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Nicholas Barr on kirjoittanut kertakaikkisen
onnistuneen hyvinvointivaltion taloustieteelli-
siä perusteita käsittelevän kirjan, jota voi läm-
pimästi suositella kaikille asiasta kiinnostuneil-
le kansantaloustieteen professoreista aina arki-
päiväistä keskustelua sivusilmällä seuraaville
valistuneille kansalaisille. Hyvinvointivaltiosta
puhuttaessa tulee useimmille meistä ensimmäi-
senä mieleen hyvinvointivaltion ns. Robin
Hood -tehtävä: jakaa varallisuutta rikkailta vä-
hemmän varakkaille. Nicholas Barr on jo pit-
kään argumentoinut hyvinvointivaltion sosiaa-
livakuutusroolin eli hyvinvointivaltion säästö-
porsastehtävän (piggy-bank) puolesta. Yli elin-
kaaren tapahtuvia tulonsiirtoja tarkastellessa
tehokkuusnäkökulma saa kirjassa korostetusti
huomiota. Valittu tehokkuusnäkökulma valot-
taa mielenkiintoisella tavalla mm. paljon esillä
ollutta väitettä keskiluokan itselleen ha-
muamasta hyvinvointipalveluiden leijonanosas-
ta tai yleisemmin niiden universaalista luon-
teesta.

Kirja ei ole kattava kuvaus hyvinvointival-
tiosta. Ensinnäkin sinä keskustellaan köyhyy-
den lieventämisestä vain sivumennen. Toisek-

si Barr tarkastelee hyvinvointivaltion säästö-
porsastehtävää lähinnä kolmen laajan ilmiön
puitteissa: vakuutus (osa 2), eläkkeet (osa 3) ja
koulutus (osa 4). Vakuutusosa sisältää keskus-
telun työttömyys- ja sairausvakuutuksesta. Teh-
ty jaottelu on kirjan tarkoituksen kannalta toi-
miva, sillä tarkastelu on rajoittunut pitkälti uu-
delleenjaon rahoitukseen, ei niinkään etujen
jakotapoihin. Näkökulma poikkeaa perintei-
sestä keskeisten meno-ohjelmien oppikirjajaot-
telusta sosiaaliturvaan, terveydenhuoltoon ja
koulutukseen, missä eläkejärjestelmä on yksi
sosiaalivakuutuksen muoto. Kuhunkin osaan
on liitetty katsaus uuden vuosituhannen haas-
teista, mikä tekee kirjan monilta osin jos mah-
dollista vieläkin ajankohtaisemmaksi myös suo-
malaisen keskustelun näkökulmasta.

Koska kirja on tarkoitettu ilmeisen laajalle
lukijakunnalle, teoksen talousteoriaa käsittele-
vä osa on kirjoitettu yksinkertaisesti ja mieles-
täni onnistuneen selkokielisesti. Ilmeisenä tar-
koituksena on saattaa lukija tietoiseksi niistä
tekijöistä, joista kansantaloustiede rakentaa
käsityksensä hyvinvointivaltion perusteista.
Yksinkertaisessa kahden periodin ja täydellisen
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informaation maailmassa markkinoiden kaut-
ta tapahtuva vapaaehtoinen kulutuksen tasaa-
minen on usein tehokkain keino. Mallin vaati-
mat oletukset ovat kuitenkin monilta osin epä-
realistiset ja tarkastelu etenee pohtimaan mi-
ten tehokas lopputulema on saavutettavissa,
kun tarkastelemme agentteja, joilla on epätäy-
dellinen informaatio joko hyödykkeen laadus-
ta, hinnoista tai tulevaisuudesta. Varmuudesta
luopuminen tuo tarkastelun kohteeksi epätäy-
dellisen informaation, riskin ja epävarmuuden,
jotka ovat Barrin mukaan keskeiset syyt hyvin-
vointivaltion rooliin vakuutusten tarjoajana ja
kulutuksen tasaajana. Siksi ne on myös erik-
seen mainittu kirjan alaotsikossa.

Alaotsikon mukaisesti Barr tarjoaa kansan-
taloustieteeseen perustuvia vastauksia kysy-
myksiin milloin, miksi ja kuinka julkisen sek-
torin tulisi puuttua markkinoiden toimintaan.
Ensimmäiseksi tarkastellaan vakuutusmarkki-
noita ja erityisesti työttömyys- ja sairausvakuu-
tuksia. Barr perustelee miksi yksityinen työttö-
myysvakuutus on ongelmallinen taloustieteen
näkökulmasta. Samaisista syistä myöskään jul-
kisesti järjestetty työttömyysturva ei ole täysin
tehokas, mutta hyvin suunniteltuna se toimii
Barrin mukaan yleensä tehokkaammin kuin
kilpailulliset yksityiset järjestelmät.

Kysymykseen millaisia vaihtoehtoja tervey-
denhuollon rahoitukselle on olemassa, Barr
lähtee etsimään vastausta jo perinteiseksi tul-
leesta terveydenhuoltomenojen jaottelusta sen
mukaan kuka rahoittaa ja kuka tuottaa ko. pal-
velun. Barr päättelee, että toimivan terveyden-
huoltojärjestelmän luomisen osalta valinnanva-
paus on rajoittunutta: toimiva terveydenhuol-
tojärjestelmä perustuu joko julkiseen rahoituk-
seen ja julkiseen tuotantoon tai julkiseen rahoi-
tukseen ja yksityiseen tuotantoon yhdistettynä
hoitomenojen tiukkaan sääntelyyn. Yksityiseen

rahoitukseen nojautuvia järjestelmiä vaivaavat
niin puutteellinen kattavuus kuin kustannusten
karkaaminen käsistä. Oleellista on huomata,
että olemassa oleviin järjestelmiin liittyvät epä-
täydellisyydet ovat ennakoitavissa, kuten esi-
merkiksi Suomen osalta harrastetun ’tiukan
budjettikurin’ seurauksena yhä kasvavat jono-
tusajat.

Seuraavaksi Barr tarkastelee eläkejärjestel-
mää. Eläkejärjestelmällä on kolme keskeistä
tavoitetta: kulutuksen tasaaminen, vakuuttami-
nen ja köyhyyden lievittäminen. Eläkejärjestel-
mien peruslähtökohtana on, että yksilöt vaih-
tavat nykyistä tuotantoa vaateiksi tulevaisuu-
den tuotannosta. Tämä voidaan järjestää esi-
merkiksi rahastoimalla, jolloin tulevan kulutuk-
sen mahdollistavat eläkkeet maksetaan rahas-
toista, joiden kertynyt rahoitusvaranto on pe-
räisin jäsenten työuran aikana maksamista elä-
kemaksuista. Toisen ns. jakojärjestelmän –
myös Suomessa pääasiassa käytössä olevan jär-
jestelmän – puitteissa eläkkeet maksetaan ve-
rovaroista. Jakojärjestelmä perustuu sukupol-
vien väliseen implisiittiseen sopimukseen eli
lupaukseen, jonka mukaan työssä käyvä suku-
polvi rahoittaa nykyisten eläkeläisten eläkkeet.
Rahastointi voidaan vielä jakaa määritellyn
maksuosuuden järjestelmään, missä maksu-
osuus on kiinnitetty ja eläke-etuus riippuu
maksetusta kokonaismäärästä ja sille kertynees-
tä tuotosta. Määritellyn eläke-etuuden järjestel-
mässä yleensä yritys sitoutuu maksamaan tie-
tyn palkkakertymään sidotun eläkeannuiteetin.
Rahastointiin liittyy hallinnollisia riskejä, kuten
niin makaaberilla tavalle esille tulleen Enronin
tapauksessa eläkevarojen sijoittaminen yhtiön
omiin osakkeisiin, sekä investointeihin liittyviä
riskejä että tulevan eläkkeen annuiteetin ker-
tymiseen liittyviä riskejä. Rahoitettiinpa eläk-
keet jakojärjestelmän, rahastoinnin tai niiden
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yhdistelmän avulla, niin keskeinen tekijä on
tuleva tuotanto: eläkkeensaajat eivät ole kiin-
nostuneita rahasta sinänsä, vaan sen mahdol-
listamasta kulutuksesta.

Barr pyrkii selventämään eläkekeskustelui-
hin yleisesti liittyviä myyttejä ja väärinkäsityk-
siä. Yksi tällainen myytti on Suomessakin esil-
le tullut näkemys, jonka mukaan rahastointi
olisi edullisempi kuin jakojärjestelmä. Näin
varmasti on, mikäli pääomien tuottoaste on
korkeampi kuin työllisyyden ja palkkojen kas-
vuvauhdin summa. Tämä ei kuitenkaan vielä
riitä perusteluksi siirtymiseen jakojärjestelmäs-
tä rahastoivaan järjestelmään, vaan on myös
otettava huomioon siirtymiseen liittyvät kus-
tannukset, vertailtava järjestelmiin liittyviä ris-
kejä sekä arvioitava niiden hallinnollisia kus-
tannuksia. Järjestelmät ovat ekvivalentteja, jos
siirtymäkustannukset otetaan huomioon. Siir-
tymäkustannukset liittyvät keskeisesti jakojär-
jestelmän ensimmäiselle sukupolvelle teke-
mään lahjoitukseen eli sen saamaan eläkkee-
seen ilman maksuvelvoitetta edelliselle suku-
polvelle. Jakojärjestelmän ensimmäisen suku-
polven saaman lahjoituksen jälkeen kaikille
seuraaville sukupolville syntyy kustannus, jota
ne eivät voi välttää. Ensimmäisen sukupolven
saama lahjoitus voidaan kohdistaa rasitteeksi
(i) siirtymäperiodin eläkeläisille luopumalla ja-
kojärjestelmän lupauksista (eli verovaroin mak-
settavista eläkkeistä) heidän osaltaan; (ii) ny-
kyisille työssäkäyville, jotka kerryttäisivät ra-
hasto-osuuksia ja maksaisivat veroina nykyiset
eläkkeet; tai (iii) tuleville sukupolville siirtymi-
sen rahoittamisella julkisen velanoton kautta.
On siis mahdollista vaikuttaa siirtymäkustan-
nusten ajalliseen toteutumiseen, mutta ei nii-
den määrään.

Barr pohtii myös sitä millainen eläkejärjes-
telmän tulisi olla sille asetettujen tehtävien

mukaan. Hän päätyy esittämään kolmikerrok-
sista rakennetta, jossa ensimmäinen kerros pyr-
kii köyhyyden lievittämiseen pakollisen yleen-
sä julkisesti järjestetyn jakojärjestelmän puit-
teissa. Toinen kerros toimisi kulutuksen tasaa-
jana ja vakuutuksena ja se voisi olla joko yksi-
tyisesti tai julkisesti hallinnoitu. Kolmas kerros
olisi yksityinen, rahastoitu ja vapaaehtoinen
yksilöiden valinnanvapautta lisäävä järjestelmä.
Barr käy läpi esimerkinomaisesti useissa mais-
sa käytössä olevia järjestelmiä pohtiessaan esi-
merkiksi ensimmäisen kerroksen suuruutta,
toisen kerroksen tarpeellisuutta sekä toisen
kerroksen organisoimista joko pakollisena, jul-
kisesti hallinnoiduin rahastoin tai määriteltynä
maksuosuusjärjestelmänä.

Suomalaisen keskustelun kannalta kirjan
kaikkein haasteellisin osa koskee koulutuksen
rahoittamista. Siinä Barr jakaa ilmiön kahteen
osaan: peruskoulutukseen ja tertiääriseen eli
korkeamman (korkeakoulu-) asteen koulutuk-
seen. Barr pitäytyy peruskoulutuksen järjestä-
misen osalta perinteisessä julkisesti järjestetys-
sä pakollisessa koulutuksessa, jossa markkina-
mekanismin kannalta keskeiset puutteet huo-
nosti informoidusta kuluttajasta ja väärän va-
linnan kalleudesta eliminoituvat. Sen sijaan
korkeakoulutasoisen koulutuksen osalta mark-
kinoiden toimivuuden oleelliset vaatimukset
hyvin informoiduista kuluttajista ja väärän va-
linnan vähäisistä kustannuksista Barrin mieles-
tä toteutuvat. Lähtökohtana on, että koulutuk-
sella on yhä keskeisempi merkitys tulevaisuu-
den tuotannontekijänä ja siksi tarvitaan kor-
keakoulutason massaopetusta. Edelleen kor-
keakoulutukselle on tarpeen korkea laatu, joka
saavutetaan monimuotoisella koulutusjärjestel-
mällä, missä eri alojen tuotantokustannukset ja
siten lukukausimaksut voivat vaihdella alasta
riippuen suurestikin.
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Koska massamuotoista korkeakoulujärjes-
telmää ei voi rahoittaa pelkästään verovaroin
ja koska koulutuksesta syntyy yksityisiä hyöty-
jä, on rahoitusta lisättävä muista lähteistä. Bar-
rin mukaan ainoa potentiaalinen vaihtoehto
ovat opintolainat. Opintolainojen tulisi kattaa
kaikki lukukausimaksut ja elinkustannukset.
Niiden takaisinmaksun tulisi riippua yksilön
opiskelun jälkeisestä tulokehityksestä ja niistä
maksettavan koron tulisi vastata valtion laina-
kustannuksia. Tällaisella lainajärjestelmällä oli-
si Barrin mukaan myös se etu, että toisin kuin
pelkästään verovaroin rahoitettavassa kor-
keamman tasoisessa koulutuksessa lainajärjes-
telmässä, verojen kautta ei subventoida korke-
ammin koulutettuja henkilöitä vähäisemmän
koulutuksen saaneiden henkilöiden kustan-
nuksella.

Näkemys verojen kautta tapahtuvasta tu-
lonsiirrosta kouluttamattomilta koulutetuille
vaatii täsmennystä. On yleisesti tiedossa, että
keskimääräinen tulotaso nousee koulutustason
myötä. Siten tulevista korkeammista tuloistaan
(ja eläkkeistään) koulutetut maksavat koulut-
tamattomia henkilöitä suurempaa tuloveroa.
Koulutuksen kustannusten kohdentumista li-
sää vielä tuloverotuksen progressiivisuus. Ve-
rotuksen kautta tapahtuva koulutuksesta saa-
tavien yksityisten hyötyjen tasaaminen jatkuu
yli koko lopun elinkaaren toisin kuin Barrin
esittämässä lainamallissa. Toisaalta koulutetun

väestönosan kasvava liikkuvuus ja siten mah-
dollisuus välttää omalta osalta koulutuksen
kustannukset voi aiheuttaa ongelmia tulovero-
tukseen perustuvalle rahoitusjärjestelmälle.

Pohjoismaiden ja erityisesti Suomen osalta
mielenkiintoinen väite on se, että valtiovalta
olettaa oppilaitosten olevan homogeenisia ja
siten kohtelee niitä yhtäläisesti ja olettaa myös
kaikkien ohjelmien olevan samanlaisia. Olivat-
pa tämän pohjoismaisen järjestelmän valtit mit-
kä tahansa, niin se ei Barrin mukaan sovellu
massatuotantoon korkeamman koulutuksen
osalta, joka vaati eriytynyttä ja hajautunutta
päätöksentekoa. Tämä väite lienee kylmä suih-
ku suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kan-
nattajille.

Ennen loppuhuipennusta Barr tarkastelee
siirtymätalouksien kohtaamia ongelmia niiden
rakentaessa yhteiskunnan hyvinvointipalvelui-
ta. Ongelmat ovat moninaiset ja niitä tarkas-
tellaan edellä esitetyn kirjan rakenteen muka-
isin teemoin. Barr päättää hyvinvointivaltion
tarkastelun toteamukseen, että ”hyvinvointival-
tion kohdatessa ongelmia sen instituutiot so-
peutuvat; tämä ei välttämättä ole merkki krii-
sistä. Ne syyt, joiden perusteella hyvinvointi-
valtiota tarvitaan, eivät ole hävinneet; hyvin-
vointivaltion instituutiot ovat vakaat ja vastaan-
ottavaiset; kehittyvissä muodoissaan hyvinvoin-
tivaltio säilyy 21. vuosisadan haasteissa.” "




