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Muuttoliike on kiinnostava ilmiö mm. siksi,
että se antaa käytännön sisältöä sellaisille ta
lousteorian peruskäsitteille kuin voimavarojen
kohdentuminen, allokatiivinen tehokkuus ja
yhteiskunnallinen hyvinvointi. Muuttoliike on
tärkeä osa reaalimaailman tila ja aikaulottu
vuudessa toimivaa markkinamekanismia.

tässä työssä keskitytään kansalaisten liik
kumiseen firstbest maailmassa ja tarkastel
laan, miten erot hyvinvoinnin tekijöissä synnyt
tävät muuttamista paikallistalouksien välillä, ja
miten muuttoliike vaikuttaa hyvinvointiin sekä
paikallisesti että koko talouden tasolla.

paikallistaloudella tarkoitetaan alueellista
yhteisöä, joka muodostuu teknologisten, so
siaalisten yms. rajoitteiden puitteissa yksityis
ten hyödyke ja panosmarkkinoiden toimin
taan sekä paikalliseen julkispalvelutuotantoon
ja kulutukseen liittyvien tehokkuustekijöiden

perusteella. julkisen vallan tehtävänjaon ole
tetaan noudattavan fiskaalisen federalismin
ideaalia, ja päätöksenteon, rahoituksen ja toi
meenpanon oletetaan tapahtuvan kaikilla ta
soilla tehokkaasti.

työ koostuu kuudesta artikkelista, jotka
muodostavat lähestymistavoittain jäsennetyn
kokonaisuuden. Muuttoliikettä lähestytään
työmarkkinoiden osittaistasapainon, makrota
loudellisen kokonaistasapainon ja ulkoisvaiku
tukset huomioivan klubitasapainon näkökul
mista.

Osittaistasapainolähestymistapa pohjau
tuu kauppapolitiikan mallin sovelluksella täy
dennettyyn klassiseen työmarkkinamalliin.
Malli sopii hyvin, kun muuttamista tarkastel
laan panosnäkökulmasta. työperäiset tekijät
myös selittävät hyvin käytännön muuttamista.
erityisen sopivan mallista tekee se, että kulut
tajan valinnat määrittävä reaalipalkka on mal
lissa suoraviivainen hyvinvoinnin mitta, jolloin
muuttoliike voidaan esittää yksinkertaisesti
reagointina paikallisista työmarkkinaolosuh
teista johtuviin reaalipalkkaeroihin.
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lähestymistavan mukaan muuttoliike toi
mii aitona markkinamekanismina ja tuottaa
tehokkaita sisäpisteratkaisuja. Muuttaminen
matalampien reaalipalkkojen paikallistalouk
sista kohti korkeampien palkkojen talouksia
johtaa reaalipalkkojen yhtäläistymiseen ja lo
pulta systemaattisen muuttoliikkeen pysähty
miseen. ratkaisu on stabiili ja koko talouden
kannalta tehokas, koska hyvinvointilisäys
muuttovoittopäässä on suurempi kuin menetys
muuttotappiopäässä.

Muuttovoittotalouden asettama työtulovero
avaa reaalipalkkaeron uudelleen aiheuttaen
muuttoa asettajataloudesta, kunnes erot uudel
leen tasoittuvat. lisäksi verosta aiheutuva
markkinavääristymä tuottaa hyvinvointitappion
koko taloudelle. Muuttotappiotalouden asetta
malla verolla ei sen sijaan välttämättä ole mi
tään vaikutuksia muuttamiseen ja hyvinvoin
tiin. Verotuksen välittömät vaikutukset ovat siis
epäsymmetrisiä.

Verotuksen vaikutusten epäsymmetria joh
tuu muuttoliikkeen alun perin aiheuttamista
muutoksista paikallisilla työmarkkinoilla.
Muuttotappio aiheuttaa työmarkkinoille muut
tokynnyksen, eli työn tarjontakäyrän kääntymi
sen pystysuoraksi ulosmuuton osalta. Verotus
ei laukaise muuttamista niin kauan kuin sen
avaama reaalipalkkaero pysyy muuttokynnyk
sen puitteissa. Muuttovoittopäässä taas sisään
muutto kääntää työn tarjontakäyrän aiempaa
loivemmaksi, joten reagointi reaalipalkkaeroon
on entistäkin herkempää.

Verotuksen vaikutukset riippuvat myös työ
markkinoiden kysyntäolosuhteista. Muuttovoit
topäässä vaikutukset ovat sitä pienempiä mitä
suurempi ja pääomavaltaisempi paikallistalous
on. toisaalta muuttotappiotaloudessa muutto
kynnyksen ylittäväkin vero aiheuttaa sitä pie
nempiä vaikutuksia mitä pienempi ja pääoma

valtaisempi talous on. suomen muuttotappio
ja muuttovoittokunnissa kunnallisverotuksella
on periaatteessa paljon liikkumavaraa.

Kokonaistasapainolähestymistapa tuo pää
omanliikkeet ja hyödykemarkkinoiden hintaso
peutuksen mukaan tarkasteluun. sovelletussa
neokeynesiläisessä makromallissa hyödyketar
jonta määräytyy panosmarkkinoilta ja tuotan
totekniikasta käsin ja kysyntä talouden reaali
ja rahapuolen yhtäaikaisen tasapainon perus
teella. Muuttoliike perustuu edelleen reaali
palkkaeroihin ja sen vaikutukset seuraavat
reaalipalkkojen sopeutumisesta uuteen tasapai
notilaan.

Muuttoliikkeen reaaliset vaikutukset työlli
syyteen, tuotantoon ja hyvinvointiin ovat sa
manlaiset kuin edellä. Muuttoliikkeen vaikutus
hyödykemarkkinoiden kysyntään nousee nyt
erityisesti esiin, koska reaalipalkkasopeutumi
sen täsmällinen kulku ja edelleen muuttoliik
keen nimelliset hinta, palkka ja korkovaiku
tukset riippuvat siitä. reaalipalkkojen sopeu
tuminen voi tapahtua puhtaana hinta tai ni
mellispalkkasopeutumisena tai molempien
yhtäaikaisena sopeutumisena samaan tai eri
suuntiin.

kun pääomaliikkeet otetaan huomioon, ei
panosten liikkuminen johda yhtä automaat
tisesti tehokkaisiin sisäratkaisuihin kuin osit
taislähestymistavassa, koska pääoman sisään
(ulos)virtaus ja ulos(sisään)muutto ovat mal
lissa toistensa substituutteja. tehokas sisärat
kaisu edellyttää, että paikallisilla markkinoilla
alun perin esiintyvät tuottoerot vetävät panok
sia vastakkaisiin suuntiin. Muuten markkina
mekanismi voi johtaa kulmaratkaisuihin, jotka
ovat sinänsä tehokkaita, mutta tarkoittavat joi
denkin paikkojen tyhjentymistä asukkaista ja
pääomasta.

esimerkkinä paikallisen politiikan vaiku
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tuksista tarkastellaan verotulonsiirto ohjel
maa adaptiivisten odotusten hypoteesin tulkin
taa soveltaen. ns. reilu ohjelma ei vaikuta reaa
lipalkkoihin, joten sillä ei ole mitään muitakaan
vaikutuksia. jos kansalaiset kokevat saavansa
veroja vähemmän/enemmän vastinetta, ohjel
ma kannustaa ulos/sisäänmuuttoon aiheuttaen
asiaankuuluvat reaaliset ja nimelliset vaikutuk
set. sikäli kuin ohjelma kuitenkin on reilu ja
käsitykset ohjelman luonteesta korjaantuvat
pidemmällä tahtäyksellä, muuttokannustin
heikkenee poistuen vaikutuksineen lopulta ko
konaan.

tulkitsemalla työmarkkinoiden verokiila
julkispalvelujen tuotantoosuudeksi ja vastaava
hyödykemarkkinoiden hintakiila palvelujen
kulutusosuudeksi voidaan havaintoja verotu
lonsiirto ohjelman vaikutuksista soveltaa ylei
semminkin koskemaan julkisen sektorin roolia
taloudessa. johtopäätös on, että pitkällä tähtä
yksellä reaalisia vaikutuksia ei ole, ja että pai
kallistalouksien kesken voi esiintyä suuriakin
eroja julkisen sektorin laajuudessa ja harjoite
tussa politiikassa ilman, että muuttoliike aihe
uttaisi eroja tasaavaa verokilpailua.

Klubiteoreettinen lähestymistapa mahdol
listaa paikallisten erojen näkymisen budjettira
joitteen parametrien lisäksi myös valintamuut
tujissa. endogeenisten muuttujien ja eksogee
nisten parametrien oletetaan kasautumis yms.
ulkoisvaikutusten vuoksi riippuvan paikallista
louden asukasmäärästä, ja kuluttajan hyödyn
maksimointiongelma esitetään hyötyjen ja kus
tannusten erotuksen maksimointina asukas
määrän suhteen. tungostuminen tekee erotus
funktiosta huipukkaan, joten paikallistaloudel
le on periaatteessa olemassa yksiselitteinen
optimikoko asukasmäärässä mitattuna.

kuten edelläkin, muuttaminen perustuu
paikallistalouksien välillä havaittuihin hyvin

vointieroihin. systemaattisen muuttoliikkeen
seuraukset riippuvat siitä, minkä kokoisia ta
loudet alun perin ovat. Muuttoliike voi yksin
tuottaa tehokkaan sisäratkaisun vain sellaisessa
erikoistapauksessa, jossa paikallistaloudet ovat
homogeenisia ja alkujaan suuria, niin että ka
sautumisen haitat dominoivat etuja. pienten
ja/tai epäsymmetristen paikallistalouksien ta
pauksessa muuttoliike johtaa helposti kulma
ratkaisuihin, jotka eivät tässä lähestymistavassa
välttämättä ole tehokkaita.

tehokkuuden toteutuminen voidaan taata
kansallisella aluepolitiikalla, jonka keinot jae
taan perinteisesti hallinnollisiin ja taloudellisiin
instrumentteihin. keinojen vaikutuksia myös
yleensä pidetään identtisinä. nyt kuitenkin ha
vaitaan, että hallinnollisen määränsäätelyn op
timiratkaisu ei ole tehokkaasti replikoitavissa
kiinteäsummaisin tulonsiirroin tapahtuvalla
taloudellisella ohjauksella. tehokkuusperustein
toteutettuina kiinteäsummaiset tulonsiirrot pi
kemminkin aiheuttavat kuin stabiloivat muut
tamista.

yksityinen muuttopäätös ei kuitenkaan ole
kansalaisten ainoa tapa vaikuttaa hyvinvointiin
sa vaan heillä on myös paikallisen itsehallinnon
piiriin kuuluvia kollektiivisia keinoja vaikuttaa
sen hetkisessä asuinympäristössä syntyvään hy
vinvointiin. tällainen on esimerkiksi paikallis
talouden koon optimointi, joka markkinapää
töksenteon puolella vastaa määrävalintaa. op
timointi voi perustua asukkaiden yksityiseen
etuun, kunhan paikallistalouksien lukumäärä
on endogeeninen muuttuja ja ns. jakojäännös
ongelmaa ei ole.

dynaamisessa mielessä hyvinvointia voi
daan lisätä kehittämällä paikallista julkispalve
lutuotantoa ja edistämällä paikallisten yksityis
ten markkinoiden toimivuutta. tämä toteutuu
parhaiten kilpailullisissa oloissa, joissa itsehal
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linnolliset paikallistaloudet joutuvat yritysten
tapaan jatkuvasti uusiutumaan oman houkut
televuutensa takaamiseksi. kilpailua syntyy
varmimmin epästabiileissa oloissa, joissa muut
toliike koetaan uhkana sekä muuttovoitto että
muuttotappiotalouksissa. koon optimointi eli
minoi muuttoliikkeen uhkaa, joten siihen on
lopulta suhtauduttava kriittisesti.

kokonaisuutena työ kehittää muuttoliik
keen talousteoriaa tavalla, joka sopii havainnol
lisuudessaan hyvin oppikirjakäyttöön, ja joka
luo vahvaa pohjaa yksityiskohtaisemmille teo
reettisille ja empiirisille tarkasteluille. työ va
lottaa markkinatalouden toimintakykyä reaali

maailman alueellisessa ympäristössä ja osoittaa,
miten kaikkein klassisimmista ja/tai abstrak
teimmista olettamuksista luopuminen heiken
tää muuttoliikkeen mahdollisuuksia toimia
yksiselitteisenä markkinamekanismina. talous
teorian käytännön tulkinnan kannalta tärkeä
yleinen johtopäätös on, että muuttoliike yhdes
sä fiskaalisen federalismin ideaalimalliin sovi
tetun paikallisen kollektiivipäätöksenteon
kanssa muodostavat kilpailullisen systeemin,
joka periaatteessa ja osaltaan kykenee tuotta
maan taloudessa tehokkaan, yhteiskunnallista
hyvinvointia maksimoivan resurssien allokaa
tioratkaisun. 




