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hyvinvoinnilla on kaksi erittäin selvää ja ta

loudellisesti merkittävää ominaispiirrettä: va
rallisuus ja terveys. ihmisen elinkaaren mittai
nen varallisuuden ja terveyden kartuttaminen,
kuluttaminen ja suunnittelu sekä seuranta al
kavat jotakuinkin samalla hetkellä. Varallisuus
ja terveys ovat lisäksi vahvasti toisiinsa sidok
sissa. Varallisuus vaikuttaa terveyteen, sen yllä
pidettävyyteen ja kartuttamiseen sekä päinvas
toin.
yksilöiden välisiä epätasapainoja terveyden
ja varallisuuden osalta tasoitetaan sosiaalitur
van avulla. työuran loppuessa maksetaan elä
kettä, kun taas terveyteen kohdistuvia yllätyk
siä pyritään tasaamaan tulotasosta riippumat
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vastaväittäjänä toimi professori Jukka Pirttilä, Tampereen
yliopisto, ja kustoksena professori Klaus Kultti, Helsingin
yliopisto.

tomalla julkisella terveydenhuollolla. sosiaali
turvan viimeaikainen kehitys on kuitenkin
siirtänyt vastuuta sosiaaliturvajärjestelmästä
yksilöille itselleen.1 työntekijöitä esimerkiksi
kannustetaan säästämään omaa eläkettään var
ten. terveydenhuollon puolella korostetaan
terveyskeskusten liikakäyttöä ja pyritään ohjaa
maan sekä rahoittamaan sitä asiakasmaksuja
korottamalla.
Valitut sosiaaliturvajärjestelmän re��ormirat
kaisut perustuvat usein konventionaalisen eli
perinteisen taloustieteen malleihin nojaaville
analyyseille. Viimeaikaiset löydökset behavio
ristisen eli käyttäytymistaloustieteen puolella
ovat kuitenkin osoittaneet, että konventionaa
lisissa malleissa oletettu ihmisten käyttäytymi
nen ei välttämättä vastaa todellisuutta2 – ei edes
1

Ks. esim. Holzmann et al. (2003) ja Diamond (2004).

Ks. esim. Kahneman ja Tversky (2000) sekä Diamond ja
Vartiainen (2007).
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edustavan kuluttajan näkökulmasta tarkastel
tuna3. Vastoin perinteisen taloustieteen oletuk
sia ja niiden tuottamia tuloksia, behavioristisen
taloustieteen analyyseissa ja aineistoja tarkaste
lemalla ihmisten on havaittu viivyttelevän ja
kiirehtivän erilaisia valintoja sekä olevan alttii
ta peloille ja muille tuntemuksille. erityisesti
on havaittu ihmisillä olevan tapana muuttaa
suunnitelmia, vaikka muut yksilön kannalta
merkittävät ��undamentit eivät näyttäisi muut
tuneen. ihmiset eivät tällöin toimi konventio
naalisen taloustieteen mielessä aikajohdonmu
kaisesti vaan ovat aikaepäjohdonmukaisia.
Behavioristisen taloustieteen löydökset nos
tavat esiin mielenkiintoisen kysymyksen: mikä
vaikutus on kokeissa havaitun ja analyyseissa
oletetun käyttäytymisen välisellä erolla sosiaa
lire��ormin lopputulokseen? Voi nimittäin olla,
että re��ormin perustuessa konventionaaliseen
analyysiin, jossa oletetaan yksilön käyttäytymi
sen olevan vahvasti erilaista kuin mitä se todel
lisuudessa on, re��ormin lopputuloksena päädy
täänkin tilanteeseen, joka on tarpeettoman
kaukana halutusta ja jonka seuraukset ovat
mahdollisesti epämieluisia. esimerkiksi vääriin
oletuksiin perustuva re��ormi voi johtaa siihen
että yksilö viivyttelee eläkesäästötilin avaamista
ja siten hänen eläkekertymänsä jää suhteellisen
pieneksi. samalla korkean terveyskeskusmak
sun aiheuttama viivyttely hoitoon hakeutumi
sessa voi aiheuttaa tarpeettoman suuret yhteis
kunnalliset hoitokustannukset ja lisätä painetta
veroasteen korottamiseen. Lopputuloksena
päädytään tilanteeseen, jossa yksilön laatupai
notetut elinvuodet ovat pienemmät, verot kor
keammat ja varallisuus vähäisempi kuin mitä
ihmisen käyttäytymisen kannalta oikeisiin ole
tuksiin perustuva re��ormi olisi tuottanut.
3

Ks. Gollier ja Zeckhauser (2005).
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Viivyttelykäyttäytymisen mallintaminen pe
rinteisen taloustieteen keinoin on osoittautunut
hankalaksi. käyttäytymistaloustieteessä ongel
ma on onnistuttu ratkaisemaan muun muassa
käyttämällä eksponentiaalisen diskonttauksen
tilalla (kvasi)hyperbolista diskonttausta. hy
perbolisesti tulevia tapahtumia diskonttaava
yksilö arvostaa lähitulevaisuutta suhteellisesti
voimakkaammin kuin etäämmällä olevaa tule
vaisuutta, kun taas eksponentiaalisesti diskont
taavalle tämä suhde on vakioinen. hyperboli
sen diskonttauksen tapauksessa voi esiintyä
eripituisia viivyttelyjaksoja ja jakson pituus
riippuu yksilön kyvystä käsittää yliajanpre��e
renssinsä.
samuelson (1937) toi hyödyn eksponentiaa
lisen diskonttauksen taloustieteen malleihin,
mutta teki sille suuria varauksia sen yksinker
taistavan luonteen vuoksi. näistä varauksista
huolimatta eksponentiaalinen diskonttaus va
kiintui erittäin nopeasti ja valitettavan yleiseksi
tavaksi diskontata tulevaisuuden hyötyjä. strotz
(1955–56) osoitti kuitenkin, että jos yksilö dis
konttaa tulevaisuutta miten tahansa muuten
kuin eksponentiaalisesti, hän ei ole ilman si
touttamismekanismia kykenevä pysymään ai
kaisemmassa kulutussäästämissuunnitelmas
saan. phepls ja pollak (1968) kehittivät strotzin
työtä ja veivät hyperbolisen diskonttauksen su
kupolvien kulutussäästämiskäyttäytymistä tar
kastelevaan kehikkoon. Ainslie (1991) osoitti
yksilöiden diskontto��unktioiden todellakin ole
van hyperbolisia. Laibson (1994, 1996, 1997)
vakiinnutti hyperboliset mallit makrotason tar
kasteluihin, kun taas o’donoghue ja Rabin
(1999a, 1999b, 1999c, 2001a, 2001b, tulossa)
vahvistivat hyperbolisen diskonttauksen mik
roteoreettista perustaa sekä sovellutuksia.
Väitöstyöni kahdessa ensimmäisessä essees
sä tarkastelen erityisesti viivyttelykäyttäytymi

Ti m o S e p p ä l ä

sen vaikutuksia yksilön eläkesäästämiseen, jul
kisen terveydenhuollon käyttöön ja sen kustan
nuksiin. esseen kolme empiirinen tarkastelu
laatupainotettujen elinvuosien kehittymisestä
suomessa tasapainottaa työni teoreettista
osuutta.
Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet,
että ihmiset säästävät eläkkeeseensä liian vä
hän, koska he viivyttelevät eläkesäästämisen
aloittamisessa.4 erityyliset eläkesäästöohjelmat
eivät poista viivyttelyä: jos yksilö ei kuulu au
tomaattisesti eläkesäästöohjelmaan, hän viivyt
telee siihen liittymisessä. Automaattisessa elä
kesäästöohjelmassa puolestaan säästöasteen
oletusarvon valitseminen on vaikeaa tai sen
muuttamisessa viivytellään. ensimmäinen es
seeni keskittyy tutkimuksissa vähälle huomiol
le jääneisiin eläkesäästöohjelman olemassaolon
vaikutuksiin.
äärimmäisenä vaihtoehtona nykyiselle elä
kejärjestelmälle voidaan pitää järjestelmää, jos
sa jokainen on täysin vastuussa omasta eläk
keestään. tarkastelen tällaisessa tilanteessa
hyperbolisten yksilöiden kulutussäästämis
käyttäytymistä. ensimmäisessä tilanteessa yksi
lö voi säästää työssäkäyntiaikanaan pelkästään
tavalliselle pankkitilille. Vertailutilanteessa yk
silölle annetaan mahdollisuus säästää vakioisel
la osuudella palkkatuloistaan myös eläkesääs
töohjelmaan, joka maksaa paremman tuoton
säästöille kuin tavalliselle tilille säästäminen,
mutta ohjelman aloittaminen vaatii kertaluon
toisen, eirahallisen hyötykustannuksen.
Analyysien tuloksena saadaan, että naiivi,
tulevaisuuden hyperbolisista pre��erensseistään
tietämätön yksilö luulee hyötykustannuksen
tuntuvan tulevaisuudessa pienemmältä kuin

nyt ja viivyttelee siksi ohjelman aloittamisessa.
hän kuitenkin ottaa tulevaisuuden oletetun
kasvaneen tulovirran huomioon ja budjetin
joustaessa kuluttaa siitä osuuden heti. tietyin
edellytyksin naiivi ei koskaan aloita ohjelmaa,
mutta kuluttaa kuitenkin enemmän työssäolo
aikanaan kuin tilanteessa, jossa eläkesäästöoh
jelmaa ei ole olemassa. tällöin naiivi jää eläk
keelle köyhempänä eläkesäästöohjelmaa tar
joavassa tilanteessa kuin tilanteessa, jossa elä
kesäästöohjelmaa ei ole lainkaan olemassa. on
mielenkiintoista ja konventionaalista teoriaa
sekä sen tuloksia haastavaa havaita, että pelkkä
vaihtoehdon olemassaolo johtaa naiivin yksilön
heikompaan tilanteeseen kuin mihin hän rajoi
tetummassa valintajoukossa päätyisi. Vastaa
vassa tilanteessa so��istikoitunut yksilö tietää
tulevaisuuden käyttäytymisensä ja on siksi ky
kenevä hyödyntämään eläkesäästöohjelmaa
kasvattamaan eläkeaikaista varallisuuttaan.
tarkastelen esseessä myös vähälle huomiol
le jäänyttä oppimismahdollisuutta naiivin yksi
lön osalta. oppiva naiivi oppii yliajanpre��e
renssinsä tutkimalla kulutushistoriaansa sekä
tekemiään suunnitelmia. hän voi tällöin hyötyä
eläkesäästöohjelman olemassaolosta, jos hyöty
kustannus on riittävän matala eli jos oppimi
seen on riittävästi aikaa. Muuten oppiva naiivi
kärsii eläkesäästöohjelmasta samoin kuin naii
vi.
Ainoastaan eläkesäästäminen ei näytä ole
van aikaepäjohdonmukaisen elinkaarisuunnit
telun kohteena. useat tutkimukset ovat nimit
täin osoittaneet ihmisten viivyttelevän myös
terveydenhoitoon hakeutumista.5 oireiden pa
hentuessa viivyttely kestää vieläpä pidempään
kuin oireiden lieventyessä tai pysyessä samoina.

4
Ks. esim. Laibson et al. (1998, 2003) sekä �adrian ja Shea
(2001).

5

Ks. esim. Faccione (1993), Caplan (1995), �eechan et al.
(2002) ja �ohammed et al. (2005).
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koska julkinen terveydenhuoltojärjestelmä ta
kaa lähes ilmaisen hoidon, tällaisen käyttäyty
misen selittäminen konventionaalisilla malleil
la on jälleen hankalaa. havaittua käyttäytymis
tä kyetään selittämään osittain pelon ja vastaa
vien tunteiden aiheuttamalla in��ormaation
kaihtamisella.6 Väitöskirjani toisessa esseessä
keskityn edelleen tarkastelemaan miten eri
tyyppiset hyperboliset yksilöt hakeutuvat hoi
toon, kuinka heidän hoitoon hakeutumistaan
voidaan ohjata ja millaisia kustannuksia sekä
veroseuraamuksia hoitoon hakeutumisen mah
dollinen viivyttely aiheuttaa julkiselle tervey
denhuoltojärjestelmälle.
tarkastelun kohteina ovat hyperboliset na
iivia ja so��istikoitunutta potilastyyppiä edusta
vat yksilöt, sekä aikajohdonmukainen ekspo
nentiaalisesti diskonttaava yksilö. kukin yksilö
havaitsee jokaisella periodilla onko hänellä oi
reita vai ei ja jos on, niin yksilö asettaa oireiden
kestolle subjektiivisen todennäköisyyden, joka
kasvaa oireiden jatkuessa pidempään. koska
hoitokustannukset nousevat usein epälineaari
sesti ja jyrkästi tietyn kynnysajan jälkeen, turha
viivyttely aiheuttaa tarpeettoman suuret hoito
kustannukset.7 toisaalta liian aikainen lääkäri
käynti saattaa osoittautua turhaksi ja sitä on
siksi syytä välttää. Mallissani valtio pyrkiikin
ohjaamaan oireilevien potilaiden käyttäytymis
tä asettamalla terveyskeskusmaksun ja palau
tusosuuden sille. kärjistystä hyväksi käyttäen,
palautusosuus oletetaan e��ektiiviseksi vain niil
le, joilla todetaan lääkärissä käyntiä vaativa sai
raus. Muut maksavat täyden terveyskeskus
maksun eivätkä saa palautusta siitä. Lisäksi
valtio tasapainottaa budjettiaan asettamalla
riittävän veron.
6

Ks. Caplin ja Leahy (2001) sekä Köszegi (2003).

7

Ks. Butler et al. (1995).
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havaitaan, että naiivi viivyttelee pisimpään
ja aikajohdonmukainen yksilö hakeutuu hoi
toon nopeimmin. taloudessa, jossa on kaikkia
yksilötyyppejä yhtä aikaa, havaittu käyttäytymi
nen aiheuttaa ongelmia terveyskeskusmaksun,
omavastuuosuuden ja veroasteen asettamiselle.
yhtenä päätuloksena saadaan, että tällöin epä
konventionaalinen oletus naiivien olemassa
olosta ei ole koskaan yhtä paljon haitaksi kuin
konventionaalinen oletus niiden puuttumises
ta. potilasrakenteeseen on siis syytä kiinnittää
erityistä huomiota terveyskeskusmaksujen ja
omavastuuosuuksien asettamisessa, sillä väärä
oletus potilasrakenteesta voi johtaa epäsuotui
saan ja yhteiskunnan kannalta kalliimpaan jul
kisen terveydenhuollon tilaan.
hyvinvoinnin ominaisuuksista terveys on
tietyssä mielessä merkittävämpi kuin varalli
suus; kuollut ei voi varallisuudestaan nauttia.
siksi onkin taloudellisesti äärimmäisen tärkeää
keskittyä siihen, kuinka terveyteen liittyvä elä
mänlaatu ja pituus ovat kehittyneet ajallisesti.
Laatupainotetut elinvuodet mittaavat tätä hy
vin. QALy eli quality adjusted life year painot
taa elinajanodotetta terveyteen liittyvällä elä
mänlaadulla. pelkkä elinajanodotteen tutkimi
nen saattaisi tuottaa väärää in��ormaatiota hy
vinvoinnista, sillä ihmiset arvostavat myös elä
mänlaatua. ongelmana QALyn mittaamisessa
on usein elämänlaadun sisältävän aineiston
puute. Viimeaikaisissa tutkimuksissa ei ole
myöskään puututtu sosiaalisen suunnittelijan
kannalta tärkeään ongelmaan: QALymuutos
ten mittaamisessa diskonttotekijällä on suuri
vaikutus muutosten ikäryhmittäiseen kohdistu
miseen. Väitöskirjani kolmannessa esseessä
käsittelen näitä ongelmia käyttämällä tarkan
elämänlaatupainon, sintosen (1994, 1995) ke
hittämän 15ulotteisen, 15dmittarin, sisältä
mää aineistoa, joka on tämän esseen kanssakir
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joittajieni tutkimuspro��essori unto häkkisen
ja tutkimuspro��essori Markku pekurisen an
siosta ollut käytössäni.
suomen aikuisväestön kattavan aineiston
tarkastelu vuosilta 1995/96–2004 osoittaa
QALyn kehityksen olleen suotuisampaa naisil
le kuin miehille. kehittämällä mittari, jolla mi
tataan suurimman mahdollisen QALymuutok
sen suhdetta toteutuneesta muutoksesta, huo
mataan suurimpien muutosten kohdistuneen,
diskonttotekijästä riippumatta, vanhempaan
väestönosaan. 
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