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Valtion kassasta omaan tiliin
Sosiaalitilit sosiaaliturvauudistuksessa
JOHANNA PELTONIEMI

Johdanto 

Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja teknologi-
sen kehityksen aiheuttama rakennemuutos haasta-
vat hyvinvointivaltioiden sosiaaliturvan. Teknolo-
gisen kehityksen ja työn uudelleenorganisoitumi-
sen tuomat muutokset ovat tehneet työelämästä 
entistä epävakaamman. Työurat ovat aiempaa sir-
palemaisempia ja pätkätyöllisyys on aiempaa ylei-
sempää. On kuitenkin arvioitu, että kun yhtäältä 
teknologinen kehitys hävittää perinteisiä työpaik-
koja, se toisaalta johtaa innovaatiopohjaisten alo-
jen laajenemiseen ja työvoiman kysynnän lisään-
tymiseen näillä sektoreilla. Sen sijaan digitaalisten 
innovaatioiden ei uskota luovan merkittävästi uut-
ta työtä, vaikka ne tuottavatkin lisäarvoa. Digitaa-
listen teknologioiden mahdollisuus korvata ja täy-
dentää ihmistyötä lähitulevaisuudessa lisääntyy, ja 
teknologisen työttömyyden on arvioitu kosketta-
van suurta osaa työntekijöistä. Euroopan unionin 
jäsenmaiden keskimääräiseksi automaatioriskiksi 
on laskettu 54 prosenttia. Yhdysvalloissa työpai-
koista hiukan alle puolet (47 %) on suuressa au-
tomaatioriskissä tulevien parin vuosikymmenen 
aikana. Suomessa luvut ovat lohdullisempia, mut-
ta kuitenkin yli kolmannes työpaikoista (35,7 %) 
on suuressa automaatioriskissä (Pulkka 2016; ks. 
myös Berger & Frey 2017; Bruegel 2014; Frey 
& Osborne 2013; Pajarinen & Rouvinen 2014). 

Globaalitalouden muutos lisää yksilötasolla toi-
meentulon riskejä, mikä kansantalouden kautta 
heikentää myös hyvinvointivaltioiden mahdolli-
suuksia taata sosiaaliturvan riittävyys ja turvaver-
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kot. Kasvavat sosiaali- ja terveydenhuollon kus-
tannukset pakottavat uudelleenarvioimaan ja uu-
distamaan sosiaaliturvaa. Useissa maissa on lisäksi 
suuriakin väestönosia, jotka eivät ole riittävän so-
siaaliturvan tai terveydenhuollon piirissä (Boven-
berg ym. 2006; Fölster ym. 2003b).

Nykymallisille tulonsiirroille on esitetty vaih-
toehtona sosiaalitilejä, joiden perusajatuksena on, 
että verotuksella tehtävien tulonsiirtojen sijaan yk-
silöt ”säästävät” omalle henkilökohtaiselle tililleen, 
josta heidän sosiaaliturvansa maksetaan. Maksut 
voivat korvata jossain määrin veroja, sillä sosiaali-
tileillä valtio säästäisi sosiaaliturvaan liittyvissä me-
noissa. Sosiaalitilit ovat käytännössä tavallisia sääs-
tötilejä kahdella poikkeuksella: ensinnäkin sosiaa-
litileiltä nostaminen on rajoitettua; toiseksi sosiaa-
litileihin liittyy jonkinasteinen redistribuutio-toi-
minto, jolloin myös alhaisemmat tilisaldot omaa-
vat henkilöt säilyttävät tietyn tasoisen sosiaalitur-
van (Bovenberg ym. 2008; Fölster ym. 2003b).

Sosiaalitilejä on aiemmin tutkittu varsin katta-
vasti angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa, ja si-
mulaatiota on tehty erityisesti pohjoismaisten hy-
vinvointivaltioiden ja universaalin sosiaaliturvan 
ulkopuolella (ks. esim. Feldstein & Altman 1998; 
Vodopivec 2008; Vodopivec & Rejec 2002). Ai-
noastaan muutamia simulaatioita on tehty Poh-
joismaissa, kuten Ruotsissa (Fölster ym. 2003a) ja 
Tanskassa (Bovenberg 2006). Gøsta Esping-An-
dersenin (1990) typologian mukaan hyvinvoin-
tivaltiojärjestelmissä on omat periaatteensa siitä, 
millä ehdoilla etuuksia jaetaan: liberaalissa järjes-
telmässä tuet ovat minimalistisia ja tarveharkintai-
sia (angloamerikkalainen malli); konservatiivises-
sa järjestelmässä (käytössä esimerkiksi useissa Ete-
lä-Euroopan maissa) etuuksien ehtona on osallis-
tuminen työelämään; sosialidemokraattisessa jär-
jestelmässä valtio tarjoaa universaaleja etuuksia pe-



YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 85 (2020):1          91

riaatteessa kaikille kansalaisilleen (pohjoismainen 
malli) (ks. esim. Kujala & Danielsbacka 2015). 
Angloamerikkalaisessa kirjallisuudessa hyvinvoin-
tivaltio ymmärretään siis keinona lieventää köy-
hyyttä. 

Tarkastelen tässä analyysissä sosiaalitilejä ensin 
katsauksenomaisesti lähinnä angloamerikkalai-
sessa kontekstissa. Lopuksi pohdin sosiaalitilien 
mahdollisuuksia Suomessa.

Sosiaaliturvan moraalikato  
ja omavastuu 

Moraalikadoksi (moral hazard) kutsutaan ilmiö-
tä, jossa riskinotto kasvaa silloin kun osan kuluis-
ta voi maksattaa toisella. Tulonsiirtomallit luovat 
usein moraalikatoa. Esimerkiksi veronmaksajil-
la ei välttämättä ole motiivia vähentää riippuvai-
suuttaan tulonsiirroista. Moraalikadon vaikutuk-
sia pyritään usein rajoittamaan liittämällä etuihin 
ja korvauksiin omavastuu. Sosiaaliturvan omavas-
tuiden lisääminen on mahdollista henkilökohtais-
ten tilien avulla (Lassila & Valkonen 2009; Boven-
berg ym. 2008). 

Sosiaalitilien perusajatuksena on, että jokaisella 
kansalaisella on tili, josta tarvittaessa rahoitetaan 
etuussääntöjen mukaisesti sosiaaliturvaa. Henki-
lökohtainen tili muodostetaan niin, että osa hen-
kilön tuloista ohjataan verotuksella suoraan hen-
kilön omalle tilille. Tili tyhjenee esimerkiksi työt-
tömyysjaksojen seurauksena. Mikäli tilin kate ei 
riitä, alijäämäisen tilin velan saa anteeksi eläkkeel-
le jäädessään. Jos työttömyysjaksot ovat lyhyitä 
ja niitä on harvoin, voi tilille kertyä säästöä, jon-
ka voi nostaa eläkkeelle jäädessään. Oletus on, et-
tä sosiaalitilit voisivat saada yhä suuremman jou-
kon kokemaan kannustimet riittäviksi perinteisiin 
veropohjaisiin järjestelmiin verrattuna. Toisaalta 
myös järjestelmän läpinäkyvyys lisääntyy. Perin-
teisissä sosiaaliturvajärjestelmissä etuuksien myön-
täminen ja vastaanottaminen ovat jokseenkin pii-
lossa yksittäisiltä kansalaisilta. Esimerkiksi julki-
sen sairaalan maksukuitissa ei näy hoitoon saadun 
verotuen määrää. Kansalaiset ovat tottuneet saa-
maan sosiaalietuuksia, mutta niiden kustannuk-
set tai etuuksien päällekkäisyys eivät ole laajem-
massa tiedossa. Sosiaalitilien etuna on myös nii-
den joustavuus (Fölster ym. 2003b; Lassila & Val-
konen 2009). 

Yksilön elämänkaaren keskimääräiset tulot ja-
kautuvat vuosittaisia tuloja tasaisemmin. Sosiaali-
tilien keskeisenä tavoitteena onkin tasata sosiaali-
turvasta aiheutuvat menot yksilön koko elämän-
kaarelle ilman merkittäviä kannusteongelmia. So-
siaalitileistä odotetaan saatavan kolmenlaista hyö-
tyä. Niiden odotetaan vähentävän sekä moraali-
katoa että kannustinloukkuja. Lisäksi tilijärjestel-
mään liittyvä omavastuu ei estä kulutuksen tasaa-
mista siksi, ettei siihen olisi varaa (Lassila & Val-
konen 2009; Bovenberg ym. 2006).

Hyvinvointivaltioissa verotuksen keskeisenä aja-
tuksena ovat sosiaaliturvaan tehtävät tulonsiirrot 
suurituloisilta pienempituloisille. Aiemmassa tut-
kimuskirjallisuudessa on esitetty, että ainoastaan 
20–25 prosenttia elämänkaaren kaikista tulonsiir-
roista tapahtuu yksilöiden välillä, sen sijaan jopa 
75–80 prosenttia tulonsiirroista tasoittaa tuloja 
yksilön elämän eri vaiheissa. Toisin sanoen mer-
kittävä osa verotuloista ei siirry suurituloisilta vä-
hemmän ansaitseville, vaan samalta veronmaksa-
jalta hänelle itselleen eri elämäntilanteesta toiseen. 
Tästä syystä on keskeistä tarkastella sosiaaliturvaa 
nimenomaan koko elämänkaaren näkökulmasta 
(Bovenberg ym. 2008; Fölster ym. 2003b).

Muutamien Euroopan maiden eläkejärjestel-
missä on käytössä erilaisia variaatioita maksupe-
rusteisista tileistä (NDC). Esimerkiksi Ruotsissa 
toteutettiin asteittain 1990-luvun lopulta vuoteen 
2018 laaja eläkeuudistus. Lakisääteisen ja sitä tu-
kevan lisäeläkejärjestelmän sisälle on rakennettu 
tilimallinen elementti: palkansaajan on mahdol-
lista valita ansiotuloista perittävästä eläkemaksusta 
edelleen sijoitettavaksi pieni osa. Opintolainajär-
jestelmä toimii myös yleensä tiliperiaatteella. Teo-
riatasolla sosiaalitileistä tiedetään enemmän kuin 
käytännöstä saatujen kokemusten perusteella. Vä-
häisten käytännön kokemusten lisäksi ongelma-
na on nähty, että ne ovat olleet vasta kohtuulli-
sen vähän aikaa käytössä. Tilien toimintaa on kui-
tenkin jonkin verran simuloitu sosiaaliturvan piir-
teet omaavien tulonjakomallien avulla. Sosiaali-
tilien pitkän aikavälin tulonjakovaikutuksia voi-
daankin paremmin ymmärtää sitä mukaa kuin ai-
neistoja vähitellen karttuu. Kuitenkaan tilien kan-
nustevaikutuksia ei voida testata ilman että nykyi-
siä päätöksiä simuloivia elämänkaarimalleja kehi-
tetään edelleen (Julkunen 2017; Lassila & Valko-
nen 2009).
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Työttömyystili Terveystili Koulutustili

Sosiaalitilit
Työttömyystili, terveystili ja koulutustili

Kuten kuviossa 1 on esitetty, sosiaalitilejä on käy-
tännössä käytössä kolmenlaisia: työttömyystili, 
terveystili ja koulutustili. Seuraavaksi tutustutaan 
eri tilimalleihin tarkemmin. Ajatus työttömyys-
turvan järjestämisestä henkilökohtaisten tilien va-
raan nousi laajemmin esille kansainvälisessä kirjal-
lisuudessa vuosituhannen vaihteessa. Työttömyys-
tilimallia on pohdittu, kokeiltu tai tutkittu esi-
merkiksi Hollannissa, Ruotsissa, Yhdysvalloissa, 
Tanskassa ja Saksassa. Sovelluksia työttömyysti-
leistä on esimerkiksi useassa Latinalaisen Ameri-
kan maassa, kuten Argentiinassa, Brasiliassa, Chi-
lessä, Ecuadorissa, Kolumbiassa, Perussa ja Uru-
guayssa. Työttömyystilimallit perustuvat usein 
maksuperusteisen eläkejärjestelmän variantteihin, 
jotka ovat varsin yleisessä käytössä (Lassila & Val-
konen 2009; Fölster ym. 2003b).

Sosiaalitilidiskurssissa moraalikadon käsite yh-
distetään usein nimenomaan työttömyysturvaan 
ja -etuuksiin. Työttömyysetuudet voivat vähen-
tää työttömien kannustinta etsiä töitä tai pysyä 
työllistettynä. Toisaalta etuuksia saatetaan käyttää 
väärin tilanteissa, joissa sosiaaliturvan tarvetta on 
vaikea todistaa. Esimerkiksi sairauksien ja työky-
vyttömyyden teeskentely voidaan ymmärtää mo-
raalikadoksi. Työelämän muutos tehtaiden sini-
kaulustöistä valkokaulus-palveluammatteihin se-
kä tietotyöhön on lisännyt mielenterveysongel-
mista johtuvia sairauspoissaoloja sekä työkyvyttö-
myyttä. On tärkeää ottaa huomioon, että henkis-
ten sairauk sien todistaminen on fyysisiä sairauksia 
vaikeampaa (Bovenberg ym. 2008). 

Työttömyystilin yksinkertaisemmissa versioissa 
työntekijä säästää tietyn osuuden palkastaan eril-
liselle työttömyystililleen. Kulut voidaan myös ja-
kaa työntekijän ja työnantajan kesken. Jos työn-
tekijä jää työttömäksi, voi hän nostaa tililtä työt-
tömyyskorvauksen. Mikäli tilin kate ei riitä katta-
maan etuuksia, valtio osallistuu kuluihin. Eläkeiän 
kynnyksellä työntekijä voi nostaa tilille kertyneet 
varat tai subventoida tulevaa eläkettään. Valtio an-
taa anteeksi eläkkeelle jäävän työttömyystilin velat 
(Fölster ym. 2003b). Martin Feldsteinin ja Daniel 
Altmanin (1998) simulaatiotutkimuksen mukaan 
tilin saldo on negatiivinen vain noin viidellä pro-
sentilla. Suurimmalla osalla työttömyystilin saldo 
pysyy positiivisena huolimatta satunnaisista työt-
tömyysjaksoista. Simulaatiotutkimukset on kui-
tenkin toteutettu jo pari vuosikymmentä sitten. 
Tuoreen tutkimusaineiston puute on ilmeinen – 

erityisesti sen vuoksi, että työmarkkinoiden raken-
nemuutos on edennyt vuosituhannen vaihteesta.

Työttömyystilien vaikutuksia on tutkittu paitsi 
erilaisilla teoreettisilla malleilla (ks. esim. Orszag 
& Snower 2002; Brown ym. 2008) myös simulaa-
tioilla (ks. esim. Feldstein & Altman 1998; Vodo-
pivec 2008; Vodopivec & Rejec 2002). Simuloin-
timalleja voidaan käyttää henkilöverotuksen ja so-
siaaliturvalainsäädännön suunnitteluun, seuran-
taan ja arvioimiseen. Simulointimalleilla voidaan 
esimerkiksi laskea lakimuutoksen välittömiä vai-
kutuksia väestön tulonjakoon ja kustannuksiin 
(Valaste & Haataja 2017). Simulointimalleilla on 
mahdollista tehdä myös kansainvälisiä kokeilu-
ja, esimerkiksi arvioida, mitä tapahtuisi, jos toi-
sen maan lainsäädäntö otettaisiin käyttöön (Aho-
la 2012). Staattisessa mallissa ei kuitenkaan huo-
mioida lakireformien vuoksi mahdollisesti aiheu-
tuvia käyttäytymisvaikutuksia tai pitkän aikavälin 
dynamiikkaa. Simuloinnilla voidaan siis arvioida 
lähinnä eri politiikkavaihtoehtojen välittömiä vai-
kutuksia (Tilastokeskus 2019).

Tilastotiedot ovat tilastoviiveen vuoksi yleensä 
muutaman vuoden vanhoja. Aineistoja voidaan 
kuitenkin ajantasaistamalla muokata vastaamaan 
nykyhetkeä. Ajantasaistus voi perustua todelli-
seen yhteiskunnassa tapahtuneeseen kehitykseen 
tai käytettävissä oleviin ennusteisiin. Ennusteet ei-
vät kuitenkaan välttämättä vastaa toteutunutta ke-
hitystä. Näin ollen simuloinnitkaan eivät välttä-
mättä kuvaa todellisuutta (Mukkila ym. 2019). 
Aiemmassa tutkimuksessa (van Sonsbeek 2011) 
on arvioitu, että mikrosimulointimallit soveltuvat 
parhaiten ennustamaan monimutkaisia sosiaali-
turvareformeja, jotka ulottuvat pitkälle ajalle. Sen 
sijaan yksinkertaisemmat reformit (mm. työttö-
myysturvan uudistukset) ovat liian riippuvaisia 
nopeista muutoksista esimerkiksi työmarkkinoil-
la. Tästä huolimatta simuloinnit onnistuvat myös 
yksinkertaisilla malleilla, mikäli tarkoituksena on 
tuottaa lyhytaikaisia ennusteita. 

Kuvio 1. Sosiaalitilit.
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Teoreettisten mallien mukaan sama veroas-
te tuottaa tilimallissa alhaisemman työttömyy-
den kuin työttömyysvakuutusjärjestelmä. Työttö-
myys voisi vähentyä jopa 34–51 prosenttia kor-
kean työttömyyden maissa. Simulaatioiden tuot-
tamat tulokset eivät kuitenkaan ole yhtä rohkaise-
via. Feldsteinin ja Altmanin (1998) mukaan jär-
jestelmän hyötyihin vaikuttaa elämänkaaren ai-
kainen työttömyysriski. Simulointien tuloksis-
sa korostuu lisäksi etuussäädösten määrittely. Si-
muloinneista ilmeni, että tilimalli muuttaa tulon-
jakoa suurituloisten hyväksi nykyiseen vakuutus-
malliin verrattuna (Vodopivec & Rejec 2002; Las-
sila & Valkonen, 2009). 

Hyvinvointivaltioiden velkaantuminen on hei-
kentänyt kansalaisten saamia sosiaaliturvapalvelui-
ta. Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen ja 
rahoittaminen on erittäin monimutkaista ja edel-
lyttää lainsäädännöltä joustavuutta ja soveltamis-
mahdollisuuksia. Julkinen sektori ja terveyden-
huollon tueksi luodut vakuutusjärjestelmät eivät 
kykene rahoittamaan kaikkea ihmisten tarvitse-
maa hoitoa. Uudet hoitomuodot ja väestön ikään-
tyminen kärjistävät myös rahoitusongelmia. Täl-
lä hetkellä sosiaali- ja terveydenhuollon yksilölli-
set tilit ovat käytössä osittain Singaporessa, Yhdys-
valloissa ja Kiinassa, ja niiden käyttöönotosta on 
keskusteltu muun muassa Australiassa, Kanadassa 
ja joissain Länsi-Euroopan maissa (Lassila & Val-
konen 2009; Erhola ym. 2019). 

Terveydenhuollon tilijärjestelmä koostuu kah-
desta osasta: yhteisestä kassasta ja henkilökoh-
taisesta terveystilistä. Yhteinen kassa saa tulon-
sa veroista ja vakuutusmaksuista. Henkilökohtai-
nen terveystili rahoitetaan palkoista kerättävällä 
maksulla. Henkilökohtaisella tilillä halutaan lisätä 
omavastuuta ja vähentää riskikäyttäytymistä sekä 
tarpeetonta asiointia terveydenhuollossa. Terveys-
tileistä on kirjallisuudessa esitetty sekä hyviä että 
huonoja puolia. Terveystileissä korostuu säästöta-
voite: elämänkaaren aikaiset tulot saadaan suurel-
ta osin ennen eläkeikää ja terveysmenoista valta-
osa syntyy vasta lähellä kuolemaa iästä riippumat-
ta. Omarahoitus vähentää yhteiskunnan osuutta 
ja siten myös julkisen sektorin terveydenhoitome-
noja. Lisäksi sukupolvien väliset tulonsiirrot jäävät 
pienemmiksi (Lassila & Valkonen 2009; ks. myös 
Hanvoravongchai 2002).

Tilien kykyä tuoda merkittävästi kustannus-
säästöjä epäillään, mikäli sairaanhoitojärjestelmä 
ei tue säästötavoitetta. Esimerkiksi jos hoitovalin-
nat tekee tuottaja eikä asiakas, asiakkaan moraali-

kadon merkitys vähenee. Mikäli taas oikea-aikai-
nen sairauden hoito jää toteutumatta ja palvelu-
ja käytetään vasta kun on pakko saada hoitoa, voi 
vaikutus kansanterveyteen ja menoihin olla ne-
gatiivinen. Toisaalta Kiinassa ja Singaporessa on 
huomattu, että kysynnän säätelyn lisäksi palvelu-
mahdollisuuksia on jouduttu rajaamaan. Lisäksi 
yksi terveystilin merkittävistä negatiivisista puo-
lista on sen eriarvoisuutta lisäävä vaikutus: vähä-
tuloisten terveys on usein huonompi ja mahdolli-
suudet säästää tilille rahaa ovat heikommat (Lassi-
la & Valkonen 2009).

Henkilökohtaisilla tileillä voidaan rahoittaa 
myös koulutusta. Kun työttömyys- ja terveys tilien 
ideana on moraalikadon vähentäminen, tavoitel-
laan koulutustileillä elintason turvaamista opiske-
lun aikana. Keskeinen ajatus on, että työntekijä ja 
työnantaja yhdessä kontribuoivat henkilökohtai-
selle säästötilille. Tilitalletukset ovat verovapaita ja 
säästöjä voi käyttää opintojen rahoittamiseen se-
kä toimeentulon turvaamiseen opintojen aikana. 
Koulutustilin voi työttömyystilin tavoin tyhjentää 
eläkeiässä tai sillä voi subventoida eläkettä (Lassila 
& Valkonen 2009; Fölster ym. 2003b).

Koulutustileillä on pyritty ratkaisemaan eli-
nikäisen oppimisen tuomia haasteita. Nykyään 
yhä useamman työntekijän on hankittava aiem-
paa enemmän lisäkoulutusta tai uudelleenkoulut-
tauduttava työuransa aikana. Työnantajien asenne 
koulutuksen rahoittamiseen ei kuitenkaan vastaa 
yhteiskunnan näkökulmasta optimaalista tasoa. 
Työnantajan kannalta työntekijän tai erityisasian-
tuntijan kouluttaminen tai osallistuminen koulu-
tuskuluihin voi olla kallis virheinvestointi, jos lisä-
koulutettu vaihtaakin työpaikkaa. Samaan aikaan 
työntekijällä itsellään ei välttämättä ole mahdolli-
suuksia rahoittaa koulutustaan. Myöskään opinto-
tuki- tai opintolainajärjestelmillä ei ole mahdollis-
ta rahoittaa työelämässä jo olevan aikuisen kustan-
nuksia, joihin usein kuuluu perheen elatus ja nuo-
ria aikuisia korkeammat asumiskustannukset (Föl-
ster ym. 2003b). 

Muiden maiden kokemuksia

Ruotsissa Stefan Fölster ja kollegat (2003a) ovat 
simuloineet 100 000 henkilöä käsittäneellä pit-
kittäisaineistolla vaihdosta hyvinvointivaltion 
sosiaali turvasta hyvinvointiyhteiskunnan sosiaali-
tileihin. Tutkimuksen mukaan vaikuttaisi hyvin 
vahvasti siltä, että vain pienelle osalle ruotsalaisis-
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ta jäisi negatiivinen tilisaldo. Vastaavasti sosiaali-
tilien ylläpito olisi huomattavasti hyvinvointival-
tion palveluita edullisempaa, mikä mahdollistaisi 
myös alhaisemman verotason tai uusien palvelui-
den tarjoamisen. Sosiaalitilit siis tehostaisivat so-
siaaliturvaa. Sosiaalitilien käytön valvonnan täy-
tyy kuitenkin olla riittävän tehokasta, jotta tili-
en väärinkäytöltä vältyttäisiin. Olisi muun muas-
sa valvottava, ettei tileillä olevia säästöjä käytetä 
muihin kuin niille määritettyihin käyttötarkoituk-
siin. Toisaalta olisi myös päätettävä, minkälaisissa 
tilanteissa tilin negatiivinen saldo olisi hyväksyt-
tävää ja milloin taas velat olisi annettava anteek-
si. (Mt.) Ruotsissa sosiaalitilejä ehdotettiin ensim-
mäisen kerran 1990-luvun lopussa, mutta uudis-
tus ei edennyt poliittisessa prosessissa lainsäädän-
töön.

Myös Tanskassa sosiaalitilien käyttöönottoa on 
simuloitu, ja poliittinen keskustelu aiheesta jat-
kuu. Vaikka flexicurityn näkökulmasta Tanskan 
malli ei ole paras mahdollinen vertailukohta, on 
se kuitenkin sosiaalitilien näkökulmasta mielen-
kiintoinen, sillä pohjoismaisena hyvinvointival-
tiona Tanskan nykyinen järjestelmä on Beverid-
ge-mallin mukainen. Lans Bovenbergin ja kump-
paneiden (2006) mukaan Tanskan sosiaalitur-
van keskeinen ongelma liittyy maksettujen vero-
jen ja saatujen etuuksien väliseen, heikoksi koet-
tuun yhteyteen. Suurin osa tulonsiirroista tapah-
tuu kuitenkin yksilön elämänkaaren aikana, ei yk-
silöiden välillä. Toisin sanoen merkittävä osa vero-
tuloista ei siirry hyvätuloisilta vähätuloisille vaan 
samalta veronmaksajalta hänelle itselleen eri elä-
mäntilanteesta toiseen. Merkittävä osa sosiaalitur-
vaetuuksista katetaan veroilla ja suurin osa etuuk-
sista maksetaan kiinteinä summina, ilman yksilö-
kohtaista harkintaa tai ansiosidonnaisuutta. Työ-
tuloista maksettavilla veroilla katetaan tulojen uu-
delleenjako, joka on kuitenkin elämänkaarisidon-
nainen. Tanskassa on myös kansainvälisesti verrat-
tuna korkea vero- ja etuusaste. Potentiaaliset sääs-
töt, joita leikkauksilla saataisiin, ovat merkittävät. 
Tanskan osalta aiempi tutkimus on esittänyt, et-
tä sosiaalitiliuudistus tarkoittaisi Pareto-parannus-
ta sosiaaliturvaan ja sisältäisi vain vähän eriarvoi-
suutta koko eliniän käsittävässä tulonjaossa (Bo-
venberg ym. 2006).

Tanskan talousneuvosto (De Økonomiske Råd) 
on ehdottanut, että osa nykyisestä sosiaaliturvas-
ta siirrettäisiin rahoitettavaksi sosiaalitileiltä. Eh-
dotuksen mukaan työikäiset tanskalaiset tallettai-
sivat tietyn osuuden työtuloistaan yksityisille ti-

leille vuosittain. Tiliä veloitettaisiin, kun kansa-
lainen olisi sosiaaliturvaetuuden tarpeessa. Eläk-
keelle jäädessä tilillä olevat varat voisi käyttää jo-
ko eläkekorotuksiin tai ottaa käyttöön. Negatiivi-
sen saldon tili nollattaisiin. Perheiden sisällä etuu-
det puolitettaisiin puolisoiden kesken. Sukupuol-
ten välistä tasa-arvoa tuettaisiin, kun alaikäisten 
lasten etuudet puolitettaisiin vanhempien kesken. 
Talous neuvoston mallissa sosiaalitileiltä rahoitet-
tavat sosiaaliturvaetuudet olisivat varhaiseläke, 
korkeakouluasteen opiskelijoiden opintotuki, alle 
kolme kuukautta kestävät työttömyyskaudet, sai-
rauspäivärahat (rajoitetun ajan), lapsilisät ja van-
hempainvapaat. Näissä etuuksissa tulonsiirrot kes-
kittyvät yksilön elämänkaareen ja tulonsiirrot yk-
silöiden välillä ovat vähäisiä. Sen sijaan etuudet, 
jotka ovat laajemmin yksilöiden välisillä tulonsiir-
roilla rahoitettuja (kuten toimeentulotuki, vam-
maistuet ja asumistuki) rahoitettaisiin edelleen ve-
rovaroin. On arvioitu, että Tanskan kansalaisten 
veroastetta (46 % v. 2018) saataisiin laskettua tällä 
mallilla noin kahdeksan prosenttiyksikköä eli Un-
karin tasolle (OECD 2018; Bovenberg ym. 2006).

Ranskassa on sen sijaan kehitetty henkilökohtai-
nen sosiaaliturvatili (Compte personnel d’activité, 
CPA), jolla pyritään harmonisoimaan ja yksinker-
taistamaan sosiaaliturvaa. CPA sisältää kolme so-
siaalitiliä: henkilökohtaisen koulutustilin (täyden-
nyskoulutus), henkilökohtaisen työtapaturmatilin 
sekä kansalaisosallistumistilin (Garner 2016). 

Tunnetuin esimerkki sosiaalitileistä löytyy kui-
tenkin Aasiasta. Singaporessa on toiminnassa var-
haisin ja kattavin tilimalli, joka perustettiin vuon-
na 1984 vastaamaan huoleen ikääntyvän väes-
tön terveydenhuoltomenojen rahoituksen riittä-
vyydestä – lisäämään säästöjä ja turvaamaan van-
huutta. Se laajeni kuitenkin nopeasti koskemaan 
useita muitakin osa-alueita, kuten terveys- ja kou-
lutuspalveluja. Singaporen järjestelmän rahoitta-
vat työntekijät ja työnantajat maksamalla valtion 
ylläpitämille yksilöllisille terveystileille. Pakollinen 
maksu vaihtelee työntekijän iän mukaan, mutta 
maksulla on kuitenkin kuukausittainen yläraja, 
kuten lukuisten maiden eläkejärjestelmissä oleva 
maksukatto. Tilin ylä- ja alaraja ovat lähellä toi-
siaan. Tilien vapaaehtoista täydentämistä kannus-
tetaan verohelpotuksin. Vuonna 2001 järjestelmä 
kattoi suoraan jo 84 prosenttia väestöstä ja epä-
suorasti perhesuhteiden kautta lähes koko väes-
tön. Tilin haltijan kuollessa jäljelle jäävä summa 
siirtyy perillisille (Fölster ym. 2003; Lassila & Val-
konen 2009).
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Sosiaalitilimallin vahvuudet  
ja heikkoudet

Kuviossa 2 on esitetty, kuinka sosiaalitilimallil-
la pyritään vastaamaan useisiin erilaisiin sosiaa-
liturvan kysymyksiin. Sosiaaliturvan eri osa-alu-
eilla on kullakin omat ongelmakohtansa. Työttö-
myysetuuksiin liittyy suurentunut moraalikadon 
riski etuuksien vähentäessä työttömien halua et-
siä tai tehdä työtä. Sosiaali- ja terveydenhuollos-
sa kustannukset ja kattavuus puolestaan ajautuvat 
herkästi epätasapainoon. Nykymalliset opiskelu-
tuet ja -etuudet eivät tue elinikäisen oppimisen ta-
voitetta. Tilimallia tarkastellaan koko elämänkaa-
ren mittaisena, yksilötasolla. Tämä eroaa erityi-
sesti pohjoismaisen hyvinvointivaltiomallin uni-
versaalista sosiaaliturvasta. Sosiaalitilimallia ei ole-
kaan mielekästä tarkastella yhtenä kokonaisuute-
na, vaan ennemminkin osiensa summana. 

Tutkijoiden keskuudessa on erimielisyyttä tili-
mallin vaikutuksista terveysmenoihin. On esitetty 
terveystilien merkittävää roolia kustannusten kas-
vun hillinnässä. Tilit eivät kuitenkaan ole ainoa te-
kijä. Esimerkiksi tilijärjestelmä on lisännyt asiak-
kaiden tietoisuutta kustannuksista ja vaatimuksia 
hoitojen vaikuttavuudesta (Schreyögg 2004). Toi-
saalta on esitetty (esim. Barr 2001), että alhaisia 
menoja selittää valtion kontrolli, ja myös se, että 
palvelutarjontaa on rajoitettu ja hinnoittelua sää-
delty. On myös osoitettu (esim. Hanvoravongchai 
2002), että terveystilejä käytetään hoitoon, johon 
potilaalla ei elämänkaaren kulutuksen tasaamisen 
näkökulmasta olisi ollut varaa. Tilimallia on kriti-
soitu myös siitä, että vähätuloisimmat, työttömät 
ja naiset jäävät muita heikompaan asemaan (Las-
sila & Valkonen 2009). 

Bovenberg ja kollegat (2006) ovat vertailleet 
henkilökohtaisten sosiaalitilien hyviä ja huonoja 
puolia vapaaehtoiseen säästämiseen, työttömyys-
kassoihin perustuvaan vakuutusjärjestelmään eli 
Bismarckin malliin ja verovaroin rahoitettuun 
Beveridgen malliin. Vertailun perusteella henki-
lökohtaisten sosiaalitilien malli kykenee osittain 
vastaamaan niihin puutteisiin, joita Bismarckin 
ja Beveridgen malleissa on, mutta ei kuitenkaan 
täydellisesti. Henkilökohtaiset sosiaalitilit eroavat 
Beveridgen mallista kahdella tavalla. Ensinnäkin 
sosiaalitileillä (toisin kuin verovaroin rahoitetussa 
mallissa) keski- ja hyvätuloisillakin on vakuutus-
matemaattinen yhteys maksujen ja etuuksien vä-
lillä. Samoin moraalikatoa korjaava omavastuu to-
teutuu sosiaalitileissä keski- ja korkeatuloisilla, mi-

käli sosiaalitilejä ei käytetä vakuutusten hankin-
taan. Sen sijaan vähätuloisilla yhteyttä maksujen 
ja etuuksien välillä ei ole eikä omavastuu toteudu. 

Yhteenveto

Sosiaalitilimalli ei ole täydellinen, kuten ei mikään 
muukaan sosiaaliturvan malli. 

Sosiaalitileillä voidaan ratkaista sosiaaliturvan 
ongelmia. Koko elämänkaaren käsittävät tulot ja-
kautuvat tasaisemmin kuin vuosittaiset tulot, mi-
kä vaikuttaa siihen, että sosiaalitilit voivat saada 
yhä suuremman joukon kokemaan kannustimet 
riittäviksi veropohjaisiin järjestelmiin verrattu-
na. Lisäksi myös läpinäkyvyys lisääntyy: kansalai-
set ovat tottuneet saamaan sosiaalietuuksia, mutta 
niiden kustannukset tai etuuksien päällekkäisyys 
eivät ole laajemmassa tiedossa. Sosiaalitilien myötä 
kustannukset ja etuuksien päällekkäisyys ovat hel-
pommin ymmärrettävissä läpinäkyvyyden lisään-
tymisen vuoksi. Yksittäisten kansalaisten kannalta 
sosiaalitilejä pidetään nykyjärjestelmän käytäntöi-
hin verrattuna joustavina. Sosiaalitilien tavoite on 
rohkaista säästämään. Omarahoitus vähentää yh-
teiskunnan osuutta ja siten vähentää julkisen sek-
torin terveydenhoitomenoja. Lisäksi sukupolvien 
väliset tulonsiirrot jäävät pienemmiksi. 

Moraalikato Elinikäinen 
oppiminen

Kustan-
nukset ja 
kattavuus

Sosiaali- 
ja terveyden-
huollon tili

Työttömyystili Koulutustili

ELÄMÄNKAARI YKSILÖTASO

Kuvio 2. Sosiaalitilisuppilo.
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Toisaalta sosiaalitilien heikkoudet ovat merkit-
täviä. Erityisesti terveystileihin liittyy suuria on-
gelmia. Tilien kykyä tuoda merkittävästi kustan-
nussäästöjä epäillään: mikäli sairaanhoitojärjestel-
mä ei tue säästötavoitetta ja esimerkiksi hoitova-
linnat tekee tuottaja eikä asiakas, asiakkaan mo-
raalikadon merkitys vähenee tai jos oikea-aikainen 
sairauden hoito jää toteutumatta, palveluja käy-
tetään vasta kun on pakko saada hoitoa, voi vai-
kutus kansanterveyteen ja menoihin olla negatii-
vinen. Toisaalta Kiinassa ja Singaporessa on huo-
mattu, että kysynnän säätelyn lisäksi palvelumah-
dollisuuksia on jouduttu rajaamaan. Sosiaalitili-
en ehkä merkittävimmät heikkoudet liittyvät kui-
tenkin eriarvoisuuden lisääntymiseen: terveystili-
en näkökulmasta siksi, että vähätuloisten terveys 
on hyvätuloisia huonompi ja mahdollisuudet ke-
rätä tilille rahaa ovat heikommat. Työttömyystili-
malli puolestaan muuttaa tulonjakoa suuritulois-
ten hyväksi verrattuna työttömyysvakuutukseen.

Pohjoismaisen hyvinvointivaltion kykyä köy-
hyyden vähentämisessä on pidetty verrattain kor-
keana (ks. esim. Uusitalo 1985; Korpi & Palme 
1999; Vaalavuo 2011), ja tasa-arvoiset mahdolli-
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TIIVISTELMÄ
Johanna Peltoniemi: Valtion kassasta omaan tiliin. 
Sosiaalitilit sosiaaliturvauudistuksessa.

Globalisaatio, väestön ikääntyminen ja teknologisen 
kehityksen aiheuttama rakennemuutos haastavat hyvin-
vointivaltioiden sosiaaliturvan. Teknologisen kehityk-
sen ja työn uudelleenorganisoitumisen tuomat muu-
tokset ovat tehneet työelämästä entistä epävakaamman. 
Työurat ovat aiempaa sirpalemaisempia ja pätkätyölli-
syys on aiempaa yleisempää. Globaalitalouden muutos 
lisää yksilötasolla toimeentulon riskejä ja kansantalou-
den kautta heikentää myös hyvinvointivaltioiden mah-
dollisuuksia taata sosiaaliturvan riittävyys. 

Tässä analyysissä tarkastellaan sosiaalitilien mahdol-
lisuutta vastata sosiaaliturvan uudelleenorganisoinnin 
tarpeisiin. Analyysissä selvitetään, mitkä ovat sosiaa-
litilimallin vahvuuksia ja heikkouksia. Analyysin tar-

koitus on toimia teoreettisena keskustelunavauksena 
sosiaali tilien eduista ja haitoista sosiaaliturvauudistuk-
sessa. Analyysistä ilmenee, että sosiaalitileillä on selkei-
tä vahvuuksia työttömyystilien ja koulutustilien näkö-
kulmasta. Sen sijaan nykyisen tutkimustiedon perus-
teella terveystilissä näyttää olevan enemmän heikkouk-
sia kuin vahvuuksia. Terveystilit eivät näytä soveltuvan 
pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon. Sosiaalitilien vah-
vuus on kuitenkin siinä, että tilejä voi käyttää erillisinä 
ja niitä voidaan ottaa käyttöön myös yksittäin, esimer-
kiksi työttömyysturvaksi. Vaikuttaa siis siltä, että sosi-
aalitilit saattaisivat toimia osana sosiaaliturvan uudistus-
ta, mutta tämän todentaminen vaatii vielä paitsi laajem-
paa poikkikansallista tutkimusta myös soveltuvia simu-
laatiotutkimuksia.


