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1.

okainen ihminen elää työllään. Tämä totuus on jokai
selle niin selvä, ja on sitä totuttu pitämään ymmär
rettävästi oikeana. Miten Paljon onkaan siinä hen
gessä kirjoitettu sanomalehdissä, aikakauskirjoissa ja 

kirjoissa, vieläpä saarnastuolistakin saarnattu? Ja useimmat 
uskovatkin, asiaa sen tarkemmin ajattelematta, että suutari 
elää suutaroimisellaan, räätäli neulomisellaan ja opettaja ope
tuksellaan. Kuulee myös kyllin usein, että jokaisen työn
antajan, jokaisen tehtailijan, täytyy tehdä työtä, jos ei käsil
lään, niin ainakin päällään, ja  eivätkö sitten ministerit, 
kuninkaat ja ruhtinaat ole kaikellaisten töiden liiaksi rasit
tamia? Eikö heidän täydy joka päivä kiinnittää huomionsa 
kaikkeen, pitää huolta järjestyksestä ja hyvinvoinnista ja alle
kirjoittaa niin paljon paperia?

Siis päivän selvästi: jokainen elää työllään. Siinä kai 
ei ole epäilemistä?

Eikö todellakaan ole epäilemistä?
Minä kuitenkin epäilen. Menenpä vielä niin pitkälle, 

että väitän suorastaan päinvastoin. Minä sanon: se, että 
jokainen elää työllään on paksu vale. Todellisuudessa ei 
kukaan elä käsiensä työllä, ei kuninkaat, ei ruhtinaat, ei mi
nisterit, ei tehtailijat eivätkä urakoitsijat, eivät myöskään 
opettajat, räätälit eivätkä suutarit, lyhyesti: ei kukaan, tai 
ainakaan ei juuri kukaan.

Jos ei suutari tekisi ainoastaan jalkineita, vaan sen 
ohessa omistaisi maakaistaleen, johon kylväisi viljaa tai istut
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taisi vihanneksia, jos hän sitäpaitsi itse kutoisi kangasta ja 
neuloisi itse itselleen vaatteet, jos hän, lyhyesti sanoen, 
valmistaisi kotonaan kaikki, mitä tarvitsee, silloin vasta voi
taisiin sanoa, että hän elää käsiensä työllä.

Ja todenteolla elivät käsityöläiset muutamia vuosisatoja 
sitten käsiensä työllä, sillä siihen aikaan omisti joka kau
punki tilavan maa-alueen, josta käsityöläisillä kaupunkilais- 
porvareina oli aina osansa. Jokainen käsityöläinen valmisti 
maapalasellaan todellakin itse kaikki, mitä tarvitsi.

Mutta nykyään ei tiettävästi ole niin. Suutarilla ei ole 
maata eikä voi tehdä mitään muuta kuin jalkineita. Mutta 
ne eivät voi häntä ravita eikä kokonaan vaatettaa. Räätäli 
taas ei voi vaatteilla nälkäänsä tyydyttää ja janoaan sam
muttaa eikä kivenhakkaaja kiviä päivällisekseen syödä. Ja 
ministerit, kuninkaat ja ruhtinaat! Jos ne söisivät vain sitä, 
mitä työllään hankkivat, niin ne hyvin pian kuolisivat näl
kään.

Maanviljelysväki ennen kaikkea voisi väittää elävänsä 
käsiensä työllä. Se viljelee viljaa ja leipoo itse leipänsä, 
kasvattaa vihanneksia ja valmistaapa osaksi itse vaatteensa- 
kin. Mutta useimmat talolliset ovat jo lakanneet itse val
mistamasta kaikkea, mitä tarvitsevat. Toiset harjoittavat vain 
viinin-, toiset pellavanyiljelystä ja muutamat kasvattavat vain 
vihanneksia. Mitä he muuten tarvitsevat ruokaan ja vaate
tukseen, sen he ostavat.

Näemme siis, ettei juuri kukaan voi väittää elävänsä 
omasta työstään. Suutari elää räätälin, muurarin, puusepän 
j. n. e. työstä ja päinvastoin.

— »Mutta jokainen meistä tekee kuitenkin työtä!» — 
huudetaan minulle, — »jos emme tekisi työtä, eihän meillä 
olisi mitään, millä eläisimme.»

Se on totta, ja sitä minä en koskaan väitäkään vastaan. 
Mutta juuri sentähden minä sanonkin: ihminen ei elä työs
tään, vaan työn avulla.

Tämä tuntuu ihan samalta, mutta merkitsee todellisuu
dessa aivan toista.

Sen huomaammekin heti, jos vaan mietimme seu- 
raavaa:
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Jos suutarit, räätälit, maataviljelevät j. n. e. todellakin 
eläisivät omasta työstään, kuten ennen oli laita, jos he itse 
valmistaisivat kaikki, mitä tarvitsevat, niin olisivat he ennen 
kaikkea varmoja siitä, että he aina voivat elättää itsensä, 
vaikka ei heidän asemansa vuosien kuluessa pysyisikään 
samanlaisena.

Mutta nyt tekee suutari niin paljon jalkineita, kun hän 
vaan voi, myydäkseen niitä heti kuten muutakin tavaraa. 
Sentähden tarvitsee hän niille ostajia. Jos niitä on heti 
saatavissa, niin pääsee suutari jalkineistaan ja voi lunasta
mallaan rahalla ostaa elämänsä ylläpitämiseksi välttämättö
miä tarpeita. Mutta mitä hän sitten tekee, jos ei löydykään 
ostajia? Pistääkö hän saappaat lastensa kouraan, kun nämä 
pyytävät leipää? Tai voiko hän niillä maksaa vuokransa, 
veronsa j. n. e.?

Nähdään siis, että on suuri ero, elääkö joku työstään 
tai työnsä avulla.

Niin kauan kuin ihmiset valmistivat itse kotonaan kaikki 
tarpeensa, voitiin sanoa, että ne elivät työstään; mutta siitä 
ajasta saakka, jolloin alettiin valmistaa jalkineita, vaatteita, 
lukkoja j. n. e. myytäviksi, ovat he tuottaneet paljon vähem
män omaksi hyväkseen, mutta sitä enemmän toisien hyväksi.

Tänä päivänä työskentelee venäläinen talonpoika saksa
laisen työmiehen hyväksi ja tämä puolestaan varustaa edel
lisen tarpeellisilla rauta- ja terästyökaluilla. Samallainen 
vaihto vallitsee saksalaisten, ranskalaisten j. n. e. välillä, ly
hyesti, kaikkien kansojen välillä. Näemme siis, että siitä 
ajasta saakka, jolloin alettiin tuottaa tavaroita myytäviksi, 
kukaan ei ole työskennellyt omaksi hyväkseen, vaan toisten.

Kukaan ei elä omastaan, vaan toisten työstä.

II.

Hyvä! Ei siis kukaan elä työstään, vaan työn avulla. 
Mutta kuitenkin on se kunkin oma työ, joka jokaista elät
tää. Tai eikö sekään väite ole aivan oikein?

Ei, sekään ei ole vielä ihan oikein. Siitä olisi vielä 
paljonkin sanottavaa, mutta jättäkäämme toistaiseksi se ja
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otaksukaamme, että todellakin niin olisi, että jokainen eläisi 
oman työnsä avulla.

Mutta miksi juuri oman työnsä?
Sitä on meidän hiukan lähemmin tarkastettava:
Kun joku myy tuotteita, esim. jalkineita, vaatteita tai 

leipää, niin tulee noista tuotteista tavaroita. Näitä tavaroita 
vaihdetaan sitten toisiinsa. Miten niitä vaihdetaan? Mistä 
se johtuu, että toisella tavaralla on kaksi ja kolme kertaa 
niin paljon arvoa kuin toisella, siis että toisesta tuotteesta 
saadaan kaksi ja kolme kertaa se arvo, mikä toisesta? Näissä 
tuotteissa täytyy olla jotain, jonka nojalla niitä voidaan ver
rata toisiinsa. Sitä on toisessa tuotteessa kaksi tai kolme 
kertaa niin paljon kuin toisessa. Mitä on sitten tämä »jotain»? 
No, se ei ole mitään muuta kuin työtä, jota tekijä on teh
nyt valmistaessaan tavaran.

Otaksukaamme, että suutari tarvitsee päivän saapasparin 
valmistamiseen, josta hän saa kymmenen metriä liinaa. Tuossa 
otaksumassa ei ole mitään tavatonta. Hän teki työtä ja sai 
työnsä korvaukseksi liinan. Mutta kuvitelkaamme tuossa 
tuokiossa löytyväksi semmoinen siunattu maa, jossa sataa 
saappaita taivaasta. Sitä tosin ei löydy, mutta jos olisi, niin 
mitenkähän paljon siellä ihmiset maksaisivat jalkineista? 
Yksinkertaisesti ei mitään. Ihmiset sanoisivat, että niistä ei 
makseta mitään, koska jokainen työttä, vaivatta voi hankkia 
itselleen jalkineet. Suutarin olisi ehdottomasti hankittava 
siinä maassa itselleen toinen toimi.

Meillä tosin ei sada saappaita, mutta on paljon muita 
esineitä, joista kukaan ei maksa mitään aivan sentähden, että 
niiden valmistamiseen ei ole kulutettu yhtään työtä. Ei 
lähdevedestä, eikä joen hiekasta maksa kukaan mitään, koska 
niiden valmistamiseen ei ole kulutettu yhtään ihmistyötä, koska 
niitä löytyi valmiina ennen kuin ihmiskäsi niitä kosketti. Mutta 
kun vedenkantaja tai hiekanajaja tuo vettä tai hiekkaa ko
tiimme, maksetaan niin toisesta kuin toisestakin, mutta mak
setaan siitä työstä, siitä vaivasta, joka on ollut veden am- 
mentamisessa, hiekan lapioimisessa ja niiden kotiintuo- 
misessa.
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Mitä enemmän jokin esine sisältää ihmistyötä, sitä enem
män saa se —  kuten sanotaan — arvoa, sitä arvokkaampi 
se on, sitä enemmän siitä maksetaan. Metristä liinaa anne
taan enemmän kuin yhdestä metristä sertinkiä. Miksi? Koska 
metrin sertinkiä voi valmistaa nopeammin ja helpommin, 
koska sen valmistamiseen tarvitsee käyttää vähemmän työtä 
kuin yhden metrin liinaa valmistamiseen.

Kun siis maksetaan käsityöläiselle, esim. suutarille ken
gistä, räätälille vaatteista tai leipurille leivästä, niin makse
taan todella vaan kenkäin, vaatteiden tai leivän laittamiseen 
käytetystä työstä. Jos yhden leivän valmistamiseen kuluu 
yksi tunti, ja jos kenkäparin saa valmiiksi kymmenessä tun
nissa, niin voi yhdellä kenkäparilla saada kymmenen leipää. 
Sillä kenkiin kulutettu työ (tai kuten sanotaan: »kenkien 
arvo») on kymmenen kertaa niin suuri kuin leivän valmis
tamiseen kulutettu työ (»leivän arvo»).*)

Nyt voidaan helposti tehdä seuraava vastaväite:
»Jos tavaran arvo mitataan siihen kulutetun työn mu

kaan, niin mistä johtuu sitten se, että todellisuudessa hin
nat niin usein vaihtelevat, että samasta esineestä puolen 
vuoden kuluttua maksetaan paljon vähemmän kuin sitä en
nen? Työtähän siihen on käytetty, eikä se sanottavasti muutu 
yhden puolen vuoden kuluessa.»

Aivan oikein. Mutta arvo ja hinta eivät merkitse ihan 
samaa. Ei makseta aina kaikista tavaroista niiden arvon 
mukaan. Se tapahtuu vain suloin, kun jotakin tavaraa käy
tetään juuri niin paljon, kuin sitä on saatavissa, tai kuten 
sanotaan, jos tarjonta ja kysyntä ovat tasapainossa. Mutta 
niin ei yleensä ole laita. Sentähden on tuottaja pakotettu 
myymään tavaransa niiden arvoa alemmasta hinnasta, yksin
kertaisesti siitä syystä, että sitä lajia on liian paljon tarjolla. 
Toiselta puolen taas väliin tapahtuu, että hän saa enemmän, 
kuin tavaran arvo on, koska kaikkiaan ei ole niin paljon 
saatavissa kuin ostajat tarvitsevat, ja hän voi korottaa hin
tojaan.

*) Kun teiltä siis kysytään: M iten suuri on lasin, kenkäin, 
vaatteiden arvo? — voitte vastata: Niiden arvön m äärää lasissa, 
kengissä, vaatteissa sisältyvä työ.
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Vaikka tavaraa ei aina myynäkään arvostaan, niin ei se 
muuta sitä, että tavaran arvo on suhteellinen siihen työhön, 
joka sen valmistamiseen tarvittiin. Sentähden voimmekin 
sanoa, että suutari, nikkari ja lukkoseppä, yleensä työläinen, 
elättää itsensä omalla työllään. He valmistavat kaikkia eri
laisia tarve-esineitä, joita toreilla kaupataan tavaroina, joista 
maksetaan niiden valmistamiseen käytetyn työn mukaan. 
Siitä päätämme, että mitä enemmän käsityöläinen tekee työtä, 
mitä enemmän työtä hän käyttää tavaroihinsa, sitä enemmän 
arvoa hän niille kasvattaa, sitä enemmän hän niistä myy
dessä korjaa, sitä enemmän maksetaan hänelle tavaroistaan. *)

Tuo kuuluu hyvin lohduttavalta. Näyttäisi siltä, kun 
jokaisen tarvitseisi vaan tehdä kovasti työtä voidakseen elää 
kunnollisesti. Mitä enemmän jokin tekee työtä, sitä parempi 
hänelle itselleen. Voisi niin ollakin, mutta on nykyisessä 
yhteiskunnassa kokonaan toisin.

Samoin äsken: mitä enemmän työtä käsityöläinen käyt
tää tavaroihinsa, sitä enemmän hän niistä saa. Suutari saa 
paksupohjaisista, hyvistä saappaista enemmän kuin huonosti 
tehdyistä. Mutta voidakseen valmistaa jalkineita, täytyy suu
tarilla olla työhuone, työkalut ja nahkaa. Kaikki nuo mak
savat rahaa. Jos lukkoseppä mielii tehdä lukkoja, täytyy 
hänen myös vuokrata työpaja, ostaa työkalut ja raaka-aineita, 
täytyypä vielä elääkin, kunnes saa tuotteitaan myydyksi, ja 
siihen tarvitaan taas rahaa. Kellä on sitä, sille se on pieni 
asia. Hän laittaa työhuoneen, valmistaa tavaroita ja myy 
niitä arvonsa mukaan, s. o. niihin tarvitsemansa työn m u
kaan. Mutta miten alkaa se, jolla ei ole yhtään rahoja, 
joka ei voi avata työhuonetta, valmistaa tavaroita, koska 
puuttuu aineita ja työkaluja? Miten alkaa ihminen, jolla — 
kuten usein elämässä sattuu —  ei ole mitään apua, ei edes 
odotettavissakaan, mitä hän tekee, kun kuitenkin hänen, ku
ten kaikkien muiden, täytyy saada syödä, juoda, itsensä vaa
tettaa? Voidakseen ostaa torilta tai puodista jotakin, joko 
ravitakseen tai vaatettaakseen itseään, täytyy olla joko rahaa 
tai tavaraa myytäväksi. Työläisellä ei ole rahaa, tavaroita

*) Katso liitettä.
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kaan ei ole myötäväksi, hänen täytyy siis — voidakseen 
elää — myydä itsensä; hänen täytyy ruveta palkkatyöläi
seksi, palkka-orjaksi, myödä työvoimansa muille, vuokrata 
itsensä toisten työhön.

Miten »myydä itsensä»? Ruveta »palkkaorjaksi»? Ei
hän työnteko tehtaassa tai palkkaherralle ole mitään »or
juutta»? Yhtähyvin kisälli kuin tehtaantyöläinen — nehän 
ovat vapaita miehiä, tekevät työtä niin paljon kuin haluavat 
ja missä hyväksi näkevät, eikä kellään ole oikeutta heitä 
siihen houkutella.

No, tuon vapauden tunnemme jo! Tiedämme vallan 
hyvin, miten mestari kisällejä kohtelee, miten tehtaissa tu 
hansien työläisten ylempäin johtajain edessä täytyy alentua. 
Sallitaanko heidän vähääkään julkeammin puolustaa oikeuk
siaan, tai vastata karkeuksiin karkeuksilla? Sallitaanko hei
dän sanoa mitään selvityksekseen, kun tehtailijat lyhentävät 
palkkaa, tai nipistävät jotain heidän ansiostaan? Ei! He 
eivät uskalla tehdä sitä, koska he ovat orjia ja tietävät, että 
heitä uhkaa, ei piiska, vaan vielä pahempi vihollinen — 
nälkä.

Ihminen, joka myö työvoimaansa, ei voi olla vapaa. 
Hänellä täytyy olla jonkunlainen herra, ja onkin aina. Va
paita ovat vain ne ihmiset, joiden ei tarvitse myydä itseään. 
Mutta sellaista vapautta on nyt vaikea saavuttaa. Työläinen 
menee tehtaaseen, syystä kun hänen täytyy mennä, kun hä
nellä ei ole työkaluja eikä raaka-aineita. Hän totteiee teh
tailijaa, koska hänen on mahdoton kieltää tältä kuuliaisuutta, 
kun tällä on takanaan kaksi hyvin vahvaa apulaista: l.
hallitus ja sotajoukko, 2. nälkä, jota näkemään jokainen työ
läinen työttömyyden aikana välttämättä sortuu. Taistelu tuol
laista vihollista vastaan on vaikeaa, mutta vielä vaikeampaa 
on se voittaa.

III.
— Onko hän orja tai ei —  se on oikeastaan yhden

tekevää, selitetään minulle. Pääasia ei ole, onko hän orja 
tai vapaa, vaan onko se oikein, että jokainen omalla työl
lään voi hankkia itselleen rikkautta? Miten on sen laita?
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Jokainen työläinen, olkoon suutari tai räätäli, seppä tai 
nikkari, vuokraa itsensä työhön ainoastaan silloin, kun hä
nellä ei ole työkaluja tai raaka-aineita, voidakseen työsken
nellä kotonaan. Ennemmin tai myöhemmin löytää hän 
mestarin tai tehtailijan, joka vuokraa hänet.

Mutta minkätähden vuokraa tämä hänet? Kenties hä
nen kauniiden silmiensä tähden? Ei! Ehkä hän sitten ar
mahti häntä ja suvaitsi päästää hänet hädästään? Ei sen
kään tähden! Hän vuokraa, koska hän tietää, että työläinen 
osaa työskennellä kangaspuilla, että se osaa takoa vasaralla, 
neuloa neulalla, tai toisin sanoen, koska sillä on työvoimaa.

Kun tehtailija vuokraa työmiehen, niin ottaa hän huo
mioon vaan tämän voiman ja tiedot. Jos työmieheltä 
puutuu se voima, niin ei tehtailija huoli turhaan hänestä, 
sillä hän tarvitsee hänen työvoimansa. Tehtailijan tehtävä 
rajoittuu vain siihen, että hän arvioi, miten paljon hänen 
täytyy tarjolla olevasta voimasta maksaa. On helppo saada 
selville, miten paljon yhdestä lasista, yhdestä parista kenkiä 
j. n. e. pitää maksaa: maksetaan nimittäm niiden työtuntien 
lukumäärää vastaavasti, jotka tarvittiin esineen valmistami
seen. Otaksukaamme, että yksi lasi saadaan valmistetuksi
puolessa tunnissa, kenkäpari kahdessakymmenessä tunnissa 
ja lautanen yhdessä tunnissa. Otaksutaan vielä, että tunti
palkka on 30 p:iä. Nyt ei ole vaikea laskea yllämainittujen 
esineiden arvoa. Kun lasin valmistamiseen kului puoli tun
tia, niin maksaa se puolet 30 p:stä, s. o. 15 p:iä. Koska 
kenkäparin valmistamiseen kului 20 tuntia, niin maksaavat
kengät 20 kertaa 30 p:iä, s. o. 6 mk. Lautanen maksaa
30 p:iä, sillä sen valmistamiseen kului juuri yksi tunti.

Mutta miten määrätään, mitä ihminen maksaa, miten 
paljon on maksettava sen työvoimasta? Ja onko oikein
arvostella ihmistä niinkuin muuta tavaraa?

Onko se oikein tai väärin — se on toinen kysymys, 
mutta niin vaan on nykyään, että ihmisvoimaa arvostellaan 
aivan samoin kuin muitakin tavaroita. Otaksutaan nyt, että 
työläinen, s. o. hänen työvoimansa, vuokrataan yhdeksi päi- 
v*JiSI‘. Otaksutaan vielä, että tämä työläinen, voidakseen 
elää ja työskennellä, saadakseen työvoimaa, tarvitsee 1 mk.
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80 p:iä päivässä, jotka hän käyttää (ravintoon, vaatteisiin, 
asuntoon j. n. e.) voimainsa uusimiseen, silloin voimme sa
noa, että hänen työvoimansa maksaa 1 mk. 80 p:iä tai 6 
tuntia työtä (jos 30 p:iä on samanarvoinen kuin yksi tunti 
työtä. *)

Tehtailija tietää vallan hyvin, että se työvoima on kuu
den työtunnin arvoinen, s. o. samanarvoinen kuin kuudessa 
tunnissa tuotetut 6 lautasta, 12 lasia, ja sentähden maksaa 
hän työmiehelle sen työvoimasta, kuten tavarasta, joka mak
saa 1 mk. 80.

Työläinen saa siis työvoimastaan niin paljon, kuin 
hän tarvitsee kurjhn olemassa-olonsa turvaamiseksi.

Palatkaamme vielä takasin äskeiseen kysymykseen. Miksi 
ostaa tehtailija työvoimaa?

Tiedämme jo, miksi työläinen sitä myy. Siihen pa
kottaa hänet nälkä, joka on voimakkaampi kuin kaikille 
ihmisille synnynnäinen vapauden- ja häpeäntunne.

Mitä varten siis ostaa tehtailija työvoimaa? Ei suin
kaan ajankuluksi! Miksi sitten? Saadakseen voittoa, rikas- 
tuakseen »käsiensä työllä» kuten hän itse mieluummin sanoo.

Ja se tapahtuu seuraavalla tavalla:
Tehtailijalla on sen kautta, että hän on ostanut työläi

seltä tämän työvoiman, se koko päivän käytettävänään. Mitä 
työmies tuottaa, se kuuluu tehtailijalle. Äsken otaksuimme, 
että tehtailija antaa työmiehelle työvoimasta 6 työtunnin 
arvon: nimittäin niin paljon kuin työmies tarvitsee työvoi
mansa vahvistamiseen. Tehtailijan vallassa on antaa työmiehen 
tehdä työtä niin kauan kuin häntä (tehtailijaa) haluttaa. Jos 
hän antaisi tämän tehdä esim. 6 tuntia työtä ja sitte lopet
taa, niin saisi hän 6 tunnin työn tuotteet. Mutta niin pal
jon täytyy hänen antaa työmiehellekin tämän työvoiman 
korvaukseksi, palkaksi. Hänelle (tehtailijalle) itselleen ei 
jäisi niin ollen mitään, sillä hänen täytyy antaa niin paljon, 
kuin itsekin tulisi saamaan. Sentähden hän ei ollenkaan 
ajattelekaan teettää työmiehellä työtä vain 6 tuntia. Minkä-

*) O n pidettävä kiinni väitteestä: Työvoiman arvo vastaa
niin m onen tunnin työtä, kuin tuon voiman uusim iseen tarvitaan.
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tähden? Onhan hän ostanut työmiehen koko työvoiman 
koko päiväksi. Jos hän tahtoo teettää tällä työtä esim. 12 
tuntia, niin on se hänen oikeuttaan; työmiehen täytyy mu- 
kaantua siihen, että työnostaja, jolle hän myö työvoimansa, 
kiskoa siitä hyötyä. Hän siis työskentelee 12 tuntia, s. o. 
hän esim. valmistaa tehtailijalle jonkin esineen, jonka arvo 
vastaa 12 tuntia työtä; hän itse luonnollisesti saa äskeisen 
mukaan palkakseen tuotteen, jonka arvo vastaa vain 6 tun
tia työtä. Mikä on seuraus? Tehtailija saa tuotteen, jonka 
arvo vastaa 12 tuntia työtä, mutta antaa semmoisen, joka 
vastaa vain 6 työtuntia; hän pitää siis 6 työtunnin arvoiset 
työntuotteet. Ja se on puhdasta voittoa. Sitä ei ole teh
tailija hankkinut työllään, sen hän saa aivan ilman, koska 
työläinen on hänen palkka-orjansa, jonka täytyy tehdä työtä 
niin paljon kuin herra tahtoo. Saatu voitto on työnantajan 
voittoa.

Mistä siis tulee tuo voitto? On selvää, että tehtailija 
ei maksanut työläiselle tämän toisen puolen päivän kuluessa 
tekemää työtä, että työmies teki, paitsi maksettua 6 työtun
tia, 6 tuntia maksamatonta työtä, ja tuotti nämä 6 tuntia 
ylityötä tehdessään sitä mitä sanotaan lisäarvoksi. *)

Nyt tiedämme, miksi tehtailija vuokraa työmiehiä. Yk
sinkertaisesti siitä syystä, että hän saa kiskoa heiltä lisä-arvoa, 
että ne hankkivat hänelle työllään voittoa. — Työmiehet 
työskentelevät toisen puolen päivästä omaksi hyväkseen, 
mutta toisen puolen tehtailijan hyväksi. Elämänsä toisen 
puolen työskentelevät omaksi, omaistensa hyväksi, mutta toi
sena hankkivat voittoa tehtaanomistajille, tuottavat heille 
lisä-arvoa.

IV.

Luulen kaikkien olevan vakuutettuja siitä, että kaikki 
voitto ei synny omasta työstä; kaikkein vähimmin juuri teh
tailijan, joka nylkee sen toisten työstä.

*) M itä on siis lisä-arvo? Se on arvo, jonka työläiset tuot
tavat sen jälkeen, kun he jo ovat tuottaneet om an palkkansa, tai 
toisin sanoen, lisä-arvo on työmiesten tekemä maskamaton työ.
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Mutta miten on pienempien mestarien, tilanomistajien, 
virkamiesten, kauppiasten ja sen semmoisten laita? Alka
kaamme mestareista?

Otetaan suutari tai räätäli, joka tekee työtä tilauksen 
mukaan. Lapsikin voi näyttää toteen sen, että mestari hyö
tyy oppilaistaan, että hän pistää taskuunsa palkkion heidän 
työstään. Minun ei tarvitse kertoa miten vaikeata suutarin- 
kisällin työ on. Kun hän ensin istuu 15 — 16 tuntia um 
mehtuneessa, saastutetussa työhuoneessa, saa hän mahdolli
sesti 2 :5 0 — 3 mk. kenkäparista. Suotuisten olojen valli
tessa voi hän ehkä saada 15 tunnissa valmistetuksi kaksi 
paria kenkiä ja ansaitsee niistä 4 —6 mk.

Katsotaan, mistä käsityöläismestari saa voittonsa. Nahka, 
gummi, pohjat yksiin kenkiin maksoivat eräänä aikana Sak
sassa 4: 60— 5: 60, muut aineet, kuten naulat, liima y. m. 
22 p:iä, asunto 22 p:iä *), kisällin palkka.

Jos kisälli saisi työstään kaikki, mitä hänelle kuuluisi, 
niin maksaisivat hengät: nahan y. m. aineiden arvon, siihen 
luettuna työpalkka, asunto y. m., yhteensä 7: 10. Siitä hin
nasta pitäisi ne siis myödä. Mutta mestari ottaa niistä myy
dessä 10 mk. Mistä johtuvat ne 2 :90 , jotka hän saa enem
män? Sitä ei sisällä nahka eikä muut aineet, vaan sen 
lisän tuottaa kenkiin työmies työllään.

Kisälli on siis tehnyt mestarille, paitsi 2 markalla mak
settua työtä, vielä 2 mkn 90 p. edestä työtä, josta hän ei 
ole saanut maksua. Hän on tuottanut mestarille lisä-arvoa.

Taas on maksamaton työ enempi kuin kerran suurempi 
maksettua työtä, ja lisä-arvon suhde taas on enemmän kuin 
1 ja lisäarvo enemmän kuin 100 pros.

Niistä 15 tunnista, jotka kisälli teki työtä, teki hän vain 
7 tuntia itselleen, muut 8 työskenteli hän mestaria rikas- 
tuttaakseen. — Nyt on selvillä, mistä käsityöläismestari ve
tää voittonsa. Ilmeisesti ei ainakaan omasta työstään. Ku
ten tehtailija, elää hänkin oppilastensa ja kisälliensä työstä.

*) Luonnollisesti on vuokra kalliimpi, m utta kun työhuo
neessa valm istetaan joka viikko ei 1 paria, vaan 50 —100 paria 
kenkiä, niin vuokra jakaantuu tasan kaikkien valm istettujen osalle.
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Oppii myös käsittämään, minkä verran voi uskoa, niitä, 
jotka puhuvat omalla työllä hankituista rikkauksista.

Näkee, miten törkeästi ne valehtelevat, jotka tehtailijoista 
uskottelevat, että ne hankkivat rikkautensa käsiensä työllä.

V.

Ja kauppiaat, tilanomistajat, virkamiehet j. n. e.
. Myös niiden vuoro tulee. Voidaksemme selittää, mistä 
ne nylkevät voittonsa, kenen työllä ne itseään elättävät, täy
tyy meidän taas ottaa esimerkki.

Otaksutaan, että tehtailija on pannut yritykseensä 450,000 
mk. On yhdentekevää, millainen yritys on. Otaksutaan 
sen olevan sokeritehtaan. Tehtailija ostaa koneet, sokeri- 
juuret, vuokraa työläisiä j. n. e. ja saa lopullisesti vainuista 
tavarasta 585,000 mk. Hän korjaa siis 135,000 mk. voit
toa sijoittamastaan 450,000 mk. suuruisesta pääomasta. Tie
dämme jo, että nämä 135,000 mk. ovat maksamatonta työtä 
eli lisä-arvoa. Tehtailija pistää mielihyvällä koko voiton 
taskuunsa.

Mutta on vielä muitakin hyviä ihmisiä, jotka keinotte- 
levat itselleen lisä-arvoa työmiesten työstä. Jokainen koittaa 
saada anastetuksi edes osan siitä. Varsinkin kurottaa kaup
pias kätensä saadakseen. Ilman häntä ei tehtailija pääse 
ensinkään alkuun, sillä tavara ei tuota mitään voittoa niin 
kauan, kuin se on tehtaan varastossa. Tavara pitää ensin 
myydä, s. o. vaihtaa rahaksi. Tarvitsee siis löytää kaup- 
kiaan, joka ostaa tavaroita.

Semmoisia löytää helposti. Mutta ne tekevät työn vain 
sillä ehdolla, että niille myönnetään suuri alennus. Tehtai
lijan täytyy suostua siihen. Hän myöntää kauppiaalle 10 
pennin hinnanalennuksen 1 mk. kohti ja myy sokerin
585,000 mk:n sijasta 526,000 m kiila. Tehtailijan voitto on 
vähennyt sillä osalla, minkä kauppias pisti taskuunsa. Mutta 
tehtailijalla on sen sijaan puhdasta rahaa. Millä sitten an
saitsee kauppias voittonsa? Omalla työlläänkö? Huono 
ajatus! Hänen voittonsa on — kuten sanottu — vaan osa 
tehtailijan voitosta, s. o. osa tehtaan työmiesten maksamat-
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somasta työstä. Kauppias siis myös elää työmiesten tuot
tamasta lisä-arvosta.

Sitten tulee tilanomistaja. Sen maalle on tehtailija ra
kentanut tehtaansa. Tosin sattuu, että rakennetaan omalle
kin maalle, mutta yhtä usein tapahtuu, että rakennetaan vie
raalle. Tilanomistaja vaatii määrätyn veron. Tehtailija pääs
tää syvän huokauksen ja mutisee: »Eihän siinä auta mikään,» 
käy käsiksi kassaansa ja hellittää voitostaan tilanomistajalle 
veroina 9,000 mk.

Mistä siis saa tilanomistajakin voittonsa? Ilmeisesti 
hänkin tehtailijan voitosta ja niinmuodoin tehtaantyömiesten 
maksamattomasta työstä. *)

Tehtailijalle jää vielä 112,500 mk. voitostaan. Mutta 
sitäkään hän ei vielä saa kokonaan pistää taskuunsa. Sa
noimme, että hän on pannut tehtaaseen 450,000 mk. Ne 
voisivat aivan hyvin olla hänen omaisuuttaan, mutta hän 
on voinut ne lainatakin. Onhan paljon semmoisia ihmisiä, 
jotka pitävät parempana panna rahansa kasvamaan korkoa 
ja lisätä koroilla joka vuosi pää-omia kuin toimia tuotannonvär 
littäjmä. Semmoiselta kapitalistilta on tämäkin tehtailija voinut 
lainata rahoja. Otaksutaan että kapitalisti on lainannut teh
tailijalle rahat 6 %  korkoa vastaan. Tehtailijan täytyy siis 
antaa hänelle voitostaan 27,000 mk. ja hänelle itselleen jää 
vielä voittoa 85,500 mk. Pääomanomistaja pistää vieraan 
taskusta omaansa 27,000 mk. Kenen taskusta sitten? Näh
tävästi tehtailijan, mutta todenperään tulevat nekin rahat työ
läisiltä, heidän maksamattomasta työstään.

Tehtailijalle jää vielä 85,500 mk., mutta hän ei ole 
vielä niiden herra. Hallitus tahtoo myös osansa saaliista. 
Ja onhan sillä oikeus! Vaivaahan se itseään koettaessaan 
kaikilla mahdollisilla keinoilla suojata rikkaita, sortaa köy
hiä. Kun kahden maan tehtailijat kiistelevät siitä, kumpi 
heistä saa pitää hallussaan vientiä kolmanteen, varustelevat

*) Tässä on puhe maanom istajasta, joka ei itse hoida tilaansa. 
M utta se, joka itse viljelyttää maataan, vasta oikein elääkin työ
miesten m aksam attom asta työstä, sillä eroituksella vaan, että hän 
vuokraa itse työmiehet, kuten leikkuumiehet, rengit j. n. e.
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asianomaiset hallitukset sotajoukkojaan ja uhkaavat toisiaan 
sodalla, jollei toinen suostu täyttämään toisen maan tehtai
lijoiden vaatimuksia. Ja kun työläiset eivät enää tahdo 
kärsiä kurjuutta ja kohottavat ääniä oikeuksiensa puolusta
miseksi, niin alkaa hallitus sodan passittaakseen »tyytymät
tömät)» maailmasta. Näkee siis helposti, miten hallitus suo
sii tehtailijoita ja kapitalisteja. Mutta siinä ei ole vielä lä
heskään kaikki. Mitä varten perustaa se yliopistoja ja ylem
piä oppilaitoksia, kaunistaa kaupunkeja, rakentaa teattereita 
j. n. e.? Ehkä köyhiä varten? Eihän toki! Kaikilla köy
hinä  on tuskin varoja ja aikaa laittaa lapsiaan kansakouluun 
ja teaatteria varten puuttuu monilta yleensä kaikkia. Kaikki 
nämä, hallitus ja poliisit, sotalaitos ja teatterit, lyhyesti sa
noen kaikki, kaikki on etupäässä rikkaiden »herrojen» eduksi! 
Sentähden tarvitsee hallitus paljon rahaa, jota se kokoaa 
verojen muodossa. Miten paljon rahaa käytetään yksin 
sotalaitokseen! Ja poliisien, tuhansien ylempien ja alempien 
virkamiesten palkkaamiseen, ynnä kuninkaiden ja ruhtinai
den sekä näiden rouvien ja lasten elättämiseen ja kuka voisi 
sanoa mihinkä vielä! . . .

Enimmät verot maksavat työläiset ja yleensä vähäva
raiset. Hiukan antavat myös tehtailijat, kapitalistit, sillä he 
pitävät velvollisuutenaan maksaa veroa hallitukselle —  us
kolliselle palvelijalleen. Mainitsemamme tehtailija antaa myös 
vähän voitostaan hallitukselle ■— sanokaamme 12,500 mk. 
On itsestään ymmärrettävää, että tämänkin veron maksavat 
työläiset, sillä tehtailija antaa hallitukselle vain osan työläi
siltä kiskomastaan lisä-arvosta. Tehtailijalle jää, poisluet
tuna kaikki ne maksut, mitä hänellä tähän asti on ollut,
84,000 mk. voittoa. Siitä hän vielä maksaa tehtaanhoita-
jalle 2,750 mk., vakuutuksesta 4,500 mk. ja muille virka
miehille 6,750 mk. Hänelle jää lopullisesti vielä 70,000 
mk. puhdasta voittoa, jolla hän voi mässätä mielin määrin. 
Koko herrasmaailma sanoo nyt, että nuo 70,000 mk. ovat 
hänen omaisuuttaan, että hän on tehnyt työtä »otsansa hiessä»!

Nyt ei ole tehtailijalla enää mitään hätää. Hänen ei 
tarvitse enää laskea, miten paljon hän tarvitsee elatukseensa, 
kuten itse työläisilleen tekee. Hän pämsastom voi elää niin
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komeasti, kuin hän vain ajatella saattaa. Teattereja, tans
siaisia, ajopelejä, loistavasti sisustettuja huoneita, ylellisiä ate
rioita, kaikkea kannattaa hänen ja tietysti mielellään lainaa
kin itselleen. Onnesta täytyy saada ihmisen nauttia! Sillä 
kun on niin suuri määrä maksamatonta työtä taskussa, kan
nattaa kyllä elää kunnollisesti. Maksamaton työ korvaa 
kaikki: virkamiesten ja palvelijain palkat, »herran» oman 
»elämän». Mutta rahan, joka kaikkien mielitekojen tyydy
tettyä jää jälelle, kasaa tehtailija pääomaksi, jolla vuokraa 
vielä enemmän työläisiä, kiskoo vielä enemmän maksama
tonta työtä — ja elää edelleen »jum alanpelossa ja van
hurskaudessa» . . .

VI.

Nyt voimme antaa tarkan vastauksen kysymykseen, 
jonka alussa teimme: »Millä elät?» Elävätkö toiset omasta 
työstään ja toiset vieraan työstä? Elättävätkö toiset itseään 
omalla työllään, toiset vieraalla työllä?

Voisimme jakaa ihmiset kolmeen .suureen tyhmään. 
Ensimäiseen kuuluvat ne, jotka itse tekevät työtä omaan 
laskuun ja siten elättävät itseään. Tähän kuuluvat: käsi
työläiset, joilla on oma työpaja ja omat työkalut, sekä maan
viljelijät, joilla on niin paljon maata, että voivat elää itse
näisinä.

Toiseen kuuluvat työläiset, joilla ei ole työkaluja, ja 
talonpojat, joilla ei ole ensinkään, tai omistavat hyvin vähän 
omaa maata. He ovat pakotettuja myymään työvoimaansa. 
Siihen joukkoon kuuluvat: tehdastyöläiset, kisällit, rengit, 
käsityöläisiä y. m.

Kolmannen ryhmän muodostavat ne, jotka sanovat 
tuotantovälineitä omikseen, mutta eivät tee työtä, vaan teet
tävät toisilla työtä omaksi hyväkseen. Tämä joukko elää 
ja rikastuu toisten työstä, toisilta kiskomastaan lisä-arvosta. 
Tähän kuuluu: sotaväki, poliisikunta, mestarit, kauppiaat, 
tehtailijat, tilanomistajat, ylemmät virkamiehet, ministerit j. n. e.

Pieni vähemmistö ihmisiä elää siis kansan suuren eneiri- 
mistön kustannuksella. Tuo vähemmistö viettää hyviä päi

2 '
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viä kaikenlaatuisessa ylellisyydessä ja hekumassa, kuluttaa 
aikansa irstaisessa elämässä ja laiskuudessa, ja suuri kan
sanjoukko tekee työtä sen hyväksi, hankkii sille varoja tuo
hon loisteliaaseen elämään ja menehtyy itse vaivoja, kur
juutta ja nälkää kärsien. Niin on laita nykyisessä yhteis
kunnassamme.

Minkätähden niin? Koska tuo suuri kansanjoukko ei 
ole vapaa, vaan se on pakotettu myymään työvoimansa. 
Mutta mikä pakottaa sen myymään itsensä? Se tosiasia, 
että sillä ei ole työkaluja, ei ole tuotantovälineitä. Näim- 
mehän jo, että sen, jolla ei ole tuotantovälineitä, täytyy 
myydä työvoimansa, itsensä, jos ei tahdo nääntyä nälkään. 
Mutta mitä olisi tehtävä, jos mielii asiain kulkua parantaa, 
hävittää toisten kurjuuden ja toisten ylellisyyden. Ilmeisesti 
olisi pyrittävä järjestämään asioita siihen suuntaan, että kukin 
saisi omat tuotantovälineet. Sillä vasta silloin tulisi jokai
nen tekemään työtä yksin omaksi hyväkseen eikä toisten, 
vasta silloin saisi jokainen omistaa itselleen työvoimansa 
koko arvon. Kun niin on laita ei kukaan enää osta ihmi
siä ja niiden työvoimaa, ei kukaan omista itselleen lisä
arvoa toisten työstä, eikä kukaan voi elää ja rikastua tois
ten työstä.

Ruveta järjestämään oloja siihen suuntaan, että saisi 
omat tuotantovälineet? Kaunista kyllä! Mutta miten tehdä 
se? Siinähän se onkin asian ydin, sen vaikein puoli, vas
tataan minulle.

VII.

Katsotaan, onko semmoinen järjestely ajateltavissa. Onko 
mahdollista, että jokaisella ihmisellä, jokaisella työläisellä 
olisi omat tuotantovälineet?

Asia ei ole läheskään niin yksinkertainen kuin se ensi 
silmäyksellä näyttää. Ennen aikaan oli kullakin työläisellä 
omat työkalunsa, ja silloin oli hän myös oma herransa. 
Niin, vanhaan hyvään aikaan oli tosiaan niin, mutta silloin 
oli myös suhteellisesti vähemmän ihmisiä maailmassa. Lon
toossa, jossa noin 250 vuotta sitten oli asukkaita 500,000
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vaiheille, on nykyään yli 6,000,000. Maassa, jossa ennen 
2 miljoonaa asukasta, on nyt noin 10 miljoonaa tai enem
män. Missä ennen tarvittiin 1,000 paria jalkeitä, siellä tar
vitaan nyt miljoona, ja miljoonan metrin sijasta liinaa tar
vitaan 10 jopa 20 kertaa niin paljon. Tuosta havaitsemme, 
että »vanhaan hyvään aikaan» —  se ei sentään ollut niin
kään »kultainen», että meidän tarvitsisi toivoa sen takaisin 
palaamista — seppä tai kankuri perheineen voivat työsken
nellä kotonaan. Kankuri kutoi liinaansa vanhanaikuisilla, 
yksinkertaisilla kangaspuilla ja sepän työkalut olivat niin 
yksinkertaiset kuin ajatella saattaa.

Nykyään täytyy kankurin kutoa yksinomaan koneella; 
jos hän vielä rupeaisi käyttämään vanhoja kangaspuitaan, 
pidettäisi häntä yhtä typeränä kuin sitä, joka vaunujen eteen 
valjastetulla hevosella luulee pääsevänsä yhtä pitkän matkan, 
kuin juna keskeytymättä tekee. Hän tarvitseisi ainakin 10 
tuntia tehdäkseen saman työn kuin koneella toimitetaan l:ssä 
tunnissa.

Uusiaikainen, korkealle kehittynyt tuotanto tarvitsee 
paljon, paljon välineitä. Täytyy olla suuret tehdasrakennuk
set, höyrykoneet, varastot, riittävä määrä raaka-aineita j. n. e. 
Englannissa esim. työskenteli 450,087 työläistä 33 miljoo
nalla kehruukoneella. Jos kaikki nuo olisivat olleet itse
näisiä, jos jokaisella olisi ollut työhuone ja kehruukone, 
niin he eivät saisi aikaan kahdettakymmenettä osaa siitä, mitä 
he koneilla tuottavat. Kaikkialla tulisi putri puli tavarain puute 
tuntuvaksi. Ei siis olisi sanottavaa parannusta, tai ei mi
tään parannusta, jos jokaisella olisi oma työhuone ja omat 
työkalut. Työläiset itsenäisem piä eivät tosin olisi niin sor
rettuja, mutta tulisi kova puute välttämättömistä tavaroista, 
nälkä ja kurjuus vallitseisivat.

Yksi esimerkki monista! Englannissa ei ole enää tus
kin ollenkaan työläisiä, joilla on omia tuotantovälineitä. Ja 
talonpoikia, jotka viljelevät omaa maataan, ei ole ensinkään. 
Siellä on vaan suuria tilanomistajia, jotka viljelevät maataan 
höyryaurojen, höyry puimakoneiden j. n. e. avulla, jotka vuok
raavat ihmisvoimaa suorittamaan vain kaikellaisia käsitöitä.
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Mutta maatyömiehellä ei ole mitään omaisuutta, ei pel
toa, ei niittyä, ei puutarhaa, ei taloa, ei karjaa. Heidän 
täytyy myödä itsensä herroille ja tuottaa niille lisä-arvoa. 
Sellaisten työläisten asema on huono, hyvin huono. Pel- 
jättävä kauhistus valtaa jokaisen, joka lukee englantilaisen 
maatyöväestön kurjasta asemasta, niiden herrojen ahneudesta 
ja raakuudesta.

Jos nyt kullekin työläiselle annettaisiin palanen maata, 
niin olisikohan siitä koko Englannin väestölle suurtakaan 
hyötyä? Ei ollenkaan! Vuonna 1875 tarvittiin Englannissa 
22 miljoonaa quarteria viljaa. Mutta Englanti voi tuottaa 
ainoastaan 13 miljoonaa, loppu täytyy tuoda ulkomailta. 
Jos koko maa olisi jaettu pieniin kaistaleisiin, joilla olisi 
mahdoton käyttää höyrypuimakoneita ja muita uusaikaisen 
maanviljelyskoneteollisuuden samoin kuin myös maanvilje- 
lyskemian tuotteita, niin ei voitaisi tuottaa 13:kaan miljoo
naa, ehkä ei 4 tai 5 miljoonaa quarteria. Se olisi samaa 
kuin manata nälänhätä koko englantilaista väestöä rasitta
maan. On siis sula mahdottomuus se, että kaikilla olisi 
omat tuotantovälineet.

Mitä on sitten tehtävä? Jos jollakin ei ole tuotanto
välineitä, niin täytyy hänen myydä ruumiinsa ja henkensä, 
ja jos kaikilla on omat, niin kurjuuden ja nälän uhriksi 
joutuu koko kansa. .M iten vielä voidaan pelastua? On 
yksi keino ja se hyvin perusteellinen. Mitenkähän kävisi, 
jos suuremmassa määrässä järjestettäisiin olot niin kuin nyt 
työt suurissa tehtaissa ja suurilla maatiloilla. Maata eikä 
tehtaita ei jaeta, vaan kaikkien niiden tulee kuulua työtä
tekeville, mutta ei yksityisille heistä, vaan kaikille työtäte
keville yhteisesti. Kfiikki maa ja  tehtaat kuulukoot kaikille 
työtätekeville maan asujamille, kaikki olkoot heidän yhteis- 
omaisuuttaan.

Vili.

Katsotaan myös, onko tuommoinen yhteisomistus maa
han ja tuotantovälineisiin nähden toteutettavissa. Onko mah
dollista jokaisen tulla omaksi herrakseen? On ollut köy
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hiä ja rikkaita, on ollut sorrettu joukko ja sitä hallitseva 
luokka. O n ollut ihmisiä, jotka tuommoista asiain kulkua 
ovat pitäneet luonnottomana, mutta mikään ei ole auttanut. 
Kaikki on jäänyt ennalleen, köyhiä on sortunut, rikkaiden 
käynyt hyvin.

Ja eikö köyhien luku kasvamistaan kasva, eikö sama 
julma hätä ole vallannut koko maailman köyhät, eikö lois- 
etäjäin tuhlaus ja ylpeys kasva joka hetki?

Kaikki tuo on totta, mutta silti ei se vie meiltä toi
voamme. Päinvastoin me juuri siitä päätämme, että lähe
nemme loppua.

Omistamattomien luku kasvaa ja tulee yhä kasvamaan. 
Sitä ei voida asiain nykyisellä kannalla ollen millään estää. 
Käsityöläinen tahtoisi tavaroistaan, joita hän tuo torille, 
mahdollisimman paljon ja siinä ei olekaan mitään tavatonta, 
sillä hän on tehnyt työtä niin paljon kun on voinut. Mutta 
mitä hyötyä hänellä oli työstään? Tehtailija, joka valmis
tuttaa samoja tavaroita, käyttää niiden valmistamiseen paljon 
vähemmän voimaa. Jos otaksumme, että seppä valmistaa 
lukon yhdessä tunnissa, niin käytetään samanlaisen lukon 
valmistamiseen tehtaassa puoli tuntia tai vielä vähemmän. 
Seppä vaatii lukostaan 90 p:iä (koska otaksumamme mu
kaan yksi tunti työtä on 30 p:in arvoinen) mutta tehtailija 
myy sen jo 30 p:illä. Luonnollisestikaan ei kukaan osia 
sepältä ja tämän täytyy myydä työkalunsa, työhuoneensa ja 
mennä palkkatyöläiseksi tehtaaseen.

Se, mitä olemme sanoneet sepästä, koskee muitakin 
käsityöläisiä: he eivät voi kilpailla tehtaissa valmistettujen 
tuotteiden kanssa ja ennemmin tai myöhemmin tulevat he 
työnnetyiksi palkkatyöläisten riveihin. Tuolla tavoin me
nettävät yhä useammat ihmiset vapautensa ja heidän täytyy 
myydä itsensä. Jos työläiset saisivat lakkaamatta määrätyn 
palkan, niin kävisi vielä jotenkin päinsä elää, mutta he eivät 
saa sitäkään. Työpalkat alenevat ja tulevat yhä enemmän 
alenemaan, kun taas tehtailijan voitto samalla kertaa yhä 
kasvaa.

Koettakaamme selittää se. Mistä nyt saa tehtailija voit
tonsa? Työmiesten maksamattomasta työstä, ne kun osan
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työajasta tekevät työtä omaksi hyväkseen, mutta suurimman 
osan tehtailijan hyväksi. Jos tehtailija pitää työssään 20 
miestä ja maksaa niille 1: 80 päivältä, niin tekee hän sen, 
koska työmiehet km tarvitsevat rahaa, hankkiakseen tarpeita, 
joilla elättävät itseään (ravintoa, vaatteita, asunnon j. n. ey. 
Kuusihmtisella työllä ovat työläiset sen tehtailijalle takasin 
maksaneet, ja jos he työskentelevät vielä 6 tuntia, niin tuot
tavat he sillä tehtailijalle 1:80 pennin arvosta (otaksumme 
työpäivän 12 tuntiseksi). Jos nuo 20 miestä vuoden ku
luessa työskentelevät 300 päivää, niin tuottavat he tehtaili
jalle 9,600 mk. (2 0 .1 8 0 .3 0 0 ) . On ymmärrettävää, että 
mitä enemmän maksamatonta työtä työmiehet tekevät, sitä 
suurempi on tehtailijan voitto. Jos he kuuden tunnin sijasta 
tekisivät 8 tuntia maksamatonta työtä, niin olisi tehtailijan 
voitto 14,400 mk. Niin onkin nykyaikana. Työläiset ovat 
pakoitetut tekemään yhä enemmän maksamatonta työtä teh
taanomistajille.

Minkätähden? Aivan yksinkertaisesta syystä. Miksi 
saa työläinen, joka meillä on ollut esimerkkinä, 1 :80?  
Koska hän tarvitsee niin paljon elääkseen. Jos hän 1: 80 
p:iä vastaavan arvon tuottamiseen tarvitseisi, ei kuusi, vaan 
ainoastaan neljä tuntia, niin tehtailija saisi pistää taskuunsa 
kahdeksan tunnin lisä-arvon.

Todellisuudessa niin onkin laita. Samalla kun otetaan 
käytäntöön yhä täydellisempiä ja nopeammin työskenteleviä 
koneita, lyhennetään työläisten elantokustannusten tuottami
seksi tarvittavaa aikaa. Ennen vei paidanteko kaksi tai 
kolme päivää aikaa, nyt tuskin yhtä. Ennen kului puvun 
valmistamiseen 10 päivää, nyt ehkä kaksi.

Työmiehen pitäisi siis myös saada vähemmällä työllä 
ansaituksi palkkansa. Ennen täytyi hänen työskennellä 6 
tuntia, tehdäkseen sen mihin nyt jo 4 riittää. Mutta työ
läisille ei ole siitä itse asiassa mitään hyötyä. Ennen piti 
hänen tehdä työtä 6 tuntia omaksi hyväkseen ja toiset 6 
tehtailijan, nyt hän tekee 4 tuntia omaksi hyväkseen, mutta 
8 tehtailijan. Työmiehen täytyy siis tehdä työtä juuri yhtä 
paljon kuin ennenkin, hyödyn vaan korjaa työnantaja. Kun 
työmies työskenteli 6 tuntia omaksi hyväkseen ja 6 tehtaili
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jalle, oli lisäarvosuhde (maksamattoman ja maksetun työn 
suhde) 1 eli lisä-arvo 1 0 0 % . Mutta jos työ, joka työläiseltä 
kuluu palkkansa tuottamiseen, kestää 4 tuntia, maksamaton 
työ 8, niin on lisäarvosuhde 8U =  2 eli lisäarvo 200 % . ' 
Senkautta, että kaikilla teollisuuden aloilla koneet tulevat 
käytäntöön, joudutetaan työtä. Se aikaansaattaa sen, että 
työläisten elantoon välttämättömän arvon tuottamis-aika yhä 
pienenee, kun taas maksamattoman työn tuntien lukumäärä 
yhä kasvaa, s. o. lisäarvosuhde nousee.

Nyt tiedämme, minkätähden työtätekevät köyhtyvät, 
mutta tehtailijat sitävastoin tulevat yhä rikkaammiksi. Mutta 
tähän minun täytyy vielä lisätä jotain, mistä en ole vielä 
mitään maininnut. Rikastuvatkohan ehkä kaikki tehtailijat 
vieraasta työstä? Ei! Kaukana siitä! Kaikki ne eivät voi 
rikastua, sillä he koittavat toinen toistaan hävittää. Jos toi
nen valmistaa karttuunia, niin valmistaa toinen vielä enem
män samaa tavaraa ja kolmas enemmän kuin nuo molem
mat toiset yhteensä. Kun sitten kaikki tuovat tavaroitaan 
kaupaksi, täytyy heidän kilpaillen tarjota halvalla, monta 
kertaa myydä aivan pilkkahinnasta, kun ei kukaan tahtoisi 
antautua sen vaaran alaiseksi, että tavarat jäisivät varastoon 
turmeltumaan. Vihdoin on valmistettuna niin paljon kart
tuunia, että ei ole saatavissa koko määrälle ostajia. Mutta 
ilman niitä joutuu tehtailija häviöön. Ainoastaan hyvin rik
kaat voivat odottaa, kunnes taas uudelleen ilmestyy ostajia; 
vähemmän varakkaat menevät nurin ja heidän työläisensä 
jäävät noin sattuessa leivättömiksi. Tätä näytelmää jatkuu 
8— 10 vuoden kuluessa; tuossa ajassa sortuu koko rivi teh
taita, joiden työmiehet sitten joutuvat kaduille kuleksimaan.

Mitä seuraa siitä? - Tehtailijoita ja kapitalisteja tulee 
yhä vähemmän, työläisten ja köyhien luku yhä lisääntyy. 
Rikkaudet kerääntyvät yhä pienenevän ryhmän haltuun, ja 
hätä leviää yhä suurenevaan osaan maan asukkaita. Työ
läiset näkevät, että tehtailijoiden luku yhä pienenee, joskin 
heidän rikkautensa vaan lisääntyvät, mikä kuitenkaan ei ku
moa sitä tosiasiaa, että heidän voimansa yhä heikkonevat. 
Työmiehet tottuvat tehtaissa yhteiseen työskentelyyn, oppivat 
tuntemaan yhteistyön hyödyn, ajan säästön ja tuotteiden pa-
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remman laadun. He näkevät, miten väärin on, että tuo
tantovälineet kuuluvat yksityisille ihmisille, jotka eivät tee 
mitään, joilla usein ei ole aavistustakaan siitä, miten heidän 
tehtaissaan tuotettavia tavaroita valmistetaan.

Sitäpaitsi kasvattaa tehdas työläisiä yksimielisyyteen. 
He tuntevat, että kaikki työläiset ovat keskenään veljiä, että 
heillä kaikilla on yhteinen vihollinen, joka elää heidän työs
tään, ja he käsittävät, että heidän on yhdistyneinä taisteltava 
sitä vastaan, jos joskus mielivät voittaa.

Luonnollisesti herää työläisissä ajatus: Miksi täytyy
meidän kaikkien työskennellä muutamia harvoja varten? 
Meitähän on niin paljon, niitä vaan vähän. Me teemme 
työtä, ja he omistavat tuotteet meidän työstämme. Jos teh
taat olisivat meidän, olisi kokonaan toisin: meidän ei tar- 
vitseisi pyytää voittoa, vaan turvaisimme ainoastaan ole- 
massa-olomme. Me tulisimme tekemään työtä kaikkien hyö
dyksi, mutta he tekevät, mitä tekevät, ainoastaan omaksi 
hyväkseen, koko yhteiskunnan vahingoksi. Olisi melkoista 
parempi koko yhteiskunnalle ja kaikille yksityisille suurta 
hyötyä siitä, jos tuotantovälineet, maa ja tehtaat, tulisivat 
yhteiskunnan omiksi, jos ne tulisivat yhteisomaisuudeksi.

Kun tämä ajatus on raivannut itselleen tien, kun kaikki 
ovat sen elähyttämiä, ja koko kansa valmis sitä toteuttamaan, 
silloin on vapauden hetki lyönyt. Nyt se kehoittaa: Te,
jotka olette sen huomanneet, toimikaa ja taistelkaa asiamme 
puolesta. Valistakaa yhä useampia, että rivimme yhä kas
vavat. Vain yhtyminen takaa menestyksen, vain sen avulla 
saavutamme vapauden!

Simon Dyhstein.



L I S Ä Y S .

Kunkin tuotteen arvo määrätään sen valmistamiseen 
käytetyn työn määrän mukaan. Sen ovat kaikki oppineet 
tunnustaneet. Mutta joku tieteeseen tutustumaton voi tehdä 
seuraavan kysymyksen: Jos esineen arvo tulee sitä suurem
maksi, mitä enemmän työtä sen valmistamiseen käytetään, 
niin eikö huono suutari, joka saapasparin valmistamiseen 
kuluttaa enemmän aikaa kuin tarvitseisi, saa saappaistaan 
parempaa hintaa kuin ahkera, taitava työntekijä? Ja eikö 
semmoinen johtopäätös ole väärä?

Tiede ei puhu työläisen taitamattomuuden kautta tuh
laantuneesta työstä. Se työ on tarpeetonta, jonka hän on 
tehnyt, ilman että se olisi ollut välttämätöntä. Tiede puhuu 
välttämättömästä työstä, työstä, jota ilman ei voida tulla 
toimeen. Jokainen tietää, että neulominen neulomakoneella 
käy nopeammin kuin käsin. Niin kauan kuin ei ollut neu- 
lomakoneita, pidettiin työtä, jonka keskinkertainen (s. o. sem
moinen, joka ei ollut oikein hyvä eikä oikein huono) neu
loja tarvitsi esim. yhteen paitaan, tarpeellisena työnä. Mutta 
neulomakoneen käytäntöön tultua tarvittiin jo —  kuten ym
märrettävääkin paljon vähemmän työtä paidan valmista
miseen. Neuloja, jolla ei ollut konetta, tarvitsi yhtä paljon 
aikaa kuin ennenkin, mutta hänen työnsä ei osaksi ole enää 
välttämätöntä työtä. Mikä osa ei ole välttämätöntä työtä? 
Jos neulomakoneella neulotaan kolme kertaa nopeammin 
kuin käsin, niin on neulojan työstä vaan kolmas osa vält
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tämätöntä työtä. Otaksutaan, että hän tekee 6 tuntia yhtä 
paitaa, joka koneella neulotaan 2 tunnissa. Silloin vastaa 
6 tuntia neulojan työtä 2 tuntia välttämätöntä työtä. Se 
on syynä siihen, että koneiden käytäntöön ottaminen saattaa 
häviöön käsityöläiset, jotka tekevät työtä käsityökaluilla.

Mutta siinä ei vielä kaikki. Jotta minun työni tulisi 
todella tarpeelliseksi työksi, täytyy minun sillä tuottamistani 
tavaroista olla yhteiskunnalle hyötyä, s. o. täytyy olla ole
massa näiden tavaroiden kysyntää, kuten oppineet tapaavat 
sanoa. Otetaan kutojan ammatti esimerkiksi. Ihmiset tar
vitsevat yleisesti liinaa ja muita kankaita. Ne ovat tuotteita, 
joita ilman tulevat vaan villit toimeen. Sentähden on ole
massa liinan kysyntää, ja kankurin työ on tarpeellista työtä. 
Mutta tässäkin riippuu asia siitä, työskenteleekö kutoja me- 
kaani- tai käsi kutomossa. Nykyään pidetään vain mekaa
nista kutomatyötä välttämättömänä työnä. Työn lisäystä, 
minkä käsinkutoja tarvitsee, saadakseen valmistetuksi tuot
teen, ei oteta lukuun. Siksi on kotiteollisuuden harjoitta- 
jain tila niin huono.

Otaksutaan, että tarvittaisiin 10,000 m liinaa, mutta oli 
valmistettu 20,000 metriä. Oli siis tuotettu kaksi kertaa 
niin paljon kuin tarvittiin, ja siis käytetty kaksi kertaa niin 
paljon työtä. Toinen puoli työtä oli tarpeetonta. Kun puo
let kaikesta valmistetusta on liikaa, oli käsitettäväsi myös 
sen liian valmistamiseen käytetty työ ollut tarpeetonta, aina
kaan ei se ollut tarpeellista. Jos nyt tuottajat herrat tai 
työläiset — tahtovat myydä kaikki tuotteensa, saavat he kaksi 
kertaa pienemmän hinnan kuin oikeastaan pitäisi saada. 
Kaikki kärsivät tappiota, kaikki huomaavat, että ovat käyttä
neet puolet ajastaan turhaan, koska siinä ajassa toimitettu 
työ ei ollut tarpeellista työtä. Jos onnistuu tuomaan kaup- 
pamarkkinoille toisen puolen tuotteista, ennenkuin toinen 
on saatu valmiiksi, niin saattaa mahdollisesti saada oikean 
hinnan. Mutta siinä tapauksessa ei toinen puoli saa ensin
kään ostajia, ja siihen kulutettu työ on ihan kokonaan lii
kaa. Tavaramäärän toisen puolen arvo on nolla, sillä sen 
valmistamiseen ei kulutettu yhtään tarpeellista työtä. Yksin 
tavaran halpuus voi tässä pelastaa osittain tappiosta.
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Jos ei löydy ostajia, etsitään niitä, ja tavaraa tyrkytetään 
mahdollisimman halvasta hinnasta. Silloin ehkä monet, jotka 
eivät voineet ostaa ensin tarjolla olevaa kallista liinaa, osta
vat halvempaa. Sitäpaitsi ostavat varakkaammat tavaraa — 
sen halvan hinnan tähden —  sillä sitten keinotellakseen. 
Tuottajat pääsevät sentään tavaroistaan, mutta ei luonnolli
sestikaan koskaan ilman tappiota, joka väliin voi tulla hy
vinkin tuntuvaksi.

Mutta kuka tekee työtä aivan turhaan? Kun kankurit 
näkevät, ettei ole olemassa liinan kysyntää, tuottavat he vä
hemmän tätä tavaraa. Kun tuotetaan juuri niin paljon kuin 
kulutetaan, on kaikki tuotantoon kulutettu työ tarpeellista. 
Ja jos tuotettaisiin vähemmän kuin kulutetaan, niin hinnat 
kohoaisivat, ja tuottajat voisivat pistää taskuunsa vielä isom
man summan, kuin heidän oikeastaan pitäisi saada. He 
tappion sijasta saisivat suuren voiton. Mutta se houkutte- 
Iee taas toisia tuottajia — suuren voiton toivossa — tuo
maan tavaroitaan myytäväksi. Hinnat luonnollisesti alenevat 
ja tuota jatkuu yhä edelleen.

Tästä hintojen vaihtelusta seuraa, että me, jos emme 
ota huomioon ainoastaan yksityisiä tapauksia yhtenä vuonna, 
vaan erilaisia tapauksia pitemmän ajan kuluessa, jolloin lii
naa on myyty, voimme lopullisesti merkitä, että tavaroiden 
arvo määrätään niiden valmistamiseen tarvitun ajan mukaan.

Kuitenkin täytyy meidän vielä lisätä, että lauseella: »tuo
tantoon tarvittavan työn paljous» ei ole ymmärrettävä yksin 
vhden työläisen työtä jossain määrätyssä ammatissa. Sillä 
lukkosepän työ ei esim. käsitä yksin tämän työtä, vaan myös 
vuorityömiehen, joka on etsinyt rautamalmia, sulattajain ja 
niiden työläisten, jotka ovat suorittaneet kuljetustyön j. n. e. 
Kaikki nuo ihmiset ovat olleet apuna raaka-aineiden valmis
tamisessa, joskaan eivät itse lukon, ja heidän työnsä on 
tavaran arvoa määrättäessä otettava myös lukuun.

Täydentääksemme neulojasta sanotun, on meidän vielä 
mainittava, että koneetkin ovat työläisten tekemiä. Sentäh- 
den on niilläkin arvoa. Se tuiee konetta käytettäessä yhä 
pienemmäksi. Käytetty kone on halvempi kuin käyttämätön. 
Mutta arvo, jonka kone käyttäissä kadotti, siirtyy sillä vai-
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luistettuun tavaraan. Onhan se ymmärrettävääkin. Koneella 
neulottu paita sisältää myös niiden työtä, jotka ovat valmis
taneet koneen. Jos tahdomme olla tarkkoja, emme voi sanoa, 
että 6 tuntia käsin neulojan työtä vastaisi 2 tuntia välttä
mätöntä työtä. Jos kän tekee työtä ilman konetta, ei hän 
siirrä sen kulutusarvoa paitaan. Ja sentähden vastaa hänen 
työnsä, vaikka häneltä käy työ kolme kertaa hitaammin kuin 
koneella neuloessa, ei 2, vaan sanoaksemme 2 lU tai 2 1/2 
tuntia välttämätöntä työtä. On ymmärrettävää, että tämäkään 
pieni ero ei ainakaan paranna hänen surkuteltavaa tilaansa, 
joka koneita käytäntöön otettua on yhä huonontunut.

G. Plechanow.



TYÖMIES,
Suomen sos.-dem. puolueen pää- 

äänenkannattaja,

ilmestyy H elsingissä 6 kertaa viikossa 8-sivuisena.
Tilaushinnat H elsingissä ja  asiam iesten luona maa

seudulla: koko v. 10: —, kolm eneljännes v. 7: 50, puoli 
v. 5: —, neljännesv. 2: 50, kuuk. 1 mk. Postikonttoreissa: 
(paitsi tilaussetelin hintaa) koko v. 9: 90, puoli v. 4: 91, 
kuuk. 89 p. Venäjällä: koko v. 4 r., puoli v. 2 r., nel
jännes v. 1 r., kuuk. 40 k. Amerikassa: koko v. 4 doll., 
puoli v. 2 doll., neljännes v. 1 doll. M uualle ulkom aille: 
koko vuosi 20: —, puoli v. 10: —, neljännesv. 5: — .

Yksityisnum erojen hinta 5 p.
Voidaan myöskin tilata erikseen lehden viikkopainosta, 

s. o. yksinomaan lauantainum eroa. H inta asiam iesten luona 
koko v. 3: —, puoliv. 1: 50. Postikonttoreissa: koko v. 
2: 90, puoli v. 1: 40.

Ilm oituksia vastaanotetaan lehden konttorissa. Ilmoitus- 
hinta tekstin edellä 10 penniä ja tekstin jälkeen 8 p. palsta
millimetriltä. K uolem anilm oitukset tilan mukaan. Kihla-, 
syntymä- ja vihkimäilm oitukset 1: 50 p. Ruotsinkieliset 
suom ennetaan maksutta. Pysyvistä ilmoituksista annetaan 
alennusta. Satunnaisia ilmoituksia lähetettäessä tulee maksun 
seurata mukana. Saman päivän lehteen aiotut ilmoitukset 
ovat jätettävät lehden konttoriin viimeistään klo 9 a. p.

Konttori Sirkuskatu 3. Avoinna klo 8—7; juhla-aat
toina klo 8—5. Tel. 1937. T aloudenhoitajan tel. 6064.

Toim itus Sirkuskatu 3. Auki 8 — 11 e. p.p. 5—7 j. p.p. 
Telet. 2715. Toim ittajain tel. 4995.

TYÖMIES jaetaan joka arkipäivän ¡Itäpuolella.



T y ö v ä e n  Sanomalehti  Osakeyhtiö
H elsinki, Sirkuskatu 3.

Telef- 1937 ^

Kirjapaino
suorittaa  kaikenlaista painatusta

Kustannusliike
erilaista työväenkirja llisuu tta

b "  4

KURIKKA,
Työväen pilalehti,

ilmestyy H elsingissä 2 kertaa kuussa.
Tilaushinta: koko vuosi 4: —, puoli v. 2: —, nelj. v. 

1: — . Ulkomailla: koko v. 6: —, puoli v. 3: —. Ameri
kassa: koko v. 1 doll., puoli v. 50 centtiä. V enäjällä: koko 
v. 1 r. 50 k., puoliv. — : 75 k.

Ilm oituksia ja  tilauksia otetaan vastaan Työmiehen 
konttorissa, Sirkuskatu 3.

Yksityisnum ero 20 penniä.



L A K K O
sen  luonne ja  vaikutukset.

Suom. J . K. Kari. 110 siv. H inta 1 mk.
LAKKO on jokaisen välttäm ättöm ästi itselleen 

ostettava ja luettava.

EDUARD BERNSTEIN

„ P U N A S E T “  I ,
Sosialidem okratisten edustajien kuvat ja  elämäkerrat 

1907—1909.
»Punaset» on painettu hienolle taidepainospaperille, 

96 sivun laajuinen ja m aksaa ainoastaan 60 penniä.
Luonnollisesti jokainen puoluetoveri hankkii itsellensä 

täm än ensim äisten edustajiem m e muotokuvakokoelman.

TYÖVÄEN LAULUKIRJOJA
taipuvissa kangaskansissa ä 50 penniä 
kovissa paperikansissa . . - 40 »
pehm eissä paperikansissa . 25 »

Saatavana

TYÖVÄEN  KIRJAKAUPASTA
H elsinki, Sirkuskatu 3.

Asiamiehille 20 °/o alennus. T un
tem attom ille lähetetään jälkivaati- 
muksella ellei raha seuraa tilausta.
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VENÄJÄN SOSIALIDEMOKRAATTISEN 

TYÖVÄENPUOLUEEN HISTORIA
I osa.

Sosialidemokraattisen liikkeen synty Venäjällä 
vv. 1883—97.

Kirj. M. L j a d o v .
H inta 1: 50.

' Niin läheisesti riippuessam m e V enäjän vapausliik
keistä on meillä täysi syy tutustua toveripuolueem m e 
syntyyn ja vaiheisiin.
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EUROPAN YHDYSVALLAT
eli kapitalism ista s o s ia lis m iin .

Kirj. Anatole France.

H inta 40 p.

Kuulun kirjailijan huvittava kuvaus tulevaisuuden 
yhteiskunnasta.

Y  saatavana

TYÖVÄEN KIRJAKAUPASTA
Helsinki, Sirkuskatu 3.
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