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1. Johdanto

Terveystili (tilimalli, engl. medical savings ac-
count tai health savings account) on terveyden-
huollon rahoitusjärjestelmä, jossa henkilö sääs-
tää rahaa henkilökohtaiselle tililleen mahdolli-
sia myöhempiä terveysmenojaan varten. Sääs-
täjänä voi olla myös julkinen tai yksityinen or-
ganisaatio, kuten työnantaja, joka maksaa osan
työntekijän palkasta työntekijän henkilökohtai-
selle tilille. Terveystili on rinnastettavissa va-
paaehtoiseen eläkevakuutukseen, jossa henki-
lö tallettaa säännöllisin väliajoin tietyn summan
rahaa rahastoon tai muihin sijoituskohteisiin ja
saa säästönsä käyttöönsä eläkkeelle siirryttyään.
Terveystili muistuttaakin perinteistä ”sukan-
varteen säästämistä” pahan päivän varalle.

Terveystilin tavoitteena on lisätä yksilön tie-
toisuutta terveydenhuollon menoista, vähentää
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lääketieteellisesti tarpeetonta palvelujen käyt-
töä ja sitä kautta hillitä terveydenhuollon ko-
konaismenojen kasvua (Ham 1996). Säästämis-
tä kannustaa se, että terveystilin tuotto on
yleensä verovapaa sekä se, että henkilö voi nos-
taa tietyn ajan kuluttua osan tilille säästämis-
tään varoista muuhun henkilökohtaiseen käyt-
töön. Henkilön kuollessa tilillä olevat säästöt
siirtyvät lähiomaisille.

Terveystilejä on tällä hetkellä käytössä Sin-
gaporessa, eräillä alueilla Kiinassa, Yhdysval-
loissa ja Etelä-Afrikassa. Terveystilit eivät ole
missään maassa terveydenhuollon yksinomai-
nen rahoitusmuoto, vaan ne täydentävät mui-
ta rahoituslähteitä. Esimerkiksi Singaporessa
terveystilin osuus terveydenhuollon kokonais-
menojen rahoituksesta on 8 prosenttia.
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Tässä kirjoituksessa arvioimme terveystilin kes-
keisiä taloudellisia näkökohtia ja käyttökelpoi-
suutta terveydenhuollon rahoitusmuotona sekä
esittelemme sen sovelluksia eri maissa.1

2. Terveystilin taloudelliset
näkökohdat

Terveystilin vaikutukset terveydenhuollon toi-
mintaan ja menoihin riippuvat siitä, miten muu
rahoitus ja palvelujen tarjonta on järjestetty,
millä periaatteilla tuottajille maksetaan korvaus
tuotetuista palveluista ja onko järjestelmään
liittyminen pakollista vai vapaaehtoista.

Terveystilin keskeisenä vahvuutena pide-
tään sitä, että se tekee yksilöt tietoisiksi tervey-
denhuollon kustannuksista ja kannustaa otta-
maan vastuuta omasta terveydestään. Tästä
syystä se ainakin teoriassa vähentää terveyspal-
velujen tarpeetonta käyttöä, ns. kysyntäpuolen
moraalista vaaraa (moral hazard), ja tätä kaut-
ta hillitsee terveydenhuollon menojen kasvua.

Jos terveystili on pakollinen koko väestölle
eikä muita rahoitusvaihtoehtoja ole tarjolla, sii-
hen ei liity yksityisille vakuutusjärjestelmille
tyypillistä vakuutettujen valikoinnin ongelmaa
(adverse selection). Jos terveystili on muita ra-
hoitusjärjestelmiä täydentävä, vapaaehtoinen
järjestelmä, vakuutettujen valikointia voi tapah-
tua (Scheffler ym. 1998). Terveet henkilöt saat-

tavat valita terveystilin kroonisia sairauksia po-
tevia useammin ja sairaimmat voivat valita pe-
rinteisen vakuutuksen. Jos henkilöt jakautuvat
terveydentilansa perusteella eri rahoittajata-
hoille, heikkenee sairaimpien henkilöiden hoi-
toa rahoittavien vakuutuksentarjoajien talou-
dellinen kannattavuus ja lopputuloksena saat-
taa olla näiden vakuutuksentarjoajien alasajo.

Koska yksittäisen henkilön sairastumista ja
siitä aiheutuvia kustannuksia ei voi etukäteen
ennustaa luotettavasti, ovat terveydenhuollon
rahoitusjärjestelmät yleensä kollektiivisia. Yh-
teisen rahoituksen kautta on mahdollista en-
nustaa sairauden hoidosta aiheutuvat keski-
määräiset kustannukset ja määritellä kokonais-
kustannukset kattava vero tai vakuutusmaksu.
Yhteinen rahoitus varmistaa myös sen, että yk-
sittäinen henkilö ei joudu sairastuessaan mak-
samaan kohtuuttoman suuria maksuja. Myös
terveystili toimii vakuutuksen tavoin. Se poik-
keaa vero- ja vakuutusrahoituksesta siinä, että
varautuminen yllättäviin terveysmenoihin ta-
pahtuu pitkällä aikavälillä yksittäisen yksilön
tasolla eikä kollektiivisesti monien yksilöiden
kesken.

Yksilökohtainen vakuutus ei mahdollista
varautumista suuriin sairauskuluihin yhtä hy-
vin kuin rahoitusvastuun jakaminen useamman
yksilön kesken. Pahimmassa tapauksessa vai-
kean ja pitkittyneen sairauden hoidon kustan-
nukset ylittävät yksilön eliniänaikaiset säästöt.
Säästöjen hupeneminen tililtä saattaa viivästyt-
tää erityisesti pienituloisten hakeutumista hoi-
toon. Toimiakseen terveystili edellyttääkin rin-
nalleen taloudellisten riskien tasausjärjestelmän,
joka kattaa poikkeuksellisen suuret sairausku-
lut ja varmistaa pienituloisten maksukyvyn.

Rahoituksen oikeudenmukaisuuden näkö-
kulmasta terveystili voidaan toteuttaa propor-
tionaalisena eli suhteellisena tai progressiivise-

1 Tutkimus on osa Suomen Akatemian TERTTU-ohjelman
hanketta, jossa tarkastellaan terveydenhuollon rahoitusvaih-
toehtoja ja arvioidaan rahoituksen muutostarpeita tulevai-
suudessa. Hankkeen muut osatutkimukset käsittelevät ter-
veydenhuollon muita rahoitusmuotoja, kuten verorahoitus-
ta, julkista sairausvakuutusta, yksityistä sairausvakuutusta
ja asiakasmaksuja. Hankkeesta on aiemmin julkaistu kirjoi-
tukset verorahoituksesta, asiakasmaksuista ja sairausvakuu-
tuksesta (Klavus ym. 2004, Klavus ym. 2004 ja Klavus ym.
2005).
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na. Jos tilille kerättävät maksut muodostavat
yhtä suuren (suuremman) prosentuaalisen
osuuden kaikkien (ylempien) tuloluokkien tu-
loista, rahoitus jakautuu proportionaalisesti
(progressiivisesti).

Rahoituksen tuloluokittaisen jakautumisen
ohella on otettava huomioon palvelujen käytön
kautta toteutunut rahoitus. Terveystiliä käytet-
täessä toteutunut rahoitus poikkeaa tileille ke-
rättävästä rahoituksesta, koska pienituloiset
ovat yleensä sairaampia ja tarvitsevat terveys-
palveluja enemmän kuin suurituloiset ja siten
käyttävät sairauskuluihinsa suhteellisesti suu-
remman osan säästöistään kuin suurituloiset.
Terveystili voi muodostua hyvinkin regressii-
viseksi rahoitusmuodoksi. Empiirisiin aineis-
toihin perustuvat arviot viittaavat siihen, että
terveystili heikentää terveyspalvelujen rahoi-
tuksen oikeudenmukaisuutta (Zabinski ym.
1999, Forget ym. 2002, Deber ym. 2004). Oi-
keudenmukaisuuteen vaikuttaa myös se, miten
terveystilin käyttöä säädellään ja missä määrin
se korvaa muuta terveydenhuollon rahoitusta.

Mikrosimulaatioiden ja empiirisiin aineis-
toihin perustuvien arvioiden mukaan terveys-
tilit lisäävät terveysmenoja (Keeler ym. 1996,
Zabinski ym. 1999, Kendix ym. 1999, Forget
ym. 2002, Deber ym. 2004). Singaporessa näin
tapahtui terveystilin käyttöönoton myötä
(Hsiao 2001). Kiinassa terveysmenojen kasvu
hidastui, mutta tämä saattoi johtua muista sa-
manaikaisista uudistuksista, kuten tuottajien
rahoitustavan muutoksesta (Yip ym. 1997). Se,
että terveystili ei käytännössä vähennä tervey-
denhuollon menoja, voi johtua siitä, että ter-
veystili ei puutu tuottajien toimintaan eikä vä-
hennä tuottajapuolen moraalista vaaraa. Jos
tuottajille maksetaan suoriteperusteisesti, ter-
veystili tuskin vaikuttaa terveydenhuollon me-
nokehitykseen.

Edullista terveydenhuoltojärjestelmää pidetään
usein kalliimpaa tehokkaampana. Pelkkä kus-
tannusten vertailu ei kuitenkaan ole riittävä
peruste terveydenhuoltojärjestelmän tehok-
kuuden arviointiin. Terveydenhuollossa tehok-
kuutta voidaan tarkastella perinteisen talous-
tieteessä omaksutun taloudellisen tehokkuu-
den tai terveystaloustieteessä käytettävän kus-
tannusvaikuttavuuden näkökulmasta.2

Taloudellisen tehokkuuden kannalta ter-
veystili on todennäköisesti parempi kuin julki-
seen vakuutukseen (verorahoitus ja julkinen
sairausvakuutus) perustuvat rahoitusmuodot,
koska palvelujen käyttäjiltä perittävät maksut
ovat suoraan verrannollisia palvelujen käytön
määrään, mikä vähentää palvelujen ”turhaa
käyttöä” ja kysyntäpuolen moraalista vaaraa.
Terveystili kannustaa palvelujen käyttäjiä etsi-
mään ja vaatimaan kustannusvaikuttavia palve-
luja (oman tietämyksensä puitteissa). Siten ter-
veystili voi periaatteessa olla myös kustannus-
vaikuttavuudella mitatun tehokkuuden näkö-
kulmasta julkiseen vakuutukseen perustuvaa
rahoitusta parempi vaihtoehto, kun asiaa kat-
sotaan kuluttajan käyttäytymisen kannalta.
Tuottajien käyttäytyminen vaikuttaa luonnol-
lisesti olennaisesti lopputulokseen koko tervey-
denhuollon kannalta.

Terveystilimallissa asiakkaat voivat periaat-
teessa valita vapaasti hoitavan lääkärin ja hoi-
topaikan. Asiakkaiden valinnanvapaus saattaa
lisätä tuottajien välistä kilpailua, mikä teorias-
sa voi johtaa palvelujen hintojen alenemiseen
ja laadun paranemiseen. Käytännössä tervey-
denhuollon asiakkailla ei useinkaan ole riittä-
viä valmiuksia verrata eri tuottajia keskenään

2 Terveydenhuollon rahoituksen ja tehottomuuden välistä
yhteyttä on käsitelty tarkemmin Klavuksen ym. (2004) kir-
joituksessa.
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ja valita niistä kustannusvaikuttavuudeltaan
paras, jotta todellista kilpailua tuottajien kes-
ken voisi syntyä. Terveystilijärjestelmää tuke-
maan on mahdollista perustaa palvelujen jär-
jestäjä- tai osto-organisaatio, joka neuvottelee
asiakkaiden puolesta tuottajien kanssa ja sopii
kustannusvaikuttavista palveluista.

Maissa, joissa terveystili on käytössä, julki-
nen valta yleensä säätelee varsin tiukasti ter-
veystilille tehtävien talletusten määrää, tuotta-
jien toimintaa sekä palveluja, joihin tilin sääs-
töjä voi käyttää. Syynä on huoli siitä, että asiak-
kaat käyttäisivät terveystiliin liittyvää verova-
pautta väärin tai säästöjä vääränlaisiin palvelui-
hin (Roux 1998). Toisaalta keskitetty valvonta
tarjoaa mahdollisuuden ohjata palvelujen käyt-
töä vaikuttavuudeltaan hyväksi tiedettyjen pal-
velujen suuntaan sekä mahdollisuuden lisätä
asiakkaiden tietämystä palvelujen ominaisuuk-
sista.

Terveystilin kyky turvata terveydenhuollon
rahoituksen vakaus riippuu väestön reaalitulo-
jen kehityksestä. Koska terveystilin varat ker-
tyvät yleensä henkilöiden työtuloista ja/tai
työnantajien maksuista, voi riittävän rahoituk-
sen turvaaminen olla vaikeaa työllisyystilanteen
ollessa huono.

Terveystilille säästäminen ja tilin hallin-
nointi ovat periaatteessa yksinkertaisia. Ter-
veystilien hallintokustannukset ovat siten alhai-
set (Scheffler ym. 1998). Terveystilit tosin
muodostavat käytännössä vain osan kokonais-
rahoituksesta, joten tilin osuutta kaikista hal-
linnollisista kuluista on vaikea eritellä.

Toisin kuin vero- tai vakuutusrahoitteisis-
sa järjestelmissä, terveystilin säästöt on ”kor-
vamerkitty omaan henkilökohtaiseen käyt-
töön”. Tästä syystä asiakkaiden on todennäköi-
sesti helppo hyväksyä terveystilin kaltainen ra-
hoitusjärjestelmä.

3. Terveystilin sovellukset eri
maissa

3.1. Singapore

Singapore on terveystilien käytön edelläkävijä.
Se otti käyttöön kansallisen tilimallin 1980-lu-
vulla.

Singaporen 4 miljoonasta asukkaasta kolme
neljännestä on kiinalaisia ja loput pääasiassa
malaijeja ja intialaisia. Väestö on suhteellisen
nuorta; alle 15-vuotiaita on viidennes ja yli 65-
vuotiaita 8 prosenttia väestöstä. Väestön ylei-
nen terveydentila on kansainvälisesti verrattu-
na hyvä, keskimääräinen eliniänodote on 79
vuotta ja lapsikuolleisuus alhainen (Singaporen
terveysministeriö, 2005). Singaporen talous
nojaa vahvasti huipputeknologiaan ja talous-
kasvu on ollut aina viime vuosiin saakka hyvin
nopeaa. Vuonna 2004 maan bruttokansantuo-
te asukasta kohti oli 87 prosenttia Suomen ta-
sosta (International Monetary Fund 2004).

Terveydenhuolto Singaporessa on korkea-
tasoista ja verrattavissa länsimaiden terveyden-
huoltoon (Lim 2004). Terveydenhuollon koko-
naismenojen osuus bruttokansantuotteesta
vuonna 2002 oli kuitenkin vain 3,7 prosenttia.
Noin 80 prosenttia kokonaismenojen rahoituk-
sesta oli yksityistä. Suurin osa vuodeosastohoi-
dosta tuotetaan julkisella sektorilla ja suurin
osa avohoidosta yksityisellä sektorilla (Lim
2004).

Singaporen itsenäistyessä 1960-luvulla
maassa oli Englannin terveydenhuollon kaltai-
nen julkiseen rahoitukseen perustuva tervey-
denhuoltojärjestelmä. Ongelmiksi muodostui-
vat sairaaloiden tehottomuus ja terveydenhuol-
lon kustannusten nopea kasvu. 1980-luvun
alussa Singapore päätti uudistaa terveyden-
huoltoaan. Uudistuksen lähtökohtana oli, että
yksilön pitää ottaa vastuuta itsestään ja yksilön
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riippuvuutta julkisesta vallasta pitää vähentää.
Valtio toimii ainoastaan viimeisenä turvana,
joka varmistaa, että kukaan ei jää vaille välttä-
mätöntä hoitoa (Hsiao 1995).

Singapore otti käyttöön kansallisen terveys-
tilijärjestelmän (Medisave) vuonna 1984. Jokai-
nen työntekijä, myös itsenäinen ammatinhar-
joittaja, maksaa henkilökohtaiselle tililleen 6–
8 prosenttia kuukausituloistaan. Maksuosuus
määräytyy iän mukaan siten, että alle 35-vuo-
tiaat maksavat 6 prosenttia, 35–44-vuotiaat
7 prosenttia ja yli 45-vuotiaat 8 prosenttia an-
siotuloistaan. Suurin sallittu talletus kuukau-
dessa on 300 (35-vuotiaat), 350 (35–44-vuo-
tiaat) ja 400 (yli 45-vuotiaat) Singaporen dol-
laria3. Mikäli henkilön tilille kertyy rahaa yli
30 000 Singaporen dollaria, siirtyy ylimenevä
osa toiselle tilille, josta voi nostaa rahaa asu-
miseen, sijoituksiin ja koulutukseen. Tilillä ole-
vat varat ovat verovapaita ja niille maksetaan
korkoa (Singaporen terveysministeriö, 2005).

Henkilö voi käyttää Medisave-tilillä olevia
säästöjä oman tai perheensä sairaalahoidon,
päiväkirurgian sekä eräiden avohoidon palve-
lujen maksuihin. Sallitut nostojen määrät eri-
tyyppisiin hoitomuotoihin ovat ennalta tarkoin
määriteltyjä. Esimerkiksi kirurgian vuodeosas-
tohoitoon saa nostaa enintään 300 Singaporen
dollaria päivää kohti sekä tietyn enimmäismää-
rän leikkausta kohti leikkauksen luonteesta
riippuen (Singaporen terveysministeriö, 2005).
Vuonna 2001 noin 85 prosenttia sairaaloiden
vuodeosastopotilaista käytti tiliä sairaalalas-
kujensa maksamiseen eli keskimäärin potilaat
nostivat tililtään 1 500 Singaporen dollaria
(Lim 2004).

Terveystilin rinnalla on toiminut vuodesta
1990 alkaen katastrofaalisia eli poikkeuksel-
lisen suuria sairauskuluja rahoittava, vapaa-
ehtoinen vakuutus Medishield. Sen vakuutus-
maksut ovat  suhteellisen  pieniä ja  se  rahoit-
taa vaikeiden tai pitkittyneiden sairauksien
hoitomaksuja. Vakuutuksen voi ottaa 75 ikä-
vuoteen saakka ja se korvaa sairauskuluja
80 ikävuoteen. Vakuutuksesta rahoitettavien
palvelujen käyttöön liittyy omavastuumaksuja
ja -osuuksia (Singaporen terveysministeriö,
2005).

Singaporen valtio perusti Medifund-järjes-
telmän vuonna 1993 avustamaan pienituloisia,
joilla ei ole varaa maksaa sairauskulujaan. Van-
husten pitkäaikaishoitoa tarjoavat pääasiassa
vapaaehtoiset hyväntekeväisyysjärjestöt. Valtio
tukee niiden toimintaa (Singaporen terveysmi-
nisteriö, 2005).

Sairaalahoidon maksuja rahoitetaan ”por-
taittaisesti” (kaavio 1 ja taulukko 1). Valtio
maksaa osan sairaalalaskusta asiakkaan hoito-
luokan4 mukaan. Jos asiakas on ollut hoidossa
varustetasoltaan parhaimmassa luokassa, valtio
ei maksa tukea lainkaan. Heikoimman varus-
tetason luokassa valtio maksaa 80 prosenttia
sairaalalaskun kokonaissummasta. Kun sairaa-
lalaskusta on vähennetty valtiontuet, asiakas
voi saada lisärahoitusta sairaalalaskunsa mak-
samiseen katastrofaalisia sairauskuluja rahoit-
tavasta vakuutuksesta ja sen jälkeen nostaa ra-

3 Maaliskuussa 2005 yksi Singaporen dollari (S$) oli 0,45
euroa.

4 Joutuessaan sairaalahoitoon asiakas voi valita viidestä eri
hoitoluokasta eli varustetasoltaan erilaisista sairaalahuoneis-
ta. Parhaimmassa luokassa asiakas saa 1–2 hengen huoneen,
jossa on ilmastointi, televisio, puhelin sekä mahdollisuus
valita hoitava lääkäri. Varustetasoltaan heikoimmassa luo-
kassa asiakas on suuressa yli 6 hengen huoneessa. Muut kol-
me luokkaa sijoittuvat varustetasoltaan näiden kahden luo-
kan väliin. Lääketieteellinen hoito on kaikissa hoitoluokis-
sa samantasoista.
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haa omalta terveystililtään. Loppuosan sairaa-
lalaskusta asiakas voi joutua maksamaan hen-
kilökohtaisista varoistaan. Asiakkaan omista
varoista maksettavaksi jäävä summa voi vaih-
della huomattavasti. Tämä johtuu siitä, että
Medisaven ja Medishieldin rahoitusosuudet
vaihtelevat annetun hoidon tai kirurgisen toi-
menpiteen mukaan.

Avohoidon maksut asiakas maksaa yleensä
itse. Mikäli pienituloiset eivät pysty maksa-
maan yksityisen sektorin avohoidon maksuja,
he voivat hakeutua hoitoon valtion avustamil-
le terveysasemille (Hsiao 1995).

Terveystili on täyttänyt vain osittain sille
asetetut tavoitteet. Terveystilin käyttöönoton
jälkeen sairaaloiden tuottavuus kasvoi noin
20 prosenttia, kun tuottavuutta mitattiin hoi-
topäivinä työntekijää kohti (Hsiao 1995). Tie-
toa ei ole siitä, paraniko tuottavuus henkilös-
töä vähentämällä vai suoritteita lisäämällä.
Myös potilaiden tyytyväisyys sairaaloiden an-
tamaan hoitoon kasvoi (Hsiao 1995). Epäsel-

Kaavio 1. Sairauskulujen rahoituksen periaatteet Singaporessa (Lim 2004).

TAPAUS 1 (hoitoaika 2 päivää)

Sairaalalasku yhteensä S$ 4486

Nosto Medisave-tililtä (2 päivää * S$ 300/päivä)
+ S$ 799 leikkauksesta =
S$ 1399

Medishieldin maksama S$ 1240
määrä

Asiakkaan maksettavaksi S$ 4486–S$ 1399 –
jäävä summa S$ 1240 = S$ 1847

TAPAUS 2 (hoitoaika 7 viikkoa)

Sairaalalasku yhteensä S$ 12200

Nosto Medisave-tililtä S$ 5000

Medishieldin maksama S$ 7200
määrä

Asiakkaan maksettavaksi S$ 0
jäävä summa

Taulukko 1. Kaksi esimerkkiä sairaalalaskun maksa-
misesta Singaporessa (Lim 2004).
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vää kuitenkin on, johtuivatko nämä muutok-
set juuri terveystilistä.

Vaikka Singaporen terveydenhuollon me-
nojen osuus bruttokansatuotteesta on ollut al-
hainen (3–4 prosenttia), ovat terveydenhuollon
kokonaismenot kasvaneet reaalisesti keskimää-
rin 1,7 prosenttia vuodessa. Terveystili ei ole
onnistunut hillitsemään terveydenhuollon ko-
konaismenojen kasvua (Lim 2004).

Singaporen terveystili ei ole tuonut toivot-
tua hintakilpailua tuottajien kesken. Sairaalat
kilpailevat pikemminkin laadulla kuin hinnal-
la tarjoamalla esimerkiksi uusinta teknologiaa
hyödyntäviä palveluja. Tämä on osaltaan myö-
tävaikuttanut terveysmenojen kasvuun (Dixon
2002).

Terveystilin (Medisave) vaikutuksia ja mer-
kitystä arvioitaessa on muistettava, että se muo-
dostaa vain noin 8 prosenttia Singaporen ter-
veydenhuollon kokonaismenojen rahoitukses-
ta. Muita rahoituslähteitä ovat työnantajien
maksut (35 prosenttia), valtion tuet (25 pro-
senttia), asiakasmaksut (25 prosenttia) ja yksi-
tyinen vakuutus (5 prosenttia). Katastrofaalis-
ten sairauskulujen vakuutuksen (Medishield) ja
pienituloisten Medifundin rahoitusosuus on
yhteensä 2 prosenttia (Lim 2004).

3.2. Kiina

Kiina käynnisti terveystilikokeilun kahdessa
kaupungissa, Zhenjiangissa ja Jiujiangissa,
vuonna 1994. Kokeilun taustalla olivat kahden
suuren kansallisen sairausvakuutusjärjestelmän
taloudelliset ongelmat, joiden seurauksena osa
vakuutetuista ei saanut lainkaan korvausta sai-
rauskuluihinsa. Kokeilussa terveyspalveluja ra-
hoitettiin siten, että työnantajan osuus oli 10
prosenttia ja työntekijän 1 prosentti työnteki-
jän palkasta. Työnantajan ja työntekijän yhdis-

tetyistä 11 prosentista 6 prosenttiyksikköä siir-
tyi työntekijän henkilökohtaiselle terveystilille
ja 5 prosenttiyksikköä katastrofaalisia sairaus-
menoja varten perustettuun yhteiseen rahas-
toon. Lisäksi työntekijät maksoivat omavastuu-
osuuden terveyspalvelujen käytöstä (Yip ym.
1997).

Kokeilun myötä muutettiin kokeilualueiden
palvelujen tuottajien rahoitustapaa. Singaporen
kokemuksista oli opittu, että kysyntäpuolen
rajoitukset eivät riitä hillitsemään menoja.
Niinpä kokeilualueet määrittelivät palvelujen
hinnat tarkkaan etukäteen. Lisäksi kokeilu-
alueet laativat lääkemenojen hillitsemiseksi lis-
tan korvattavista lääkkeistä ja määrittelivät
omavastuuosuudet kalliiden diagnostisten pal-
velujen käytölle (Yip ym. 1997).

Zhenjiangin kokeilusta tehty empiirinen
tutkimus (Liu ym. 1999) osoitti, että kaupun-
gin väestö käytti terveyspalveluja 12 prosent-
tia todennäköisemmin kuin aikaisemmin ja sa-
manaikaisesti väestön terveydenhuollon koko-
naismenot laskivat 8 prosenttia. Kokonaisme-
nojen vähenemiseen myötävaikuttivat vuode-
osastohoidon korvautuminen osittain avohoi-
dolla sekä hoitoaikojen lyheneminen. Toinen
empiirinen tutkimus (Liu ym. 2002) viittasi sii-
hen, että alimpien sosiaaliluokkien avopalvelu-
jen käyttö kasvoi ja että hoidon saatavuuden
tasa-arvo koheni. Samanaikaisesti kuitenkin
alimmat sosiaaliluokat käyttivät vähemmän
uutta ja kallista diagnostista teknologiaa kuin
muut luokat.

Kiina laajensi terveystilin käyttöä vuonna
1996 yli 50 kaupunkiin. Vuonna 2001 noin 60
miljoonaa henkilöä kuului järjestelmän piiriin.
Tavoitteena on laajentaa järjestelmää edelleen
niin, että kaikkien Kiinan kaupunkien asukkaat
kuuluisivat terveystilin piiriin (Dixon 2002).
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3.3. Yhdysvallat

Yhdysvalloissa terveystiliä (Medical Savings
Account) kokeiltiin vuosina 1997–2000. Kokei-
lua jatkettiin myöhemmin kahdesti. Tavoittee-
na oli sairausvakuutuksen kattavuuden paran-
taminen ja terveydenhuollon menojen kasvun
hillitseminen (Scheffler ym. 1998).

Terveystili oli tarkoitettu pienille alle 50
työntekijän yrityksille ja itsenäisille ammatin-
harjoittajille täydentämään sellaista yksityistä
sairausvakuutusta, jossa oli suuri vuotuinen
omavastuuosuus. Terveystilin säästöjä sai käyt-
tää vakuutuksen omavastuuosuuksien maksa-
miseen. Tili oli vapaaehtoinen ja verovapaa.
Sekä työntekijä että työnantaja saivat tallettaa
tilille rahaa, mutta eivät saman verovuoden ai-
kana. Tiliä ei voinut avata, jos henkilöllä oli jo
kattava sairausvakuutus (Kofman 2004).

Päättäjät ja tutkijat ovat käyneet laajaa kes-
kustelua terveystileistä ja niiden käytön laajen-
tamisesta Yhdysvalloissa (Dixon 2002). Ter-
veystilien kannattajien mukaan tilit parantavat
kansalaisten kustannustietoisuutta, hillitsevät
terveydenhuollon menojen kasvua ja lisäävät
hintakilpailua. Vastustajien mukaan terveystilit
rajoittavat asiakkaiden hoitoon hakeutumista,
johtavat asiakkaiden valikoitumiseen eivätkä
hidasta terveysmenojen kasvua. Toistaiseksi ter-
veystilit eivät ole olleet kovin suosittuja. Vuo-
teen 2001 mennessä terveystilin oli avannut ar-
violta 100 000 amerikkalaista (Bunce 2001).

Nykyhallituksen terveyspoliittisena tavoit-
teena on ollut laajentaa terveystilin käyttöä
(The White House, 2004). Vuodesta 2004 al-
kaen on ollut mahdollista avata uusimuotoinen
terveystili, ”Health Savings Account”. Samalla
päättyi mahdollisuus avata vanhanmallinen ter-
veystili. Myös uusi terveystili on verovapaa ja
sillä voi täydentää sairausvakuutusta, johon liit-

tyy suuri omavastuuosuus. Tilin avaamisen eh-
dot eivät kuitenkaan ole yhtä tiukkoja kuin van-
hanmallisen terveystilin. Tilin voivat avata
työnantajat, työntekijät, itsenäiset ammatinhar-
joittajat ja yksityishenkilöt. Tilin ohella käytössä
olevan sairausvakuutuksen vuosittaisen oma-
vastuuosuuden pitää olla vähintään 1 000 dol-
laria henkeä (2 000 dollaria perhettä) kohti ja
vuosittaiset asiakasmaksut eivät saa ylittää
5 000 dollaria henkeä (10 000 dollaria perhet-
tä) kohti. Lisäksi terveystilin säästöjä voi vähen-
tää verotuksessa 2 600 dollariin asti (perhekoh-
tainen vähennys 5 150 dollaria) (Kofman 2004).

Terveystilille kertyneitä säästöjä saa käyttää
sairausvakuutukseen liittyvien omavastuu-
osuuksien maksamiseen, palvelujen käytöstä
aiheutuviin asiakasmaksuihin, lääkkeisiin, eräi-
siin pitkäaikaishoidon vakuutuksen maksuihin
ja sairausvakuutusmaksuihin työttömyyden ai-
kana (Kofman 2004).

Yhdysvalloissa on edellä kuvatun lisäksi
käytössä kaksi muuta terveystilijärjestelmää.
Flexible Spending Account on työpaikkaan si-
dottu tili, johon yksittäinen työntekijä voi sääs-
tää rahaa. Sitä käytetään erityisesti ryhmäva-
kuutusten yhteydessä. Toinen, Health Reim-
bursement Arrangement, on rahoitusjärjestely,
jossa yli 50 työntekijän yritys tallettaa rahaa ter-
veystilille. Työntekijät eivät kuitenkaan itse
nosta rahaa tililtä vaan ainoastaan ”ohjailevat”
rahan käyttöä käyttäessään terveyspalveluja
(Kofman 2004).

Yhdysvalloissa terveystilin vaikutuksia ei
ole tutkittu empiirisesti vaan vaikutuksia on ar-
vioitu lähinnä erilaisten laskelmien sekä mik-
rosimulaatioiden perusteella. Simulaatiot ovat
tuottaneet kiintoisia tuloksia. Jos kaikki vakuu-
tetut, poislukien pitkäaikaishoitoa saavat, avai-
sivat terveystilin katastrofaalisia sairauskuluja
rahoittavan vakuutuksen rinnalle, vakuutettu-
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jen terveysmenot pienenisivät 0–13 prosenttia
riippuen terveystilin rajoituksista ja käyttömah-
dollisuuksista (Keeler ym. 1996). Todennäköi-
sesti terveysmenot muuttuisivat kuitenkin vain
prosentista kahteen prosenttiin vakuutettujen
valikoitumisen vuoksi. Toisessa simulaatiossa
(Kendix ym. 1999) analysoitiin, miten Medicare-
järjestelmän kustannukset muuttuisivat, jos kai-
killa vakuutetuilla olisi terveystili. Jos palvelu-
jen käyttöön liittyisi suuret omavastuuosuudet,
kustannukset todennäköisesti pienenisivät.
Kustannukset eivät kuitenkaan pienenisi, jos
terveystilin tarjoaisi yksityinen vakuutusyhtiö.

3.4. Etelä-Afrikka

Etelä-Afrikassa on julkinen terveydenhuolto-
järjestelmä, joka tarjoaa palveluja noin 80 pro-
sentille väestöstä. Loput ovat yksityisesti va-
kuutettuja. Julkisen sektorin laatuongelmien ja
vakuutusmarkkinoiden vapautumisen seurauk-
sena 1990-luvulla yksityinen sektori alkoi kas-
vaa ja erityyppiset vakuutusmuodot, mukaan
lukien terveystilit, levisivät laajalle. Vuositu-
hannen vaihteessa terveystiliä käytti vapaaeh-
toisen sairausvakuutuksen täydentäjänä noin
29 prosenttia väestöstä (Benko 2000). Nykyi-
sin terveystilit muodostavat noin 11 prosenttia
terveyspalveluihin käytetyistä menoista (Coun-
cil for Medical Schemes, Pretoria, 2003). Suu-
rin osa kuluu lääkkeisiin ja avohoitoon.

Etelä-Afrikan kokemuksia terveystileistä
pidetään myönteisempinä ja tilien toteutusta-
paa onnistuneempana kuin Yhdysvalloissa.
Syyksi on arveltu, että Etelä-Afrikassa vakuu-
tuksentarjoajat saavat melko vapaasti säädellä
terveystilien käyttöä. Kuka tahansa voi avata
terveystilin, talletuksien määrää ei säädellä ko-
vin tiukasti ja omavastuuosuudet vaihtelevat
palvelun luonteen ja tarpeellisuuden mukaan.

Palvelussa, jonka käytössä asiakkaalla on pal-
jon harkintavaltaa (esimerkiksi avohoito), oma-
vastuuosuus on suurempi kuin palvelussa, jon-
ka käyttöön potilas ei voi paljon vaikuttaa (esi-
merkiksi kirurginen toimenpide) (Benko 2000,
Matisonn 2000).

Matisonnin (2000) mukaan terveystilit ovat
vähentäneet avohoidon ja lääkkeiden käyttöä
lisäämättä kuitenkaan vuodeosastohoidon
käyttöä. Asiakkaiden valikoitumista ei ole
myöskään tapahtunut siten, että vain terveet
olisivat valinneet terveystilin. Yksityiskohtais-
ta ja tuoretta tutkimustietoa terveystilien vai-
kutuksista Etelä-Afrikassa ei ole saatavilla.

Maan hallitus on suhtautunut kriittisesti
terveystilien käyttöön (Roux 1998). Sen mie-
lestä terveystilit ovat ongelmallisia muun muas-
sa riskien tasauksen ja terveydenhuollon kus-
tannusten kasvun kannalta.

4. Päätelmät

Terveystili lisää yksilön vastuuta ja harkintaa
terveyspalvelujen käytössä. Periaatteessa asiak-
kaat voisivat käyttää terveystiliä yhtenä keino-
na varautuessaan omien terveysmenojensa ra-
hoittamiseen tulevaisuudessa. Terveystilillä
olevat varat on korvamerkitty terveyspalvelu-
jen käyttämiseen.

Terveystilin vaikutukset riippuvat suuresti
siitä, millaisessa terveydenhuollon ”ympäristös-
sä” se toteutetaan, kuinka laajana terveystili
toteutetaan, mitä muita rahoitusmuotoja on
käytössä ja onko terveystili väestölle pakollinen
vai vapaaehtoinen. Riippumatta toimintaympä-
ristöstä, terveystili voinee tuskin koskaan olla
ainoa terveydenhuollon rahoitusmuoto vaan
sen rinnalla pitää aina olla erillinen rahoitus-
järjestelmä, joka kattaa poikkeuksellisen suu-
ria sairauskuluja.
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Mikäli terveystili otettaisiin käyttöön Suomes-
sa nykyisen verotukseen perustuvan terveyden-
huollon rahoituksen rinnalle, on vaikea nähdä,
mitä lisähyötyä se toisi. Pikemminkin se saat-
taisi luoda uusia ongelmia.

Nykyinen verojärjestelmä toimii eräänlaise-
na terveystilinä, jossa veronmaksajat, varsinkin
nuoret ja terveet, tavallaan sijoittavat (tai sääs-
tävät) tänään maksamansa verot kunnan ja val-
tion kassaan käytettäviksi tulevaisuudessa syn-
tyvää hoidon tarvetta varten. Nykyinen vero-
rahoitteinen järjestelmä toimii sukupolvien vä-
lisenä tulonsiirtojärjestelmänä, tai terveystilinä,
jossa verovarat sijoitetaan henkilökohtaisen ti-
lin asemesta julkiseen palvelujärjestelmään.
Nykyjärjestelmä varmistaa sen, että vaikka nyt
maksetut verot käytetäänkin nykyisen tervey-
denhuoltojärjestelmän ylläpitoon ja tämän päi-
vän palvelujen käyttäjien hyväksi, veronmaksa-
ja saa kaikki tarvitsemansa terveyspalvelut, kun
hän tarvitsee niitä tulevaisuudessa. Jos terveys-
tili otettaisiin käyttöön nyt, se kohtelisi epäoi-
keudenmukaisesti niitä veronmaksajia, jotka
ovat osallistuneet järjestelmän rahoittamiseen
aikaisempina vuosina.

Jotta terveystili toimisi verorahoitusta täy-
dentävänä, sukupolvien edut toteuttavana, pa-
kollisena ja toimivana terveydenhuollon rahoi-
tusmuotona, pitäisi luoda järjestelmä, jonka
avulla voidaan määritellä, missä määrin yksilön
pitää rahoittaa terveydenhuoltoa verojärjestel-
män kautta ja kuinka paljon hänen pitää sijoit-
taa rahaa tulevaisuutta varten omalle tililleen.

Terveystilin käyttöönotto nykyisen rahoitus-
järjestelmän rinnalle lisäisi terveydenhuollon
rahoituskanavien määrää. Jo nyt terveydenhuol-
toa rahoitetaan useasta eri lähteestä. Kunnat ja
valtio rahoittavat kunnallisia terveyspalveluja,
Kansaneläkelaitos rahoittaa osittain avohoidon
lääkkeitä, matkakuluja ja eräitä muita palveluja.

Kansaneläkelaitos ja työnantajat rahoittavat
työterveyshuoltoa. Terveystilin käyttöönotto
muiden rahoituslähteiden rinnalle lisäisi enti-
sestään monikanavaiseen rahoitukseen liittyvää
taloudellista tehottomuutta, loisi vääränlaisia
kannusteita ja vaikeuttaisi edelleen terveyden-
huollon kokonaismenojen kasvun hallintaa.

Terveystili saattaisi muuttaa terveydenhuol-
lon toteutunutta rahoitusta nykyistä regressii-
visemmäksi. Tällainen muutos on mahdollinen,
koska pienituloiset enemmän palveluja tarvit-
sevina joutuisivat rahoittamaan omaa tervey-
denhuoltoon suhteellisesti enemmän kuin nyt.
Myös kansainväliset tutkimukset ovat viitan-
neet terveystilin heikentävän rahoituksen tasa-
arvoa ja oikeudenmukaisuutta.

Terveystilin luontevin käyttöalue olisikin
lähinnä sellaisten terveyspalvelujen rahoittami-
nen, joita yhteiskunta ei halua rahoittaa. Täl-
laisia voisivat olla esimerkiksi kustannusvaikut-
tavuudeltaan heikoiksi todetut palvelut, joita
kansalaiset haluavat käyttää. Toinen käyttö-
mahdollisuus voisi olla terveydenhuollon asia-
kasmaksujen korvaaminen terveystilillä. Käy-
tännössä tämä merkitsisi sitä, että yksityishen-
kilöt ja mahdollisesti myös työnantajat säästäi-
sivät rahaa terveystilille myöhempiä asiakas-
maksuja varten.

Terveystiliin sisältyvä ajatus siitä, että pal-
velujen käyttöä voitaisiin vähentää, jos yksilöt
ottaisivat suuremman vastuun itsestään ja pyr-
kisivät itse ennaltaehkäisemään sairauksia, on
sinänsä kannatettava. Terveystiliä tehokkaam-
mat keinot vaikuttaa väestön terveyteen ovat
kuitenkin todennäköisesti terveydenhuollon
ulkopuolella. Näitä voivat olla esimerkiksi kou-
lutuksen, terveellisen ravinnon ja liikunnan
lisääminen. Myös terveydenhuollon kustannus-
ten hillintään on olemassa terveystiliä tehok-
kaampia keinoja, kuten tuottajien rahoitus-
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tavan ja kalliin teknologian käyttöönoton sää-
tely.  �
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