Seuraavan tuotantokauden aika
na poytia tuotetaan sanokaamme 600 kpl. Mutta tavaran
tuottajat, jotka eivat tiedii ennakolta yhteiskunnan tarpeita, 
erehtyivat jalleen, tuottaen vahemman kuin poydi~ta on 
kysyntaa. Seurauksena on hintojen kohoaminen arvon yla_ 
puolelle, vaikkapa 550 markkaan. Silloin tuottajat laajen
tavat'tuotantoa, uusia paaomia virtaa tuolle suuria voittoja 
tUClttavalle alalle, 	ja pian kohoaa tuotanto jaU'een kysyntaa 
suuremmaksi, hinnat laskevat arvon alapuolelle, tuotantoa 
supistetaan; hinnat kohoavat j .n.e ...........Niiin. tavarantuaitaj..aiIL 

viHinen ki !l2IDJ!Lail1~utt~HL hintojennerkeamattomiin ,beilah.-,

('.. _._--_. . 
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tehJJL~iyonyl~:_i~ a l<:lpu()1elle. Hintojen heilahtelun joh
dosta on tuotaoto eri aloilla milloin edullisempaa, milloin 
epaedullisempaa, ja sen mukaan paaoma ja tyovoima vir
taa eri aloille tai pakenee niilta. Siten hintojen heilahtelu 
arvon yla- ja alapuoleUe saannostelee kapitalistisen jarjes
.helman aikalJ<I tyon ja tuotantovalineiden jakautumisen ta
jou?elaman eri aloille. . 

Hintojen poikkeaminen arvosta ei suinkaan kumoa ar
volakia, vaan on sen ainoa ilmenemismuoto, silla hinnat 
vastaavat arvoa ainoastaan silloin, kun kysynta ja tarjon
ta vastaavat tarkoin toisiaan, joka on tietysti harvinainen 
poikkeustapaus. Ilman hintojen heilahtelua arv~n. yla- ja 
alapuolelle ei suunnitelmaton tavaratalous voisi '.oiJa ole
massa, koska juuri tuo heilahtelu saatelee tuotantovoimien 
jakautumisen tuotannon eri aloille. Mutta jos otetaan huo
mioon riiiHivan pitka ajanjakso, niin hintojen heilahtehit 
tasoittavat toisensa, joten loppujen lopuksi kaikkien tava
rain yhteenlasketut hinnat ovat yhta kuin niiden arvol. 

Arvolailla on kuitenkin'vieHi toinen Y'hta, tarkea tehtava 
tavarata,loudessa. Olettalffiamme, etta jossain kapitaJisti
sessa ruaasM on kolme ryhmaa tavarantuottajia esim. puun
j alostusteollisuuden alalIa. Ensimmainen niista pystyy 
valmistamaan poydan 8 tunnissa (poydan arvo 400 
toinen 10 tunnissa (arvo 500 mk) ja kolmas 12 tunnissa 
(arvo 600 mk). Poytien kysynnan vastatessa tarjontaa ne 
myydaan yhteiskunnallisesta arvosta, joka, olettaen, etta. 
toinen ryhma tuottaa nBta eniten, on 500 markkaa. Tal
loin ensimmainen ryhma saa jokaisesta poydasta ylimaa
raista voittoa 100 markkaa, toinen joutuu myymaan tava
ransa sen arvosta, mutt a kolmas alle yksiloarvon, haviten 
jokaisesta poydasta 100 markkaa. VieHi huonompaan ase
rna an joutuu kolmas ryhma silloin, kun kysynUi on tarjon
taa pienempi ja poytien hinta laskee esim. 400 markkaan. 
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Se havi~Ui poytaa kohH 200 markkaa. Mutta silloin myos 
toinen ryhma on pakotettu myymaan tavaransa aIle sen 
yksilollisen arvon. Ainoastaan ensimmainen ryhma saa ar- .,;: 
voa vastaavan hinnan. Sellaisessa tapauksessa, jolloin 
hinta kohoaa yhteiskunnallisen arvon ylapuolelle, voi toi
nen ryhmakin valiaikaisesti saada ylimaaraista voittoa, 
mutta kolmas ryhma tuskin silloinkaan saa edes tavaroit
tensa yksilollista arvoa vastaavaa hintaa, koska se tuskin 
koskaan kohoaa 600 markkaan asH. 

Mila nama ryhmat ovat? Ensimmainen on suurkapita
listeja, toinen pienia ja keskikokoisia kapitaJisteja ja kol
mas kasityolaisia. Edella olevasta esimerkista naimme, 
et~a s1,lurkapitalistit ovat edullisemmassa asema~sa seka 
hintojen kohotessa etta laskiessa. Vielapa sellaisissakin ta
pauksissa, jolloin hinnat laskevat tuon ryhman valmista
mien tavaroiden yksiloarvon alapuolelle, se helpoimmin 
selviytyy tilanteesta parantamalla tekniikkaa, ottamalla 
kaytantoon uusia koneita tai parantamalla ty6menetelmia 
alentaakseen tavaroittensa arvoa. Koyhil11mat tuottaj~t s~n 
sijaan haviavat aina ja ovat ennemmin tai myohemmin pa
J{gtet.tl!iaJ~~tl}11~~lL~np(lill1sta j a tekemaan vararikon. 
Sarna kohtalo odottaa aikanaan myos keskiryhmaa, ainakin 

kun tuotanto keskittyy ratkaisevasti suuriin tuotan
tolaitoksiin, jolloin niiden tuotteiden alhainen yksilollinen 
arvo, esimerkissamme 400 markkaa, maaraa yhteiskunnal
lisen arvon. 

Sanotusta kavi selville, etta arvolaki edistaa tuotanto-I 
voimien kehitysta. Hintojen heilahtelu kiihoittaa tuottajial\ 
ottamaan kaytantoon uusia koneita ja parantamaan tuotan
tomenetelmia alentaakseen tuotteittensa yksilollisen arvon I 
yht,eiskunnallisen arvon alapuolelle ja saadakseen siten yH
maaraista voittoa. Tahan pystyvat kuitenkin etupaiissa rik
~~immat tuottajat, joten arvolaki samalla aiheuttaa koy
himpien ja heikompien sortumisen kilpailussa. 
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Arvolaki ei· suinkaan 'tlle yksinomaan kapitalistiselle 
tuetantotavalle ominainen, silla kuten olemme jo aikaisem
min todenneet, sen toiminta alkaa silloin, kun tuotteet al
kavat muuttua tavaroiksi, kun niiHi aletaan valmistaa vaih. 
toa varten. Engles kertoo, etta tavaranvaihtoa oli Egyptis
sa jo 3000-5000 vuotta ja Babyloniassa 4000-6000 vuot
ta ennen aj anlaskumme alkua. Muttavaikka arvolain ika 
onkin jo tuhansia vuosia, niin vasta kapitalismin aikana 
siiHi on tullut koko yhteiskunnan talouden kehitysta ohj aa
va voima. 

Tavarafetishismi 

Tavaratuotannon vallitessa esineet, tavarat, saavat eri
tyisi~,'ikaankuin sala'periiisUi omiQaisuuksta. joiden selitta
!pinen 'on tarpeellista tav.a~atuotannon ymmartamiseksi. 

SeIlai'sinaan ei tavaroissa enempaa kuin rahassakaan' 

I 
. ole mitaan salaperaista eika kasittamatonta. Kayttoarvoina 

eli hyodykkeina ne ovat valineita ihmisten erilaisten taro. 
peiden tyydyttamiseksi ja arvoina tulosta yleisinhimillisen 
tyon kuluttamisesta. Mitaan yliluonnollisia ominaisuuksia 
eivat tyon esineet voi saada sen johdosta, etta ihminen niiI 
ta jalostaa. Mutta mista syysta ihmiset kuitenkin antavat 
tyon tuotteille salaperaisia ominaisuuksia heU kun nuo tuot
teet muuttuvat tavaroiks1. Miksi ihmisten valiset suhteet 
nayttavat esineiden valisilUi suhteilta? Tama tavarafetis

." 	 hismi, kuten Marx sita nimittaa, johtuu maaratyista yhteis
kunnallisista suhteista. 

Tavarafetishismi samoin kuin tavarakin on historialli
nen i1mio. Patriarkaalisessa talonpoikaisperheessa enempaa 
kuin luohtaistalouteen per4Stuvassa feodaalikartanossa ei 
voinut olla tavarafetishismia, koska tyo ei niissa ollut abs
traktista, tyon tuotteet olivat valittomasti yhteiskunnallisen 
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tyon tuotteita ja kaikki tuottajien valiset suhteet olivat 
taysin selvia. Vasta tavara talouden kehittyessa kehittyy 
tavarafetishismi. 

Yhteiskunnallinen tyonjako synnyttaa kiintean yhteyden 
tavarantuottajien v.iilille, silla he valmistavat tuotteita toi
siaan varten. Mutta tuo yhteys ei ole valiton, koska yhteis
kunnassa ei vallitse suunnitelmallinen tuotanto, vaan ku= 
kin tavarantuottaja nayttaa tyoskentelevan ainoastaan it. 
seaan varten, yhteiskunnallinen ty6 on yksityistoitten sum. 
rna. Se seikka, etta yksitYistyo on yhteiskunnallisen tyon 
()sa ja etta silla on siis yhteiskunnallinen luonne, on salat
tu. Yhteiskunnallisesta tyonjaosta johtuva yhteys ihmisten 
valilla tapahtuu heidan tietamaWHin, vaihdon, markkinain 
valityksella, t.s. ihmisten tuotannolliset yhteydet ilmeneviH 
tyon tuotteiden, esineiden liikkeen valityksella. Nuo ihmis. 
ten tuotantpsuhteet saavat tyon tuotteiden valisten suhtei
den muodon, ne ikaankuin eSineelIistyv.iit. Tama seikka 
synnytta.ii ihmisissa kummallisia k.iisityksia tavaroiden 
()minaisuuksista. Ne nayWivat hallitsevan ihmisten kohta
loita, esim. silloin, kun tuottaja ei saa markkinoilla tava
rOitaan myydyksi taikka ei saa niist.ii tyonsa kulutusta vas
taavaa hintaa. Han ei kasita valmistaneensa sellaisia ta
varoita, joita yhteiskunta ei silla hetkellii, tarvitse lainkaan 
tai ei ainakaan niin paljon kuin niita on tuotettu, vaan ku
vittelee i1mion johtuvan tavarain luonnollisista tai yliluon
nollisista ominaisuuksista. 

Tama on tavarafetishismin todellinen perusta ja sen 
vuoksi ei se havia niin kauan kuin tavaratalous on vallit
sevana, ei edes nytkaan, vaikka marxilainen taloustiede on 
yksityiskohtaisesti seliWinyt sen olemuksen, koska ihmisten 
valiset suhteet toteutuvat edelleenkin tavaroiden v.iilisten 
suhteiden avulla. 
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II I. RAHAN OLEMUS JA TEHTAVAT 

Rahanolemus 

Edellisessa luvussa totesimme, etta rahan ilmaantumi
nen oli seurausta tavarataIouden ja sen ristiriitojen ~ehi

tyksesta, samoin kuin senkin, etta raha on tavaraa, jonka 
erikoisena yhteiskunnaIIisena tehtavana on toimia yIeis
vastikkeena. 

YIeisen vastikkeen ilmaantuminen jakaa koko tavara
f· maailman kahteen osaan, toisaalta rahaan, yIeisvastikkee

seen, joka vaihtuu kaikkiin muihin tavaroihin ja siten to
distaa, etta ne ovat yhteiskunnallisen tyon tuotteita (t.s. se 
itse esiintyy ikaankuin yhteiskunnallisen tyon ruumiiIlistu
mana) ja toisaalta kaikkiin tavaroihin, jotka ovat valitto
masH yksityistyon tuotteita. Rahan tehtavasta tavaratalou
den aikana kirjoitti Lenin: 

"Vierasta kulutusta varten tarkoitettu yksityisen tuot
tajan tuote voi joutua kuluttajalle ja antaa tuottajalle oi
keuden saada toinen yhteiskunnallinen tuote ainoastaan 
otettuaan rahan muodon, 1.s. jouduttuaan ennakoIta yhteis
kunnallisen kirj aamiseq kohteeksi seka laadullisessa etta 
maarallisessa suhteessa." Mutta tuo kirjaaminen tapahtuu 
tuottajan selan takana, markkinaheilahteIujen valityk;
sella." I) .~ , 

I) Lenin: Kootut took se,t , IV vena,jiinkielinoo painos, I osa, 6,. 386. 
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Marx totesl aikanaan, ettei ole vaikeata kasittaa rahan 
oIevan tavaraa, vaan sen selittaminen, miten j a misia 
syysta tavarasta on tullut rahaa. Porvarillinen taloustiede, 
,joka ei kykene sita selittamaan, vaittaa rahojen i1maantu
neen ihmisten tekeman sopimuksen johdosta, kieltaa rahan 
tarvitsevan oIla valWimatt6masti tavaraa, kuvitellen sita 
vain merkiksi, maarattyjen suhteiden symbooliksi. Ainoas
taan rahan kehityshistorian tutkiminen osoittaa, etta rahan 
ilmaantuminen ei ollut seurausta ihmisten valisesta sopi
muksesta, vaan heidan tahdostaan riippumatta luon
nonvoimaisesti tapahtuneesta tavaratalouden kehityksesta 
ja etta kulta (tulemme tiista lahtien oleitamaan, ettii raha
tavat:;;na on kulta) ~voi tOimia rahana ainoastaan sen vuok_ 
8i, etta se itsekin on tavaraa ja etta silla on arvo. Jos se 
olisi pelkastaan arvon merkki, kuten eraat taloustieteilijat 
vaiiHivat, ei sen avulla voitaisi mitata muiden tavaroiden 
arvoa, eika se voisi toimia yleisena vastikkeena. 

Kysymys ei siis ole mistaan kullan yliluonnollisista omi
naisuuksista enempaa kuin ihmisten valisista sopimuksista_ 
kaan, jotka tekisivat siita rahaa, vaan siita, etta kullan 
luonnolliset ominaisuudet tekevat siita erikoisen sopivan 
tavaran tuohon yhteiskunnalliseen tehtavaan: toimimaan 
rahana. Mutta viime kadessa kullasta tulee rahaa vain ta
varatalouden kehityksen ansiosta, kun vaihto on kehittynyt 
niin yleiseksi, etta tarvitaan yIeinen vastike. 

Vaikka rahan i1maantuminen poistikin eraita v~litto
masti vaihtoa haitanneita esteiUi, kuten olemme nahneet, ei 
se kuitenkaan luonut mitaan "sopusointua", kuten eriHit 
taloustieteilijat mielellaan uskottelevat, vaan painvastoin 
karji'Sti huomattavasti tavaratalouden vastakohtia, m.m. si
ten, etta tavaramaailma jakaantuu kahteen osaan, rahaan 
ja muihin tavaroihin. Vaihto riippuu nyt siita, onnistuuko 
tavarain muuttaminen rahaksi. Vaihto jakaantuu kahteen 
toisistaan riippumattomaan toimitukseen: tavaran vaihtami
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seen rahaan ja rahan tavaraan. TasUi jakaantumisesta on 
puolestaan seurauksena sellainen mahdollisuus. eWi tava
ran ja rahan liike ei enaa vastaakaan toisiaan. eWi myyn

ei heti seuraa osto. 

j akaantumisesta on toinenkin seu
raus, nim. kauppiaan ilmaantuminen, ja siita aiheutuva 
vaihto rikastumista varten. Tosin kauppiaita oli jonkin 
verran jo ennen rahan ilmaantumista, mutta silloin 
oli vahainen merkitys, koska vaihdettavaksi joutui ainoas
taan pieni maara ylijaamatuotteita. Mutta rahan ilmaan
nuttua kauppa alkaa kehittya nopeasti, eika sen tarkoituk
sena enaa ole kayttoarvojen hankkiminen. vaan rahan ke
ra.aminen. 

Rahan ilmaantuminen voimistaa ihmisten tahdosta riip
yhteiskunnallisten suhteiden valtaa ihmisiin. 

Tuo yalta ilmenee rahan valtana. Raha jouduttaa tuoUa
jien jakaantumista rikkaisiin· ja koyhiin seka luontaista
louden rappeutumista. SamaHa raha saa monia 
tavaranvaihdon ulkopuolellakin, m.m. siten, etta ilmaan
tuu rahakorko ja rahaverot, feodaaliselle luontaistaloudelle 
luonteenomaiset mieskohtaiset rasitukset, paivatyot j a tuo~ 
tekorot, muuttuvat rahasuorituksiksi j .n.e. 

Alusta alkaen! rikkaat riistavat rahan avulla koyhiii. Se, 
jolla on rahaa, voi riistaa toisia, koska han voi hankkia 
tuotantovalineita j a pakoUaa ne, jotka eivat niita omista, 
myymaan tyovoimansa ja joutumaan riistetyiksi. EdelHi 
jo olemme nahneet, miten kapitalistisen tuotantotavan edel
lytyksena oli riittiivan suurien raharikkauksien keraanty
minen yksiin kasiin suurten tuotantolaitosten perustamista 
j a suurten tyolaisjoukkojen riistamista varten. 

Rahan yalta kehiUaa edelleen tavarafetishismia, silla 
ihmisten tuotantosuhteet tapahtuvat rahojen, niiden liik
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keen valitykselliL Ihmisten tahdosta riippumattomien yh-, 
teisltunnallisten suhteiden yalta na)"ttaa kulIan, rahan yli
luonnolliselta vall alta. Koska kullassa ruumiillistuu vaHt
tomasti yhteiskunnallinen tyo, koska silla saa vaihdetuksi 
kaikkia tavaroita, niin se synnyttaa yleisen harhakasityk
sen, etta kullan tuotantoa lisaamalla voidaan tyydyttaa 
kaikki in~imil.1iset tarpeet ja painvastoin, etta kuBan va
hyys on syyna laajojen joukkojen puutteenalaiseen ase
maan. Kaikkein selvimmin rahafetishismi kuitenkin ilme
nee ka~Halistien kasityksissa r{l,han kaikkivoimatsuudesta 
ja riippumattomuudesta yhteiskunnallisista suhteista. 

Rahan tehtiiviit. Raha arvon mittana 

Rahan ensimmaisena tehtavana kapitalistisessa talou
dessa on toimia arvon mittana.Kaikkien tavarain arvo 
ilmaistaan kullassa. jolloin kulta esiintyy yhteiskunnalli
sen tyon valittomana fUumiillistumana. 

Siita seikasta. etta kaikkien tavarain arvo ilmaistaan 
on puolestaan seurauksena, eWi erilaisia tava

roita voidaan maarallisesti verrata myos keskenaan, silla 
jos vilja, kengat ja takki vaihtuvat kuitaan, nUn 
arvoja voidaan verrata myos keskenaan, ne ovat yhteis
mitallisia. Ilman IDuuta on seivaa, etta kulta ei tee niita 
yhteismitallisiksi, vaan se seikka, etta ne, samoin kuin 
kultakin ovat yhteiskunnallisen tyon tuotteita ja taman 
yhteisen ominaisuutensa vuoksi ne ovat yhteismitallisia. 

Kulta toimii arvon mittana ajatuksel1isena kultana, t.s. 
tavaroiden arvon ilmaisemiseen kullassa ei tarvita Iasna 
oIevaa kuitaa, vaan siihen riittaa ajateltu, kuviteltu kulta. 
sma huolimatta riipPl:lu afVOn ilmaisu todelIisesta 
lasta, nBn etta esim. poydan arvoksi voidaan 
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5 grammaa kultaa ainoastaan siina tapauksessa, etta poy
dan tuottamiseen on tarvittu yhta paljon ybteiskunnalli
sesti valttamatonta tyota kuin 5 kultagramman tuotta
miseen. 

Tiedamme jo, eWi kullassa ilmaistu tavaran arvo on 
tavaran hinta. Hinta siis ilmoittaa tavaran arvon olevan 
yhta suuren kuin jokin maaratty kultapaljous. Miten sit
ten tavarain hinnat mitataan, mika on hintojen mitta
yksikkona? Kullan maaraa mitataan sen painon mukaan. 

etta maiiriitty painoyksikko otetaan tavarain arvon 
rnittayksikoksi. Niinpii USA:ssa arvojen mittayksikkona 
on dollari, joka vuoteen 1934 saakka vastasi 1,2 grammaa 
puhdasta kultaa, mutta mainittuna vuonna sen kultapitoi

suus viihennettiin 0,888 grammaan. Meidan maassamme 
vuoden 1925 rahalailla saadettiin, etta 100 markan kulta
rahan on sisiillettava 44/19 grammaa kultaa. Neuvosto,t 

F 	 liiton rupia vastaa nykyisin 0,222168 gr. puhdasta kultaa. 
i 	 Arvon mittaamisen helpottamiseksi r ahayksikOi j aetaan 

pienempiin osiin, esim. markka 100 penniin, punta 20 shil
linkiin ja se 12 pennyyn, rupia 100 kopeekkaan j.n.e. Tiil
laista rahayksikoksi hyvaksyttyii rahatavaran painoyksik
k5a nimitetaiin hinta-asteikoksi, ja kaikkien tavarain hinI 
nat i1moitetaan tuossa yksikossii, esim. kone maksaa 445 
rupiaa (eli 100 gr. kuItaa). 

Arvon. mittaa ja hinta-asteikkoa ei saa sekoittaa toi
siinsa, silla ne ovat kaksi eri asiaa. Arvon mittana rahat 
edustavat yhteiskunnallista tyota, ja niiden tehtaviinii on 
muutiaa tavarain arvot hinnaksi, mutta hintojen mitta
asteikossa raha esiintyy miiarattyna kullan painona, ja sen 
tehtiiviina on itse kullan mittaarninen. Tiimii ero selviiiii 
seuraavasta esimerkistii. Jos oletamme, ettii 1 gramma 
kultaa edustaa 5 tuntia yhteiskunnallisesti viilttiimiitontii 

182 

tyotii, ja: koneen arvo vasta a 500 tyotuntia, niin viime mai
nitun hint a on 100 grammaa kultaa. Mutta jos k1!llan 
tuottamiseen viilttiimiiton tyonpaljous lisiiantyy esim. kul
takaivoksien ehtymisen johdosta kaksinkertaiseksi, niin 
ettii 1 gramman tuottamiseen tarvitaan 10 tuntia, niin sil
loin koneen hinta alenee 50 grammaan, olettaen, etta ko
neen arvo pysyyentiselliian. 

Mutta jos pidamme silmiilla yksinomaan hinta-asteik
koa, niin siina ei tapahdu mitiiiin muutoksia, muuttuipa 

arvo miten tahansa, 100 grammaa on aina 10 ker
taa enemmiin kuin 10 grammaa, tai 100 markkaa on 50 
kertaa suurempi kuin 2 markkaa. Hinta-asteikko ja rahan 
nimitykset ovat alkuaan johdettu painomitoista ja olleet 
yhtii kuin metallin todellinen paino. Niinpii Englannin 
punta oli aikanaan todella naula hopeaa, samoin venaHii
nen grivna j a ranskalainen livre. Mutta viihitellen rahan 
nimet erosivat metallien painoyksik6ista osittain sen tah

den, ettii arvokkaammat· metallit syrjiiyttiviit viihemmiin 
arvokkaat (niinpii kultapunta ei ollut kUin; 1/15 hopeapun
nan painosta) tai sitten hallitusten harjaittaman rahan
viiar~nnyksen vuoksi, niiden viihentiiessa rahan sisaJtiimiiii 

metallimiliiriiii. Eriiissii tapauksissa myos ulkomaisten ra
hojen virtaaminen maahan (m.m. muinais~ssa Roomassa) 

samaan tulokseen. Myohemmin on kaikkialla tullut 
tavaksi saiitiiii lailla hinta-asteikko, jollorn jalojen metal
lien eri paino-osat saavat virallisia nimityksHi, jotka' eroa
vat niiden painoyksikkojen nimistii, niin ettei puhuta esim. 
0,888 grammasta kultaa, vaan dollarista, ei 0,222 gram
masta kultaa, vaan ruplasta. 

Tavaran hinta on tavaran arvon rahanimi, mutta sa
malla se on ilmoitus tavaran vaihtosuhteesta rahatava
raan, kultaan. Mitkii seikat miiaraiiviit nyt tavaran hinnan 
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suuruuden, jos oletalT1:me kysynnan ja tarjonnan vastaa
van toisiaan? Ensiksi tavaran arvo ja toiseksi kullan arvo. 
Molemrriat voivat tietysti muutfua seka eri suuntiin etta 
samaan suuntaan riippuen siita, kuinka paljon niiden val
mistarhiseen tarvitaan yhteiskunnallisestl valWimatonta 
tyota. Olettakaamme koneen maksavan 1000 markkaa. Jos 
tyon tuottavuus konerakennusteolIisuudessa kohoaa kak
sinkertaiseksi, niin silloin koneen arvo ja vastaavasti hipta 
putoaa 500 markkaan. Mutta jos tyon tuottavuus kullan
tuotannossa lisaantyy kaksinkertaiseksi, nlin silloin tietysti 
kullan arvo laskee puolella j a koneen hinta entisen 1000 
markan asemesta onkin 2000 markkaa. 

Koska hinta on arvon rahailmaisu, niin rahoilla ei vol 
hintaa. Niinpa on aivan vaarin pitaa kullan hintana 

rahayksikon nimitysta. Sanoessamme, etta 0,9 grammaa 
kultaa maksaa dollarin, emme sano mitaan, silla dollari 
= 0,9 grammaa kultaa. Rahan arvo ja siis kullan arvo 
rahatavarana voidaan ilmaista ainoastaan vertaamalla sita 
kaikkiin mUihin tavaroihin, Hilloin taytyy siis palata takai
sin kehkeytyneeseen eli kokonaisarvomuotoon (katso s. 
166). 

J alojen metallien arvon muuttumisella on ollut tarkea 
merkitys hintojen historiassa. Etenkin Amerikan loydon 
jalkeen tapahtui Euroopassa todellinen hintojen vallanku
mous, kun tanne virtasi valtavia maaria jaloja metalleja, 
joiden tuottamiseen kaytettiin paljon vahemman tyota kuin 
ennen, joten niiden arvo laski. ja vastaavasti muiden ta
varoiden hinnat kohosivat. Kehitys on jatkunut samaan 
suuntaan naihin aikoihin saakka. Uudet rikkaat kultaloy
dot Brasiliassa 17. vuosisadalla, Uralilla, Siperiassa, Ka
lifomiassa, Australiassa, Etela-Afrikassa ja Amerikan poh
joisosissa 19. vuosisadalla seka tyon tuottavuuden lisaan
tyminen kuBan tuotannossailmenee m.m. sHna, etta maa

iltnan kuIJantuotanto on lisaantynyt 7-8 tonnista vuo
dessa (16. vuosisadalla) yli I 100 tonniin (v. 1940 - ii
man Neuvostoliittoa) ja samoin kullan arvo jatkuvasti va
hentynyt. 

Kun tyon tuottavuus kullantuotannossa lisaantyy no
peammin kuin muilla tuotannon aloilla ja kullan arvo las
kee, nHn kaikkien tavarain hintojen kohoaminen on vais· 
tamatonta. Siita on puolestaan seurauksena tyolaisten 
reaalipalkan vaheneminen ainakin niin pitkaksi aikaa, kun
nes tyovaenluokka taistelullaan saa sen kohotetuksi enU
selle tasolle. 

Rahan toimiessa arvon mittana ei tietysti ole kysymys 
sellaisesta tietoisesta toiminnasta kuin esim. pituutta, pai. 
noa tai Ulavuutta mitattaessa, vaan arvon mittaaminen 
tapahtuu luonnonvoimaisesti tavaroita markkinoilla vaih
dettaessa, tavarantuottajat eivat voi vaikuttaa hintojen 
muodostumiseen, enerppaa kuin siihenkaan, etta hinnat 
heilahtelevat j atkuvasti arvon yJa- ja alapuolella. 

Raha kiertokulun vilineeni 

Rahan ilmaantuminen aiheuttaa suuren muutoksen ta· 
varain vaihtoon. Sen jalkeen tavaroita ei enaa valhdeta 
suoraan toisiin tavaroihin, vaan vaihto tapahtuu rahan va
lityksella. Ensin tavara vaihdetaan rahaan ja sitten raha 
haluttuun tavaraan. Siten yksinkertainen vaihto, yaihto
kauppa, muuttuu tavarain kiertokuluksi. Rahan valityksella 
tapahtuvassa vaihdossa tavaran arvo muuttuu muodosta 
toiseen, siina tapahtuu metamorfoosi, kuten Marx sita ni· 
miWia: arvon tavaramuoto muuttuu aluksi rahamuodoksi, 
se taas puolestaan' takaisin tavaramuodoksi. Kaavallisesti 
esitettyna on yksinkertainen vaihto T- T (tavara-tavara), 
mutta tavarain kittiokulku T-R---..,.T (tavara-raha-tava~ 
ra) . 
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Toimiessaan arvon mittana voivat rahat suorittaa teh
tavansa aj atuksellisena, kuviteltuna rahana, mutta kierto
kulun valineina toimiessaan taytyy rahan olla lasna. Ra
han ollessa arvon mittana tavarat saivat ajatuksellisen 
hinnan, sen j alkeen on tuo aj atuksellinen hinta muutettava 
todelliseksi, tavara on muutettava rahaksi, silla tavaran
tuottaj aile ei hanen valmistamillaan tavaroilla ole kaytto
arvoa, mutta elaakseen hanen on saatava toisia tavaroita, 
joilla on hanelle kayttoarvo. Samoin on asianlaita toisiin
kin tuottajiin nahden, ja siksi on vaihto yleensa mahdol
lista. Kun tavaran omistaja vaihtaa tavaransa rahaksi, 
niin samalla joku rahanomistaja vaihtaa rahansa tavarak
si, joten jokainen myynti on samalla osto, T-R on sa
malla - toisen asianomaisen kannalta - R-T. 

Vaihtotoimituksen ensimmaisessa osassa, tavaran muut
tamisessa rahaksi, ilmenee erikoisen selvasti tavarantuot
taj an taydellinen riippuvaisuus markJ<inoista, silla yksityis
omistukseen perustuvan talouden aikana on vaikein teh
tava valmistettujen tavarain muuttaminen rahaksi, yhteis

I 

~,,, 
kunnallisen tunnustuksen saaminen siiHi, etta k.o. tyon ku
lutus on todella ollut yhteiskunnalle tarpeen. 

Tavaran kiertokulku ei eroa yksinkertaisesta tavarani: 
vaihdosta ainoastaan muodollisesti, vaan myos sisallol
taan. Se tekee mahdolliseksi paljon laajemmat suhteet ta
varantuottajain valilla. Yksinkertaisen vaihdon aikana ai
noastaan poikkeustapauksissa tavara kulkeutui kauas tuo
tantopaikoilta, mutta rahan toimiessa kiertokulun valineena II 

II 	 ilmaantuu valittaja, kauppias, joka ostaa tavaran tuotta
" 	 jalta ja kulettaa sen monasH hyvinkin kauas myydakseen 

siella toisille tuottajille, joilla ei ole mitaan valittomia suh
teita ensiksi mainittujen tuottajien kanssa. 

1 

Yhta oleellinen seikka on se, etta rahan toimiessa kier'I tokulun valineena tavaran myynti ei enaa ehdottomasti 
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merkitse jonkin toisen tavaran ostamista sen j alkeen. "Ku
kaan ei· voi myyda, ellei toinen osta. Mutta kenenkaan ei 
tarvitse heH ostaa sen tahden, etta han on myynyt." I) 
Myynti ja osto jakaantuvat kahteen erilliseen toimitukseen 
seka ajallisesti etta usein myos paikallisesti. Eraat tava
rantuottaj at voivat myytyaan tavaransa j attaa oston myo
hemmaksi. Se merkitsee, etta toiset tavarantuottaj at eivat 
saa silloin tavaroitaan myydyksi. Tiillainen myynnin ja os
ton erkaneminen toisistaan merkitsee tavarataloudelle omi
naisten ristiriitojen kehittymista j a luo mahdollisuuden ta
louspulille. Tosin se yksinkertaisen tavaratalouden aikana 
jaa pelkaksi mahdollisuudeksi, silla talouspulan puhkea
miseen todellisuudessa vaaditaan sen lisaksi monia muita 
syita, jotka muodostuvat vasta kapitalistisessa taloudessa. 

T a v a ran k i e r t 0 k u Ius sat a r v itt a van r a
han m a a r a on aina askarruttanut taloustiedettii. On 
seivaa, etta koska raha todellistaa (realisoi) jo ennakolta 
miiaraytyneet tavarain hinnat, niin kiertokulu~ tarvitseman 
rahan paljouden taytyy vastata tavarain hintojen summaa. 
Mutta hintojen summa ei ole ainoa tekija, joka sen maa
rila, silla jokainen rahayksikko voi siirtya maaratyssa 
ajassa, paivassa, viikossa, kuukaudessa, useita kertoja ka
desta kateen j a toimia siten valittaj ana monissa vaihto
toimituksissa, todellistaa .useiden tavaroiden hinnan. Mita 
nopeammin raha kiertaa, sita vahemman sita tarvitaan. 
Niin ollen kiertokulussa tarvitaan rahamaara, joka saa
dqan kun tavarain hintojen summa j aetaan samannimis
ten rahayksikk6jen kiertonopeudella. 

Kiertokulussa tarvittavan rahan paljouden siis maa
raa:l) tavaroiden paljous; 2) niiden hintojen vaihtelu j a 
3) rahan kiertonopeus. 

L y 0 t y met a II ira h a ei suinkaan ole edes metal

1) Marx: Pli'aoma I 	os.a, 6. 134. 
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Brahan ensimmainen esiintymismuoto, vaan aluksi metalli 
toimi kiertokulun valineena harkkoina tai tankoina ja 
n i ita k a sit e I t i i n p a i non m uk a an, ja vasta 
kolmannen suuren yhteiskunnallisen tyonj aon (kaupan er
kaneminen erityiseksi elinkeinoksi) tapahduttua alettiin 
siella taalla kauppiaiden toimesta varustaa metalliharkot 
leimalla, joka todisti harkon painon ja metallipitoisuuden. 
jotta valtyttiin ainaiselta punnitsemiselta. Yksityisen kaup
piaan leima ei kuitenkaan ollut riiWiva vakuus rahan ar
vosta muuta kuin paikallisilla markkinoilla. Markkinain 
laajentuessa tarvittiin arvovaltaisempaa takuuta, ja sen 
vuoksi valtiot ottivat vahitellen suoriUaakseen rahojen lei
maamisen, m 0 n 0 pol i so ide n niiden "Iyontioikeuden". 
SamaHa aletaan metalliharkoille antaa miUiratty muoto, 
milloin nelion, ellipsin y.m.s., kunnes lopulta p~iiidyttiin 

nykyisiin pyoreisiin metallirahoihin. 

Lyodyissa metallirahoissa taytyy olIa maaratty paljous 
jaloa metallia, kultaa tai hopeaa. Valtiovalta tavallisesti 
maaraa, kuinka suuri poikkeus sallitaan metallipitoisuu
teen (meilJa 15/10000) ja painoon (meilla 20/10000) nah
den. Kun esim. kultaraha kiertaessaan kuluu salliUua ala
rajaa kevyemmaksi (meilla salliUu kuluminen 1/2 % rahan 
painosta), on se vaihdeUava Uiysipainoiseen. Jo nama 
saadokset osoittavat, etta kiertokulussa on aina taysipai
noisen rahan ohella myos aliarvoista rahaa, jonka metalli
pitoisuus ja siten myos arvo ei vastaa leimassa ilmoitet

i tua. 
II Kiertokulun valineena tallaiset aliarvoisetkin rahat me.jli 

nevat taydesta, silla ne eivat koskaan jaa pitkaksi aikaa 
saman henkilon haltuun, vaan ovat alituisesti liikkeessa. 
Toimittuaan valiUajana jonkin tavaran vaihdossa ne heti 
siirtyvat toisaalle suorittaakseen saman tehtavan toisille 
tavaroille, niiden tehtava kiertokulun valineina on kuhun: 

I 
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kin yksityiseen henkiloon nahden ohimeneva, jonka tahden 
kukaan ei valita, onko hanen haltuunsa hetkeksijoutunut 
raha aivan tasiarvoinen vai ei. 

EdeWi selostetusta seikasta johtuu, etta Hiysiarvoiset 
rahat voidaan kiertokulun valineina korvata ala-arvoisella 
rahalla, joka on ikaankuin taysiarvoisen rahan edustaja. 
Sellaista ala-arvoista rahaa on ennen kaikkea vaihtoraha, 
jota ennen lyotiin hopeasta ja kuparista, viime aikoina nik
kelista ja. pronssista. Melkein kaikkialla vaItio on tavalli
sesti saatanyt eIisl'immaismaaran, minka yksityiset henki
lot· ovat velvollisia vastaanottamaan 'vaihtorahaa. Meilla 
tuo maara oli viimeksi markan rahoihin nahden 100 mk. 
pienempiin vaii1toI'ahoihi'l1 nahden 10-10 mk 

Melkein kaikissa maissa ovat hallitukset kayUaneet 
hyvakseen tata mahdollisuutta korvata taysiarvoinen raha 
kiertokulun valineena ala-arvolsella vahenHimalla rahojen 
painoa ja erikoisesti sekoittamalla kultaan ja hopeaan jo
tain kovaa metallia enemman kUin ilmoitettu arvo edellyt
liUsi. Nain tapahtui erikoisesti 14.-17. vuosisadoilla, jol
loin rahat lyotiin kasin, eika niiWi ollut aivan tarkkaa 
muotoa. Niinpa Englannissa hopeapenny painoi v. 1300 
.22 gr., mutta v. 1364 enaa 12 gr. Ranskassa samasta ho
peamaarasta lyotiin v. 1309 2 !ivrea, mutta v. 1720 jo 98 
!ivrea j .n.e. 

Rahanvaarennysta eivat harjoittaneet ainoastaan 
tukset, vaan myos yksityiset henkilot, viilaten tai wuollen 
pienia siruja kultarahoista. 

Hallitusten harjoittama rahanvaarennys ei kuitenkaan 
ole koskaan onnistunut muuta kUin valiaikaisesti, silla ala. 
arvoisen rahan liikkeellelaskun j alkeen kaikkientavaroi
den hinnat kohoavat samaHa maaralla kuin raha on huo
nontunut, nU'n etta entinen suhde kullan ja tavarain arvon 
valilla palautuu. 
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Pap e r ira h 0 j e n kaytt6 perustuu samaan ilmi66n 
kuin vaihtorahankin, nim. siihen, etta raha kiertokulun va
lineena ei koskaan pysahdy pitkaksi aikaa, vaan siirtyy 
jatkuvasti henkil6lta toiselle. Sen tahden voidaan taysiar
voiset metallirahat korvata kiertokulun valineina paitsi 
ala-arvoisella vaihtorahalla, my6s paperisilla rahamerkeil

paperirahalla. Paperirahaa ei saa sekoittaa pankkisete
eli luottorahaan, jotka ovat pankkien liikkeellelas

kemia, vaadittaessa lunastettavia tasasummaisia. korotto
mia velkakirjoja. Paperirahat eivat sen sijaan ole lunas
tettavia. Kapitalistisen tuotantotavan aikana ovat paperi
rahat ainoastaan kullan·,edustajia, sij aisia. Ne eivat kierra 
oman arvonsa ansiosta, vaan sen kullan ar·voisina, jota ne 
korvaavat kiertokulun valineena. NUn ollen ilmaistaaJ1. ta
varain arvo paperirahan kaytann6ssa ollessakin kullassa, 
jota paperir<!ha ei voi korvata arvon mittana. 

Paperirahan laskee liikkeelle valtiovalta tai sen val
tuuttamat pankkilaitokset, ja valtio saataa sille pakkokurs
sin, joka luonnollisesti on voimassa ainoastaan k.o. maan 
alueella, joten paperirahat eivat kelpaa kansainvalisessa 

:1 kaupassa.
'I::, Ensimmaisen kerran otettiin paperiraha kaytant06n v.'I 
I 1690 Massachusettsissa (Amerikassa), ja pian samanlai

nen kokeilu suoritettiin Ranskassa skottilaisen John Lawn 
toimesta. Se, samoin kuin Ranskan porvarillisen vallanku
mouksen aikana aSignaateilla tehty kokeilu paattyi 
liseen ramahdukseen. Assignaatit, joita laskettiin liikkeelle 
45112 miljardia, vasta:Vvat 10puJta ainoastaan 1/3 % nimel
lisarvostaan. 

Samantapaiseen tulokseen johti paperirahojen liikkeelle 
laskeminen melkein kaikkialla 18. j a 19. v.uosisadoilla. 
Poikkeuksen tekivat ainoastaan sellaiset tapaukset, jolloin 
paperirahan liikkeellelasku oli valiaikainen toimenpide, j a 
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niiden maara pidettiin tarkoin rajoitettuna. Nain 
m.m. Suomessa v. 1877, jolloin kultakannalle siirtymisen 
yhteydessa Suomen Pankin setelit julistettlin siirtymiskau

ajaksi lunastamattomiksi. My6hemmin paperlrahako
keilut, nim. ensimmaisen maailmansodan aikana ja nyt 
uudelleen vuodesta 1931 lahtlen ovat sen sij aan johtaneet 
paperirahan arvon alenemiseen, inflaatioon. 

18. ja 19. vuosisadoilla hankittujen runsaiden kokemus
ten perusteella Marx sai selville paperirahan kiertokulkua 
saatelevan lainmukaisuuden. Han totesi, etta paperiraha 
voi toimia kultarahan edustajana kiertokulun valineena ai
heuUamatta mWian haittoja siina tapauksessa, ettei sWi 
lasketa liikkeelle enempaa kuin mita k.o. aikana tarvittai
slin kultarahaa kiertokulun valineena. Niin kauan kuin 
tuota maariia ei yHteta, kiertiiviit paperirahat edustamansa 
ku11an arvoisina. Mutta jos paperirahaa lasketaan !iik
keelle enemman kuin tavarain kiertokulku vaatii, silloin 
alkaa paperiraha menettaa arvoaan, t.s. tavaroiden hinnat 
alkavat kohota. 

Tarkastakaamme lakia seuraavan esimerkin valossa. 
Jos kapitalistisessa maassa on kiertokulussa 50 miljoonaa 
kultamarkkaa (doll aria, frangia j.n.e.), ja hallitus 
tivajauksen peittaakseen laskee liikkeelle paperisia raha
merkkeja 100 miljoonan markan arvosta, nUn silloin kul

hiiviaviit kokonaan kiertokulusta. Mutta ei si11ii 
hyvii, vaan paperirahat edustavat ainoastaan puolta· nlihin 
merkitysta nimellisarvosta, joka ilmenee siina, etta tava

raiden hinnat nousevat kaksinkertaisiksi. Se johtuu siita, 
etta tavarain kiertokulku tarvitsee ainoastaan 50 miljoo
naa kultamarkkaa, eiviitkii kiertokulussa olevat paperirahat 
voLedustaa sen suurempaa arvomaiiraa. Kun niita on kui
tenkin liikkeessa 100 miljoonan nln;ellisarvosta, niin kukin 
paperimarkka edustaa ainoastaan 50 kultapennia. 

191 



r'u", 


len paperirahan arvo laskee samassa suhteessa kuin nUden 
liikkeellelaskettu maadi. yliWi.a kiertokulun tarvitsemien 
kultarahojen maaran. Kapitalistinen valtio voi tietysti las
kea paperirahaa liikkeelle kuinka paljon tahansa, ja sen 
se erityisesti sofien aikana tekeekin, mutta siihen sen valta 
loppuu. Kun nuo paperirahat joutuvat markkinoille, nUn 
niiden yhteinen arvo ei koskaan ylita kiertokulussa silla 
hetkella tarvittavan kullan arvoa. Kuta enemman paperi
rahaa lasketaan liikkeelle, sita enemman tavarain hinnat 
kohoavat, sita: syvemmaksi muod,ostuu inflaatio. 

Edella ",sanotusta lienee kaynyt selville, eWi mar x i
1 a i n e n i n f I a a t i 0 teo ria tarkoittaa inflaatiolla ai
noastaan nuta kansantaloudellisia prosessej a, joiden syyna 
on paperirahan arvon aleneminen. Tuo aleneminen taas 0[1 

sUil, etta paperirahan reaalinen arvo laskee sen nimellis
arvoon verrattuna. Kuten jo totesimme, laskee paperirahan\ arvo silloin, kun sita joutuu liikkeelle enemman kuin ta

i 
I varain kiertokulku tarvitsee. Koska hallitukset laskevat 

II budjettivajauksia peittaakseen paperirahaa liian paljon 
liikkeelle tavallisesti sotien aikana ja valittomasti niiden:\' 

.,. 
I jalkeen, jolloin tavaroita on vahan, nUn useinkin kuvitel
li-' laan inflaation johtuvan tavaroiden niukkuudesta, vaikkal
:\ todellisuudessa silla ei ole mitaan tekemista inflaation 

kanssa. Olipa tavaroita kuinka vahan tahansa, nUn mitaan 
inflaatiota ei synny, ellei paperirahaa lasketa liikkeelle 
enemman kuin mita silla hetkella tarvittaisUn kultarahaa 

tavaran kiertokulkua palvelemaan. 
:1 Edella mainittuun tavallisimmin esiintyvaan inflaation:! 

syyhyn lisaUak06n viela pari muuta. Ensiksi paperirahat 
voivat menettaa arvonsa, jos maadityisUi syisUi syntyy'il

II erityisen voimakas kultarahan kysynta, jos esim. maalla
~d on pitemman aikaa oUut passiivinen maksutase, t.s. josI' 

rp.aan maksettavaksi lankeavat velat ulkomaille ovat suu-
I 
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remmat kuin maksettavaksi 'lankeavat saatavat. Vajaus on 
peitettava viemalla kultaa ulos, kultarahan kysynta lisiUin
tyy. Saman tuloksen aiheuttaa vaestan pyrkimys esim. pu
Ian aikana vaihtaa paperirahat kultaan, joka on kapitalis
Usen rikkauden yleisin ja horjumattomin muoto. Toiseksi 
voivat paperirahat menettaa arvonsa, jos vaeston luotta
mus alkaa horjua niita liikkeellelaskeneeseen hallitukseen. 

Kussakin yksityistapauksessa voi inflaation syyna oHa 
joko yksi, kaksi tai kaikki kolme edellamainituista teki
joista. Silla seikalla, mika niista on perussyyna, on rat
kaiseva merkitys inflaation kehittymiselle. Jos inflaation 
perussyyna on paperirahojen paljous, nUn rahan arvon 
aleneminen ilmenee ennen kaikkea tavarain hintojen ko
hoamisena; jos taas syyna on kuIlan kysynnan lisaanty
minen esim. passiivisen maksutaseen johdosta, niin inflaa
tio ilmenee etupaassa valuuttakurssin laskuoa. 

Seka inffaation syyt etta sen seuraukset vaikuttavat 
toisiinsa. Niinpa tavarain hintojen kohoaminen lisaa kuBan 
kysyntaa ja aiheuttaa valuuttakurssin alenemisen, kun taas 
llsaantynyt kullan kysynta puolestaan korottaa tava:rain 
hintoja j.n.e. 

Voimme siis todeta, etta tavarain hintojenkohoaminen 
on merkkina inflaatiosta vain siina tapauksessa, etta sen 
syyna on paperirahan liiallirien liikkeelle laskeminen tai 
kuBan kysynnan lisaantyminen .Tavarain hinnat voivat ko
hota monista muista syista, esim. tavarain arvon ~9hoa
misesta tai kysynrian lisaantymigesta tarjontaa suurem
maksi. Mutta tuo hintojen kohoaminen ei ole inflaaUota, 
vaikka esim. meilla nyt toisen maailmansodan jalkeen on 
seka paivalehdissa etta talouselamaa kasittelevassa aika
kauslehdistossa- usein esitetty sellainen ajatus. Tassa. sa
moin kuin nUn monessa muussa tapauksessa pintaiIrl1i6i
den tutkimiseen rajoittuva porvarillinen taloustiede sek6it
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taa kaksi ilmiota, jotka pohjimmiltaan ovat aivan erilaisia, 
vaikka naennaisesti muistuttavat toisiaan. Ettei inflaatio 
ja tavarain hintojen kohoaminen ole suinkaan sarna, se iJ
meni erityisen selvasti vv. 1929-33 yleisen talouspulan 
aikana. Siiloin melkein kaikissa kapitaJistisissa maissa oli 
inflaatio, mikii ilmeni niiden valuuttain arvon ja samaHa 
ostokyvyn alenemisessa. Mutta siita huolimatta eiviit ta
varain hinnat nousseet, vaan piiinvastoin alenivat, koska 
pulan hintoja alentava vaikutus oli vOimakkaampi kuin 
inflaation painvastainen vaikutus. 

Samaa voidaan sanoa valuuttakursseista. Ei kaikki 
kurssin aleneminen todista inflaatiota. Niinpa v. 1944 Eng
lannin punta j a USA:n dollari noteerattiin monissa puo
lueettomissa maissa aIle parin (aile nimeliisarvoQ), esim. 
Sveitsissii punta 40 % j a dollari 35 % aBe parin, mutta 
tuo kurssin aleneminen ei suinkaan todistanut infJaatiota, 
vaan johtui siita, eWi sodan vuoksi puntien ja dollarien 
kayttaminen tavaroiden ostoon Englannista ja USA:sta oli 
melkein mahdotonta ja siksi niiden kysynta puolueetto
missa maissa vaheni siinii maarin, etta niiden kurssi laski. 

MeilHi ei ole taman oppikirjan puitteissa mahdollista 
I' 
I' tutustua inflaation seurauksiin, todettakoon ainoastaan Iyf!
Ii hyesti, eWi inflaation aikana tapahtuu tavaroiden nimelI 

Iishinnan, Ls. arvonsa menettaneessa paperirahassa ilmais
hinnan kohoaminen, vaikka todelliset hinnat, t.s. kul

lassa . ilmaistut hinnat voivat pysya entisellaan, vielapa 
laskeakin. Nain tapahtui m.m. Saksassa ensimmalsen 
maailmansodan jalkeen v. 1923; inflaation oUessa huipus
saan tavaroiden nimellishinnat olivat suunnattoman kor'7~ 

keat, mutta todelliset hinnat, esim. kultavaluutalla ostet

1/ taessa, olivat mitattoman alhaiset. Saman tapainen ilmiQ. 
oli huomattavissa myos Englannissa v. 1931-32 punnanii 
arvon aientamise::J (devalvaation) jaJkeen, jolloin tukku-II 
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hintaindeksi (paperirahassa ilmaistut hinnat) kohosi n. 
10 %:lla, mutta todelliset, Ls. kullassa ilmaisfut hinnat 
laskivat 30 %;!la. 

Tiima erotus nimel1is- ja todellisten hintojen liikkeeri 
valilla onkin inflaation olemus, ja se on syyna inflaation 
aiheuttamalle omaisuuksien j a kansallistulojen uudelleen 
jakautumiselle. Inflaatio vaikuttaa melkein aina tuhoisasti 
pienelajiiin taloudelliseen asemaan. Piensaastaj at meneUa
vat monasti melkein kaikki saast6nsa rahan arvon alen
tuessa. Palkannauttijat, erityisesti pienvirkamiehet ja ty6
laiset joutuvat karsimaiin infiaatiosta, silla heidan palk
kansa ei koskaa~ nouse samassa suhtee~sa kuin tavaroi
den nimeIlishinnat, joten todellinen ty6palkka, reaali
palkka laskee. Sen sijaan voi inflaatio olla hyvin edulli
nen suuromistajille. Kiinteistojen omistajat eivat tietysti 
meneta rahan arvon alentumisen vuoksi mitaan, painvas
toin he voivat hyotya siita saadessaan maksaa kiinteistofa 
vastaan otetut lainat arvonsa meneWineelia rahalla. Eri
tyisen edullinen on inflaatio kapitalistisille yrittiijille, jotka 
saavaf sen avulla ty6palkat alenemaan, k,un sen sijaan 
valmi,stettujen tuotteiden hinnat tavallisesti ~ohoavat. Sen
vuoks'j ei ole mikaan ihme, ettii vallassaolevat ovat mo
nasti tahallaan edistaneet inflaatiota salyttaakseen budjet
tivajausten, 'sotamenojen ja talouspulien tuottamat rasi. 
tukset tyotatekevien kannettavaksi. Nain tapahtui erityi
sen haikailemattomasti Saksassa ensimmaisen maailman
sodan jalkeen ja nain ovat kapitalistit menetelleet monlssa 
maissa my6s toisen maailmansodan jalkeen. 

Tata taustaa vastaan on tarkasteItava inflaatiota, sen 
syita ja seurauksia myos meidan maamme kohdalla. 

Toisen O1aailmansodan aikana meillii alkanut ja sen 
jalkeen syventynyt in f I a at i 0 0 n k 0 k 0 n a an 0 II u t 
s e u r a u s taN e u v 0 s t 0 Iii t t 0 a vas t a a n kay. 
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d Y i s t a sod i s t a eika sUinkaan tyopalkkojen kohoamL 
sesta, kuten yritetaan uskotella. 

MiHian tarkkoja tietoja sotamenojen suuruudesta ei 
toistaiseksi . ole julkaistu" mutta jo yksin PuolustusJ11inis
teriOn osalta ne kohosivat vv. 1939-44 n. 86 milj ardiin 
markka an. Todellisuudessa ne olivat paljon suuremmat, 
silla sotavuosien budjettien melkein. kaikissa menoluokissa 
oli huomattava osa sellaisia menoeria, jotka kaytettiin suo
raan tai valillisesti sodan rahoittamiseen tai sitten muiden 
sodan aiheuttamien kustannusten peittamiseen, m.m. sUr
toviien huoltoon, sotavahinkojen korvaamiseen j.n.e .. 

Mutta' inflaation kannalta ei olekaan Uirkeinta noiden 
menojen absoluuttinen suuruus, vaan ne tavat, milia varat 

niihin hankitaan. 
Jos jiitamme huomioon ottamatta sellaiset rahoitustaI, 

I' vat kuten ulkomailta' otetut lainat ja ulkomaille sijoitettuI' 
jen 'paaomien kayttiiminen; joilla ei meidan maaHemme oL 
lut olellista merkitysta, niin j aa j aljelle kaksi keinoa so
dan rahoittam!seen, nim. verotus (valiton ja viilillinen) ja 

kotimainen lainanotto: 
Sotamenojen rahoittaminen verotusta lisaamalla o11si 

/:' 
jiirkevin ja tervein tapa, silla' se ei aiheuta inflaatiota, 

r1 
j koska valtio valttyy silloil1 paperirah,an lisaamisesta. Vero
I tuksen suuntauksesta riippuu, kenen kannettavaksi sot a1 
I 

menot lopuUa joutuvat, mutta missaan tepauksessa niital' 
1 	 ei kokonaan voida siilyUaa tyoliiisten ja muiden varatto

mien kerr osten kannettavaksi, koska gaiden verotaakanII'; 
\ lisaaminen kohtaa varsin pian raj an, jonka yli menenrl)inen 

j, 
it on mahdotonta sekii tulojen pienuttden etta tyytymiitto
Ii myyden kasvamisen johdosta; Sen Hihden verotus kohdis

tuisi myos huomattavalta osalta kapitalisteihin ja suurtiII 
II,I 	 lallisiin, joiden etujen mukaista sodankaynti on ja jotka 

siita yksinaiin hy6tyvat. Kotimaiset lainat on tiitakysy-

I 
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mysta kasitelHiessa jaettava pitkaaikaisiin ja lyhytaikai
sHn, eli kutenmyos sanotaan, vakautettuihin ja vakautta
mattomiin. Ensin mainittuja vaUio saa tavallisesti. laske
malla liikkeeBe sota-, puolustus- y.rp. lainaobligatioita ja 
viimeksi mainittuja etupaassii ottamalla vekseliluottoa 
keskus- tai liikepankeilta. 

Pitk~i'aikainen valtiovelka on vaikutukseltaan varsin" 
kaksinainen, toisaalta se estaa inflaatiota tekemalla val-. 
tiolle mahdolliseksi valttiia vekseliluoton kiiyWi.misUi, 
mutta toisaaJta se voi edistiiii infiaatiota, koska lainaobli
gatiot kelpaavat ja niita kaytetiian maksujen suorittami
seen, ne siis toimivat paperirahan asemesta kiertokulun 
valineina ja pankkeihin talletettuina kelpaavat luoton va-. 
kuudeksi lisaten siten liikkeellii olevien maksuvalineiden 
maaraa. Oleellista on nUn ikaan se, etta pitkaaikaisen 
nan Usaantyessa vuosi vuodelta valtio voi olla pakotettu 
turvautumaan lyhytaikaiseen luottoon lainaobligatioiden 
kork6jen ja kuoletusten suorittamiseksi. 

Mila tulee valtion ottamaan lyhytaikaiseen kotimaiseen 
luottoon, nlin se johtaa sodan aikana valitt6masti inflaa
tioon, silla valtio saa tuota luottoa etupaassa keskuspan
kilta, sUs meilla Suomen Pankilta, joka puolestaan hank
kii varansa laskemalla liikkeelle uusia seteleita samaan 
aikaal), kun setelien tarve tuotannon supistuessa vahenee. 

Suomen sodariaikaiset vallanpitajiit, samat miehet. 
jotka nyt sodan jalkeen ovat syytelleet tyOiaisia inflaation 
aiheut'tamisesta, turvautuivat hyvin laaj assa mitassa tahan 
kaikkein jarjettomimpaan keinoon sotamenojen rahoittami
seksi, ottivat vekseliluottoa Suomen Pankilta,· niln etta se 
v. 	 1944 oli jo 17,7 miljardia. 

Seuraus oli se, etta setelisto lisaantyi sotien aikana 2 
miljardista n. 15 miljardiin, eli yli seitseman kertaiseksL 
Todellinen setelien liik'amaara oli kuitenkin paljon suu

t 
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rempi, koska tuotanto supistui sodan johdosta n. 64-65 
%:in rauhanajan tasosta ja huomattava osa valmistetuista 
tavaroista ei joutunut lainkaan markkinoille, vaan siirret
tHn suoraan tuotantopaikoilta armeijan ki'iyttoon tai val
tion varastoihin, jolloi'n tilitykset suoritettiin ilman rahan 
viilitysta asianomaisilla pankkitileillii. 

N~iin sUs sodan aikana holtittoman finanssipolitiikan 
johdosta luotHn edellytykset hyvin voimakkaalle inflaa
tiolle, laskemalla liikkeelle paperirahaa varovaisestikin ar
vioiden 10-15 kertaa emimman kuin kiertokulun tarpeet 

edellyttivat. 
Seuraukset alkoivat ilmeta jo sod an kestaessii hintojen 

nousuna, niin etta sodan paattyessa v. 1944 tukkuhinta
indeksi oli jo 305 pistetta (v. 1935 = 100) palkkojen 01:
lessa n. 50 pistetta hinnoista jaljessa. Jo yksin tamakin riil
taa todistamaan, miten perusteettomia ovat vaitteet, joi
den mukaan palkankorotukset aiheuttavat inflaation, silla 
koko sodan ajan hinnat kohosivat ensin ja paljon suurem
massa miiarassii kuin palkat, jotka j alvat yha enemman 
hinnoista jalkeen. 

Inflaatio ei kuitenkaan paassyt sodan aikana ilmene
maan niin voimakkaana kuin paperirahan liiallinen !iik
keelle lasku olisi edellyttanyt, sHUi tiukka hinta- j a viela 
Uukempi palkkasaannostely aikaansaivat inflaation patou
tumisen, taydella voimallaan se ilmeni ainoastaan mustan 
porssin hinnoissa, jotka monissa tapauksissa olivat kym
men en kertaa korkeammat kuin virallinen hintataso. 

Mutta luonnollista oli, etta heti kun tu~ siiiinnostelyn 
muodostama keinotekoinen pato murtui, tiiytyi tapahtua 
hintojen hyppayksellinen nousu. Sen olisi voinut esUia ai
noastaan uuteen rahakantaan siirtyminen, taikka sitten 
liikkeella olevien setelien liikamaaran (n. 13-14 miljar
dia) vetiiminen takaisin kiertokulusta erikoisverotuksen 
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t.m.s. toimenpiteiden avulla. Mutta sellaisille, toimenpiteille 
ei olIut olemassa poliittisia eika taloudellisia ede11ytyksHi. 
Piiinvastoin jouduttiin vieHi sodan paatyttyakin lisaamaan 
setelist6n maaraa 15 miljardista 27 miljardiin(v. 1948). 
Tama lisays ei tosin enaa pahentanut tilannetta, silla sa
maan aikaan lisaantyi tuotanto, markkinoillaolevien tava
rain maiira ja nlin ollen myos kiertokulun vaHneiden tarve 
nopeammin kuin stelisto, joten tilanne pysyi suunnilleen 
sellaisena, miksi sodan aikana valtion raha-asioita hoita
neet olivat sen saattaneet 

Jo aikaisemmin totesimme, etta si11oin, kun valtio Ia.s
kee paperirahaa liikkeelle enemman kuin kiertokulun tar
peet edellyttavat, alenee paperirahan reaali- (osto-) arvo 
ts. tavarain hinnat kohoavat vastaavasti, koska koko liik
keella oIeva setelist6 ei voi koskaan edustaa suurempaa 
arvomaiiraa mita ko. hetkella tarvitaan kiertokulussa kul
tarahaa. MeiIla olisi sUs hintasaann6stelyn murruttu8, 
joka alkoi heti sod an jalkeen mm. teollisuustavarain al
kaessa'virrata suurin miiarin salakauppaan, pitanyt tapah
tua suunnilleen paperirahojen lisaiintymistii vastaava hin
tojen,rlousu. Niin kavikin. Liikkeellii olevien setelien maa
ra Iisaantyi vv. 1938-1948 2 miljardista 27 milj ardiin eli 
n. 13 kertaiseksi ja tukkllhintaindeksi osoittaa hintojen ko
honneen n. 11 kertaisiksi. Erotus on siis varsin pieni ja 
se johtuu osittain tavaramassan lisaantymisesta vuoteen 
1938 verraten, koska kotimarkkinateollisuuden ja maata
louden yhteenlaskettll tuotantovolyymi oli v. 1948 7 % 
korkeampi kuln ennen sotaa ja osittain tahan kiertonopeu
den hidastumisesta, seka entista ankarammasta verotuk~ 
sesta, joka on veUinyt huomattavan maaran seteleiHi ta
kaisin ilman etta nlita on voitu kayttaa tavaroiden osta
miseen. 

Niin ollen voidaan !odeta, etta vuoden 1948 puoliva
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liin mennessa infJaatio oli meilla paattynyt. Hintatason 
liikkeelUi olevien setelien maaran valilla oli jalleen saavu
tettu tasapaino, liikkeella oleva setelisto vastasisilloisen 
hintatason vallitessa sita kultamaaraa, joka olisi tarvittu 
kiertokulun valineena. Paperimarkka oli siis mainittuna 
aikana vakiintunut uudelle tasolle, joka oli n. 11 osa sen 
entisesia arvosta. 

Tata tosiasiaa ei lainkaan muuta se, etta v. 1948 muo
dostettu uusihaltitus seuraavana vuonna toimeeripanemil~ 
laan devalvaatioilla ja valtion raha-asiain kyvyttqmalla 
hoidolla, josta oli seurauksena, lyhytaikaisen kotirilaisen 
valtiovelan kasvu ja setelistonlisaantyminen n. 10 %:l1a, 
aikaansai uuden inflaation, joka jatkuu tata kirjoitettaessa 
ja on aiheuttanut voimakkaan hintojen kot;oamisE?n. melkein 
kaikkien. kulutustarvikkeiden kohdalla. 

Kaikesta edelHi sanotusta ilmenee, etta' toisen maail
mansodan aikana j a sen j alkeen meilla tapahtunut infIaa
ti~ oli seurausta sodan rahoittamiseksi suoritetusta paperi
rahan lHallisesta liikkeelle laskemisesta, siis viime kadessa 
sod an aikaisten hallitusten kyvyttomastil valtiovarain 
hoidosta, eika suinkaan tyopalkkojen noususta: Tyopalkko
jen kohoaminen ei voi koskaan aiheuttaa eika edes syven
taa inflaatiota. Viime vuosina esitetyt painvastaiset vait
teet ovat todennak6isesti tietoista huija~~ta, jonka avulla 
onyritetty j a suurelta osalta onnistuttukin estamaan tyo
laisten palkankorotukset ja pantu siten valtava oSa sodan 
aiheuttaniista kustannuksista palkkatyolaisten kannetta
vaksi. 

Tutustuttuamme rahan tehUivaan kiertokulun valineena 
samoin kuin arvon mittana voimme todeta, eWi rahan ke
hittyminen tuo tullessaan tavaratalouden ristiriitoj enkar
jistymisen. Rahan toiminta kiertokulun :valineena on selva 

todistus sokeain markkinalakien vallasta tuottajiin nahdell. 
Myynti- ja ostotoimitusten eroaminen toisistaan, pulien 
mahdollisuus, todellisen rahan korvaaminen rahah mer
keilla, moninaisten rahamuotojen' kehitys, joka karjistaa 
kapitalistisen talouden anarkiaa, kaikki se on seuril.llsta 
rahan kehittymisesUi kiertokulun valineena. 

Raha aarteen muodostamisen vilineena 

Suorittaessaan molempia edella selostettuja tehtavia ei 
rahan tarvitse ehdottomasti olla lasna, silla aryan miftana 
raha toimii ajatuksellisena, kuviteltuna kultana ja kierto
kulun valineena se voidaan korvata ala-arvoisella rahalla 
tai paperimerkeilla, mutta kolmas tehtava, toiminta aar
teen muodostamisen valineena vaatii ehdottomasti to del
tista rahaa, .ioka on yhteiskunnallisen tyon valW:in ruumiil
listu~a. Se~ saivat havainnollisesti tuta ne henkilot, jotka 
pilaen paperirahaa todellisena rahana, olivat saastaneet 
seteleita valtavia maaria ja menettiviit koko "aarteensa" 
sodan j alkeen toimeenpannun setelien puolittamisen yhtey
dessa. Kolmas tehtava eroaa kahdesta ensimmaisesta 
my6s sHna, etta sita suorittaessaan on rahan pysyttava 
paikallaan, Iiikkumattomana. 

Tavaran kiertokulku j a sUa vastaavasti myos rahan 
kiertokulku keskeytyy aika ajoin, ja silloin raha' muuttuu 
aarteeksi. Perussyyna aarteen kokoamiseen on se, etta 
jokaisen tavarantuottajan pyrkimyksena on suuremman 
tai pienemman rahareservin muodostaminen, jotta han' 
voisi Jatkaa keskeytymatta tuotantoaan ja suojata itseaan 
kaikkia markkinayllatyksHi· vastaan. Miten tarpeellista sel
lainen varokeino on, kasitamme helposti, kun palautamme 
m!eliimme jo edella kuvatun tavarantuottaj ain taydellisen 
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riippuvaisuuden markkinalaeista. Tavarantuottaja ei voi 
koskaan ennakolta tietaa, saako han valmistamansa tava
rat myydyksi, viela vahemman sit a, onnistuuko hanen 
saada niista sellainen hiota, joka vastaa tuotteiden .yksi
lollista arvoa, 1.s. sita tyomaaraa, jonka han on niiden val
mistamiseen uhrannu1. Ellei tavarain myynti onnistu tai 
jos hinta on kovin alhainen, ei tuotannon jatkaminen ole 
mahdollista, koska tuottajalla ei ole tarvittavaa rahamaa
raa uusien raaka-aineiden eika edes elintarvikkeiden osta
miseen, jos han ei ole koonnut riituivan suurta aarretta. 

Raha-aarteiden kokoamiseen kiihoittaa myos se, etta 
tavaratalouden kehittyessa rahasta tulee yhteiskunnallinen 
mahti, jonka omistaminen takaa seka taloudellisen etta yh
teiskunnallisen vallan. "Mita suurempi jonkun omistama 
rahamiHira on, sita suurempi on hanen yhteiskunnallinen 
valtansa, omaisuutensa ja nautintonsa, sita suuremmat ne 
toisten ihmisten tyontuotteet, joiden herra han on. Kulta 
voi kaikkea, se on ainoa tavara, jota jokainen' voi kayttaa 
ja jokainen ottaa." I) 

Aluksi aarteiden kokoaminen oli muodoltaan barbaa
rista, kuten Marx sit a nimittaa, se oli rahojen kediamista 
arkkuihin, sukanvarsiin ja mUihin piilopaikkoihin. Mutta 
kapitalistisen tuotantotavan kehittyessa paasi vallalle uusi 
periaate: rahaa on sijoitettava mahdollisimman paljon ja 
mahdollisimman useasti tuotantoon tai kiertokulkuun 
uuden rahan hankkimiseksi. Sen tahden eivat kapitaJistit 
eniHi sailyta vapaita rahojaan kassakaapeissaan, va an tal
lettavat ne pankkeihin tai etsivat niille muita. edulllsia si
joitusmahdollisuuksia voHon hankkimiseksi. 

Pankit ovat sailioiUi, joihin kapitalistien (samoinkuin 
muidenkin omistavien) aarteet, rahat keskittyvaL Nain on 

I) K. Kaybsiky: Karl Marx·:n ta!oude:t:se; op:t, s. 54. 
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asianlaita kuitenkin ainoastaan silloin. kun talouselama 
kehiUyy normaalisesti. Talouspulien aikana, jolloin tava
raiden menekki vahenee ja velkasitoumusten suorittaminen' 
lakkaa, yrittavat kapitalistit sa ada haltuunsa 
man paljon sita ainoata tavaraa, jonka aina voi realisoida, 
ts. muuttaa muiksi tavaroiksi, nim. kultaa. Niinpa Yhdys
valtain kapitalistit piilottivat vv. 1929-33 talouspulan ki
reirnmillaan ollessa ainakin puolen miljardin dollarin ar
vosta kultaa. Maaratyssa mielessa tama pitaa paikkansa 
myos itse kapitalistisiin valtioihin nahden. Nykyisin on 
~altava osa maailman kultavarastoista keskittynyt Yhdys
valtoihin, jossa sita sailytetaan pankeissa laskematta liik
keelle. 

Raha-aarteilla on huomattava merkitys kiertokulussa 
olevan kultarahan maaran saannostelijana. Aarteet muo
dostavat tavallaan sailion, johon kultarahat virtaavat sil
lOin, kun tavarain kiertokulun vaatima rahamaara syysta 
tai toisesta pienenee, ja josta painvastoin ra!.aa virtaa 
kiertokulkuun, kun sen tarve lisaantyy. 

Raha Ittaksuvalineena 

Jo yksinkertaisen tavarain kiertokulun aikana muodos
tuu tilanteita, jolloin on myytava ja ostettava 1 u 0 t.o II a. 
Voi kayda esim. niin, etta talonpoika tarvitsee auran ke
vaalla muokatakseen peltonsa, mutta hanelHi ei ole rahaa 
sen ostamiseen ennen kuin seuraavana syksyna sadon 

jalkeen. Tall6in seppa on pakotettu, jos haluaa 
rnyyda auransa, luovuttamaan sen talonpojalle velaksi 
syksyyn saakka. Tavaratuotannon kehiUyessa tallaisia 
tilanteita muodostuu monin verroin enemman m.m. sen 

203 




I 

rr' 

tahden,' etta tavarat' kUljetetaan kaukaisille markkinoille. 
ja ennenkuin ne on siella myyty ja rahat saapurteet tava
rantuottajalle, voi kulua kuukausia. Tana aikana on tubt;[, 
tajan tavallisesti 	 hankittava uusia raaka-aineita, elintari 

I vikkeita 'j a ehka ty6valineitakin, mutta ne on hankittava 

,I luotolla, toottajan sitoutuessa maksamaan maaraajan ku
luttua. 

Tallaisissa tapauksissa raha suorittaa uutta tehtavaa. 
se toimii m a k s u val i nee n a. MyYnti- ja ostotoimituk
sessa se aluksi toimi arvon mittana, auran arvo ilmaistaan 
maarattyna rahasummana, mutta kiertokulun valineena se 
ei tassa Japauk~essa toimi, silla ennenkuin sovittu raha

I • 	 summa tulee esiin, on tavara jo paljon aikaisemmin siir
tynyt myyj alta ostaj alle. Raha ei valiia tavaran kiertokul
kua, vaan paattaa itsenaisesti oman kiertokulkunsa, toimii 
maksuvalineena. 

Raha toimii maksuvalineena tavaran kiertokulun ulko
puolellakin:, silla velkojan ja velallisen suhdevoi syntyii 
ilman tavaranvaihtoakin. Koronkiskonta on oBut tunnettu 
jo alkuperaisen yhteis6n rappeutumiskaudelta saakka, ja 
siita lahtien on raha my6s toiminut maksuvalineena tava
ranvaihdon ulkopuolella. Sen lisaksi suorittaa raha tata 
tehHiviia verojen, erilaisten virallisten maksujen j a virka
miesten palkkojen suorituksissa. 

Rahaan maksuvalineena sisaltyy ristiriita. Koska osto 
on suoritettu velaksi, on velallisen myyHiva tavaransa 
rnaksaaJ<seen velkansa. Myynnin tarkoituksena ei sUs enaa 
ole osto, vaan velan maksu. Siina ilmenee erikoisen sel
vasti, miten taydellisesti ennen yhtenainen myynti~osto toi
mitus on jakaantunut kahteen erilliseen osaan. SamaHa se 
muodostaa uuden mahdollisuuden pulan syntymiseHe, 
ellei velallinen saakaan tavaraansa myydyksi toivomaansa 
hintaan, ei han voi suorittaa miHiraaikana sitoumusta'an 
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velkojalle, tama puolestaan ei voi suorUtaa omia sHou
muksiaan j.n.e. 

Kuitenkin vasta kapitaiistisen tuotantotavan aikana tii
rna rahan tehtavii maksuviilineena kehittyy tayteenkukois
tukseensa, jolloin 	siihen vaikuttaa erityisesti luottoj arjes
telman kehHtyminen.' Luotonanto on keskittynyt pankkien 
haltuun. Tavaran 	myynnin yhteydessa toisen kapitalistin 
toiselle my6ntiiman luoton pohj aHa ovat syntyneet nykyi
sin laajasti kiiytetyt velkasitoumukset, v e k s eli t. Ne 
kierHivat monasti kadesta kateen rnaksupaivaan saakka ja 
muuttuvat sHen I u 0 t tor a h a k s i. Tavaranvaihdon ja 
pankkitoimen"l~ajetessa yksityisten henkil6iden asettamien 
vekseleidenrinnalle tulee pankin asettama vekseli, pan k
k ~ set eli, joita lasketaan liikkeelle tavaran kiertokulun 

rahoittamiseksi. Pankkisetelit ovat siis tulosta rahan to i
minnasta maksuvalineiniL Ne toimivat kiertokulussa sa
moin kuin paperirahat, muttaeroavat niista ennen kaikkea 
siina suhteessa, etta pankki on velvolliRen lunastamaan ne 
kullalla vaadittaessa. Edellisten lisaksi on vielii kay tan
nossa she k k i. Pankit antavat niille henkilome, jotka 
tallettavat rahojaan pankissa oikeuden kirjoittaa ,s h e k
k e j a, t.s. maksumaarayksia, joiden perusteella pankki 
suorittaa asianomaisen tililta maarasumman shekissa ni
metylle henkil611e tai shekin esittajalle. Shekit voivat myos 
siirtya kadesta kateen jonkin aikaa. 

Kaikkien naiden luottorahojen ansiosta vahen~e suu
resti se kurtarahan maara, mika tarvitaan iavaran kierto
kulun valineena. Kapitalistisesti kehittyneissa maissa ei 
kultarahaa ole kaytetty kiertokulun valineena sanottavasti 
muuta kuin vahittaiskaupassa, suurissa kauppatoimissa 
rahaa tarvittiin yksinomaan maksuvalineena. Ti'issa tar
koitetaan aikaa ennen yleismaailmallista talouspulaa, jol
loin viela monissa' maissa oli kultarahaa kiertokulussa; pu
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Ian aikana ~ai valittomasti sen jalkeen melkein kaikki ka
pitalistiset maat siirtyivat paperirahakannalle. 

Luottolaitoksen kehitys vahentaa kiertokul ussa olevan 
rahan tarvetta myos sen tahden, etta pankit suorittavat 
saatavien ja maksettavien selvittamista tilisiirtojen avulla. 
Jos A on velkaa B:lle 1000 markkaa, B C:lle 1000 mark
kaa ja C A:lle niinikaan 1000 markkaa ja jos kaikilla on 

, j; 	

tili samassa pankissa, niin koko 3000 markan yhteinen 
velkasumma voidaan suorittaa kayttamatta penniakaan ra
haa, siirtamalla k.o. rahasumma pankin tilikirjoissa tililta 
toiselle. Paljon laajemmat mittasuhteet saa tallainen 

clearing·liike silloin, kun perustetaan erityisia laitoksja 
sit a varten, esim. Lontooseen v. 1775 perustettu Clearing
House. Jonkinlaisen kasityksen dearing-liikkeen. laajuu
desta antaa v:n' 1928 tilanne USA:ssa: kateista rahaa oli 
liikkeella n. 5 miljardia doll aria, mutta yksin New Yorkin 
pankeissa suoritettiin tallaisia tilisiirtoj a 391,7 milj ardin 
dollarin arvosta. Meilla clearing-liiketta hoitaa Suomen 
Pankki, jonka kotimainen clearing-liike teki v. 1944 78,1 
miljardia markkaa., 

Mutta tahan clearing-liikkeen kehittymiseen sisaltyy 
suuri ristiriita. Se tosin helpottaa rahan kiertokulkua nor
maaliaikoina ja vahentaa suuresti kiertokulussa tarvitta
van rahan maaraa, mutta pulan aikana, jolloin Juottamus 
velkasitoumuksiin horjuu j a jokainen kapitalisti haluaa 
saada kateista rahaa, joutuu koko jarjestelma helposti se· 
kasortoon. Silloin ilmenee erityisen selvasti, etta velka
sitoumukset ja luottorahat eivat ole kapitalistisen jarjes-

UreA lHAO ~l!S gn;:} mmA 'BBqBJ BlS!fldpol BUB>!IB ugUIFll· 
kulta.rahat. Silloin kay selvaksi, etta luottorahojen perus
tana on kultaraha, kaikista vastakkaisista teorioista huoli
matta. 

Maksuvalineena toimiessaan raha kietoo yhteen suuren 
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joukon kapitalisteja. Jos joku heista ei kykene suoritta
maan sitoumuksiaan maaraaikana, vaikuttaa se heti kaik
kien muidenkin suorituskykyyn. Sen tahden maksuvali 
neen tehtaviii. suorittaessaan raha syventaa talouspulia ja 
voimistaa nUden tuhoisaa vaikutusta talouselamaan. 

Ennen kuin siirrymme tarkastelemaan rahan seuraavaa 
tehtavaa, on meidan hiukan taydennettava maaritelmaa 
kiertokulussa tarvittavan rahan paljoudesta. Edella tote
simme, etta kiertokulussa tarvittavan rahan maara on sa
rna kuin kiertokulussa olevien tavarain hintojen summa 
jaettuna samannimisten rahayksikkojen kiertonopeudella. 
Mutta koska rahaa kaytetaan myos maksuvalineena, on 
kiertokulussa tarvittavan rahan kokonaismaara, kun kier
tokulun ja maksuvalineiden kiertonopeus on maaratty, 
yhta suuri· kuin vaihdossa todellistuvien tavarain hintain 
summa (vahennettyna luotolla myytyjen tavarain hintojen 
summalla) ynna langenneiden maksujen summa vahennet
tyna toisensa tasoittavien maksujen summalla ja niiden 
kiertoliikkeiden lukumaara1l1, joissa sarna.' rahakappale 
toimii vuoroin kiertpkulun valineena, vuoroin maksun va
linee:1a. 

Maailmanraha 

Maailman markkinoilla rahat riisuvat kansallis:pukun
sa, kuten Marx sattuvasti maarittelee, j a esiintyvat luon
nollisessa muodossaan, kultatavarana. Sen tahden ei 
maailmanmarkkinoilla rahan tehtavia voi suorittaa paperi
raha eivatka ala-arvoiset metallirahat, vaan kulta tai ho
pea, joita kasitellaan painon mukaan. 

Maailmanraha toimii ennen kaikkea y lei sen a' 
m a k s u val i nee n a, silla maailmanmarkkinoilla ei ta
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varoita osteta normaaliaikana kiiteisellii, vaan luotolla. 
'Rahaa kiiytetiiiin ainoastaan siina tapauksessa, etta joku 
maa tuo jatkuvasti tavaraa ulkomailta enemman kuin vie, 
joten sen ulkomaan saatavat eivat riita velkojen maksuun, 

I jolloin erotus on suoritettava kullassa. 
Sotien ja muiden jarkytysten alkana, jolloin tavan'I 

~ 	 omaiset suhteet eri maiden valilla hiiiriintyviit eikii ku
kaan anna toisille luottoa, tiiytyy ainakin osa tavaroiden 
ostoista suorittaa kiiteisellii. Sellaisessa tapauksessa maa
ilmanraha toimii y lei sen ii 0 s t 0 val I nee n ii. Maa
ilmanrahalla on vielii kolmaskin tehtiivii, jota se suorittaa 
silloln, ktin sWi siirretiHin maasta maahan yleisen rikkau
den ruumiillistumana. Nain menettelevat kapitalistit esim. 
sotien aikana siirUien kultaa havion tai valuuttaromah
duksen uhkaamista' maista puolueettomiin tai vakava
valuuttaisiin malhin. Esim. toisen maailmansodan loppuI puolella saksalaiset suurkapitalistit ja natsiJohtaj at sijoit
tivat kultaa ja muita arvoja miljardien markkojen arvosta 
puolueettomiin maihln. MonasH kayttavat kapitalistit kul
Ian ulosvientiii myos poliittisena painostuskeinona. N ain 
tapahtui m.m. 1930-1uvun jalkipuoliskolla Ranskassa kan
sanrintamahallituksen kukistamiseksi. 

Lopuksi korostettakoon, etta raha ei ole vain sen edella 
selostettujen tehHivien summa,vaan etta kaikki nUo eri 
tehtiivat ovat Use asiassa ainoastaan ilmausta rahan ole
muksesta yleisenii vastikkeena. Rahan tehtiivien kehitys 
on seurausta tavaratalouden kehityksestii, Sikiili kuin ta
varatalous kehittyy, sikiili ilmaantuu rahalle uusia tehUi
viii ja kehiUyvat jo olemassa olevat tehHiviiL Heti syn
tyessiiiin on rahalla kaksi ensiksi mainitsemaamme tehUi
vaa, se toimii arvon mittana ja kiertokulun viilineenii. 

, 'Myohemmin i1maantuvat muut. Rahan tehtiivien kehit
tyessii i1maantuvat uudet rahamuodot: paperiraha, pankki
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setelit j.n.e. Kapitalistisen tuotantotavan' kehittyessa Ii
siHintyy rahan merkitys riiston valineena, sen avulla ei 
riistetii ainoastaan palkkaty6UiisHi, vaan myos pientuotta

. jia, sita kiiytetiiiin niin ikaiin heikompien kapitalistien tuo
tantovalineiden pakkoluovuttamiseen, kuten tulemme myo
hemmin nakemaiin. 

* :}
* 
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IV. PJV\OMA JA LlSAARVO 

Rahan muuttuminen paaomaksi 

Nyt tutustumme sellaisiin taloustieteellisiin kiisitteisiin 
kuin piiaoma ja Iisaarvo. 

Olemme jo nahneet, etta "tavarain kiertokulku on E~a
_oman Iaht9l<:2tJta:', etta arvolain vaikutuksesta tavaratuo-· 

.. ta!1Jo j()htaa tuotantovalineiden . yksityisomistuksen . 
tessa .. viilsiiimattomasti kapitalististen suhteiden syntymi
. seen, tavarantuottajain j akaantumiseen rikkaisiin ja kOY
hiin, tuotantovalineiden keskiHymiseen harvalukuisten pifa
omanomistaj ain kasiin j a laajojen pientuottaj ajoukkojen 
proletarisoitumiseen. 

Niinikaan olemme todenneet, etta paaoma esiintyy 
.kaikkialla ensimmaiseksi rahan muodossa. Alkuperaisen 
kasaantumisen kaudella se muodostui yksityisten henki16i
den kasiin keraantyneista raharikkauk~sta. Historiallisesti 
paaoma kaikkialla ilmaantui feodaalista maaomaisuutta 
vastaank<!.l!Ppjgjqg!L j a koronkisklJri~!1Iah~Qm~j§uyden 
muodossa. Sarna ilmio toistuu edelleenkin joka paivii kai-· 
kissa porvarillisissa maissa; jokaisen alkavan kapitalistin 
on ensin saatava miiiiriitty summa rahaa, ennen kuin ha
nesta tulee todellinen !O....italisti.I\.p "-

Mutta jos tyytyisimme ainoastaan toteamaan, eWi piia
oma on rahaa, niin emme lainkaan selvitUiisi kysymystii .. 
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silla raha. on ollut tunnettu jo tuhansia vuosia, mutta Riiii.: 
Om~tksL13g muYJll!l!._ya,s.tl!l1.YyJrL.mtka IIe.kellittyr:t~eJ:L fay~:. 
ratu2.i.annon i<l. vattJdon aikana. Milla tavalla raha mutit
tuu paaomaksi? 

Palatkaamme takaisin tavaran kiertokulkuun, jossa 
. olemme nahneet rahan suorittavan valittajan tehtavaa: ta
vara vaihdetaan rahaan ja raha taas (toiseen) tavaraan, 
eli kaavana: T....,..R~T. 

Taman yksinkertaisen tavaran kiertokulun vallitessa 
tavaran tuottaja myy tavaransa voidakseen ostaa toisia ta
varoita. Esim. pUliseppa vie vaimistamansa p6ydan mark

myydakseen sen, saadakseen poydan arvon rahan 
muodossa ja ostaakseen tuo11a rahalla itselleen elintar
vikkeita ja raaka-aineita: lautoja, liimaa j.n.e. tuotantonsa 
jatkamista varten. Puuseppaa ei ta11ain kiinnosta raha 
sellaisenaan, vaan ne hyadykkeet, joita han voi tuolla ra
halla ostaa. Han ei voi jattiHi niiden ostoa sllorittamatta. 
jos haluaa elaa ja jatkaa tuotantoaan . 

Kokonaan toisenlainen on kapitalistinen tavarankierto
kulku. Kapitalisti tulee markkinoille ensimmaiseksi 
omistajana; Han ostaa rahallaan tavaroita myydakseen ne 
ja saadakseen jaJleen rahaa. Rahat suorittavat keha
kierron: 

R-T-R (raha-tavara-raha). 

Toimitus alkaa rahasta ja paattyy rahaan. Sen' paa
maarana ei siis ole kulutus, kayttoarvon hankkiminen, 
vaan koko toimituksen tarkoituksena on vaihtoarvon, ra
han hankkiminen. N ayttaa siis silta, etta kapitalisti 
taa rahaa kiertokulkuun saadakseen sielta takaisin rahaa. 

asia onkin, mutta han haluaa takaisin enemman ra
haa kuin alkuaan pani liikkeelle. Vasta silla ehdolla, etta 
kapitalistin kiertokulkuun heittamat rahat paiaavat takai

211 



sin lisaantyneina, niista tulee paaomaa. Paaoman kierto
kulkua esittava kaava on niin ollen taydenneWiva seuraa
vanlaiseksi: 

R-T-R' eli R-T-R+r, 

jossa R' on suurempi kuin alkuperainen R. Rahan omis
taja sijoitti kiertokulkuun maariHyn rahasumman j a sai 
takaisin suuremman, t.s. sai aluksi sijoittamansa summan 
lisaksi vieHi jonkin maaran rahaa. Tata lisaksi tullutta 
summaa Marx nimittaa I i sa a r v 0 k s i, jota ei saa st'
kottaa niihin eri muotoihin, voittoon, korkoon j.n.e. joissa 
se tavallisesti esiintyy j a joista tulemme puhumaan my6
hemmin. 

Edella sanotun perusteella voimme todeta, etta p a a
o mao n lis a a r v 0 a . t u 0 t t a v a a r v o. Ainoastaan 
tama marxilainen maaritelma paaomasta jatkuvasti liik
kuvana, lisaarvoa synnyttavana arvona tekee mahdolli
seksi valttaii sen sekaannuksen, joka vielii nytkin vallitsee 
porvarillisessa taloustieteessii paiiomakasitteeseen nahden. 
Niinpii talliikin hetkelHi maassamme eniten kaytetyt ta
loustieteen oppikirjat (Gide, Harmaja, Winding Pedersen) 
selittavat giiiiomaksi kaikki tuotannon avulla syntyneet 
tuotantoviilineet, kayttaen paaoman muodostumista 
taessaan nimenomaan esimerkkeina alkukantaisten ihmisf ten tuotantovalineiden kehitysta, joten paleoliittisen kau
den villi oli jo Uiysiverinen kapitalisti, koska hanella oli 

J'
i·' 	 kivikirveensa ja nuijansa, ja silloinen tuotanto tietysti 

vastaavast kapitalistista tuotantoa. Sellaisiin j arjett6
myyksiin joutuu helposti, ellei ole halua tai rohkeutta ot
taa. selville niHa yhteiskunnallisia suhteita, joita p3aoma 
edustaa. 

Totesimme 'siis, etta paaomaksi muuttunut arvo saa 
merkillisen kyvyn lisaantya liikkuessaan. Siita taas puo
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lestaan seuraa, etta tama paaoman liike muodostuu loput
tomaksi, silla kapitalistin lisaarvon naika on rajaton, sita 
saadakseen han heittaa paaoman kiertokulkuun kerta toi
sensa jalkeen. Jos paaoman liike R-T-R' pysahtyisi, jos 
siihen osallistuvat rahat otettaisiin pOis kiertokulusta, nUn 
ne iakkaisivat tuottamasta lisaarvoa eivatka enaa olisi 
paaomaa. 

omistaj a, joka on taman liikkeen takana, muut
tuu kaiptalistiksi, jonka ainoana tavoitteena tassa toimin
nassa on yha suurempien rikkauksien kasaaminen. Lisa
arvoa hankkiessaan on kapitalistista aivan samantekevaa, 
rninkaiaisia tavaroita han ostaa ja myy. Jos lisaarvoa 
voisi saada ilmasta, ei kapitalisti sUinkaan ostaisi 
myisi koneita, puutavaraa, paperia ja muita hyodykkeita, 

kayttoarvo ei sellaisenaan lainkaan kiinnosta kapita
[istia. .Mutta koska arvoa ei voi erottaa kaytti:iarvosta, 
Uiytyy kapitalistin olla tekemisissa maarattyjen hyodykkei

kanssa .. 

Vaikka olemme nyt selvilla siita, etta paaoma synnyt
taa lisaarvoa, niin emme kuitenkaan vielii Heda, kuinka se 

miten lisaarvo syntyy. Piliioman kiertokulun 
kaava R-T-:--R' nayttaa viittaavan siihen, etta. osto ja 
myynti synnyttavat lisaarvoa. Nain selittavat monet ta
loustiet,eilij at nykyisinkin Iisaarvon muodostumisen vait
Uien, eWi vaihdossa kumpikin puoH v0ittaa, koska molcm
mat luovuttavat pois sellaisen hyodykkeen, jolla .ei 

kayttoarvoa ja saavat Walle sellaisen, jolla on kayt.; 

toarvo. Taman tapaiset selitykset pohjautuvat kUitenkin 
arvon ja kayttoarvon sekoittamiseen. Kayttoarvoja sil

pitaen luonnollisesti molemmat osapuolet voittavat 
vaihdossa, .mutta nyt on kysymys arvoista. Lisaarvoa ei 
muodostu yksinkertaisen tavaranvaihdon vaan tavaran 
kiertokulun vallitessa, jolloin raha toimii valittiijana, ja 
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lisaarvo esiintyy rahan muodossa. Ei kai se seikka, etta 
vaihtoon osallistuneet ovat saaneet itselleen tarpeellisen 
kayttoarvon vahemman tarpeellisesta tai kokonaan tar
peettomasta, lisaa alunperin liikkeelle lasketun rahan 
maaraa. 

Tavaran kiertokulku, jossa samansuuruisia arvoja 
vaihdetaan, ei voi synnyttaa lisaarvoa. J os esim. kauppias 
ostaa puusepalta 1000 markan arvoisen poydan 1000 mar
kalla ja myy sen jalleen taydesUi arvosta, niin hanella: on 
toimituksen lopussa sarna arvosumma kuin alussakin. Sa
moin kay, jos kauppias petkuttaa puuseppaa ja ostaa talta 
1000 markan arvoisen poydan 900 markalla ja myy sen 
taydesHi arvosta. Kauppias on tosin voittanut 100 mark
kaa, mutta puuseppa on saman maaran havinnyt, joten 
miUian todellista arvonlisaysta ei ole tapahtunut, arvo on 
ainoastaan siirtynyt toiselta toiselle. Jos pideUian silmalla 
kaikkia ostoja ja myynteja, niin silloin tavaroiden yhteiset 
hinnat vastaavat niiden arvoa, koska toisten havion tasot
taa toisten voitto j a painvastoin. Mitaan arvonlisaysta ei 
ole syntynyt siita, etta tavaroita on vaihdettu toisiin, ta
pahtuipa tuo vaihto rahan valityksella tai ilman, tapahtui
pa vaihto tavaranvaihdon lakeja noudattaen, t.s. taydesti:i 
arvosta tai niita rikkoen. 

Tosin voidaan vaittaa, eWi kauppapaaoma ja koron
kiskurin paaoma tuottivat voittoa nimenomaan siten, etta 
rikottiin tavaranvaihdon lakej a, ostettiin tavarat aile nB
den arvon ja myytiin yli arvon taikka sHten suorastaan 
ryostettiin hataan joutuneita lahimmaisia, kuten koronkis
kurit tekivat. Se on kaikki totta; ennen kapitalismia 
todellakin hankittiin silla tavoin ja kapitalistinen tuotan
totapa on kehittymisestaan suuressa kiitollisuuden velassa 
siten hankituille raharikkauksille, kuten olemme nahneet 
alkuperaiseen kasaantumiseen tutustuessarrime. Mutta ka
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pitalististatuotantotapaa emme voi ymmartaa tutkimalla 
kauppapaaoman ja koronkiskurin paaoman rikastumista
poja vanhalla ja keskiaj alla. Kautsky huomauttaa hyvin 
sattuvasti, eWi koska emme nisakkaista puhuessamme kay
ta esimerkkina munivaa nokkaelainta, nUn emme paa
·omaan tutustuessamme voi lahtea sen vedenpaisumuksen 
aikaisista muodoista, kauppa- ja koronkiskurin paaomasta, 
semminkin kun niiden luonne on suuresti muuttunut kapi
talistisen tuotantotavan aikana, kehitys on vienyt siihen, 
'etta ne ovat nyt sopusoinnussa nykyisin vallitsevien tava
ratuotannon lakien kanssa. 

Olemme nain ollen joutuneet ratkaisemattomalta nayt
iavan arvoituksen eteen. Lisaarvo ei synny, tavarankierto
kulusta, sillii ei osto eika myynti luo lisaarvoa. Mutta toi
saalti1 ei lisaarvo voi syntya my6s tavaran kiertokulun pii
rin ulkopuolella. Tosin voi tavaran ostaja sen ulkopuo
lelia lisata ostamansa tavaran arvoa jalostamalla sita 
edelleen, mutta alkuperainen arvo jaa entisen suuruiseksi. 
Jos eslm. suutari ostaa nahkaa ja muita raaka-aineita 

markan arvosta ja valmistaa niista jalkineet, niin 
jalkineiden arvo lisiiantyy ainoastaan silla maaraIla, min
ka suutari kaytti niiden valmistamiseen yhteiskunnallisesti 
valttamat6ntii ty6ta, raaka-aineiden arvo, ei ole lainkaan 
kohonnut· 

Tyovoima tavarana 

Edella esitetyn arvoituksen ratkaisu sisaityy Marxin 
oppiln ty6voimatavarasta. 

Tarkastakaamme viela paaoman yleista kaavaa 
R'. Se on kokoonpantu kahdesta osasta: R-T, tavaran 
osto ja T-R', tavaran myynti. Tavaranvaihdon lakien 
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mukaan pitaa R:n arvon olla yhtii suuri kuin T:n arvo ja: 
T:n arvon yhta suuri kuin R' (eli R+r:n) 'arvo. Se on 
mahdollista ainoastaan sillii ehdolla, ettii T:n arvo suu
renee osto- ja myyntitoimitusten valisena aikana. Jos 
markkinoilta olisi loydettiivissii sellainen tavara, jonka 
kayttiimihen loisi arvoa, niin etta e.m. kaava olisi R-T
R' asemcsta R-T ... T+t ... R', nUn silloin lisiiarvon sa
laisuus olisi ratkaistu. 

Sellai:-en tavaran kapitalisti todella loytaa 
ta, se on tyovoima. 

"Tyovoimalla eli tyokyvylla tarkoitamme 
ruumiillisia ja henkisHi kykyja yhteensii, 
on ruumiillisessa olemuksessaan, elaviissii 
dessaan, ja jotka han panee 
tuottaa 

perusominaisuus, joka ~rot

on aina ollut ja tulee aina 
mutia tavaraksi tyovoima muuttuu 

tuotantotavan aikana. Olemme jo tu
a[:uperaisen kasaantumisen yhteydessa niihin 

joita kiiyttamalla miljoonilta pientuottaj ilta 
.Wn tuotantoviilineet ja saatettiin heidat sel

laiseen asem3an, ettei heille j aanyt muuta keinoa v1iltta
mattomien kulutustarvikkeiden hankkimiseksi kuin tyovoi
mansa, ainoan omistamansa tavaran myyminen niille, joi
den hallussa tuotantovalineet olivat. 

.TY?Y.?!ITl<l i1maantui siten tavarana markl<iD9jll~L rn.l!tta 
sen edellytyksena on ensiksikin. tyoYQimat~Y~nHl omista:. 
jan taysin yaEaa 0rnistusoikeus t.av<l~aansa. Tyovoiman 
omistajan, palkkatyolaisen taytyy olla vapaa, hiin ei saa 
olla orja eikii maaorja, vaan juridisesti vapaa henkilo, joka 
voi mielensa mukaan maariita tyovoimatavaransa kayttii

!) Marx: Paaoma, I osa, s. 179, 

216 

misesta. Toiseksi hiinen on oltava vapaa tuotantoviili

neista, niin ettei han voi harjoittaa' itsen~iistii tuotantoa, 

sillii jos hanelJii olisi tuotantovalineita ja 

elintarvikkeet, han tuottaisi ta:varoita ja mYlsl 

kinoilla eika suostuisi myymaan tyovoimaansa. 


Lisaksi on otettava 
j aada tavaraksi, 

varaa. Tiima seikka kuvastuu myos eri maiden lainsaadan
l10ssa joko suoranaisina maarayksinii siita, miten pitkiiksi 
aikaa tyovoimaa saa myyda ja ostaa tai sitten saiidoksina 
irtisanomisajan pituudesta, joka esim. meidiin maassamme 
on tavallisesti kaksi viikkoa, t.8. meilla palkkatyolainen 
myy tyovoimansa kerrallaan kahdeksi viikoksi. 

Tarkastelkaamme nyt hiukan liihemmin tiitii merkillista 
tyovoimata varaa. 

Kuten kaikilla muillakin tavaroilla silla on kaksi omi
naisuutta, se on seka kayttoarvo etta arvo. Tyovoimatava
ran kiiyttoarvo on sen kyky luoda tavaroita, arvoja, mu
kaan lukien myos lisiiarvo. Kapitalisti ostaa nimenomaan 
tiimiin tyomiehen tyokyvyn eikii itse tyota, kuten tavalli 

sesti virheellisesti kuvitellaan. Tiima ero tyokyvyn eli tyo
voiman ja tyon valilla on hyvin tarkea, silla vasta saa
maJla sen selville Marxin onnistui 
Iisaarvon tuottamisen salaisuus, 
Uineet taloustieteilij at olivat 

Tyovoimatavaran kaytt6arvo luueIiIMeli:1i:1l1 

sessissa. Kaikki muut tavarat 
t<'ivat 
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tettuna luo uusia arvoja. Siina suhteessa ty6voimatavara 
eroaa kaikista muista tavaroista. 

Siirrymme kasittelemaan ty6voimatavaran arvoa. Mikii 
maaraa sen suuruuden? Sen sam 0 ink u ink a i k
kien muidenkin tavarain arvon maaraii 
sen ·t u 0 t tam i see n j a s i ism y 6 s u u delle e n 
t u 0 t tam i see n tar v itt a v a y h t e i sku n n a 1 I i
s est i val t tam a t 6 n t y D a i k a. 01emme to den

neet, etta ty6voima on sarna kuin ty6miehen ty6kyky. Se 
on olemassa ainoastaan niin kauan kuin ty6mieskin on 
olemassa, niin kauan kuin ty6mies saa e!i:imansa yllapita
miseen valWimatt6man maaran ravintoa, vaatteita y.m. 
kulutustarvikkeita. Noiden tarvikkeiden maara riippuu 

k.o. maan ilmastollisista j a muista luonnoneh

doista seka historiallisesta ja sivistyksellisesta kehityk

sesta. Sen tahden ei noiden ty61aisen olemassaololle valt

tamaUomien 

"painvastoin 

voiman arvon 

tekija." 1) 


TyoHiisen omien tarpeiden 
voa maariteltaessa ottaa 
toimeentulolle valttamaUomat tarvikkeet, silla. ty6mies ei 
ole kuolematon, muUa tyovoiman tarve on jatkuva. Siksi 
ty6miehen on pidettii.va huoH seuraajiensa tuottamisesta, 
hanellii taytyy oHa mahdollisuus elattaa perheensa. Menot 
perheen yllapitamiseen kuuluvat nUn ollen myos tyovoi
man tuotantokustannuksiin, ja sita tarkoitusta varten kay
tettyjen tarvikkeiden arvo sisaltyy tyovoiman arvoon. 

Korostettakoon tassa viela kerr an, etta ty6voiman ar
voa ei pida kasittaa miksikaan vakinaiseksi suureeksi. Se 

1) Marx: PiHl.OIIIla, I oo,a, s. 182. 
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teissa, nousee 
mentulutarvikkeiden 

sen 
arvo muutiuu 

muuttuessa. Mutta kysymyksessa olevassa 
maassa maarattyna all,ana on sen suuruus varsin maa
ratty ja vakinainen. 

01emme tahan saakka pUhuneet ainoastaan tyovoiman 
arvosta, my6hemmin naemme, etta aivan samoin kUin ta
varan arvo esiintyy markkinoilla hinnan muodossa, aivan 
samoin tyovoiman arvo saa markkinoilla hinnan muodon, 
jota nimitetaan tyopalkaksi. yhteydessa toteamme 
ainoastaan era an erikoispiirteen, joka erottaa ty5voiman 
hinnan mUiden tavaroiden hinnoista, nim. sen, etta tyo
mies saa ty6voimatavarastaan saarinollisesti maksun vasta 
sen jalkeen, kun kapitalisti on kuluttanut siUi jonkin aikaa, 
esim. meilla tavallisesti viikon tai kaksi viikkoa. Tyi)lai
nen antaa siis saannollisesti luottoa kapitalistiHe, luovut
tamalla talle tavaransa velaksi. 

. Naiden yteisten huornautusten jiHkeen voimme palata 
viela hetkeksi tavaramarkkinoille, joilla kapitaJisti ostaa 

tuotannossa tarvittavat ainekset, niiden 
joukossa myos tyovoiman ja saa luonnoUisesti Uiyden 

noiden tavaroiden kuluttamiseen. Kapitalistin 
ensimmaisen osan kehakierrostaan, 

tyovali

suorittamaan tolmitUKsen tOista puolta, muuttamaan osta
miaan tavaroita takaisin rahaksi, silla siina han ei mitaan 
vOittaisi, vaan hanen on kaytettava ostamansa 
miiiiriitylla tavalla, saadakseen sitten niistii myydessiiiin 

. ei ainoastaan sijoittamaansa rahasummaa, vaan myos 
arvoa. 

Tarkoitusta varten on kapitalistin poistuttava ostamien
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sa tavarain kanssa meluisilta markkinoilta ja sulkeudut
tava joksikinajaksi aineellisen tuotannon pyhimmasta py"' 
himpaan. "Entinen rahanomistaja kulkee etunenassa k a
pit a lis tin a, ty6voiman omistaja seuraa hanta h a
n e n t y 6 I a i sen a a n, toinen merkitsevasti myhaillen 
ja toimintaintoisena, toinen arkana, vastustellen, nUn kuin 
se, joka on vienyt oman nahkansa myytavaksi ja jolla nyt 
ei ole muuta odotettavaa kuin sen parkitseminen." 1) 

Arvonlisaysprosessi 

Ennen kuin seuraamme kapitalistia ja ty61aista tuo
tantolaitokseen, jossa lisaarvo syntyy, onehka paikallaan 
palauttaa mieliin eraita jokaiselle ty6prosessille olennaisia 
peruspiirteita, joista jo puhuimme taman kirjan ensimmai-~ 

. sessa luvussa. 
Ty6 on toimintaa, jossa ihminen kuluttaa ty6voimaansa 
kayttaen hyvakseen luonnon lakeja, jotka han yhteis

kunnan kehittyessa oppii yha paremmin tuntemaan, ottaa 
luonnosta kaiken, mita toimeentullakseen tarvitsee. Ti:issa 
mielessa ty6 on inhimillisen yhteiskunnan olemassaolon 
ikuinen edellytys. 

Tiedamme jo, etta tyoprosessissa. tarvitaan ihmisen ty6
voiman tarkoitusperaista kayttamista, ty6n esineita j a ty6
valineiUL Kahta viimeksi mainiUua, nim. tyon esinetta j a 
ty6valinetta Marx nimittaa yhteiselUi nimeita tuotantova
lineiksi. 

Kaikki edellalueteltu on olennaista tyoprosessille yleen
sa, tapahtuipa se minkalaisessa yhteiskunnassa tahansa, 
Mutta itse ty6 on historiallisen kehityksen eri aikakausina 

I) Marx: Piia0111a, I 05a, 187 
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jarjestetty hyvin eri tavalla, ja sen vuoksi emme voi kapi
talistisesta tuotannosta puhuessamme rajoittua ainoastaan 
naiden yleisten tunnusmerkkien luettelemiseen, vaan on 
meidan lahemmin tutustuttava niihin seikkoihin, jotka 
-erottavat kapitalistisen ty6prosessiri kaikista muista. Tar
keimmat niista ovat seuraavat kaksi: 

Ty6lainen tyoskentelee kapitalistin valvonnan alaisena 
ja tyoskentelee kapitalistin hyvaksi, t.s. tyon tuote on 
kapitalistin omaisuutta. Nama erikoispiirteet johtuvat sii
ta, eWi kapitalisti on ostanut tyovoimatavaran ja hanella 
tavaravaihdon lakien mukaan on oikeus sen kayttamiseen. 
Silla perusteella kapitalisti pakottaa ty6Iaisen ty6skentele
maan tuotantovalineilla, jotka nekin kuuluvat kapitalistille. 

Tuotantoprosessin alettua jalostaa ty61ainen koneiden 
tai tyokalujen avulla tyon esineUa valmistaen siita maa
ratyn tuotteen. Tama prosessi on seka kaytt6arvojen etta 
arvojen tuotantoa, silla vaikka ty6lainen ei olekaan itse
ni:iinen tavarantuottaja, niin han kuitenkin valmistaa 

tavaroita, Joita tama ei kayta omien tarpeittensa 
tyydyttamiseen, vaan myy ne markkinoilla. 

Kuluttaen tyoHian konkreettisessa muodossa ty61ainen 
valmistaa maaratyn kaytt6arvon, poytia, jalkineita, kir
veita. Mutta samaHa hanen tyonsa, on abstraktista tyoHi, 
yhteiskunnallisesti valttamaHoman ty6ajan kuluttamista, 

siksi se luo myos arvoa. 

Katsokaamme nyt, kuinka suureksi sen tuotteen. arvo 
iulee, jonka kapitaJisti valmistuttaa ostetulla tyovoimalla 
ja tuotantovalineilla. Aluksi voimme tyytya tutkimaan 
ainoastaan kapitaliStin ja yhden tyomiehen valisia suh

pitaen kuitenkin koko ajan mielessa, etta todellinen 
. kapitalisti kayttaa samaan aikaan suurta joukkoa tyolai
sia. Voimme ottaa esimerkiksi \)uonekalutehtaan laskeak
semme, miten suureksi siella valmistetun p6ydan arvo tu
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lee siina tapauksessa, etta kapitalisti or Jstanut kaikki 
tuotantoviilineet samoin kuin ty6voim :.nkin nnden tay
desta arvosta. Todellisuudessa kapitalistit eivat lahimain

aina maksa tyaHijselle taman tyavoiman arvoa vas
taavaa 
mukaan lisaarvo syntyy 
kej a tarkasti noudatetaan, niin on meidan nyt oIetettava~ 
etta my as tyovoimasta on maksettu sen taysi arvo. 

Olettakaamme, etta poydan valmistamiseen kaytetaarr 
lautoj a j a vaneria, siis raaka-aineita 2600 markan ar
vosta, mika vastaa 26 tuntia yhteiskunnallisesti valtta
matonta tyota, vareja, liimaa y.m. apuaineita 600 markan 
arvosta eli 6 tuntia yhteiskunnallisesti valttamatonta tyota 
ja etta tyolainen kuluttaa koneita ja tyavalineita 400 mar

arvosta, joka vastaa 4 tuntia yhteiskunnallisesti valt 
tamatanta tvota. siis yhteensa 3600 markan arvosta tuo-I 


fl Kaikki nama tuotantovalineet oval 
~ (etun tyon tuo"tteita, jo esineellistynytta 
lIe valttamatonta tyata. Arvoina niiden taytyy sailya, vaikka 

I 
~ :-Ie luontaismuodossaan haviaisivatkin. Kayttaen tarkoi


tuksenmukaisesti tuotantov~i1ineita tyoUiinen valmistaa 

uuden kayttoarvon, joka laadullisesti eroaa noista tuotan

tovalineista, poyta on jotain muuta kuin ne laud at, joista 


If' se valmistettiin ja ne h5ylat y.m. tyokalut, joilla se val

I' 

mistettiin. Mutta nUden arvo ei kuitenkaan ole havinnyt, " ~, vaan siirtynyt uuteen kayttoarvoon, tassa tapauksessa
4

ij. 
uusi~ , kayttoarvo, sen 

I uuteen tuotteeseen. olisiPJ 

~ annetttl esim. suutarille, nUn niita ei olisi kaytetty tarkoi
:11 tuksenmukaisesti, tuloksena ei olisi ollut poyta; ei aina
til 
I 
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kaan kunnollinen, joten tuotantovalineiden arvo olisi ha
vinnyt. 

Samaan aikaan puusepan tyo merkitsee uutta yhteis
kunnallisesti viilttamattoman tyon kulutusta, uutta ab
straktisen tyon kayWimista, ja siten han liittiia uutta ar
voa tuotteeseen. Puuseppanii han valmisti uuden kaytto
arvon, p6ydan, ihmisena, joka kulutti jonkin maaran tyota 
yleensa, sen konkreettiseen muotoon katsomatta, han loi 

. uutta arvoa. 
Jos otaksumme, etta tyomiehen 

yIHipitoon vuorokauden aikana valttamatt6mien elin- y.m. 
kulutushyodykkeiden tuottamiseen tarvitaan 4 tuntia 
teiskunnallisesti valttamatonta tyota, mika vastaa, sano
kaamme 400 markkaa, niin hanen tyovoimansa paivaarvo 
on silloin 400 markkaa, jonka kapitalisti hanelle tinki
matta suorittaa. Jos poydan valmistaminen vie aikaa 
4 tuntia, nUn saamme sen arvoksi: 

2600 joka vastaa 26 tunfia 
600 " " " 6 " 
400 " 4

" 
tyovoiman palvaarvo .. . 400 " " 4 " 
poydan arvo ......... . joka vastaa 40 tuntia 


Nain ollen neljan tunnin aikana valmistetun tuotteen 
arvo on yhta suuri kuin sen piiaoman arvo, jolla huone
kalutehtailija oli ostanut tuotantovalineet ja tyovpiman. 
Jos kysynta j a tarjonta vastaavat toisiaan, joutuu han 
myymiian p6ydan sen arvosta eli 4000 markasta, saaden 
siis ainoastaan takaisin alkuaan sijoittamansa paaoman. 
Mitaan lisaarvoa ei niin,ollen syntyisi, jos tyomies todella 
voisi lopettaa tyonsa silloin, kun han on 1uonut tyovoi
mansa arvoa vastaavan arvosumman, siis esimerkissamme 
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Mutta kapitalisti onkin ostanut ty6voiman koko pai
vaksi ja maksanut tyomiehelle siita sen Uiyden paivaarvon, 
joten kapitalistin mielesta tyovoiman kaytuiminen 
paivan aikana on hanen oikeutensa, aivan samoin kuin 

saa oikeuden kayttaa hevosta, jonka han vuokraa pai
vaksi. Se seikka, eWi ty6voiman paivittainen ylliipito 
maksaa ainoastaan 4 tunnin tyotuotteeet, vaikka tyovoima 
voi vaikuttaa, tyomies voi ty6skennella 8-16 
etta sen paivan kuluessa luoma arvo on paljon. 
kuin sen oma paivaarvo, ei vaikuta asiaan. Kapitalisti pi
taa kiinni kayttooikeudestaan ostamaansa tavaraan. ja pa
kottaa tyomiehen tyoskentelemaan edelleen, sanokaamme 

tuntia, 

toiset 4 tuntia.'j: Ty6miehelle annetaan toisen poydan valmistamiseen 
tarvittavat raaka- ja apuaineet ia iltaan mennessi:i on ja1
ieen poyta valmis. • 

Kapitalistilla on kaksi p6ytaa, joiden yhteinen arvo on 
tietysti 8000 markkaa, silla tyoiaisen iltapaivalla suoritta
ma tyo liUH tuotteeseen saman uuden arvomaaran, 400 
markkaa kuin aamupaivankin tyo. Mutta poydat tulivat 
maksamaan kapitalistille vahemman, nimiWHn 

puutavaraa ............. . 5200 mk 
apuaineita ............. . 1200 " 
ty6valineiden kuluminen 800 " 
tyovoiman paivaarvo 400 " 

kapitalistin menot ....... . 7600 mk 


Myydessaan tuotteensa markkinoilla niiden arvosta ka
pitalisti saa 8000 markkaa, joten voitoksi jaa 400 mark
kaa. Tavaranvaihdon lakeja ei ole lainkaan rikottu, kapi
talisti on maksanut kaikista ostamistaan tavaroista niiden 
taytta arvoa vastaavan hinnan, mutta siita huolimatta han 
saa rahojensa kehakierron jiilkimmiiisen osan paatyttyii 
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suuremman rahasumman kUin mita aluksi sijoitti kierto~ 
kulkuun. Rahat ovat suorittaneet liikkeen R-T-R', ne 
ovat synnyttaneet lisaarvoa. Raha on muuttunut p~iii

Qmaksi. 

Kysymyksen ratkaisu on sUs se, eWi ty6voima kulu
tettuna luo uutta arvoa, joka on suurempi kuin tyovoiman 
Qma arvo, tai toisin sanoen, tyovoiman arvo on pienempi 
kuin tyoliiisen luoma uusi arvo. Tyovoiman yWipWimi
seksi ja uusintamiseksi, t.s. ty6Hiisen ja hanen perheensa 
ioimeentulolle valttamattomien hyodykkeiden tuottamiseksi 
riittaa korkeintaan 4 tunnin tyo, mutta tyoHiinen 
kykenee tyoskentelemaan paiviWiin paljon kauemmin,ja 
kapitalisti tuotantqvalineiden omistajana pakottaa hanet 

Taman lisaty6aj an aikana luotu arvo on lisaarvoa, 
jonka kapitalisti anastaa korvauksetta itselleen. Sen tah
den on tyoprosessi kapitalistisessa tuotantolaitoksessa aina 
samaan aikaan tavaran j a lisaarvon tuotantoprosessi. 

Kaikkien viiarinkasitysten viiltHimiseksi sanottakoon jo 
Hissa, eWi esimerkissamme suoritettu tyopiiivan jakami
nen kahteen osaan, aamupaivan neljaiin tuntiin, joiden 
aikana tyoHiinen tuotti tyovoimansa paivaarvoa vastaavan 
arvosumman ja iltapaivan neljiHin tuntHn, joiden aikana 

loi lisaarvoa kapitalistiJie, on tehty vain asian ym
martiimisen heipottamiseksi. Yhta hyvin voitaisiin jo
kaista tyotuntia tai -minuuttia tarkastella samalta kannalta 
kahteen osaan jakaantuneena. Samoin on mUis.tettava, 
.etta jos tyomies kieltaytyisi tyoskentelemasta yli neljiin 
tunnin tai jos kapitalisti ei haluaisi kiiyttiiii hiinen tyovoi
maansa enempiia kuin neija tuntia, t.s. enempiia kuin sen 
aj an, mika esimerkissamme oletettiin tarvittavan tyovoi
man piiivaarvoil vastaavan arvosumman luomiseen, niin 

kaRitali$ti ei maksaisi hanelle tyovoiman paiva
arvoa (esimerkissa 400 mk) kokonaan, vaan ainoastaan' 
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osan siiUi, ehkapuolet (200 mk), joten kapitalisti saist 
joka tapauksessa hanen tyostiHin lisaarvoa. Nain todelli
suudessa tapahtuukin byvin usein esim.talouspulien ai
kana, jolloin tyopaivan tai tyoviikon lyhentyessa palkkoja 
vastaavasti alennetaan. 

Kapitalististen tuotantosuhteiden luonne 

Nyt olemmeehtineet niin pitkalle kapitalistisen tuotan
totavan tarkastelussa, etta voimme lyhyesti Iuonnehtia ne 

,f· erikoisuudet, jotka ovat ominaisia kapitalistisille tuotanto
;i 
;~t suhteille ja jotka erottavat ne aik~l.isemmin vallinneista 

tuotantosuhteista. 
Jo aikaisemmin olemme nahneet, etta kapitalismi on 

tavaratuotantoj arjestelma. Se· eroaa yksinkertaisesta tava
ratuotannosta paitsi sHna, etta sen vallitessa melkein 
kaikki tyon tuotteet muuttuvat tavatoiksi, ennen kaikkea 
siina',· etta . tavarat ovat paaoman tuotteita,· etta arvon 
ohella tuotetaan lisaarvoa. Tuotteider:l muuttulTliflen tava
raksi on kapitalismin aikana siina. maarin vallitseva i1mio~ 
etta ty6voimakin muuttuu tavaraksi. 

. Tyovoiman muuttuminen tavaraksi erottaa kapitalisti
seif tu6t~rttotavafl kaikista muista sitaedeltaneista tuotan"" 
tbtavoista, joiden aikana palkkatyovoiman kaytt6 oli poik .. 
keustapaus. Yksinkertaisen tavaratuotarinon aikanaty6lai" 
nen oli itsen~inen tuottaja, tuotantov~lineittensa omistaja~ 
mutia kapitalismin aikana hanesta on tullut ty{)voimansa 
myyja, palkkatyolainen. ,Silta on onu! siurauksena val.:. 
tava Iaadullinen n1Uufos -ta:varatalouden. tuotantosuhteiden 
kehityksessiL Neovatrhllutti.me&sovittamattomIWsi luok
kavBstakohdiksf palkknty6n ja paaoinan ;valilla. "Paa-

2!S 

ouian suhde palkkaty6hon maaraa taman tuotantotavan 
koko luonteen", toteaa Marx. 

-Nuo luokkasuhteet ilmenevat ennen kaikkea lisaarvon 
tuotannossa, joka on kapitalistisen tuotannon viHit6n ta
~oite ja maaraava motiivi. Se on koko kapitalistisen tuo
tantotavan perusta. K:apitalisti o:nistaa iuotantovalineet. 
Tyohiisella ei nuta ole. Sen johdosta muodostuvat uudet 
tuotantosuhteet,. joiden vallitessa kapitalisti tuotantova'li
neiden omistajana saa tilaisuuden riistaa tyolaisia, 
ei ole muuta mahdollisuutta valttamatt6mien hyodykkei
den hankkimiseen kuin tyovoimansa myyminen kapitalis
tille. 

K:apitalististen tuotantosuhteiden pe
r u s tan a 0 n nUn ollen t u 0 tan t 0 val i n e ide n 
k a pit a lis tin e nom i stu s ja p a I k kat yon 
r i i s t 0, 1.s. t yo I ? i s ten t u 0 t tam anI i s a a r
von a n as tam i n e.n. 

K:apitalististen tuotantosuhteiden vallitessa tuotantova
!ineet, jOiden pitaisi olla ihmisen apUlla taman taistellessa 
luontoa vastaan, ovat tyolaista vastassa itsenaisena paa
oman voimana, joka on hanelle vihamielinen, riistaa ja. 
orjuuttaa banta. K:apitalismi kehiWia tuotantovoimia 
suunnattomasti, mutta koska tuon kehityksen perustana on 
paikkatyoliiisten riisto, lisaarvon tuottaminen, nUn tuotall
tovoimien kehitys merkitsee samaHa tyovaenluokan orjuu
den lisaantymista, tyon ja paaoman valisten luokk~vasta
kohtien syvenemista. 

Tulos on se, etta kapitalistisen jarjestelman oleellisin 
piirre on kiihkea taistelu palkkatyovaenluokan ja kapita
listiluokan, riistettyjen ja riistajien valilla. Tata taistelua,.. 
joka painaa leimansa kaikkien porvarillisten maiden yh
teiskunnalliseen· elamaan, ei voi enempaa kuin muitakaan 
kapitalistisen yhteiskunnan ilmioHii j a sen talouden kehi
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tyslakeja kasittaa, ellei tunneta kapitalismin sisinta omi Erilaisten tuotannontekijain merkitys arvon Iisaamisessli 
naisuutta, lisaarvon tuotantoa ja sen anastamista kapita

listiluokan toimesta. Sen tahden Lenin nimittaakin lisa
 Kapitalistiseen tuotantoon ottaa osaa erilaisia tekij6ita, 
arvoteoriaa Marxin taloudellisten oppien kulmakiveksi. kuten koneet, raaka-aineet ja ty6lainen. Niiden merkitys 

Marx todisti, etta paaoma ei ole mikaan esine, vaan arvon j a lisaarvon muodostumisessa on erilainen. Tuotan
maaratty yhteiskunnallinen tuotantosuhde, jonka vallitessa tovalineet, jotka kulutetaan tavaraa valmistettaessa, eivat 
toinen luokka on tuotantovalineiden omistaja, kun taas kuitenkaan arvoina havia, vaan niiden arvo siirtyy uuteen 
toinen luokka, joka ei niita omista, on pakotettu myymaan tuotteeseen ty61aisen konkreettisen, kaytt6arvoja luovan 
ty6voimaansa tavarana tuotantovalineiden omistaj ille j a tyon ansiosta. Mutta valmistaessaan uuden tuotteen ty6
joutuu siten riistetyksi. Marx oli ensimmainen, joka to lainen liittaa samalla entiseen, tuotantovalineissii esineel
disti ti,eteellisen patevasti, etteivat tuotantovalineet, tehdas listyneeseen ty6h6n uutta ty6ta lisa ten siten entiseen ar
rakennukset, koneet, ty6kalut, raaka-aineet ja valmiit tuot -" voon uutta arvoa, koska hanen ty6nsa on paitsi konkreet
teet ole sellaisenaan paaomaa, vaan etta ne muuttuvat,I

,I tista, m.y6s abstraktista, osa yhteiskunnallisesta ty6sta. 
paaomaksi vasta maaratyissa yhteiskunnallisissa olo'issa, Kuten jo tunnemme, muodostaa lisaarvo osan tuosta ty6Ii 

~i jolloin niitii kaytetiian riiston valikappaleina, jolloin nii prosessin aikana muo.dostuneesta uudesta arvosta. 
,} den avulla tuotetaan lisiiarvoa, hiin siis todisti, etta paii Se paaoma. joka kaytetaan tuotaritovalineiden ostami

oma on lisaarvoa tuottava arvo. .,eeD, ei siis muutu ty6prosessin aikana miiiiriillisesti. JosII 

Taman huomioonottaen ei ole mitaan ihmeellista sUnii. esim. huonekalujen valmistusta harjoittava kapitalisti kayt
ettii porvarillinen taloustiede pitiiii paaomana, kuten olem Hiii tuotantovalineiden ostamiseen 3600 markkaa, niin tuo 

, me jo todenneet, kaikkia tuotantovalineitii alkeellisista Ki arvomaara esiintyy sellaisenaan valmiin p6ydan arvossa.Ii
!i': vikirveista lahtien j a yrittaa todistella tuolla paaomal1a "Siis se paaomanosa", kirjoittaa Marx, "joka muuttuu tuo

sellaisenaan olevan se merkillinen ominaisuus, etta se tantovalineiksi, s.o. raaka-aineiksi, apuaineiksi j a ty6vali11 
tuottaa tuloja yhteiskunnallisista tuotantosuhteista riippu neiksi, ei tuotantoprosessissa muuta arvonsa suuruutta. 
matta. Samoin on porvarillinen taloustiede jo vuosikym Sanon sita sen tahden konstantiksi, p y s y v a k sip a a
menien ajan yrittanyt kumota Marxin arvo- ja lisaarvo :' 0 man 0 s a k s i eli Iyhyemmin p y s y v a k sip a a
teoriaa ja kun se ei ole onnistunut, ovat sen uudemmat omaksi. 

'J" edustajat alkaneet seli±taa, ettei arvolla enempaa kuin Ii: Sita vastoin paaoman ty6voimaan kiinnitetty osa muut
saarvolla ole mitaan oleellista merkitysta taloustieteessa, taa tuotantoprosessissa arvoaan. Se uusintaa oman vasj, vaan etta ne 'voidaan kokonaan sivuuttaa, Tuskinpa tar tikkeensa ja tuottaa sita paitsi ylijaiimiin, lisaarvon, joka
vinnee etsia selvempaa todlsfetta Marxin arvoteorian paik taas voi vaihdella, olla suurempi tai pienempi. Tama osa 
kansapita\'yyde;~ta kuin s~, etta sen vastustajat o~at olleet paaomaa muuttuu jatkuvasti pysyvasta suureesta vaihtele
pakotettuj a heittamaan tuon kansantaloustieteen keskei vaksi. Sanon sita sen tahden v a i h tel e v a k sip a 'a
simman kysymyksen kokonaan syrj aan. o ill a nos a k s i eli Iyhyemmin v a i h tel e v a k sip a a
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om a k s i. Samat paaoman osat, jotka tyoprosessin kan
nalta katsoen jakaantuvat objektiivisiin· ja subjektiivisiin 
tekijoihin, tuotantpvalineisiin ja tyovoimaan, jakaantuvat 
arvonlisaysprosessin kannalta katsoen pysyvaan piHi.omaan 
ja vaihtelevaan paaomaan.' 

Pysyvan paaoman Marx merkitsee kirjaimeUa c (sa
nasta constant = pysyva), vaihtelevan kirjaiinella v (sa
nasta variable vaihteleva) j a lisaarvon kirjaimella m 
(sanasta Mehrwert = lisaarvo). 

J ako pysyvaan ja vaihtelevaan paaomaan on erityisen 
tarkea, koska ainoastaan sen avulla saadaan selville paa
oman eri osien merkitys arvonlisayksessa, se osoittaa, etta 
ainoastaan tyo on kaikkien arvojen Hi.hde, rikkauden 1sa. 
Tarna jako paljastaa ne maaratyt yhteiskunnalliset suh
teet, joiden vallitessa arvo j a lisaarvo syntyvat. Helposti 
ymmiirrettavista syista porvarilline!ll kansantaloustiede 
tuntee ainoastaan paaoman jakaantumisen kiinteaan ja 
liikkuvaan, siis jaon, joka kuvastaa sijoitetun paaoman eri 
osien kiertoajan erilaisuutta. Tama johtuu kasityksesta,. 
etta koko paaoma tuottaa voittoa, olipa se sijoitettu tuo
tantovalineiden tai tyovoiman ostamiseen. 

Marxilainen taloustiede kumoaa perusteellisesti sellal
sen kasityksen todistaessaan, eWi ainoastaan kapitalisti
sissa tuotantolaitoksissa tyoskentelevien palkkatyolaisten 
tyo Iuo uutta arvoa. SamaHa se pystyy myos todistamaan, 
kuinka paljon se sWi luo. 

Alkuaan sijoitettu paaoma, jonka merkitsemme kirjai
mella C, on yhta kuin c+v· (pysyva paaoma ynna vaihte
leva paaoma). Tuotantoprosessissa tuohon summaan tulee 
lisaksi lisaarvo m, joten C muuttuu C', ja siten C' = s+ 

• \! 

V+fil. Tal jos haluamme esittaa asian luvuilla ja oletam
me jo aikaisemmin kayttamamme esimerkin mukaan alku-

I) Marx: Piiliorna, I osa, s. 216. 
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peralsen paaoman 7600 markan suuruiseksi, joka jakaan
tui seuraavasti: c7200+v400, niin tuotantoprosessin 10
pussa jakaantui kokonaispaaoma C'8000 = c7200+v400 
+m400. Siis tasta 8000 markan paaomasta 7200 mark
kaa on ainoastaan tuotantovalineista sellaisenaan siirty
nyWi arvoa, kun taas loppu, 800 markkaa eli v+m edus
taa uutta arvoa. 

ollen ei pysyvan paaoman suuruudella ole mitaan 
valitonta vaikutusta lisaarvon suuruuteen. Tietysti tuotan
tovalineet ovat valttamattomat, ilman niita ei tuotantoa 
voi harjoittaa eika siis lisaarvoakaan voi syntya, mutta se 
seikka, kUinka paljon tuotantovalineiden ostamiseen p~Hi
omaa kaytetaan, ei vaikuta lisaarvon maaraan. Sen huo
maamme helposti, jos muutamme kayttamassamme eslmer
kissa pysyvan paaoman 7200 markasta vaikka 9200 mar
kaksi. Kahden poydan yhteinen arvo tosin kohoaa 10 000 
markaksi, mutta kapitalistin anastama lisaarvo jaa enti
seksi, 400 markaksi. Sen vuoksi voimmekin lisaarvon tuo
tantoa j a tyOliiisten riiston suuruutta tutkiessamme jattaii 
kokonaan huomioon ottamatta pysyvan paaoman ja ver
ratp ainoastaan Hsaarvon suuruutta vaihtelevaan paa
omaan, 1.s. lisaarvo on jaettava vaihtelevalla paaomalla 

eli E!... Esimerkissamme puuseppa tuotti paivan kuluessa 

uutta " arVOa 800 markkaa, josta 400 markkaa korvaa hii
nelle tyopalkan muodossa maksetun tyovoiman arvon ja 
400 markkaa on lisaarvoa. Jos nyt jaamme lisaarvon valli
lelevalla paaomalla, nUn saamme niiden valiseksi suh
teeksi 100 % (1: 1), silla 

400 X 100 = 100 %. 

TiWi lisaarvol1 suhdetta vaihtelevaan paaomaan mml
tetaan, lis a a r von . s u h del u v u k s i. Mila an karam
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paa on tyoHiisten riisto, siUi korkeampi on lisaarvon suh
deluku. Vain .harvoissa tapauksissa julkaistaan virallisissa 
tilastoissa tarvittavia tietoja lisaarvon suhdeluvun laske
miseksi. Voimme kuitenkin esimerkin vuoksi mainita Hissa 
eraita lisaarvon suhdelukuja eri ajoilta ja esi maista: en
siksi Marxin suorittama laskelma ediasta Manchesterin 
kehdiamosta, jossa lisaarvon suhdeluku oli vilhan yU 
153 %, j a toiseksi hanen laskelmansa eraalta englantilai 
selta sUlJrtilalta, jossa se oli yli 100 %. 

Venaj an kapitalistinen teollisuus valmisti v. 1913 ta
varoita yhteensii 5621 miljoonan ruplan arvosta. Menot 
pysyvaan paaomaan o·livat 3664 miljoonaa ruplaa. Kun se 
vahenneHian tavaroiden kokonaisarvosta, jaa uuden arvon 
osalle 1957 miljoonaa ruplaa. Tasta uudesta arvosta meni 
983 miljoonaa rupIa a ty6laisten ja toimihenkiloiden palk
koihin, joten lisaarvon maara oli 974 
Lisaarvon suhdeluku saadaan jakamalla lisaarvo vaihtele

valla p~Uiomalla (~ ) eli 

974000 000 X 100 
983 000 000 

9908 01 
,/0• 

USA:ssa oli teollisuustavarain tuotanto v. 1929 70435 
miljoonaa. dollaria. Pysyvan paaoman menot olivat 41 150 
miljoonaa ja palkkamenot 11 621 miljoonaa. Niin ollen oIr 
vuoden aikana tuotettu lisaarvo 17664 miljoonaa dollaria. 
Kun se jaetaan vaihtelevalla paaomalla (ty6palkkojen 
summalla) niin saamme lisaarvon suhdeluvuksi 152 %. 

Omasta maastamme olemme suorittaneet 
men joukkokulutushyohykkeita 
arvon suhdeluvun selville saamiseksi v. 1946 ja 
se, etta lisaarvon suhdeluku ensimmaisessa tehtaassa oli 
102,4 % ,toisessa 156,9 % ja kolmannessa 293,7 %. Ilmei
sesti kolmas tehdas ei edusta keskitasoa, vaikka nbin,kor
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kea lisaarvon suhdeluku ei maamme teollisuudessa ole 
suinkaan narvinainen. 

Huomautettakoon tass a kaikkien vaarinkasitysten valt
tamiseksi aivan Iyhyesti, etta tyolaisiltii riistetty lisaarvo 
ei suinkaan jaa kokonaan teollisuuskapitalisteille, vaan 
etta he joutuvat luovuttamaan siita osan veroina valtiolle 
ja muille julkisille yhdyskunnille, jotka huolehtivat ennen 
kaikkea kapitalistiluokalle larkeiden yleisten tehtavien suo
rittamisesta (riistettyjen kurissapitaminen, 
omaisuuden suojelu, uusien 
j.n.e.) seka toisille kapitalisteille kauppavoHon, 
oman korkojen yms. muodossa samoin kUin maanomista

maakorkona. 
Lisaarvon suhdeluku ilmaisee my6s tyopaivan jakaan

tumisen siihen osaan, jonka, aikana ty6lainen uusintaa ty6
voimansa arvon (tuottaa ty6palkkaansa vastaavan arvo
summan) ja jota Marx nimittaa.valttamatt6maksi 
t y 6 a j a k s i, ja siihen osaan, jonka aikana ty6lainen 
tuottaa lisiiarvoa kapitalistille ja jota Marx nimitta,a lis a
t y 6 a j a k s i. Edellisen aikana suoritettua ty6ta nimite
taan vastaavasti valttamatt6maksi j a jalkimmaisen aikana 
suoritettua lisaty6ksi. Lisaty6aikana valmistettu tuote on 
lis a t u 0 t e. Lisaarvon suhde vaihtelevaan paaomaan 
maisee ty6laisten riiston asteen valillisesti, rahassa ilmais
tuna, mutta se voidaan muuntaa kaavaksi, jossa 
aste 

m Jisatyoailka Hsa,tyo 
v valt~aiffialtOn vliIttama~on Iyo 

Jos tarkastelemme edella mainittuja lisaarvon suhde
lukuja, niin huomaamme, etta Englannin kutomoty6lainen 
tyoskenteli Marxin aikana vajaan 4 tuntia tuottaakseen 
ty6palkkaansa vastaavan arvosumman (valttamat6n ty6
aika) j a yli kuusi tuntia tuottaakseen lisaarvoa kapitalis
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tille. VenajalHi v. 1913 oli valttamaton tyoaika suunnilleen 
lisatyoajan pituinen, sUs suunnilleen 5 tuntia, koska ko
konaistyopaiva oli vahan yli 10 tuntia. USA:ssa oli. tyo
paiva v. 1929 keskimaarin 8-tuntinen ja siita ajasta tyo
laiset tyoskentelivat tyopalkkansa korvaamiseksi vahi:in yli 
3 tuntia ja Hihes 5 tuntia tuottaakseen lisi:iarvoa, jonka ka
pitalistit korvauksetta anastivat. Suomessa v. 1946 esi
merkkina mainiiuissa tehtaissa jakaantui tyopaivi:i siten, 
p.tta ensimm~iisessa tehtaassa vi:iltti:im,Hon tyoaika oli 4 
tuntia ja lisatyoaika samoin, toisessa viiltti:imaton tyoaika 
3 tuntia ja lisiityoaika 5 tuntia ja kolmannessa tehtaassa 
vastaavasti valtUimaton tyoaika noin 2 tuntia ja lisatyo
aika n. 6 tuntia. 

Kapitalistista yrittajaa kiinnostaa seka lisaarvon abso
luuttinen maari:i etti:i sen suhteellinen suuruus, j a sen tah
den han pyrkii j atkuvasti molempia lisaamaan riistoa te
hostamaHa. Pi:iaoma ei tosin ole keksinyt riistoa eik§. lisa
ty6ti:i, silla aina ja kaikkialla, missa tuotantovalineiden 
omistus on oHut jonkin yhteiskuntaluokan monopolina, on 
oHut riistoa. NUn oli asianlaita orjanomistusjarjestelmi:in 
ja feodalismin vallitessa. Mutta kaikesta ankaruudestaan 
ja saalimattomista muodoistaan huolimatta oli riistolla, Ii· 
satyon puristamisella silloin mai:iratyt rajansa, silla 11l0~-

,.taistalouden aikana ei rikkauksien kokoaminen ole talou
dellisen toiminnan perusmotiivi, vaan tarpeiden tyydytys. 
Kuluttivatpa orjanomistajat ja feodaaliherrat kuink;l pat
jon tahansa, niln kuitenkin heidan kulutuksensa oli rajoi
tettua, joten my6s lisi:ityon riisto pysyi tavallisesti maara
tyissa puitteissa. 

Kapitalistisen tuotantotavan valtaanpaastya kaikki sel
laiset rajoitukset haviavat, lisaty6n anastaminen muuttuu 
rajattomaksi. Jokainen kapitalisti on pakotettu tehosla
maan jatkuvasti riistoa, tuottamaan yha enemman lisaar
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voa voidakseen laajentaa tuotantoa, koska ainoastaan siten 
han voi selviytya voittajana kapitalistien valisessa kilpai
lussa. 

Ty6ntekijain riisto kapitalistisen tuotantotavan aikana 
tapahtuu paljon verhotummassa muodossa kuin orjanomis
tusjarjestelman tai feodalismin vallitessa, silla muodolli
sesti kapitalisti j a palkkaty6lainen ovat tasa-arvoisia ta
varanomistajia. Juridisesti saa ty6lainen taysin vapaasti 
paattaa, milIa ehdoilla han suostuu myymaan tyovoiman
sa, mutta todellisuudessa han on taysin riippuvainen kapi
ialistista, Mnen on pakko se myyda nalkakuolemaa valt
taakseen. Emme nyt tassa ota lainkaan huomioon sellaisia: 
varsin yleisia ilmi6Ua, jolloin ty6li:iisen muodollinenkin va
paus rajoitetaan' lTlonenlaisilla lakisaad6ksilla tai sitten po
liisimielivallan avulla. 

Lisaarvonkaksi tuottamistapaa 

Kapitalismille on \uonteenominaista kaksi tapaa lisa
arvon tuottamiseksi ja siten my6s ty6laisten riiston tehos
tamiseksi. 

Toinen noista tavoista on a b sol u u t tis e n lis a
a r von tuotaI1to, joka' tapahtuu situn, eWi kokonaisty6
paiva~ jatketaan vaiWimatt6man tyoajan pysyessa muut
tumattomana. Oletamme, etta vaJttamat6n tyoaika. on 4 
tuntia, t.s. etta ty6lainen ehtii nelj assa tunnissa tuottaa 
oman ja perheensa toimeentuloon riittiivan arvomaari':in. 
Jos ty6paiva rajoittuisi tuohon 4 tuntiin, niin silIoin eL mi
taan lisaarvoasyntyisi. Sen vuoksi kapitalisti pyrkii jat

. kamaan ty6paivaa tuon 4 tunnin yli nlin monella tunnilla 
kuin mahdollista. Mita pitemmaksi ty6paiva tulee, sita 
sUllrernmaksi muodostuu lisaarvo. Tama tapa lisaarvon 
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tuotal1non laajentamiseksi on ominaista kapitalistiselle 
tuotantotavalle yleensa, mlltta erikoisesti sen alkuvaiheille. 

Miten ty6paivan pitenUiminen vaikllttaa lisaarvon tuo
tantoon, niikyy sellraavista kaavoista: 

6 tunNa I 1 t. - 16 2/ OJI• I "Itt" -t- t - '1•• -,-t I -. 3 10·val' ama, on yoa'l'''<l .'. v 

6 tuntia 3 iuntia m 0II. I -IH- arC t" 'ka1r -t - "k I = 50 Yo.va' am on yoal' ::5", yom, a v 

6 tuntia 6 tuntia m 
j__ !~',1..lL!!' __ 1. __ !!' __ !''L %.!..'.l.!!'_ v 

Miten paljon ty6aikaa voidaan jatkaa viilttamatt6man 
ty6ajan yli, se ratkaistaan ty6vaenluokan ja kapitalistien 
valisella taistelulla, kllitenkin niin, etta ty6paivalla on 
ylimmaisrajansa, jota pitemmaksi sita ei voi jatkaa, oli
vatpa voimasllhteet tuossa taistelllssa minkalaiset talian
sa, kuten my6hemmin tulemme .nakemaan. 

Sen tahden saavlltetaan ennemmin tai myohemmin ra
jonka yli tyopaivaii ei voi enaa pidentaa. Mutta kapi

talistit eivat sllinkaan tyydy jo saavutettlllln lisaarvon. 
suhdelukuun, vaan pyrkivat edelleenkin sita lisaiimaan. 
Klln he eivat voi jatkaa lisatyoaikaa pidentamalla koko
naistyopaivaa, paasevat he samaan tulokseen lyhentiimalla 
vaiWimat6nta tyoaikaa kokonaisty6paivan jaadessa entisen 
pituiseksi. Jos oletamme, etta ty6paiva on 12 tuntinen 
se jakautuu tasmalleen kahteen osaan, niin eWi valttama
ton tyoaika on 6 tllntia j a lisatyoaika niin ikaan 6 tllntia. 
eikii kapitalisti voi syystii tai toisesta silla hetkellii jatkaa 
tyopiiivaa, niin hanella on kllitenkin mahdollisUllS saada 
lisatyoaika ja siten my6s lisaarvo SUllrenemaan Iyhentii
malla valttamiitonta tyoaikaa esim. 4 tllnniksi. Ta1l6in Ji
siiarvon sllhdeluku, joka aikaisemmin oli 100 %, kohoaa 
200 %:in. Se ilmenee havainnollisesti sellraavasta: 
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I 6 tun1,ia 6 tun-ida m = 100 % . 
v 

8 tuntia m 
. 'viiltiamiiion tyoaitka' M!Siityoa1ik a 

II I 4 tuntia I = 200 %. 
. viilttam. t aiika I\'.s,atyoa:iika IV 

Tiillii tavalla tllotettua lisiiarvoa nimittiia Marx s II h
tee IIi s e k s iii s ii a r v 0 k s i. Kapitalisteilla on kaksi 
keinoa suhteellisen lisaarvon tllottamiseksi. Yksinkertaisin 
ja hyvin laajasti kaytetty on palkkojen, t.s. tyovoiman hin
nan, plldottaminen ty6voiman arvoa alemmaksi, jolloin 

tyoaika vastaavasti Iyhenee. Mlltta niin edul
linen kllin tamii keino onkin kapitalisteille, nUn sittenkiiiin 
se ei yksin riita, silla ensiksikin ty6voiman hintaa ei yoi 
loputtomiin alentaa, koska siitii seuraisi ty61iiisten nalkiin

j a tyokyvyn menetys, j a toiseksi tyolaisten tais
telll asettaa normaaliaikoina pian esteen sellaisten pyrki
mysten tielle. Poikkeusaikoina, esim. vv. 1929-33 pllian 
aikana, jolloin tyoliHsten vastllstuskyky on saatu taloudel

ja poliittisin menetelmin valiaikaisesti lamaantllmaan, 
voivat kapitalistit mlllltamien vllosien aikana hankkia sllh
teellista Iisaarvoa Uillaisella keinolla, mlltta heti, klln voi
masllhteet mllllttllvat, pakottavat tyolaiset jiirjest6jensa 

yrittiij at maksamaan jalleen ainakin Sllllnnilleen 
ty6voiman arvoa vastaavaa palkkaa. 

Toinen. kaikissa oloissa tllioksellinen keino on tyovoi
man arvon alentaminen, joll?in valWimaton tyoaika ilman 

lyhenee j a lisatyoaika jatkllll. Miten ty6voiman ar
voa voidaan alentaa? 

Tyovoiman arvon sUUflluden maaraa niiden kullltustar
vikke!den arvo, jotka ovat valttamattomia tyolaisen ja ha
nen perheensa, yllapltamiseksi. Jos on olemassa keino alen
taa naiden tyoliiisille valttamattomien kllilltustarvikkeiden 
arvoa. niin silloin alenee myos ty6voiman arvo, j a valtta
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matoo tyoaika .lyhenee. Tiillainen, keino onkin olemassa. 
Tyohiisen kuluttamien tavaroiden arvoa voidaan alentaa~ 
jos .saadaan. lyhenemaan nUden tuottamiseen yhteiskunnal
lisesti valttamaton tyoaika, ja se saavutetaan lisaamallii 

eli tuotahtovoimaa niilla aloilla, joilla 
noita tavaroita vaimistetaan. 

Tyon tuottavuuden kohoamiselIa tarkoitetaan sellaisia 
muutoksia tyoprosessissa, jOiden johdosta ko. tavaran val
mistamiseen yhteiskunnaTlisesti valttamaton tyoaika lyhe
nee, niin etta esim. jalkinetehtaassa kunkin jalkineparin 
valmistamiseen tarvitaan entisen 8 tunnin asemesta 4 tun
tia. Jos vastaava lyhennys tapahtuu myos jalkineteollisuu
delfe raaka-aineita j a muita tuotantovalineiti:i valmistavilla 
aloilla, nUn silloin jokaiseen jalkinepariin sisaltyy vain 
puolet entisestii yhteiskunnallisesti valttiimaUomasUi tyos
Hi, ja vastaavasti jalkineparin arvo on puolet entisestiL 
Jos tallainen tyon tuottavuuden kohoaminen tapahtuu mo

tyolaisten kayttamiii kulutustarvikkeita valmistavilla 
tai vaikka yhdelliikin sellaisella alalIa, jonka val

mistamien tuoUeiden ostamiseen' menee merkiWl.va osa 
tyoHiisten palkasta, on siita seurauksena tyovoiman arvon 
aleneminen ja valWimattoman tyoajan lyhenerninen. 

Suhteellisen lisaarvon tuottaminen on niin ollen mah
dollista ainoastaan lisaamiilla jatkuvasti tyon tuottavuut
fa, parantamalla tekniikkaa, ottamalla kiiytantoon uusia 
koneita, tyokaluja ja raaka-aineita seka suoriUamalla 
uudistuksia tyon jarjestelyssa ja tyomenetelmissa. Sen si
jaan, etta absoluuttisen lisaarvon tuotanto on sidottu ai
noastaan tyopaivan jatkamiseen, suhteellisen lisaarvon' 
tuotannon edellytyksena on y h tam itt a i n e n V a I
I a n k u m 0 u sty 0 val i n e iss a j a t yom e net e 1
m1 S sa. 

Olisi kuitenkin erehdys ajatella, etta kapitalistit tietoi';' 
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sesti pyrkisivat tyovoiman arvon alentamiseen lyhenUHik
seen viilttiimiitontii tyoaikaa ja lisiitakseen siten anasta
mansa lisiiarvon maariiii. Kaukana siita. Kapitalistisen 
tuotantotavan aikana talouselamaii hallitsevat luonnonvoi
man' tavoin, ihmisten tahdosta riippumaUa toimivat 
ennen kaikkea jo aikaisemmin mainittu arvolaki. Se 
litsee myos suhteellisen lisaarvon tuotantoa. Asia selviaa 
parhaiten esimerkin valossa. 

Olettakaamme, etta maaratyn tavaran, vaikkapa polku
pyoriin, valmistaminen vaatii 24 tyotuntia keskimiiiiriiistii 
tyotii ja ettii tyolainen (tai tyoHiiset, se on tiissa tapauk
sessa sarna) luo tuona aikana 2000 markkaa uutta arvoa. 
Jonkin yksityisen tehtailijan onnistuu nyt kohottaa tyon 
tuottavuutta uuden koneen kiiytiintoonottamisen avulla 
kaksinkertaiseksi, niin ettii polkupyorii tuossa tehtaassa 
valmistuu 12 tunnissa. Silloin jokaiseen pyoraan sisiiltyy 
ainoastaan 1000 markkaa uutta arvoa, joten ko. tehtaan 
polkupyorien yksilollinen arvo on 1000 markkaa pienempl 
kuin polkupyorien . yhteiskunnallinen arvo, jos oletamme 
ettii. raaka-aineiden ja muiden tuotantoviilineiden arvo py
syy entisena, sanokaamme vaikka 10 000 markan suurui
sena. 

Tavarain hinnan markkinoiJIa miiariia kuitenkin niiden 
arvo, joka tiissa tapauksessa on 12000 

markkaa. Nain ollen saa ko. kapitalisti jokaisesta rrfyy
mastaiin polkupyorastii ylimaariiistii lisiiarvoa 1000 mark
kaa tai ainakin useita satoja markkoja siiniikin tapauk
sessa, eWi hiin myy tavaransa alle arvon, syrjiiyttaakseen 
kilpailijansa. 

TEitii ylimiiiiriiista Iisiiarvoa saa neuvokas kapitalisti 
niin kauan, kunnes toisetkin kapitalistit tuolla alalIa ovat 
ottaneet tyon tuottavuutta kohottavan keksinnon kaytiin
tOOn. Luonnollisesti kaikki kapitalistit koettavat saada yIi~ 
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maaraista lisaarvoa ja pyrkivat kohottamaan tyon tuotta
sam$ln kel)sinnon tai jonkin muun uudistuk

Kun se onnistuu k.o. alalla toimivien kapitalis
tavaran yhteiskunnallinen arvo 

laskee, polkupyorasta ei makseta enaa muuta kuin II 000 
markkaa j a ylimaaraisen lisaarvon tulo lakkaa. Tosin ai
noastaan valiaikaisesti, silla hyvin pian taas joku tuon 
alan kapitalisti suorittaa parannuksia tehtaassaan, lisaa 
tyon tuottavuutta, alentaa tavaroittensa yksi1ol1ista arYoa 
ja alkaa saada ylimaaraista lisaarvoa. Nain kunkin yksi
tyisen kapitalistin pyrkimys sa ada ylimaaraista lisaarvoa 
tuotantomenetelrrtia, parantamalla johtaa yhteiskunnallisen 
tyoIi. tuottavuuden kohoamiseen j a ajan mittaan tavar()i
den arvon alenemiseen. 

Silloin kl1fl taH;inen kehitys tapahtuu tyolaisten kulu
tustarvikkeita valmistavilla aloilla, alenee tyovoiman arvo 
j a Iyhenee valWimaton ty6aika. Sarna vaikutus on tyon 
tuottavuuden kohoamisella myos raaka-aineita ja ty6vali
neita valmistavilla aloilla, sikali kUin niiden tuotteita kay
tetaan e.m. kulutustarviketeollisuudessa. 

On selvaa, etta Wma kehitys on edullista koko kapi
talistiluokalle, silla se johtaa tyovoiman arvon alenemiseen 
koko yhteiskunnassa, Iyhentaa valttamatonta tyoaikaa J<:l:li~ 
killa teollisuusaloilla j a lisaa vastaavasti lisatyoaikaa seka 
hsaarvoa, samoin kuin lisaarvon suhd~lu1i~ MWi pitem
malle tama kehitys menee, sita suurempi osa tyolaisen luo
masta uudesta arvosta joutuu kapitalistille. 

Kaikesta edel1a sanotusta on ilmennyt, etta tyon tuot
tarkoituksena ei suinkaan ole tyo

paivan Iyhentaminen eika tyoIaisen tyon helpottaminen, 
kuten mona:>ti uskotellaan, vaan painvastoin sen seurauk
sena on riis~on voi~istuminen: Mutta siita huolimatta ka
pitalistien pyrkimys tyon tuottavuuden kohottamiseen lisa
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arvon tuotannon laajentamiseksi on yhteiskunnalliselta 
kannalta edistyksellinen ilmiO, koska se aiheuttaa jatkuvan 
kehityksen ty6valineiden ja ty6mehetelmien alalia ja luo 
siten aineellisia edellytyksia korkeammalla taso11a olevalle 
tuotantotava11e, sosialismille, ja karjistaessaan ty61aisten 
riiston lisaantymisen johdosta vastakohtaa paaoman ja 
palkkaty6n valma jouduttaa my6s sen yhteiskunnallisten 
edellytysten muodostumista. 

muutama sana t y 6 n v 0 i map era i s y y
den eli i n ten s i i vis y y den kohoamisesta. Tyon vol
maperaisyys ja tyon tuottavuus ovat kaksi erY asiaa. Tyon 
tuottavuuden kohoamisesta on kysymys silloin, kun sa
malla ty6voiman kulutuksella tuotetaan enemman tavaroi
ta, esim. valmistetaan 24 tunnissa 2 polkupyoraa entisen 
yhden asemesta ottamalla kaytantoon entista parempia 
koneita, ty6menetelmia tai raaka-aineita. Ty6n voimaperai
syys eli intensiivisyys se,n sijaan kohoaa silloin kun val
mistettujen tavarain maara lisaantyy ty6voiman kulutusta 
lisaamalla, nlin eWi ty6liiista pakotetaan kaytUimaan 
enemman energiaa samassa ajassa ty6valineiden ja ty6

pysyessa entisina. Palataksemme esimerk
pakotetaan sUs valmistamaan 24 tun

nissa 2 polkupy6raa samanlaisista raaka-aineista, sam an
lisilla koneilla ja ty6menetelmilla, kuin han ennen 
yhden pyoran. 

Tyon voimaperaisyyden kohotessa ja ty6paJkan sarpalla 
jaadessa entiselleen, kuten tavallisesti kay, kapitalisti 
maksaa ty61aisen ty6voimasta todellisuudessa sen arvoa 
paJjon vahemman, koska lisaantynyt voimankulutus vaatH 
,suurempia kustannuksia ty6voiman uusintamiseksi. Sen 
tiihden on tyon voimaperaisyyden kohottaminen luokitel
iava niihin menetelmiin, joiden avulla tuotetaan absoluut· 
iista lisaarvoa, vaikka se tosin kulutustarvikkeita valmis
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tavilla aloilla toimeenpantuna Iyhentaa valtHi.matcmtii tyO
aikaa ja siten naennaisesti aiheuttaa saman seurauksen 
kuin tyon tuottavuuden kohoaminen. Mutta vain naennai· 
sesti, silla itse asiassa tyon vqimaperaisyyden kohottami
nen merkitsee tyolaisille samaa kuin tyopaivan· pitentaml
nen, siis tyovoiman kulutuksen Iisaantymista, j a sen seu
raukset ovat aivan yhta turmiolliset ty61aisen ruumiilli
selle ja henkiselle olemukselle. Tata keinoa absoluuttisen 
lisaarvon tuottamiseksi kaytetaan erikoisen laajasti kaikis
sa porvarillisissa maissa monopolikapitalismin kaudella. 
Tuotannon rationalisointi on melkein poikkeuksetta suun
nattu tyon voimaperaisyyden kohottamiseen, sen perustar
koitus on tavallisesti pakottaa tyolaiset kayttamaan enem
man energiaa samassa ajassa, vaimistamaan kaksin- ja 
kolminkertainen miiadi. tavaroita entisillii tai ainoastaan 
hiukan parannetuilIa tuotantovalineilla ja tuottiimaan si
ten entista enemman Iisaarvoa kapitalisteille. 

Kapitalistisen tuotannon kolme kehitysvaihetta 

Pyrkiessaan laajentamaan suhteellisen lisaarvon tuo
tantoa ovat kapitaJistit kehiWineet tuotantovoimia ja suo
rittaneet siten perinpohj aisen vallankumouksen koko yh
teiskunnallisessa tuotannossa. Kapitalistisen tuotantota
van historiallinen kehitys voidaan tyon tuottavuuden ko
hoamista silmalla pitaen jakaa kolmeen paajaksoon, nim. 
I) yksinkeriaisen yhteistoiminnan kausi, 2) tyonjaon ja 
manufaktuurituotannon aika ja 3) koneellisen suurteolIi
suuden aika. 

Kahden ensiksi mainitun kehitysvaiheen luonteeseen 
olemme jo tutustuneet, sen tahden tyydymme nyt ainoas
taan lyhyesti toteamaan, etta aluksi kapitalistinen tuotan
to eroaa kasityotuotannosta ajnoastaan maarallisesti. Sa
inan kapitalistin kaskyvallan alaisena tyoskentelevien tyo
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laisten lukumaara on paljon suurempi kuin kasityolais
mestarin apulaisten luku j a vastaavasti kapitalistinen yrit
!iija tuottaa enemmiin tavaroita ja saa enemman voittoa. 
Mutta jo tama yksfnkertainen yhteistoiminta synnyttaa 
uuden tuotantovoiman, vahentiia tavarayksikkoa kohti tu
levia tuotantokustannuksia ja alentaa tavaroiden arvoa 
helpottaen siten kapitalistien kilpailua pientuottajien kans- " 
sa ja jouduttaen viimeksimainittujen asteettaista syrjayt
tamista. 

Kapitalistinen yksinkertainen yhteistoiminta jattaa 
aluksi tyoprosessin entiselleen, entiset kasity61aiset, jotka 
ovat joutuneet taydellisesti riippuvaisiksi kapitalistisista 
kustantajista, ty6skentelevat pitkan aikaa samanlaisilla 
ty6valineilla kuin aikaisemminkin, vielapa usein kotonaan 
pienissa tyohuoneissa.Ainoa ero on se, etta tyo tapahtuu 
kapitalistin johdolla j a hanen hyvakseen. Mutta sita mu
kaa kun uusia paaomia keraantyy ja tyolaisten riippuvai
suus kapitalisteista lisaantyy, aletaan tuotanto keskittaa 
kapitalistien suuriin verstaisiin, manufaktuureihin, joka 
taas puolestaan johtaa tuotannon sisaiseen tyonj akoon. 
Tyonjako, joka toimeenpantiin manufaktuureissa, merkitsi . 
valtavaa kehitysta tyon tuottavuudessa, vaikkakin tuotan
non perustana oli edelleen kasityo. 

Mutta manufaktuureissa suoritettu tyonjako, joka pe
rustui kasityohOn, ei kUitenkaan kyennyt lopullisesti tyy
dyttamiHin kapitalistien pyrkimysti:i tyon tuottavuuden ko-:
hottamiseen ja lisaarvon suhdeluvun suurentarriiseen. 
Vaikka tyonjako Iisasi huomattavasti tyolaisten rlippuvai
suutta kapitalistisesta yrittajasta, niin sittenkaan ei tyolai
sia saatu taydellisesti alistetuiksi" silla manufaktuurien 
osatyokin vaati maarattya taitavuutta ja kokemusta, eikii 
tyoli:iinen nUn ollen oUut j oka hetki korva tta'vissa toiseUa. 
Sen tahden ei tyopi:iivaa saatu koko manufaktuurikaudella 
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hiin pitkaksi, eika palkkoja niin alhaisiksi, etta sa olisi 
tyydyttanyt kapitalisteja. Kasityon sailyminen tuotannon 
perustana asetti lisaksi varsin ahtaat rajat tyon tuottavuu
den kohottamiselle teknillisessakin suhteessa, silla taita
vinkin osaty61iiinen oli vain ihminen eika voinut lisiitii 
liikkeittensa nopeutta raj attorn iin. 

Nama esteet ty6n tuottavuuden rajattoman kehittymi
sen tielta poisti koneteollisuuden kaytiint66ntulo, jolle ma
nufaktuurituotanto oli luonut edellytykset kehittamallii 
ty6njakoa, erikoistamalla tyovalineitii ja kasvaUamalla 
riittiivan laajan ammattity61aisten joukon koneiden raken
tajiksi. 

Teo II i n e n vall a n k u m 0 u s, 1.s. siirtyminen ko
neelliseen suurtuotantoon, alkoi ensin Englannissa 1700
luvun puoliviilistii lahtien ja muissa maissa sen jaikeen. 
esim. meilla varsinaisesti 1800-1uvun jalkipuoliskolla. Ko
neiden kiiytto on kuitenkin paljon vanhempaa, se juontaa 
juurensa aina vanhan ajan sivistysvaltioihin, joissa jo 
tunnettiin ja kiiytettiin vesimyUyjii, pumppuja y.m. mekaa
nisia laitteita. Keskiaj alla ilmaantuivat seUaiset koneet 

tuulimyllyt, automaattiset kellot, painokoneet, j .n.e. 
Aivan manufaktuurikauden alussa kaytettiin koneita mal
minlouhinnassa, veden pumppaamiseen kaivoksista 
toissa. Mutta koneilla oli tall6in viela aivan vahiiinen 
merkitys, ty6 suoritettiin piiiiasiassa kasin, koska kiisityo 
oli halvempaa eika koneiden kayttamiselle laajassa mi
tassa oUut muitakaan edellytyksia, ennen kaikkea ei oHut 
muitakaan edellytyksUi, ennen kaikkea ei olIut riittaviin' 
pitkaHe kehittynytta kapitalistista tuotantoa eika edes riit
taviii teknillisia tietoj a. 

Nama edellytykset tmlodostuivat vasta 1700-1uvulla 
Englannissa ja seuraavalla vuosisadalla muissa maissa. 
Teollinen vallankumous alkoikutomoteolliswdessa, joka 
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oli kehittyne1l1 hiollisuusala Englannissa j a jonka tuottei
den kysynnan voimistuminen niin Euroopan kuin siirto
maidenkin markkinoilIa oli omiaan kiihoUamaan teknil
!ista kehitysUi. Jo 1730-luvulla keksiUy j a 1760-luvulla 
laajalti kaytant60n oteUu uusi sukkulamalli kaksinkertaisti 
kutojan ty6n tuoHavuuden ja teki mahdolliseksi Ieveam
pien kankaiden kutomisen. Mutta kehitystii ehkaisi keh
ruun takapajuisuus. Kehriiiijien palkat kohosivat ty6voi
man lisiiantyneen kysynnan vuoksi ja seurauksena oli pa
kottava tarve teknillisiin parannuksiin kehruun alalla. 

Nyt seurasi keksint6 toistaan. Noin kymmenen vuoden 
aikana, VV" 1769-1780, ilmestyi kolme toinen toistaan tiiy
dellisempiiii kehruukonetta, nim. Arkwrightin "Waterfra~ 
me", Hargreavesin "Jenny" ja Gromptonin "Mule". Nai
den keksint6jen johdosta kudonta jiii jalkeen, kiisinkuto
j ien palkat kohosivat vOimakkaasti, tuhannet kutoj at luo
pUivat maatilkuistaan ja siirtyiviit varsinaisten proletaa
rien joukkoon kuvitellen tuon kulta-ajan jatkuvan ikuisesti. 
Smii teki kuitenkin hyvin nopeasU topun Cartwrightin v. 
1785 keksimii kutomakone, joka korvasi 40 kasinkutojaa. 
Hanen suurin ansionsa oli kuitenkin se, etta han sovellutti 
v. 	 1789 h6yrykoneen kutomakoneensa kayttiijiiksi. 

Atuksi oli koneiden kiiytt6voimana kaytetty elain. tai 
vesivoimaa, muUa pian ne osoittautuivat riiWimatt6miksi. 
edellinen kalleutensa ja jalkimmiiinen sen vuoksi, ettei siHi 
ollut kaikkialla saatavissa. Puutteen poisti James ~attin 
v. 1784 vatmistama toinen h6yrykone, joka soveltui teolli
suuden kaytt66n. 

H6yrykoneen keksijana pidetaan tavallisesti WatHa. 
muUa todellisuudessa se oli keksitty jo paljon aikaisem

. min, Watt ainoastaan kehitti edelleen ennen 	hanta keksit
tyja hOyrykoneita. Tama on syyta muistaa sen vuoksi, etHi 
tavallisesti selitetaan koko teollisen vallankumouksen 
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tuneen hOyrykoneen keksimisesta, vaikka todellisuudessa 
alun tuolle mullistukselle pani ty6koneiden, kehruu- ja ku
tomakoneiden kaytaht66ntulo, joka puolestaan synnytti 
hOyrykoneen tarpeen ja joudutti sen taydellistamista. Toi

- saalta vasta h6yrykoneen keksiminen teki' mahdolliseksi 
suurten teollisuuslaitosten perustamisen ja joudutti konei
den levHimista kaikille tuotannon aloille. Aluksi koneita 
kaytettiin puuvillateollisuudessa, sitten villa-, pellava-, 
silkki- ja pian myos metalliteollisuudessa, rauta- ja kivi':' 
hiilikaivoksissa, sulattimoissa j .n.e. Yleensa koneiden kay
tant66n oUaminen jollain alalia pakotti niiden kayWimi
seen kaikilla muilla sen kanssa yhteydessa olevilla aloilla. ' 

Erikoisen Hirkeata oli koneelliseen tuotantoon siirtymi
nen metallurgisessa j a konerakennusteollisuudessa, silla 
vasta silloin voidaan koneellisen suurteollisuuden katsoa 
lopullisesti piHi.sseen vallitseyaksi. kun koneita aletaan val
mjstaa koneiden avulla. 

Teollisuudessa tapahtunut kehitys toi mukanaan vas
taavaa kehitysta talouselaman muillakin aloilla, erityisesti 
liikennevalineissa. Niinpa v.' 1802 rakentaa Fulton ensim
maisen hoyrylaivan ja Stephenson v. 1814 hoyryveturin, 
v. 1825 rakennetaan ensimmainen rautatie j.n.e. 

Teollista vallankumousta ei saa kuitenkaan pitaa niH
den ja lukemattomien muiden keksintojen' seurauksena, 
siIlii koneita oli keksitty ennenkin. Vasta laajenevan ka
pitalistisen tuotannon tarpeet tekivat mahdolliseksi konei

_ den yleisen kay ton teollisuudessa ja kiihoittivat yhii uusiin 
keksintoihin. Edella jo kuitenkin todeUiin, ettii oma mer
kityksensa oli myos tieteen kehittymisella 18. vuosisadan 
puoliviilistii liihtien, (joka sekin oli viime kadessii seu
rausta talouseHiman kehityksesta), koska se teki mahdol
liseksi ratkaista tuotannon asettamat tehUiviit. 

1- K 0 nee t j a k a.p ita 1 i s tin e n t e h d a s. Jos tar" 
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astelemme koneUa taloudelliseita kannalta, niin huo
aamme sen olevan tyovalineen, joka on muodostunut 

k Imesta perusosasta. Ne ovat: kayU6kone, siirtokoneisto 
ja ty6kalu- eli ty6kone. 

Kaytt6kone joko -synnyttaa itse liikevoiman, kuten esim. 
hOyrykone, sisapoittomoottorit j.n.e. taikka saa sen ulko
puolelta muuntaakseen sen sHten mekaaniseksi liikkeeksi, 
kuten esim. sahk6moottorit. 

Siirtokoneistoon kuuluu joukko erilaisia hihrioja, akse
leita, rattaita j.n.e., ja sen tehtiivana on muuntaa, jakaa 
ja siirtaa Hike ty6koneistoon. Siirtokoneiston koko ja usein 
merkityskin on viime aikoina jossain maarin vahentynyt 
sen johdosta, etta monilia aloilla siirrytiHin yha enemmiin 
sellaisiin ty6kalukoneisiin, joihin on asennettu oma moot
torinsa. 

Molemmat edellamainitut koneiston osat ovat olemassa 
vain pannakseen liikkeelle tyokalukoneen, joka valitt6
masti muokkaa tyon esinetta, antaa sille kulloinkin kysy
mykseen tulevan tarkoituksenmukaisen muodon. Tyokalu
kone alkeellisimmassa muodossa on yhdistelmii niista ty6
kaluista j a laitteista, joilla kasityoiainen j a my6hemmin 
manufaktuurity6Hiinen tyoskenteli. Mutta nyt nuo ty6ka
lut eivat ole ena.a ihmisten tyokaluja, vaan koneiston tyo
kaluja, mekaanisia tyokaluja. Tyokalukone on sUs koneis
to, joka liikkeeseen pantuna suorittaa tyokaluillaan samat 
tehtavat, mitka tyomies suoritti ennen samanlaisilla. tyo
kaluilla. Nykyisin ovat tyokalukoneet jo monasti kehitty
neet niin pitkalle, etta ovat menettaneet melkein tiiydelli
sesti alkuperaisen muotonsa ja ovat paljon tasmallisempiii, 
"taitava'mpia ja viisaampia" kuin tyomiehen kadet. AlalIa 

·toisensa j alkeen otetaan kayUintoon autQmaaUikoneita, 
jotka suorittavat koko tyoprosessin ihmiskaden avutta. 

Kapitalistit eivat Iuonnollisesti voineet tyytya ainoas
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taan yhden tar parin koneen kiiyttiimiseen, vaan niin Pianl 
kun oli keksitty ihmisvoimasta riippumaton kayttokone j~ 
siirtokoneisto, joiden avulla voitiin panna kayntiin joukko 
tyokalukoneita, muodostui useiden samanlaatuisten ja eri
laatuisten koneiden yhteistoiminta ja konejarjestelma: syn
tyi tehdas. 

Tehdas on konejarjestelmaan perustuva. tyohuone, jossa 
on toimeenpantu joko monien sellaisten samanlaatuisten 
koneiden yhteistoiminta, joista jokainen valmistaa tuotteen 
alusta loppuun saakka (esim. kutomakoneet) tahi sellais
ten erilaisten koneiden yhteistoiminta, jotka Hiydentavat 
toisiaan muokaten vuoron peraan samaa tyoesinetta, ku
ten on asianlaita esim. j alkinetehtaassa. 

"Koneteollisuudella on kehittynein muotonsa tyokonei
den jasenneltyna jarjestelmana, jotka panee liikkeeseen 
vain keskusautomaatti siirtokoneiston valityksella. Yksi
tyisen koneen sijaan tulee tassa konehirvio, jonka ruumis 
tayttaa koko tehdasrakennuksen ja jonka demooninen voi
rna, alussa tosin verhottuna sen jattilaisjasenten melkein
pa juhlallisen hillittyyn liikkeeseen, riehahtaa nakyviin sen 
lukemattomien varsinaisten tyoelinten kuumeisen hurjassa 
pyorretanssissa." I) 

Koneiden kiiytiintoonottamisen ehdot ja seuraukset 

Niiden parin sadan vuoden aikana, jotka ovat kuluneet 
teollisen vallankumouksen alkamisesta, on koneiden kaytto 
levinnyt maasta maahan, syrj ayttaen kasityon alalta to i
sensa jalkeen. Yhta mittaa keksitaan uusia koneita ja 
tehdaan parannuksia entisissa. Koneellinen suurteollisuus 

I) Marx: Piiiioma, I osa, 's. 365. 

~f 
248 

Ii 
I. 

valmistaa sellaisen maaran tuotteita, etta niiden valmista
miseen kasityomenetelmin tarvittaisiin satoja kertoj a suu
remmat tyolaismaarat. Mutta kaikesta tasta edistyksesta 
huolimatta ei tyolaisten riistaminen ole suinkaan vahenty
nyt, va an painvastoin, tyopaiva on edelleenkin liian pitka, 
kun otetaan huomioon tyon voimaperaisyyden lisaantymi
nen. Tyolaiset ja muut vahavaraiset eivat saa vielakaan 
riittavasti edes kaikkein valttamattomimpiakaan tarvikkei
ta ja mika merkillisinta, yha edelleenkin on suuri joukko 
sellaisia tuotannon aloja, joilla kaikkein raska'l-rnmat j a 
vastenmielisimmat tyot on suoritettava kasin. M-tsta nama 
ensi silmaykselta merkillisilta nayttavat ilmiot johtuvat? 

Syyna siihen· on se, etta kapitalistit eiyat suittkaa nota 
koneita kaytantoon helpottaakseen tyolaisten tyota. ejyatka 
edes lisatakseen tuotettujen hyodykkeiden maaraa. yaan 
hankkiakseen lis8ary.illl. Se on koneiden kayt6n taloudelli
nen tarkoitus kapitalistisen tuotantotavan aikana. Lisa
arvon tuottoa edistavat seikat maaraavat myos koneiden 
kay ton raj at: kone otetaan kaytantoon ainoastaan siina 
tapauksessa, etta sen kaytto lisaa kapitalistin voittoa. 

Tarkastakaamme asiaa hiukan lahemmin. Koneella, 
sam~in kuin kaikilla muillakin kapitalistisen tuotantota
van vallitessa tuotetuilla tavaroilla on arvo. Koneen arvo 
sisaltyy osana pysyvaan paaomaan eika siis tuotannossa 
kulutettuna luo mitaan uutta arvoa, koska sita pystyy luo
maan ainoastaan elava tyo. Olemme jo selvilla siita, etta 
tyolainen kayttaa konetta tuotantovalineena ja siirtaa siten 
sen arvon uuteen tuotteeseen. 

Kone maksaa tietysti paljon enemman kuin kasityolai
sen tyovalineet, mutta se ei suinkaan merkitse sita, etta 
koneiden kayttaminen tekisi tavarat kalliimmiksi, silla KO
neiden arvo siirtyy uusiin tUotteisiin vahitellen, sikali kuin 
ensiksi mainitut menettavat arvoaan kulumisen johdosta. 
Jos esim. ompelukoneella voitaisiin ommella ainoastaan 
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toon, koska se ort edullisempi kuin elavan tyovoimanyksi' paita, niin silloin koneen arvo siirtyisi kerralla tuo.., 
kaytt6. .hon paitaan, eika sellaista paitaa varmasti kukaan haluaisi 

I(oneiden kaytantO'On ottaminen kapitalistisissa maissaostaa sen kalleuden vlloksi. Mutta todellislllldessa ompe
riippuu siis paitsi koneiden tehokkuudesta ja arvosta,lukonetta voidaan kayttaa 5-10 vuotta, ja silla ommel
myos kaikista nBsta seikoista, jotka maariHivat tyovoiman laan ehka tllsina paitoja paivassa, joten koneesta 'kuhllnkin 
arvon kussakin maassa eri aikoina.l(uta pienempi On tyopaitaan siirtyvaarvo on mitaUoman vahainen, paljon pie
voiman arvo, Ls. kuta alpaisemmat ovat tyopalkat, sUanempi kuin sen eHivari tyovoiman arvo, jonka kone korvaa. 

,I(apitalistien edut vaativat, etta koneet olisivat mah tehokkaampia j a halvempia taytyy koneiden olla tullak
seen kaytant60n, ja painvastoin,' kuta korkeammat palkat dollisimman tehokkaita, 1.s. etta niiden avulla voitaisiin 

valmistaa mahdollisimman suuri maara tavaroita, silla jossain maassa ovat, sita enemman sielIa koneita kayte
kuta llseampia kappaleita kone toiminta-aikanaan valmis tiHin. Niinpa monet sellaiset koneet, jotka USA:ssa kor
taa, sita vahemman siita siirtyy arvoa kuhunkin kappalee keiden ty6palkkojen johdosta ovat edullisia, eiv,at paase 
seen. Toisaalta tlloteyksikkoon sHrtyvan arvoslluruuden kaytant06n meilla, jossa palkkataso on paljon alhaisempi; 
maaraa koneen oma arvo: mita pienempi se on, sita va sUa vastoin meilla edulliset koneet eivat ole enaa edullisia 
hemman arvoa siita siirtyy tavaroihin ja sita edullisempi esim. Intiassa, jossa tyovoiman arvo on aarettoman alhai-:

. se on kapitalistille. Siksi kapitalistit vaativatyha tehok nen. Sarna pita a paikkansa koneiden kaytant66n ottami
kaampia ja halvempia koneita. sesta eri tuotannonaloilla. Esim. maataloudessa tapahtuu 

Yleisena lakina koneiden kaytantoonottamisessa kapi teknillinen kehitys paljon hitaammin kUin teollisuudessa 
talistisen tuotantotavan aikana on: k 0 nee n a r von suurelta osaIta sen vuoksi, etta maataloudella on melkein 
t a y t y y 0 II a pie n e m p i k u ins ens y r jay t t a kaikissa maissa oUut yUin kyllin hyvin halpaa tyovoim~a, 
m ant y 0 v 0 i man a r Vo. jonka kayttiiminen on tullut edullisemmaksi kuin koneiden 

Mita silla tarkoitetaan, selviaa askeista esimerkkiiimme ostaminen. 
jatkamalla. Olettakaamme, etta ompelukone maksaa Vasta sosialistisessa yhteiskunnassa haviavat kaikki 
30.000 markkaa ja ettii silla voidaan ommella kaikkiaan tuollaiset rajoitukset. silla silloin otetaan kaytantMn jo
30.000 paitaa. Talloin koneesta siirtyy kuhunkin paitaan kainen kone, joka saastaa yhteiskunnallista ty6ta, vapaut
yhden markan sllllruinen arvomaara. Ompelijattarelta taa tyolaiset raskaista ja vastenmielisista tehtavisHi siina
menee paidan ompelemiseen kasin sanokaamme yksi paiva kin tapauksessa, etta elavan tyovoirnan kayttamineri. tulisi 
ja jos oletamme hanen saavan vaikkapa vain 300 mark hiukan halvemmaksi. 
kaa palvassa, niin tlllee kasityo paljon kalliimmaksi, koska Tama viittaus sosialistiseen yhteiskuntaan saattaa jo 
koneella valmistetun paidan valmistamiseen menisi tyo tarkastelemaan mitalin toista puolta: katsomaan asiaa ty6
palkkaa (paivapalkka 300 mk jaettuna 12:11a, paitojen laisen nakokulmasta. Nyt voimme kysya, mila vaikutuksia 
kumaaralla)' 25 markkaa ja siihen lisaksi 1 markka ko koneiden kaytant66n ottamisella on tyoliiisten asemaan 
neesta siirtynyUa arvoa, siis yhteensa 26 markkaa. On kapitalistisessa yhteiskunnassa. Ii selvaa, etta tallaisessa tapauksessa kone otetaan kayUin- Yleinen vastaus tuohon kysymykseen kuuluu: koneelli
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taista liiketta koneen lisakkeena, liiketta, jonka kuka tasen suurtuotannon kehittyminen voimistaa kapitalismin ai
hansa toinen tyolainen pystyy tekemaafl ehka parin paikana ty6laisten riistamista. Ensiksi sen tahden, etta ko
van harjoittelun jalkeen. Seuraus on se, etta kapitalistineelIinen tuotanto muuttaa monet tyot niin yksinkertai
voi korvata tyolaisen milloin tahansa, kun taas ty6Iaisensiksi, etta naisten j a lasten ty6voiman kayttaminen, joka 
on aarett6man vaikea saada uutta ty6paikkaa, jossa hanenalkoi jo manufaktuuriteollisuudessa, mutta ei tuolIa kau
taitoaan tarvittaisiin, ja siten hanen riippuvaisuutensa ykdella paassyt vallitsevaksi erityisesti ty6miesten imkaran 
sityisesta kapitalistisesta yrityksesta lisaantyy. Huvittavastarinnan johdosta, tulee yleiseksi. Samaan suuntaan 
vana, mutta samalla jarkyWivana esimerkkina sellaisen vaikuttaa my6s se seikka, etta konety6 ei vaadi useinkaan 
ty6laisen asemasta on maamme metallimiesten keskuuniin palron lihasvoimaa kuin kasity6, vaan sen sij aan 
dessa kierteleva juttu Amerikan suomalaisesta, joka ty6senemman napparyytta ja nopeutta. Nyt joutuvat ty6~oi
kennertyaan 10 vuotta Fordin autotehtaalla palasi kotimamarkkinoille miesten lisaksi myos naiset ja laps.d Tyo
maahansa ja meni "kysymaan ty6ta" eraasta metalIiversvoiman arvo laskee, koska siihen eivat enaa sisally koko tyo
taasta. Han luonnollisesti suositteli itseaan pystyvanalaisperheen ylIapitokustannukset, jotka jakaantuvat per
ammattimiehena, jollainen han olikin, mutta kauppoja eiheen ty6ssaolevien jasenten palkkojen kesken. Tyovoiman 
kuitenkaan syntynyt, kun kavi selville, etta han oli 10arvon laskiessa alenee miesten ty6palkka siina maarin, 
vuoden ajan kierHinyt kiinni mutteria n:o 13.etta heidan on tahtoen tai tahtomattaan myytaviii vaimonsa 

KoneelIinen ty6 riistaa ty6laiselta 10pulIisesti kaiken ja lapsensa kapitalistiseen palkkaorjuuteen, saadakseen 
kiinnostuksen ty6taan kohtaan ammattina, muuttaa hanetsuunnilleen saman palkan kuin aikaisemmin mies yksin~I '. 
koneen orjaksi. Se ilmenee jo tyoprosessin ulkonaisestaI. 

( 
sai. Silloinkin, kun tyolaisperheen, sanokaamme miehen. 

jarjestelysta, silla ty6njako kapitalistisessa tehtaassa onvaimon ja parin lapsen yhteiset tulot kohoavat hiukan 
kokonaan riippuvainen koneiden valisesta ty6njaosta jasuuremmiksi kuin miehen palkka ennen koneteollisuutta, 
ty6Hiisten ty6 ty6koneiden tyoskentelysta. Koneiden noon tuo tulojen lisays pelkastaan naennaisHi, 'koska ty6ssa
peutta saann6stelemaIIa saann6stellaan tyolaisten nopeutolevien perheenj asenten toimeentuloon tarvittavien hyo
tao Kone on eras parhaimpia keinoja kapitalistisen tyokudykkeiden maara on suurempi kuin kotona olevien, puhu
rin yllapitamisessa. mattakaan siita, etta ne tulevat kalIiimmiksi, koska misI' 

Tassa voimme sivuuttaa pelkalIa maininnalla sen motaan saann611isesta kodinhoidosta ei voi olIa puhettakaan 
raalisen ja henkisen rappeutumisen, jonka koneteollisuuden vaimon osallistuessa ansiotyoh6n ja palatessa kotiin vastaI 
kehitys toi tullessaan kaikkialle. Kapitalistisiin suurtehtaimy6haan illalIa uupuneena 12-16-tuntisen tyopaivan jal
siin sullotut tyolaisjoukot joutuivat lyhyessa ajassa sellaikeen. 
seen villeyden tilaan, etta kaukonakoisimpien kapitalistienTy6voiman arvo alenee my6s sen tahden, etta konetyo 
kin taytyi yhtya vaatimuksiin alkeisopetuksen jarjestamiyksinkertaisuutensa vuoksi vahentaa tyolaisten koulutus
sesta tyolaisille, koska nama muussa tapauksessa eivatkustannuksia, supistaen oppiajan monasti muutamiksl pai

I 
olisi kyenneet tyotaan tekemaan, vaan olisivat turmelleetviksi tai viikoiksi. Samalla se pakottaa ty6laisen varhai
koneet.I 

I ) sesta lapsuudesta saakka suorittamaan jotakin yksinker
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Koine on tehokas keino tyon tuottavuuden lisiHimiseksi. 
t.s. tavaran valmistamiseen vaadittavan aj an Iyhentiimi

"'\ seksi. 'mutta kapitalistisen jiirjestelmiin aikana sen kiiytto'j 

~! 
:t johtaa tyopiiivan pitentamiseen. Syyna on ensiksi se, etta: 

It kone kuluu paitsi kaytettaessa, myos seisoessaan. Viimeksi 


mainittu kuluminen onpuolestaan kahta Iaatua: a i nee I

lis t a, joka johtuu ilman, kosteuden ja Iammonvaihtelu


J jen aiheuttamasta turmeltumisesta, ja m 0 r a a lis t a, 

joka johtuu siita, etta kone vanhenee rakenteeltaan ja; mal

liltaan ennen kuin on aineellisesti kulunut. Kuluessaan 


:,i kaytossa kone siirtaa arvonsa uuteen tuotteeseen, mutta 

!lj kuluessaan kayttamattomiina ei arvonsiirtoa tapahdu, jo


ten kapitalisti karsii tappiota. Siita johtuu kapitalistien
:1 
!l pyrkimys kayttiia koneita keskeytymattii, jotta ne siirtaisi
l' vat arvonsa uusiin tuotteisiin mahdollisimman pian. Ta
If man pyrkimyksen seurauksena on puolestaan tyopiiivan 

pitentaminen koneeIlisen suurteollisuuden alkuai,koina aina 
12-16 tuntiseksi ja vuorotyon kaytantoonottaminen. Se 
oli sita helpompaa, mitii enemman vastustuskyvyttomia 
naisia j a lapsia teollisuuden palveluksessa kaytettiin. 

Myohemmin, kun ty6liiisten taistelu on pakottanut val
tiovallan saatami'ian enimmi'iistyopaiviin, kone auttaa ka
pitalistej a puristamaan tyolaisistii moninkertaisen tyo
miiiiriin tyon voimaperaisyytti'i lisaamiilHi.. Koheiden vauhti 
kiihdytetaan sellaiseksi, etta tyoli'iiset elvat ehdi Ievata 
hetkeakaan koko paivan kuluessa. 

Koneiden kaytto ki'irjisti'ii'i ristiriitaa henkisen ja ruu
miillisen tyon viilillii, sillii se tekee entisestii kasityolais
taiturista pelkan koneen, lisiikkeen, jonka ammattitaito sil
Ioinkin, kun sitii yleensa vaaditaan, on aarimmaisen yksi
puolista. Kun tyovalineiden, koneiden ja tyomenetelmlen 
suunnittelu ja parantaminen on uskottu erikoiskoulutuk
sen saaneille henki1oil1e, on ruumii1lisen Ja henkisen tyon 
eroaminen toisistaan taydl;llinen. 

.."'**,,''''. ....... ,_.. ....f4....-....-,__~~,__ ... _., #*a '.Ii7>Wiii"P"#' •. ,,,;,;,,,;~'.o.-; 


Samoin todettakoon, eWi koneellisen suurteollisuuden 
kehittyrninen karjistaa edelleen yhteiskunnan luokkavasta
kohtia. Pientuottajat eivat pysty kilpailemaan suurteolli
suuden kanssa, vaan joutuvat taloudelliseen perikatoon ja 
siirtyvat palkkatyolaisten riveihin, sarnoin kay osalle 
kommassa asemassa olevista kapitalisteista. Nain lisaan
tyy toisaalta mitaan ornistamattomien tyolaisten lukumaii
di ja toisaalta harvojen suurkapitalistien taloudellinen ja 
yhteiskunnallinen yalta. Naiden yhteiskunnan kahden pe
rusluokan valinen taistelu kiihtyy, kaikkien muiden Iuok
kien ja ryhmien vahetessa ainakin suhteellisesti, mutta 
useimmissa tapauksissa myos absoluuttisesti. NUn ikaan 
karjistyy vastakohta maaseudun ja kaupungin valiWi, en
sin mainitun joutuessa yha taydellisemmin viimeksi mai
nitusta riippuvaiseksi. 

Koneiden kaytantoonoton seurauksia tutkiessamme on. 
meidan kuitenkin varottava syyWimasUi koneita kaikista 
naisHi onnettornuuksista, joita niiden kayttaminen tyoHii
sille ja eraille muillekin vaestokerroksille aiheuttaa. Syy 
ei ole koneissa sel1aisinaan, vaan niiden kapitalistisessa 
kayttamisessii. Heti kun tuotantotapa muuttuu, heti kun 
koneiden kay ton tarkoituksena ei enaa ole mahdollisimman . 
suuren lisaarvon tuottaminen omistajilleen, vaan yhteis
kunnan jasenten tarpeiden tyydyttaminen ja heidan tyonsa 
helpottaminen, silloin koneet ovat siunaukseksi ihmiskun
naIle. 

Kapitalistisen koneellisen suurteollisuuden tarkein mer-. 
kitys kehityksen kannalta on siina, etta se tekee tyon yha 
enemmiin yhteiskunnalliseksi, jolloin tuotantovalineiden 
yksityisomistus lopulta rnuuttuu sietamattomaksi. Kehittii-· 
miilIa valtavasti tuotantovoimia se tekee yha valttamatto
mammaksi suunnitelmallisen tuotannon. Vaikka koneelli
nen suurteollisuus kehittyykin kapitalististen tuotantosuh
teiden puitteissa, niin se kuitenkin Iuo viihitellen aineelli
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set ja subjektiiviset edellytykset kapitalistisen tuotantota
yap korvaamiseksi sellaisella tuotantotavalla, jonka tuo
tantosuhteet vastaavat tuotantovoimien nykyista kehitys

I tasoa. 
Jos haluaisimme tiivistaa tassa luvussa esitetyt asiat 

mahdollisimman Iyhyeen muotoon, voisimme ne ilmaista 
seuraavasti: 

1) Kapitalistisen tuotantotavan perustana on palkka
! ty6vaen riisto. ,t 

I 

2) Palkkaty6vaen riisto ilmenee siten, etta kapitalistit 


anastavat ty61aisten ty611aan luoman lisaarvon. 

3) Lisaarvon tuotanto on mahdollista siksi, etta tyo


laisen luoma uusi arvo on suurempi kuin tyovoiman arvo, 

t.s. tyovoimatavaralla on sellainen ominaisuus, etta sen 

It
I" kuluttaroinen Juo suuremman arvon kuin on sen oma arvo. 
,., Paaoma ei ole olio, joka olisi saanut luonnolta ih
r meellisen ominaisuuden luoda rikkauksia, vaan se on sel
( 

laisen jarjestelman yhteiskunnallinen suhde, jonka valli
tessa kourallinen tuotantovalineiden monopolistisia omis
tajia voi riistaa yhteiskunnan tyotatekevaa enemmistoa. 
Sellaisen yhteiskunnallisen jarjestelman aikana rahat ja 
tuotantovalineet muuttuvat paaomaksi, S.o. itseaan paisut. 
tavaksi arvoksi. 

5) Paaomalla on kaksi tapaa tuottaa lisaarvoa. Abso

luuttista lisaarvoa se tuottaa jatkamalla kokonaistyopai

vaa (tai lisaamallii tyon voimaperaisyytta) ja suhteellista 

kohottamalla tyon tuottavuutta ja alentamalla siten tyo

voiman arvoa. Viimeksi mainittu lisaarvon tuottamistapa 

kiihottaa kapitalisteja jatkuvasti kehittamaan tuotantotek


,.. niikkaa ja tyomenetelmia, jonka ansiosta kapitalistinen

! tuotantotapa kohoaa tuotantovoimien tasoon nahden pal
I 

jon korkeammalle-kuin yksikaan sita edeUanyt tuotantotapa. I 6) Mutta tuotantovoimien kehitys johtaa tyon ja paa
I, oman vastakohtaisuuden voimistumiseen ja kapitalistisenI' 
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tuotantotavan perusristiriidan, tuotannon yhteiskunnallisen 
ja kapitalistisen yksityisomistuksen viilisen risH

riidan karjistymiseen. Taman ristiriidan syveneminen ja 
karjistyminen johtaa vaistamattii kapitalismin tuhoon. Ka
pitalismin kehittyessa kasvaa ja voimistuu palkkatyovaen 
luokka, jota Marx nimitti kapitalismin haudankaivajaksi, 
voimaksi, joka aikanaan kukistaa kapitaJistisen jarjes
telman. 
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