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Tiivistelmä – Abstract 
 
Tässä pro gradu -työssä tarkastellaan Suomen valtion vuosina 2009-2015 opetuksenjär-
jestäjille myöntämien erityisavustusten vaikutuksia peruskoulujen ryhmäkokoihin ja 
kuntien perusopetukseen käyttämän rahan määrään. Yhteensä avustuksia myönnettiin 
kyseisinä vuosina 291 miljoonaa euroa. Empiirisessä osassa käytetään julkisista lähteistä 
tätä tutkielmaa varten koottua aineistoa. Luokkakokotiedot on saatu Tilastokeskuksen 
toteuttamasta opettajatiedonkeruusta. Analyysi toteutetaan estimoimalla kiinteiden vai-
kutusten regressiomalleja, joissa kuntien luokkakokojen keskiarvoja ja perusopetuksen 
kustannuksia selitetään kuntien saamilla avustuksilla sekä erilaisilla kontrollimuuttujil-
la. Tutkimuksen tulosten perusteella avustukset eivät ole pienentäneet luokkakokoja ja 
ne näyttäisivät jopa vähentäneen kuntien muuten perusopetukseen käyttämän rahan 
määrää. Suurten, yli 25 oppilaan, opetusryhmien määrä on vähentynyt enemmän sellai-
sissa kunnissa, jotka ovat saaneet valtion erityisavustuksia kuin kunnissa, jotka eivät ole 
avustusta saaneet. Suurten ryhmien osuuden pienentäminen on kuitenkin mahdollista 
toteuttaa myös kustannuksia kasvattamatta, ja olisi näin ollen voinut olla mahdollista 
myös ilman valtion avustuksia.   
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1 JOHDANTO 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt vuosina 2009-2015 kunnille avus-
tuksia perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen yhteensä 291 miljoonaa 
euroa. Vuonna 2009 tuki jaettiin korotettuina valtionosuuksina ja vuosina 2010-
2015 hakemusten perusteella erillisinä valtion erityisavustuksina koulutuksen-
järjestäjille. 
 Tämän tutkielman tavoitteena on selvittää ovatko edellä mainitut valtion 
erityisavustukset vaikuttaneet opetusryhmien kokoihin, vai onko rahat käytetty 
johonkin toiseen tarkoitukseen. On esimerkiksi mahdollista, että kunnat ovat 
laskeneet veroja avustuksia vastaavalla määrällä. 
 Tilastokeskuksen toteuttamasta opettajatiedonkeruusta saaduista tiedoista 
nähdään, että luokkakoot ovat pienentyneet hieman. Vuosina 2008-2010 opetus-
ryhmien keskimääräinen koko pieneni 0,36 oppilaalla ja vuosina 2010-2013 0,37 
oppilaalla (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014, 22). Vuosien 2013 ja 2016 välillä 
keskimääräinen ryhmäkoko kasvoi 1.-6.-luokilla 0,4 oppilaan verran ja pieneni 
1.-9.-luokilla 0,6 oppilaan verran (Opetushallitus 2017). Ei kuitenkaan ole tie-
dossa, mistä tämä muutos johtuu. On mahdollista, että luokkakoko on pienen-
tynyt kunnissa, joissa lasten määrä on vähentynyt. Tai, että kuntien yleinen ta-
loudellinen tilanne on parantunut, mikä on johtanut luokkakokojen pienenty-
miseen. Avustuksen hakijoiksi on voinut valikoitua kuntia, joilla on ollut tarkoi-
tus pienentää ryhmäkokoja myös ilman tukea. 
 Tutkielman aiheesta tekee tärkeän jo pelkästään avustuksiin käytetty suuri 
rahamäärä. Vuosien 2007 ja 2011 hallitusohjelmissa on asetettu tavoitteeksi pe-
rusopetuksen laadun parantaminen. Yhtenä keinona laadun parantamiseen on 
pidetty luokkakokojen pienentämistä (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b). 
Tutkimalla ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettujen erityisavustusten vai-
kutuksia ryhmäkokoihin voidaan siis arvioida myös tämän politiikkatavoitteen 
toteutumista.    
  Tutkielman tärkein tutkimuskysymys on: vaikuttivatko valtion erityis-
avustukset ryhmäkokoihin, joita mitataan ryhmäkoon keskiarvolla kunnassa? 
Opetus- ja kulttuuriministeriön julkilausuttu tavoite on ollut vähentää yli 25 
oppilaan opetusryhmiä, joten yksi tutkielman tavoitteista on selvittää ovatko 
avustukset vaikuttaneet suurten ryhmien osuuteen kaikista ryhmistä? Tutkiel-
man toisessa empiirisessä osassa tutkitaan ovatko avustukset vaikuttaneet kun-
tien perusopetuksen kustannuksiin. Samalla voidaan testata ovatko avustukset 
vaikuttaneet kustannuksiin enemmän, kuin kuntalaisten keskimääräiset tulot. 
Tämä avustusten suurempi vaikutus on paljon tutkittu ”anomalia” paikallista-
son julkisten menojen määräytymistä käsittelevässä tutkimuskirjallisuudessa. 
Ilmiötä kutsutaan kärpäspaperivaikutukseksi, koska siinä raha näyttäisi tarttu-
van sinne, minne se ensin osuu. (Hines & Thaler 1995.)    
 Avustusten vaikutusta luokkakokoihin ovat aikaisemmin tutkineet aina-
kin Saarimaa ym. (2016) Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkai-
susarjaan tekemässään raportissa. Tässä tutkielmassa otetaan kuitenkin käyt-
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töön myös vuosilta 2008 ja 2016 olevat tiedot ryhmäkoista, kun Saarimaa ym. 
(2016) tarkastelevat vain vuosien 2010-2013 luokkakokoja. 
 Tämän tutkielman kannalta oleellisia julkishallinnon eri tasojen välillä 
maksettujen avustusten vaikutuksia julkisen kulutuksen määrään ja luokkako-
kojen vaikutuksia oppimistuloksiin on tutkittu paljon (Gamkhar & Shah 2007; 
Krueger 2003). Näitä tutkimuksia tarkastellaan tutkielman aiempaa kirjallisuut-
ta käsittelevissä osissa. 
 Teoriaosassa käsitellään kolmea tutkimuskysymyksiin läheisesti liittyvää 
teoreettista näkökulmaa. Mediaaniäänestäjän mallissa tarkastellaan julkisen ku-
lutuksen määräytymistä (Stiglitz 1988). Fiskaalisen federalismin teoriassa tar-
kastellaan julkisen toiminnan jakautumista julkishallinnon eri tasoille (Atkinson 
& Stiglitz 1980; Tresch 2014). Näiden lisäksi myös edellä mainittua kärpäspape-
rivaikutusta tarkastellaan tarkemmin tutkielman teoriataustaa käsittelevässä 
osassa.   
 Empiirinen tutkimus toteutetaan käyttämällä tätä tutkielmaa varten julki-
sista lähteistä koottua aineistoa. Aineisto on ladattu Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön, Tilastokeskuksen ja Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilta. Ensin 
tutkitaan erityisavustusten vaikutuksia peruskoulujen ryhmäkokoihin. Toisessa 
empiirisessä osassa tarkastellaan erityisavustusten vaikutuksia kuntien perus-
koulutukseen käyttämän rahan määrään. Empiirien tarkastelu toteutetaan esti-
moimalla kiinteiden vaikutusten regressiomalleja. Tutkimuksen tulosten perus-
teella erityisavustuksilla ei ole ollut vaikutusta ryhmäkokoihin ja ne näyttäisi-
vät jopa syrjäyttäneen kuntien peruskoulutukseen liittyvää kulutusta. 
 Tutkimusraportin rakenne on seuraava: ensin käsitellään tutkielman aihet-
ta hieman tarkemmin. Toiseksi käydään läpi muutama luokkakoon vaikutuksia 
oppimistuloksiin käsittelevä artikkeli. Kolmannessa kappaleessa esitellään tut-
kielman aiheeseen liittyviä teoreettisia näkökohtia. Kappaleessa 4 perehdytään 
ylemmän tason julkishallinnon myöntämien avustusten vaikutuksia käsittele-
viin empiirisiin tutkimuksiin. Kappaleessa viisi esitellään tutkimuksen aineisto, 
menetelmät ja tulokset. Viimeisenä tehdään yhteenvetoa ja vertailua aiempiin 
tutkimuksiin sekä käsitellään tulosten luotettavuutta.  
 



9 
 

2 TAUSTA 

Peruskoulun rahoittavat Suomessa valtio, kunnat, kuntayhtymät ja yksityiset 
yhteisöt sekä säätiöt.  
 Valtio rahoittaa peruskoulutusta valtionosuusjärjestelmän kautta. Valtion-
avustukset jakaantuvat valtionvarainministeriön hallinnoimiin esi- ja perusope-
tuksen kotikuntakorvauksiin ja peruspalvelujen valtionosuuksiin sekä opetus- 
ja kulttuuriministeriön vastuulla olevaan opetus- ja kulttuuritoimen valtion-
osuuteen. (Opetus- ja kulttuuriministeriö. 2018)  
 Valtionvarainministeriön myöntämä rahoitus perustuu kunnan kou-
luikäisten ikäluokkien asukasmääriin, perushintoihin, jotka määrätään kou-
luikäisille asukkaille sekä erilaisiin kuntakohtaisiin lisäyksiin ja lisäosiin, jotka 
määräytyvät kunnan olosuhteiden perusteella. (Opetus- ja kulttuuriministeriö. 
2018)  
 Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnoimalla perusopetuksen rahoituk-
sella rahoitetaan sellaisia koulutuksen toimintoja, joihin ei myönnetä valtiova-
rainminiteriön ikäluokkien kokoon perustuvaa rahoitusta. Tällaisia toimintoja 
ovat: perusopetuslain mukainen lisäopetus, maahanmuuttajille tarkoitettu pe-
rusopetukseen valmistava opetus, koulukoti- ja sisäoppilaitosopetus, muuhun 
kuin oppivelvollisuuteen perustuva opetus, ulkomailla järjestettävä opetus sekä 
pidennetty ja joustava opetus. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä rahoi-
tus maksetaan suoraan koulutuksenjärjestäjälle ja sen käyttöä ei ole lainsäädän-
nöllä sidottu, eli opetuksenjärjestäjä voi käyttää sen haluamallaan tavalla. (Ope-
tus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 Vuoden 1999 alusta opetusryhmien muodostamisesta ja enimmäiskoosta 
ovat päättäneet opetuksen järjestäjät, useimmiten kunnat. Tätä ennen ryhmien 
enimmäiskokoja säädeltiin lailla: ensimmäisellä ja toisella vuosiluokalla sai olla 
korkeintaan 25 oppilasta ja 3.-9. luokalla enintään 32 oppilasta. (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2014b.) 
 Opetuksen järjestämistä ohjataan normi-, resurssi- ja informaatio-
ohjauksella. Normiohjauksella tarkoitetaan lakeja, asetuksia sekä valtakunnal-
lista opetussuunnitelmaa, jotka velvoittavat opetuksen järjestäjiä. Informaatio-
ohjausta ovat esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön antamat opetuksen 
laatukriteerit, arvioinnit sekä tilasto- ja tutkimustieto. Resurssiohjaus voi olla 
esimerkiksi valtion erityisavustuksilla toiminnan ohjaamista. Tätä resurssiohja-
usta ovat myös vuosina 2010-2015 jaetut, ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoi-
tetut valtion erityisavustukset, joita tarkastellaan tässä tutkielmassa. (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2014b, 9.) 
 Perusopetuksen laadun parantaminen on ollut eräs keskeinen tavoite vuo-
sien 2007 ja 2011 hallitusohjelmissa. Yhtenä keskeisenä keinona tähän tavoittee-
seen pääsemisessä on pidetty ryhmäkokojen pienentämistä. Lisäksi on päätetty 
selvittää ryhmäkokosuositusten muuttamista sitoviksi lainsäädännöllä. Ope-
tushallituksen mukaan: ”Ryhmäkokojen tulee olla sellaiset, että opettajalla on 
mahdollisuus seurata ja tukea oppilaan oppimista ja muuta kehitystä myös yh-
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teistyössä kotien kanssa, edistää oppilaiden välistä yhteistyötä sekä käyttää 
monipuolisia opetusmenetelmiä.” Näiden tavoitteiden toteuttamiseksi opetus- 
ja kulttuuriministeriö on ohjannut vuosina 2009-2015 rahoitusta esi- ja perus-
opetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Erityisesti julkilausuttuna tavoittee-
na on ollut ryhmäkokosuositukset (suositeltu enimmäiskoko 20-25 oppilasta) 
ylittävien ryhmien määrän vähentäminen. Rahoitusta on voitu käyttää opettaji-
en palkkaukseen, jakotuntien lisäämiseen sekä opettajien samanaikaisopetuk-
sen järjestämiseen luokassa ja ryhmien pysyvään jakamiseen. (Opetus- ja kult-
tuuriministeriö 2014b, 16.) 
 Vuonna 2009 kunnat saivat 16 miljoonaa euroa avustusta, joka oli tarkoi-
tettu perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen. Kunnat saivat tämän ra-
han korotettuina valtionosuuksina. Lainsäädäntö ei mahdollista valtionosuuk-
sien kohdentamista vain tiettyyn tarkoitukseen. Rahoituksen saaminen ei siis 
velvoita opetuksen järjestäjää millään tavalla. Opetusministeriö, eduskunnan 
edellyttämänä toimenpiteenä, seurasi rahoituksen kohdentumista ja vaikutta-
vuutta tekemällä kyselyn opetuksen järjestäjille. Kyselyyn (N=379) tulleiden 
vastausten mukaan 82,1 prosenttia vastaajista oli kohdistanut saadun rahoituk-
sen ryhmäkokojen pienentämiseen. 17,9 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ra-
haa ollut käytetty ryhmäkokojen pienentämiseen ja kolme prosenttia ilmoitti, 
ettei rahaa ollut käytetty opetuksen hyväksi millään tavalla. Kyselyn mukaan 
suurella osalla niistä opetuksen järjestäjistä, jotka käyttivät omaa harkintaa ra-
hojen käytön suhteen, oli tähän perusteltu syy: esimerkiksi opetusryhmät olivat 
jo valmiiksi pieniä. Lisäksi osassa kunnista oli, vastausten perusteella, peruttu 
aikaisemmin päätettyjä säästöjä. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 Vuonna 2010 Opetusministeriö jakoi opetuksen järjestäjille noin 30 miljoo-
naa euroa valtion erityisavustuksina ryhmäkokojen pienentämiseen. Avustus 
myönnettiin hakemusten perusteella ja sitä sai 236 opetuksen järjestäjää. Rahoi-
tuksen saamisen edellytys oli, että hakijalla oli suunnitelma ryhmäkokojen pie-
nentämiseksi sekä sitoutuminen raportointiin erityisavustuksen käytöstä. Hy-
väksyttyjä käyttökohteita avustukselle olivat palkkakustannukset, jotka aiheu-
tuivat vuonna perusopetusryhmien rinnalle perustetuista uusista opetusryh-
mistä, jakotuntien lisäämisestä ja opettajien samanaikaisopetuksen järjestämi-
sestä luokassa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 Vuonna 2011 valtion erityisavustusta perusopetuksen ryhmäkokojen pie-
nentämiseen jaettiin 30 miljoonaa euroa. Tuen saamisen kriteerit olivat saman-
kaltaiset kuin edellisenä vuonna. Erityisesti haluttiin edistää yli 25 oppilaan 
ryhmien pienentämistä alaluokilla. Valtionavustusta haettiin yhteensä 76,8 mil-
joonaa euroa. Hakijoina oli 300 opetuksen järjestäjää, ja avustusta myönnettiin 
215 hakijalle. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 Vuonna 2012 erityisavustusta osoitettiin valtion talousarviossa noin 50 
miljoonaa euroa. Myöntämisen edellytykset ja raportointivaatimukset olivat 
edelleen ennallaan. Rahoitusta haki 255 opetuksen järjestäjää, yhteensä haettiin 
noin 86,5 miljoonaa euroa. Näistä hakemuksista hyväksyttiin 245, joista 233 oli 
kuntia ja 12 yksityisiä koulutuksen järjestäjiä. Rahoituksen myöntämisessä suo-
sittiin hakijoita, joilla oli alaluokilla yli 25 oppilaan ryhmiä. (Opetus- ja kulttuu-
riministeriö 2014b.) 
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Vuonna 2013 valtion erityisavustusta myönnettiin 239 opetuksen järjestäjälle 
yhteensä 60 miljoonaa euroa. Hakemuksia jätettiin noin 104,6 miljoonan euron 
edestä. Rahoituksen saamisen kriteerit eivät juuri poikenneet edellisistä vuosis-
ta. Edelleen haluttiin tukea erityisesti yli 25 oppilaan ryhmien pienentämistä. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 2014 myönnettiin hakemusten perusteella ensin 60 miljoonaa euroa ryh-
mäkokojen pienentämiseen esi- ja perusopetuksessa. Myöntämisperusteet py-
syivät samankaltaisina kuin edellisinä vuosina. Tämän lisäksi loppuvuodesta 
2014 myönnettiin vielä 15 miljoonaa euroa lisärahoitusta samaan tarkoitukseen. 
(Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b.) 
 Vuonna 2015 myönnettyjen erityisavustusten kokonaismäärä oli noin 30 
miljoonaa euroa. Käyttötarkoitus ja myöntämisperusteet olivat jälleen saman-
kaltaiset kuin aiempinakin vuosina.   
 Yhteensä valtio on myöntänyt vuosina 2009-2015 rahoitusta opetusryhmi-
en pienentämiseen noin 291 miljoonaa euroa, joista 16 miljoonaa on jaettu koro-
tettuna valtionosuutena vuonna 2009 ja loput valtion erityisavustuksina hake-
musten perusteella vuosina 2010-2015. 

2.1 Luokkakoon vaikutus oppimistuloksiin 

Luokkakoon vaikutus oppimistuloksiin on olennainen kysymys tarkasteltaessa 
valtion erityisavustusten vaikutuksia ryhmäkokoihin, koska pieni ryhmäkoko 
itsessään ei todennäköisesti ole tavoittelemisen arvoinen, ellei se vaikuta posi-
tiivisesti oppimistuloksiin. Tämän takia tässä kappaleessa tarkastellaan empiiri-
siä tutkimuksia, joissa on selvitetty luokkakokojen vaikutuksia oppimistulok-
siin. 

Näistä vaikutuksista on akateemisessa kirjallisuudessa esitetty lähes vas-
takkaisia näkemyksiä viime vuosikymmeninä. Eric Hanushekin (1997), sittem-
min kritisoitu, meta-analyysi koulutukseen käytettyjen resurssien ja oppimistu-
losten välisestä yhteydestä on yksi esimerkki tutkimuksista, jotka eivät löydä 
positiivista yhteyttä koulujen resurssien ja oppimistulosten välillä. Hanushek 
analysoi 90 Yhdysvalloissa tehtyä tutkimusta, jotka sisältävät 377 erillistä kou-
lutuksen tuotantofunktion estimaattia. Näistä estimaateista 277 tutki yhteyttä 
luokkakoon ja oppimistulosten välillä. Tutkimuksissa oppilaiden suoritusta mi-
tataan standardoiduilla testeillä, koulutuksen jatkamisella, koulutuksen kes-
keyttämisellä ja myöhemmillä palkkatuloilla. Hanushekin analyysin kohteena 
olevat tutkimukset mittaavat koulukseen käytettyjä resursseja yleensä kolmeen 
eri luokkaan jaoteltavilla muuttujilla. Reaalisia resursseja luokassa mitataan 
esimerkiksi opettajien koulutustasolla ja – kokemuksella sekä opetusryhmän 
koolla. Rahallisia resursseja mitataan esimerkiksi koulutusmenoilla oppilasta 
kohden ja opettajien palkoilla. Lisäksi käytetään muuttujina esimerkiksi opetta-
jien muita ominaisuuksia sekä hallinto- ja tilapanostuksia. Reaalisten resurssien 
kohdalla yhdeksän prosenttia tutkimuksista, jotka koskevat opettajien koulu-
tustaustaa ja 15 prosenttia tutkimuksista, jotka koskevat opetusryhmän kokoa 
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löytävät positiivisen ja tilastollisesti merkitsevän yhteyden oppilaidan suorituk-
siin. 13 prosenttia tutkimuksista löytää negatiivisen ja tilastollisesti merkitsevän 
yhteyden opetusryhmien koon ja oppimistulosten välillä. Suuri osa tarkastel-
luista estimaateista ei ole tilastollisesti merkitseviä. 27 prosenttia koulutusme-
nojen oppilasta kohden ja oppilaiden suoritusten välistä yhteyttä mittaavista 
estimaateista on positiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Seitsemän prosenttia 
näistä estimaateista on negatiivisia ja merkitseviä. Hanushek tulee näiden tulos-
ten pohjalta siihen johtopäätökseen, että ainoastaan lisäresurssien antaminen 
kouluille tuskin nostaa oppilaiden suoritustasoa.  

Krueger (2003) kritisoi voimakkaasti Hanushekin tutkimusta, ja osoittaa, 
että sen tulokset ovat riippuvaisia siitä, miten eri tutkimuksia painotetaan meta-
analyysissa. Jos kokonaisille tutkimuksille annetaan yhtä suuret painot, on kou-
lutuksen resursseilla ja oppimistuloksilla systemaattinen yhteys toisiinsa. Toi-
saalta, kun yksittäisille estimaateille annetaan yhtä suuret painot, tämä yhteys 
katoaa. Krueger (2003) tekee analyysinsä käyttäen samaa aineistoa kuin Ha-
nushek (1997). Krueger keskittyy ainoastaan luokkakokoa koskeviin 59 tutki-
mukseen eli 277 estimaattiin. Tutkimuksessaan hän tuo yksityiskohtaisesti esiin 
ongelmat, jotka liittyvät sääntöön, jonka perusteella Hanushek on valinnut es-
timaatit meta-analyysiinsä. Mukaan on valittu paljon estimaatteja tutkimuksista, 
joissa käytetään enemmän osa-otoksia. Pienestä havaintojen määrästä johtuen 
nämä havaitsevat positiivisen yhteyden pienemmän luokkakoon ja oppimistu-
losten välillä huonommin kuin tutkimukset, joissa on käytetty suurempia otok-
sia. Tämän lisäksi Hanushek käytti paljon harkintaa valitessaan estimaatteja 
analyysiinsä, eikä noudattanut mitään järjestelmällistä sääntöä (Krueger 2003, 
F35). Kruegerin analyysissä, jossa hän painottaa jokaisen estimaatin niin, että 
jokainen tutkimus saa yhtä suuren painon1, 25,5 prosenttia estimaateista on po-
sitiivisia ja tilastollisesti merkitseviä. Kruegerin käyttäessä lisäksi julkaisujen 
vaikuttavuuskerrointa painottamaan estimaatteja nousee positiivisten ja tilas-
tollisesti merkitsevien määrä 34,5 prosenttiin. Negatiivisten ja tilastollisesti 
merkitsevien prosenttiosuudet ovat vastaavasti 10,3 ja 6,9. Krueger päätyy sii-
hen lopputulokseen, että pienempien luokkakokojen ja oppimistulosten välillä 
on positiivinen yhteys. Kaikki analyysiin mukaan otetuista tutkimuksista eivät 
edes yrittäneet tutkia luokkakoon vaikutuksia oppimiseen. Luokkakokoa on 
näissä tutkimuksissa käytetty vain kontrollimuuttujana tutkittaessa jotain toista 
ilmiötä.  

STAR -projekti oli kokeilu, jossa esikoulun kouluvuonna 1985 - 1986 aloit-
taneet oppilaat arvottiin satunnaisesti pieniin 13-17 oppilaan luokkiin, normaa-
leihin 22-26 oppilaan luokkiin tai normaaleihin luokkiin, joissa oli koulunkäyn-
tiavustaja. Myös opettajat osoitettiin satunnaisesti luokkiin. Koe toteutettiin 79 
julkisessa koulussa. Yli 6 000 oppilasta 329 luokassa oli mukana kokeen ensim-
mäisenä vuonna. Yhteensä niiden neljän vuoden aikana, jotka koe kesti, siihen 
osallistui melkein 12 000 oppilasta. Oppilaat pidettiin heille osoitetulla luokalla 
yhteensä neljä vuotta. Jokaiselle luokalle osoitettiin uusi opettaja jokaisena vuo-
na. Kaikki oppilaat palasivat normaaleille luokille kokeen loppuessa. Tutki-

                                                 
1 Estimaatit on painotettu käänteisluvulla estimaattien määrästä tutkimuksessa. 
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mukseen osallistuneiden oppilaiden koulumenestystä on seurattu myöhempien 
luokkien läpi, näin on ollut mahdollista tutkia myös kokeen pidempiaikaisia 
vaikutuksia. STAR–projektista saatujen tulosten mukaan pienemmillä luokilla 
on monia positiivisia vaikutuksia, esimerkiksi: paremmat opetusolosuhteet, pa-
remmat oppimistulokset ja vähemmän kurinpito-ongelmia. Erityisesti oppilai-
den oppimistuloksia koskien löydettiin tilastollisesti merkitseviä eroja. Pieniin 
luokkiin arvotut oppilaat pärjäsivät paremmin kuin verrokkinsa. Koulunkäyn-
tiavustajilla ei havaittu olevan vaikutuksia oppimistuloksiin. Pienempi luokka-
koko paransi sekä tyttöjen että poikien tuloksia. Tulosten mukaan pienet luokat 
hyödyttivät vähemmistöihin kuuluvia huomattavasti enemmän kuin muita. 
Hyödyt myös näkyivät kaikissa tutkituissa kouluaineissa. (Achilles & Finn 
1999.) 

Suomessa luokkakokojen vaikutusta oppimistuloksiin ovat tutkineet Saa-
rimaa ym. (2016). He tutkivat yläkoulun ryhmäkokojen ja oppimistulosten vä-
listä yhteyttä eri oppiaineissa. Aineistona tutkimuksessa käytetään Opetushalli-
tuksen yhteisvalintarekisterin vuosien 2008-2012 oppilaskohtaisia tietoja ja Ti-
lastokeskuksen vuosina 2008 ja 2010 toteuttamia opettajatiedonkeruita, joissa on 
tiedot yläkoulujen ryhmäkoista. Oppilaiden tiedot tekijät linkittävät ryhmäko-
kotietoihin päättötodistusvuoden koulun sijainnin perusteella. Selitettävänä 
muuttujana tutkimuksessa on oppilaan päättötodistuksen arvosanat eri oppiai-
neissa ja selittävänä muuttujana kunta- ja vuosiluokkatason keskimääräiset 
ryhmäkoot. Saarimaa ym. käyttävät tutkimuksessaan kahta erilaista menetel-
mää. Ensin he estimoivat kiinteiden vaikutusten regressiomallin, jossa vakioi-
daan kuntien ja vuosiluokkien kiinteät vaikutukset sekä aikavaikutukset. Näi-
den lisäksi mallissa kontrolloidaan useita oppilaiden yksilöllisiä ominaisuuksia. 
Tutkimuksen toinen lähestymistapa on käyttää instrumenttimuuttuja-
menetelmää. Tämä mallinnusratkaisu on hyvin samankaltainen kuin Angristin 
ja Lavyn (1999) tutkimuksessa. Suomessa ei ole käytössä ryhmäkokoja rajoitta-
via sääntöjä, mutta suositusten mukaan ryhmäkokojen tulisi olla suurimmillaan 
20-25 oppilasta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2014b). Näin ollen Saarimaan ym. 
tutkimuksessa hyödynnetään tätä suositusta, joka on oletetusti toiminut ryh-
mäkokojen käytännöllisenä ylärajana useille opetuksen järjestäjille. Tekijöiden 
esittämän graafisen tarkastelun perusteella 20 ja 25 oppilaan rajat ryhmäkoissa 
näyttäisivät todella toimivan ylärajoina ryhmäkoille melko hyvin. Saarimaa ym. 
määrittelevät ryhmäkokosäännön seuraavasti: 

 

 �ää��ö���,
 =
������ää�ä���

���((������ää�ä������/
��� 
,      (1) 

 
 jossa indeksi k viittaa kuntaan, i oppilaaseen ja t ajanhetkeen. M on ryhmäko-
kosäännön mukainen oppilaiden enimmäismäärän, eli M=20 tai M=25 tässä ta-
pauksessa. Funktio int(r�, r ∈ ℝ, palauttaa reaaliluvun kokonaisosan. Tekijät 
käyttävät edellä kuvattua ryhmäkokosääntöä instrumenttimuuttujana ryhmä-
koille selittäessään oppilaiden arvosanoja. Tämän lisäksi heidän mallissaan 
kontrolloidaan useita oppilaiden ominaisuuksia ja peruskoulun päättöluokan 
oppilasmääriä. Edellä kuvatut analyysit he tekevät kaikkiaan kahdeksalle eri 
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oppiaineelle ja kaikkien aineiden keskiarvoille. Saarimaan ym. (2016) kiinteiden 
vaikutusten malleista estimoimat parametrit ovat kaikki alle 0,01 ja monet niistä 
eivät ole tilastollisesti merkitseviä. Tekijöiden esittämät instrumenttimuuttuja-
menetelmällä estimoidut tulokset taas ovat melko erilaisia verrattuna kiinteiden 
vaikutusten mallien tuloksiin. Kaikki kertoimet ovat negatiivisia, ja tilastollises-
ti merkitseviä. Parametriestimaattien suuruus vaihtelee tarkastelun kohteena 
olevasta oppiaineesta riippuen välillä [-0,15, -0,03]. Tämän lisäksi raportoidut 
ensimmäisen vaiheen F-testisuureet ovat pääasiassa yli kymmenen, mitä pide-
tään hyvän instrumentin vaatimuksena (Angrist & Pischke 2009, 205–216; Stock 
& Watson 2007, 441). Tosin aivan kaikkien oppiaineiden kohdalla tämä vaati-
mus ei toteudu. Saarimaa ym. esittävät kolme mahdollista selitystä eri mene-
telmillä saatujen tulosten eroavaisuudelle. Instrumenttimuuttujamenetelmä 
poistaa estimaateista harhan joka johtuu joko ryhmäkokojen mittavirheistä tai 
havaitsemattomista tekijöistä, kuten oppilaiden erilaisista lähtötasoista tai eri-
laisista arvostelukäytännöistä kuntien välillä. Kolmas huomio on se, että eri 
menetelmät kuvaavat hieman eri asioita. Instrumenttimuuttujamenetelmällä 
saadut estimaatit kuvaavat paikallisia vaikutuksia edellä kuvattujen ryhmäko-
kosääntöjen epäjatkuvuus kohdissa, ja pienimmän neliösumman menetelmällä 
saadut estimaatit kuvaavat ryhmäkokojen keskimääräisiä vaikutuksia arvosa-
noihin kaikkien koulujen ja oppilaiden osalta.                  

Kuten jo edellä mainittiin luokkakokosääntöjen käyttäminen instrument-
tina tutkittaessa luokkakokojen vaikutusta oppimistuloksiin, on tiettävästi saa-
nut alkunsa Angristin ja Lavyn (1999) Israelilaisella aineistolla tekemästä tutki-
muksesta. Heidän aineistonsa on vuosilta 1991 ja 1992. Tutkimuksen kohteena 
ovat kolmas-, neljäs- ja viidesluokkalaiset. Israelissa on ollut käytössä sitova 
luokkakokosääntö, jonka mukaan suurin sallittu ryhmäkoko on 40 oppilasta (M 

= 40 yhtälössä (1)). Tekijöiden raportoimien tulosten mukaan luokkakoon pie-
nenemisellä on tilastollisesti merkitsevä ja merkittävä vaikutus matematiikan ja 
lukemisen osaamista mittaavien kokeiden tuloksiin tarkasteltaessa viidesluok-
kalaisia. Neljäsluokkalaisten osalta tutkimuksessa havaitaan pienehkö vaikutus 
lukemiseen, ja kolmasluokkalaisten osalta luokkakoolla ja koetuloksilla ei näyt-
täisi olevan juuri mitään yhteyttä.  

Melko uudessa työpaperissaan Angrist ym. (2017) toistavat analyysinsa 
uudemmalla vuosilta 2002-2011 olevalla israelilaisella aineistolla. Tässä aiem-
paa suuremmalla aineistolla toteutetussa tutkimuksella luokkakoon vaikutus 
oppimistuloksiin on tarkasti estimoitu nolla, eli näiden tulosten perusteella 
luokkakoolla ei ole vaikutusta oppilaiden suoriutumiseen.  

Siitä, miten merkittäviä nämä israelilaisella aineistolla tehdyt tutkimukset 
ovat, tarkasteltaessa Suomen luokkakokojen vaikutusta oppimistuloksiin voi-
daan esittää erilaisia näkemyksiä. Huomionarvoinen näkökohta on ainakin se, 
että Israelissa luokkakoot ovat olleet 1990-luvun alussa huomattavasti suurem-
pia kuin Suomessa nykyään. Ryhmäkoon keskiarvo on ollut Israelissa 1990-
luvun alussa noin 32 (Angrist & Lavy 1999, 572-573) ja 2000-luvulla noin 28. 
Suomessa ryhmäkoon keskiarvo on ollut alaluokilla 2010-luvulla noin 18. Tämä 
voi hyvinkin johtaa siihen, että suomalaiset ja israelilaiset tulokset eivät ole ver-
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tailukelpoisia, koska luokkakoon pienentämisen vaikutukset voivat olla erilai-
sia erikokoisissa ryhmissä.         

Tätä tutkielmaa varten läpikäydyn kirjallisuuden perusteella näyttää siltä, 
että ainakin oppimistulosten kannalta pienemmät luokkakoot ovat parempia. 
Vaikka asiasta on tutkimuskirjallisuudessa esitetty erilaisia näkemyksiä, niin 
sekä satunaiskokeeseen että suomalaiseen aineistoon pohjautuvat tulokset 
puoltavat tätä näkemystä. Näin ollen valtion tavoitetta pienentää opetusryhmi-
en kokoja voidaan pitää tutkimustulosten mukaisena. Krueger (2003) tekee 
myös kustannus-hyöty laskelman luokkakokojen pienentämisestä. Hän tutkii 
tilannetta, jossa opetusryhmän kokoa pienennetään 22 oppilaasta 15 oppilaa-
seen. Tulosten mukaan jokainen pienempiin luokkiin sijoitettu dollari tuottaa 
noin kahden dollarin edestä hyötyjä.  
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3 TEORIATAUSTA 

Tämän tutkielman kannalta keskeisiä teoreettisia näkökohtia on kolme: 1) me-
diaaniäänestäjän malli, 2) fiskaalinen federalismi ja 3) kärpäspaperivaikutus. 
Tässä tutkielman osassa esitellään kaksi ensimmäistä lyhyesti ja kolmanteen 
syvennytään hieman tarkemmin. 

Yleisesti käytetty teoriakehikko tutkittaessa julkisen kulutuksen määräy-
tymistä on mediaaniäänestäjän -malli. Mallissa äänestyksen tuloksena päätettä-
vä julkisten menojen määrä vastaa mediaaniäänestäjän preferenssejä julkisista 
menoista. (Stiglitz 1988, 147-155.) 

Loikkanen ja Susiluoto (2007) ovat esittäneet, että tämä malli kuvaa kui-
tenkin huonosti Suomen kuntatason päätöksentekoa. Kuntien päätöksenteko 
perustuu edustukselliseen demokratiaan. Äänestäjät äänestävät ihmisiä tai puo-
lueita, eivätkä suoraan esimerkiksi kuntien koulutukseen käyttämästä raha-
määrästä. Mediaaniäänestäjän-malli sopii huonosti tilanteeseen, jossa päätökset 
ovat moniulotteisia. Kunnissa päätetään koko kunnan budjetista, eikä äänestetä 
vain siitä, saako esimerkiksi koulutus lisää rahaa, vai ei. Valtio voi myös asettaa 
rajoituksia sille, mistä kaikesta kunnat voivat päättää itsenäisesti. Kunnilla on 
usein myös omaa tuotantoa, eivätkä ne ainoastaan osta tarvitsemiaan palveluja 
markkinoilta. Tämä herättää kysymyksiä siitä, mikä on virkamiesten ja kunnan 
työntekijöiden vaikutus päätöksiin. (Loikkanen & Susiluoto, 2007.) 

Ainakin jotkut tutkijat myös pitävät mediaaniäänestäjän -mallin poliittisia 
ja taloudellisia oletuksia epärealistisina, niin valtion kuin paikallishallinnon ta-
solla (Tresch 2014). 

Federalismilla tarkoitetaan julkisen hallinnon järjestämistä eri tasoihin, 
joissa ylemmän tason hallinnolla on määräysvalta alemman tason hallintoon, ja 
jokainen yksilö on yhtä aikaa monen eri tason kansalainen (Tresch 2014, 435). 
Esimerkiksi Suomessa valtiolla on määräysvaltaa kuntien toimintaan. Ylemmän 
tason hallinto voi asettaa rajoituksia alemmille tasoille. Alemman tason jul-
kishallinnolta voidaan esimerkiksi vaatia jotain tiettyä vähimmäiskulutuksen 
tasoa koulutukseen liittyen tai sille voidaan määrätä korkein mahdollinen vero-
aste, jonka se voi asettaa. Ylempi taso voi myös myöntää avustuksia yleiseen tai 
johonkin tiettyyn tarkoitukseen. Näistä avustuksista esimerkki ovat tämän tut-
kielman tarkastelun kohteena olevat avustukset, jotka on tarkoitettu luokkako-
kojen pienentämiseen. Koska ylemmän tason hallinto ei voi täysin määrätä 
alemman tason toiminnasta, vaikka voi joitain rajoitteita asettaakin, täytyy 
ylemmän tason ottaa huomioon alemman tasot reaktiot. (Atkinson & Stiglitz 
1980, 551-556) 
 Keskushallinnon puuttumiselle alemman tason hallinnon toimintaan on 
esitetty ainakin kolme keskeistä syytä. Ensinnäkin keskushallinto voi haluta 
puuttua resurssien jakautumiseen. Ilman tätä tulontasausta voi käydä niin, että 
paikalliset yhteisöt jakautuvat varallisuudeltaan ja muilta ominaisuuksiltaan 
hyvin samankaltaisiin yksilöihin, ja tämä ei ehkä ole keskushallinnon näkökul-
masta toivottavaa. Toinen syy ovat ulkoisvaikutukset. Yhden alueen toimenpi-
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teet voivat huomattavasti vaikuttaa myös muiden alueiden asukkaisiin. Esi-
merkiksi koulutuksen alalla paikallishallinnot maksavat huomattavan osan 
koulutuksen kustannuksista, mutta asukkaat ovat vapaita muuttamaan mihin 
haluavat maan sisällä hankittuaan koulutuksen. Näin ollen asukas, joka muut-
taa vie ainakin osittain julkisilla varoilla hankitun koulutuksen mukanaan toi-
selle alueelle. Pyrkimys korjata tehottomuuksia paikallisten julkishyödykkeiden 
tasapainossa on kolmas syy keskushallinnon puuttumiselle. Tehottomuuksia 
voi esiintyä esimerkiksi julkishyödykkeiden kulutuksen tason tai paikallisten 
yhteisöjen koon suhteen. Näihin tehottomuuksiin voivat johtaa esimerkiksi 
muuttoliike tai alueiden välinen kilpailu. (Atkinson & Stiglitz 1980, 551-556; 
Tresch 2014, 435-440.) Fiskaalisen federalismin teorian puitteissa tarkasteltaessa 
tämän tutkielman aiheena olevien valtion erityisavustusten voidaan nähdä täyt-
tävän kaksi edellä esiteltyä tarkoitusta valtion puuttumiselle alemman tason 
hallintojen toimintaan. Ensinnäkin avustukset voivat olla resurssien uudelleen-
jakoa, jos niiden puitteissa esimerkiksi siirretään resursseja rikkaammilta alueil-
ta köyhemmille. Avustusten yksi julkilausuttu kohdentamisperuste onkin ollut 
juuri se, että niitä myönnetään alueille, joissa niille nähdään erityistä tarvetta. 
Tällaisiksi alueiksi on määritelty korkean työttömyyden alueet ja sellaiset alueet, 
joilla on paljon ulkomaalaistaustaisia oppilaita (Opetus- ja kulttuuriministeri 
2014b). Toiseksi teorian puitteissa voidaan ajatella, että avustuksilla sisäistetään 
koulutuksesta aiheutuvia mahdollisia ulkoisvaikutuksia. (Saarimaa ym. 2016.) 

3.1 Kärpäspaperivaikutus 

Kuntien saaman valtionavustuksen ei pitäisi teoriassa erota asukkailta verotet-
tavasta tulosta mitenkään, jos avustuksien käytöstä ei ole säädetty lailla. Kui-
tenkin aihetta tutkittaessa on havaittu (Hines & Thaler 1995), että valtion avus-
tukset paikallishallinnolle lisäävät julkisia menoja paikallistasolla enemmän 
kuin vastaava asukkaiden tulojen kasvu. Tätä havaintoa kutsutaan kärpäspape-
rivaikutukseksi (flypaper effect), koska valtion jakama raha näyttäisi tarttuvan 
sinne, minne se ensin osuu. Esimerkiksi, kun asukkaiden tuloista verotetaan ja 
kulutetaan julkisiin menoihin paikallistasolla 10 prosenttia, voitaisiin odottaa, 
että myös valtiolta tulevasta avustuksesta kulutettaisiin noin 10 prosenttia ja 
loput käytettäisiin veronalennuksiin. Joidenkin arvioiden mukaan Yhdysval-
loissa jopa 45 prosenttia saaduista avustuksista kuitenkin käytetään julkiseen 
kulutukseen (Hamilton 1983).  
 Ilmiölle on etsitty kirjallisuudessa selityksiä, ja useimmat niistä päätyvät 
siihen, että ”virheen” tekevät joko tutkijat tai tukea saavan alueen äänestäjät 
(Hines & Thaler 1995). Tutkijat mahdollisesti mallintavat tai tulkitsevat tuloksia 
väärin. Toinen kirjallisuudessa esitetty yleinen selitys kärpäspaperivaikutuksel-
le tarjoaa syyksi ilmiölle poliittista prosessia, jossa määritetään sekä julkinen 
kulutus että avustukset (Inman 2008). 

Ajatellaan, että mediaaniäänestäjä määrittää kunnan julkiset menot. Medi-
aaniäänestäjän verorasitus voi olla huomattavasti pienempi kuin keskimääräi-
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nen verorasitus. Jos mediaaniäänestäjä hyötyy keskimääräistä enemmän valtion 
avustuksista, voi tämä johtaa odotettua suurempaan julkiseen kulutukseen 
kunnassa. On myös mahdollista että, koska kunnan asukkaat eivät joudu itse 
kärsimään avustuksen keräämiseen vaadittavien verojen aiheuttamaa tehok-
kuustappiota, ovat he halukkaampia kuluttamaan valtion tasolla kerättyjä raho-
ja kuin oman kunnan alueelta kerättyjä veroja. Hines ja Thaler (1995) pitävät 
yhtenä mahdollisuutena myös sitä, että tutkimukset yksinkertaisesti kärsivät 
puuttuvan muuttujan harhasta. Voidaan myös ajatella, että äänestäjät sekoitta-
vat avustusten keskimääräisen hinnan ja rajahinnan. Kun avustuksen käyttämi-
selle ei ole asetettu ehtoja se pienentää paikallisten julkisten menojen keskimää-
räistä hintaa, mutta ei vaikuta rajahintaan. Jos äänestäjät olettavat, että avustus 
on pienentänyt paikallisten julkisten menojen rajahintaa, voivat he vaatia lisää 
kulutusta. (Hines & Thaler 1995, 220-222.) 
 Kärpäspaperivaikutus on tärkeä tutkittaessa valtion jakamien luokkakoko 
avustusten vaikutuksia, koska jos vaikutusta ei ole voidaan odottaa, että vain 
pieni osa avustuksista käytetään siihen tarkoitukseen, mihin ne on osoitettu. 

Seuraavaksi esitellään alun perin Knightin (2000) esittämä malli, jossa 
alemman tason julkinen hallinto (kunta) allokoi resursseja, eli yksityisiä tuloja ja 
ylemmän tason julkisen hallinnon (valtio) myöntämiä avustuksia, yksityisten – 
ja julkishyödykkeiden välillä. Mallissa oletetaan, että sekä avustukset että valti-
on verot ovat ennalta mallin ulkopuolelta määräytyneitä.  
 Yksittäisessä kunnassa on N kappaletta identtisiä asukkaita. Kaikkien 
asukkaiden preferenssejä kuvataan Stone-Geary2 hyötyfunktiolla, jonka argu-
mentteina ovat julkinen hyödyke (G) ja yksityinen hyödyke (ci). Tämä hyöty-
funktio on esitetty yhtälössä (2). 
 
    &(', (�� =  ) ln(' − ,� + (1 − )�ln ((��,    (2) 
 
jossa , on minimikulutusparametri, joka mahdollistaa kuntien erilaiset prefe-
renssit koskien julkisen kulutuksen tasoa. Julkinen kulutus rahoitetaan könt-
täsummaveroilla (τ) ja ylemmän tason avustuksilla (A). Alemman tason julkisen 
hallinnon budjettirajoite on muotoa:  
 
    /' =  τN + A,        (3) 
 
jossa / on julkisen hyödykkeen hinta suhteessa yksityiseen. Jokaisen yksilön 
budjettirajoite on muotoa: 
 
     (� = 3 −  4,        (4) 
 

                                                 
2 Malli voidaan esittää myös ilman oletusta hyötyfunktion tietystä muodosta (Knight 2002), 
mutta tässä tutkielmassa esityksen selkeyden vuoksi käytetään Stone-Geary hyötyfunktiota, 
joka on yleistys Cobb-Douglas hyötyfunktiosta. Jos yhtälössä (2)  , = 0, saadaan Cobb-Douglas 
hyötyfunktio.  
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jossa m on yksilön yksityiset tulot. Yhdistämällä yhtälöt (3) ja (4) saadaan yhdis-
tetty resurssirajoite: 
 
    /' + 6(� = 7 + 8,       (5) 
 
jossa 8 = 63, eli asukkaiden tulot. Mallissa oletetaan sisäpisteratkaisu (/' >

7). Tätä voidaan perustella esimerkiksi sillä, että ylemmän tason hallinto, joka 
myöntää avustukset vaatii, että avustukset käytetään julkiseen kulutukseen. Ja 
näin ollen julkisen kulutuksen on oltava vähintään saatujen avustusten tasolla. 
Maksimoimalla3 (2) rajoitteella (5) saadaan johdettua alemman tason julkisen 
hallinnon menofunktio: 
 
    /'∗ = )7 + ;8 + (1 − )�/,.     (6) 
 
Ottamalla yhtälöstä (6) osittaisderivaatat avustusten (A) ja yksityisten tulojen 
(M) suhteen nähdään, että: 
 

    
<=>∗

<?
= ) =

<=>∗

<

.        (7) 

 
Eli avustusten ja yksityisten tulojen rajakulutusalttiuksien tulisi tämän mallin 
mukaan olla yhtä suuret. Näin ei empiiristen tutkimusten mukaan usein kui-
tenkaan ole (Hines & Thaler 1995; Gamkhar & Shah 2007). Jos yhtälön (6) vii-
meistä termiä pidetään havaitsemattomana ja satunnaisena heterogeenisuutena 
kuntien välillä, voidaan yhtälö (6) estimoida pienimmän neliösumman regres-
siolla. Yksinkertaisesti vertaamalla avustusten ja yksityisten tulojen estimoituja 
kertoimia voidaan testata kärpäspaperivaikutusta ja mallin ennustetta yhtä 
suurista rajakulutusalttiuksista. (Knight 2000.) 

Tämän kaltaisen mallin etuna on, että se tuottaa menofunktion, joka on li-
neaarinen tulojen ja avustusten suhteen. Tämä helpottaa tällaisen kulutusfunk-
tion empiiristä estimointia ja on yleisesti käytetty mallinnustapa (Varian 1992, 
210-212). Myös tämän tutkielman empiirisessä osassa käytetään vastaavaa mal-
linnustapaa tutkittaessa valtion erityisavustusten vaikutusta kuntien perusope-
tuksen kustannuksiin. 

Empiirisessä tutkimuskirjallisuudessa on kuitenkin havaittu, että asukkai-
den tulojen vaikutus julkisiin kustannuksiin on usein lähellä nolla, kun taas 
ylemmän tason julkisen hallinnon tukien vaikutus on monissa tutkimuksissa 
lähellä yhtä. Eli asukkaiden tulojen nousu ei nosta julkisia menoja, mutta avus-
tukset käytetään lähes kokonaan julkisiin menoihin, eikä esimerkiksi verojen 
alentamiseen. (Hines & Thaler 1995; Gamkhar & Shah 2007.) 

                                                 
3  Esimerkiksi määrittelemällä @ =  ' − , , voidaan hyötyfunktio kirjoittaa muotoon &(@, (�� =

 ) ln(@� + (1 − )�ln ((�� ja maksimoida tätä rajoitteella /@ + 6(� = 7 + 8 − /,. Tämä on tavan-
omainen Cobb-Douglas maksimointiongelma (Varian 1992, 212).  Taloudellinen ajatus ongel-
man takana on se, että asukkaat ensin säästävät osan tuloistaan taatakseen minimikulutustason 
ja tämän jälkeen allokoivat resurssit preferenssejensä mukaisesti. 
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Teoreettisissa tutkimuksissa kärpäspaperivaikutukselle on esitetty useita seli-
tyksiä. Yksi mahdollinen selitys on, että yksilöt sekoittavat avustusten vaiku-
tuksen keskimääräisiin kustannuksiin ja rajakustannuksiin. Avustukset pienen-
tävät keskimääräisiä kustannuksia, mutta eivät vaikuta rajakustannuksiin. Jos 
äänestäjät kuitenkin uskovat, että rajakustannus on laskenut, he voivat vaatia 
lisäyksiä julkisiin menoihin. (Hines & Thaler 1995; Tresch 2014, 483.) 

Koska avustukset on rahoitettava veroilla, joiden kerääminen aiheuttaa 
tehokkuustappioita voi olla mahdollista, että avustuksina saatu raha on yksi-
löille ”arvokkaampaa” kuin esimerkiksi palkkatuloina saatu (Hines & Thaler 
1995). Näin on kuitenkin vain siinä tapauksessa, että yksilöt eivät ole itse osal-
listuneet avustuksien rahoittamiseen esimerkiksi valtionverojen kautta. Toisaal-
ta on myös esitetty, että kärpäspaperivaikutus voi selittyä sillä että, yksilöt ot-
tavat huomioon paikallisen verotuksen aiheuttaman tehokkuustappion rea-
goidessaan muutoksiin tuloissaan tai avustuksissa (Tresch 2014, 484).  

Poliittista prosessia, jossa avustukset ja paikallishallinnon julkiset menot 
määräytyvät pidetään yhtenä lupaavimmista selityksistä kärpäspaperivaiku-
tuksen olemassaololle (Inman 2008). Tässä lähestymistavassa avustusten mää-
rän oletetaan olevan endogeenisia, ja määräytyvän poliittisen neuvottelu- ja 
kaupankäyntiprosessin tuloksena, jota käydään julkisen hallinnon eri tasojen 
välillä. Esimerkiksi, jos avustukset ovat sellaisia, joissa ylemmän tason julkinen 
hallinto (valtio) vastaa avustuksella alemman tason (kunta) omaan kulutukseen 
(matching grant) jossain tietyssä suhteessa. Voi olla niin, että valtion hallinto 
antaa luvan käyttää osan avustuksista mihin tahansa tarkoitukseen vastineena 
pienemmästä rahoitusosuudesta. Valtionhallinto tekee näin, koska se haluaa 
maksimoida projektien määrän, joita rahoitetaan rajallisesta avustusbudjetista 
(Tresch 2014, 484-485). Toinen selitys kärpäspaperivaikutukselle, joka huomioi 
poliittisen prosessin, lähtee siitä oletuksesta, että avustusten jakajan ja vastaan-
ottajan välillä käydään huutokauppaa. Avustusten mahdolliset vastaanottajat 
tekevät tarjouksia oikeudesta tarjota avustettuja palveluja tarjoutumalla otta-
maan osaa näiden palveluiden rahoittamiseen. Avustusten jakaja valitsee kor-
keimmat tarjoukset, kunnes sen avustusbudjetti on käytetty. Näin allokoituna 
avustuksia jaetaan eniten sellaisille paikallishallinnoille, jotka arvostavat niillä 
tuotettuja palveluita eniten. Näin ollen nämä paikallishallinnot myös kuluttavat 
enemmän näihin palveluihin. (Inman 2008; Rubinfeld 1987; Tresch 2014.)  
 Empiirisessä kirjallisuudessa estimoidut tulovaikutukset ovat yleensä pie-
niä (Hines & Thaler 1995; Knight 2002) eli voidaan odottaa, että valtionavustuk-
set syrjäyttäisivät kunnan kulutusta lähes yksi yhteen. Kuitenkin tutkimuksissa 
on havaittu, että avustukset syrjäyttävät kunnan kulutusta vain osittain. Jois-
sain tapauksissa avustusten on havaittu jopa lisäävän myös alemman tason jul-
kisen hallinnon omaa kulutusta (Hines & Thaler 1995).  
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4 KIRJALLISUUSKATSAUS 

Craig ja Inman (1986) tarkastelevat osana laajempaa tutkimusta, miten Yhdys-
valtojen liitovaltion ja osavaltioiden tuki sekä muutokset osavaltioiden asuk-
kaiden tuloissa vaikuttavat paikallishallinnon koulutusta varten käyttöönsä 
saaman rahan määrään. Heidän asetelmansa poikkeaa hieman tämän tutkiel-
man asetelmasta, koska paikallishallinnot järjestävät alempien asteiden koulu-
tusta, mutta sen rahoittamiseen osallistuvat paikallishallinto, osavaltio ja mah-
dollisesti liittovaltio. Heidän aineistossaan on tiedot 48 Yhdysvaltojen osavalti-
osta vuosilta 1966-1980. Aineistossa ovat mukana osavaltioiden paikallishallin-
noille antama tuki sekä sellainen liittovaltion antama tuki osavaltioille, mikä 
näiden on pitänyt edelleen välittää paikallishallinnoille. Tutkimuksessa mallin-
netaan, miten edustava hyötyään maksimoiva kuluttaja valitsee osavaltiotason 
julkisen kulutuksen määrää liittyen koulutukseen, tulonsiirtoihin, ”muihin pal-
veluihin” sekä siihen miten paljon verotuloja kerätään. Tämä malli on perusta-
na empiiriselle tutkimukselle, jossa selvitetään miten edellä mainitut osavaltion 
julkiset menot määräytyvät. Koulutusmenoja tutkittaessa selitettävänä muuttu-
jana on liittovaltion koulutukseen käyttämän rahan määrä eli käytännössä edel-
leen paikallishallinnoille maksetun rahan määrä. Koulutusmenoja ja kärpäspa-
perivaikutusta koskien mielenkiintoisimmat selittävät muuttujat ovat liittoval-
tion avustukset osavaltioille, joihin lasketaan tuet peruskoulutukseen, toiselle 
asteelle ja ammatilliseen koulutukseen sekä avustukset koulutuksellisesti huo-
nossa asemassa oleville ja vammautuneille, ja osavaltion henkilöä kohden laske-
tut tulot. Craig ja Inman kontrolloivat lisäksi, useilla erilaisilla muuttujilla, 
asukkaiden preferenssejä, niin koulutusta kuin köyhyyden vähentämistä koh-
taan, erilaisten sosiaalietuuksien käyttöä, osavaltion asukkaiden poliittista ra-
kennetta, jota mitataan eri tuloluokkiin kuuluvien asukkaiden osuuksilla ja eri 
väestöryhmien osuuksilla. Näiden lisäksi he pyrkivät ottamaan huomioon 
muutosten hitauden poliittisessa prosessissa kontrolloimalla useiden eri muut-
tujien yhdellä vuodella viivästettyjä arvoja. Malleissa on mukana myös osaval-
tio- ja vuosidummyt. Tekijät olettavat, että malleissa on riippuvuutta eri tulojen 
ja menojen välillä osavaltioiden ja vuosien sisällä, joten he suorittavat estimoin-
nit yleistetyllä pienimmän neliösumman menetelmällä (GLS). Näissä estimoin-
neissa koulutusavustuksille laskettu parametriestimaatti on 0,43. Asukkaiden 
tuloille estimoitu kerroin on 0,003. Kumpikaan näistä kertoimista ei ole tilastol-
lisesti merkitsevä, mutta kertoimien suuruus viittaa kärpäspaperivaikutuksen 
olemassaoloon.   

Duncombe ja Yinger (1998) tutkivat, miten koulutuksen kysyntä ja kus-
tannukset määräytyvät New Yorkin osavaltiossa. He käyttävät aineistoa, jossa 
on tiedot 631 koulupiiristä vuodelta 1991. Selitettävänä muuttujana käytetään 
indeksiä koulutuksen lopputulemista. Näitä lopputulemia ovat keskimääräinen 
prosenttiosuus oppilaista, jotka suoriutuvat standardisoidussa oppilaiden arvi-
ointiohjelman testeissä ennalta määrättyä referenssitulosta paremmin. Toinen 
mittari oppilaiden suoriutumisesta on prosenttiosuus kaikista oppilaista, jotka 
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läpäisevät standardisoidun kokeen, jonka läpäiseminen oikeuttaa lukiosta val-
mistumiseen. Kolmantena mittarina käytetään niiden oppilaiden prosent-
tiosuutta kaikista oppilaista, jotka eivät keskeytä koulua ennen heidän suunni-
teltua valmistumisajankohtaansa. Näille mittareille estimoidaan painot käyttä-
mällä niitä selittävinä muuttujina regressiossa, jossa selitettävänä muuttujana 
on koulutuksen kustannukset oppilasta kohden. Näin rakennettua indeksiä seli-
tetään mediaaniperheen tulojen logaritmilla ja erilaisten avustusten suhteilla 
mediaanituloon. Kontrollimuuttujina käytetään esimerkiksi omistusasunnossa 
asuvien osuutta ja korkeakoulutettujen osuutta aikuisväestöstä. Estimointime-
netelmänä Duncombe ja Yinger käyttävät kaksivaiheista pienimmän neliö-
summan menetelmää (2SLS). Tutkimuksen tulosten mukaan yhden dollarin li-
säys osavaltion maksamissa avustuksissa lisää koulutukseen käytettyä raha-
määrää 0,33 dollaria, kun taas asukkaiden tulojen nousu lisää menoja 0,10 dol-
larilla. Näin ollen Duncomben ja Yingerin tulokset tarjoavat todisteita kärpäs-
paperivaikutuksen olemassaolon puolesta.  
 Gordon (2004) tutkii Yhdysvaltalaisella aineistolla, kuinka paljon ”Title I – 
tuki”, joka allokoi rahaa koulutuksen järjestäjille lapsiköyhyyden määrään pe-
rustuen, lisää kolutukseen käytetyn rahan määrää tukea saavissa koulupiireis-
sä. ”Title I” on ollut Yhdysvaltojen liittovaltion opetusministeriön tärkeä perus- 
ja toisen asteen koulutukseen liittyvä ohjelma. Vuonna 2002 se on vastannut jo-
pa kolmasosasta ministeriön budjetista näille koulutusasteille. Gordonin käyt-
tämä aineistoa sisältää koulupiirikohtaiset tiedot lasten määrästä ja köyhien las-
ten määrästä mitattuna vuosilta 1980 ja 1990. Näiden lisäksi aineistossa on tie-
dot ”Title I” – avustusten määrästä sekä koulupiirien kustannuksista ja tuloista 
vuosilta 1991 - 1995. Tutkimuksessa otetaan huomioon mahdollinen endo-
geenisuusongelma, joka liittyy siihen, että lapsiköyhyys määrittää sekä koulu-
piirien saamia avustuksia ylemmiltä julkishallinnon tasoilta että koulupiirin 
muuta rahoitusta siten, että ”Title I” - avustuskaavasta simuloituja muutoksia 
avustusten määrässä käytetään instrumenttimuuttujana todellisille muutoksille. 
Tämän identifikaatiostrategian mahdollistaa se, että vuoteen 1992 asti ”Title I” – 
avustukset määräytyvät vuoden 1980 väestölaskennan tietojen perusteella, ja 
vuodesta 1993 eteenpäin avustukset määräytyivät vuoden 1990 väestönlasken-
nan perusteella. Tutkimuksen tämän tutkielman kannalta mielenkiintoisimmas-
sa regressioyhtälössä selitettävänä muuttujana on muutos opetustoimintaan 
käytetyn rahan määrässä oppilasta kohden ja selittävänä muuttujana muu-
tos ”Title I –tuen” määrässä, jota instrumentoidaan ennustetulla tuen määrällä. 
Näitä muutoksia on laskettu yhdelle, kahdelle ja kolmelle vuodelle. Tällä Gor-
don pyrkii ottamaan huomioon myös avustusten pidemmän aikavälin vaiku-
tukset. Lisäksi regressiossa kontrolloidaan osavaltio- ja koulupiiritason tuloja 
oppilasta kohden sekä muutoksia oppilaiden määrässä. Tekijän raportoimat en-
simmäisen vaiheen estimaatit ovat tilastollisesti erittäin merkitseviä ja F-
testisuureet ovat selvästi yli kymmenen (91 ja 291), mitä pidetään hyvän inst-
rumenttimuuttujan vaatimuksena (Angrist & Pischke 2009, 205–216; Stock & 
Watson 2007, 441). Gordonin laskema parametriestimaatti yhden vuoden muu-
tokselle avustuksissa selitettäessä muutosta opetukseen käytetyn rahan määräs-
sä on 1,4, kahden vuoden muutokselle 0,96 ja kolmen vuoden muutokselle 0,12. 
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Kaksi ensimmäistä ovat tilastollisesti merkitseviä, mutta kolmas ei ole. Näin ol-
len tutkimuksen tulosten perusteella näyttäisi siltä, että avustusten vaikutus 
koulutukseen käytetyn rahan määrään vähenee, ja jopa häviää kokonaan, pi-
demmällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä Gordonin tulokset tukevat kärpäspa-
perivaikutuksen olemassaoloa. Estimoidut kertoimet ovat jopa suurempia kuin 
Graigin ja Inmanin (1986) sekä Duncomben ja Yingerin (1998) omissa artikke-
leissaan raportoimat kertoimet.  

Antti Moisio (2002) on tutkinut kuntien menojen määräytymistä ja kär-
päspaperivaikutuksen olemassaoloa Suomessa. Hänen aineistonsa on vuosilta 
1993-1999. Artikkelissa verrataan valtionosuuksien ja yksityisten verotettavien 
tulojen vaikutuksia kuntien menoihin. Selitettäviä menoluokkia on useita, mut-
ta tässä tutkielmassa keskitytään koulutukseen liittyviin tuloksiin. Tutkimuk-
sessa kuntien menoja selitetään erilaisilla poliittisilla, väestöä koskevilla ja ta-
loudellisilla muuttujilla. Moisio estimoi kiinteiden vaikutusten regressiomallin, 
jossa selitettävänä muuttujana on kuntien koulutus- ja kulttuuripalveluihin 
käyttämän rahan määrä henkilöä kohden. Selittävinä muuttujina ovat valtion-
avustukset koulutukseen ja kulttuuriin henkilöä kohden sekä verotettavat tulot 
henkilöä kohden. Näiden lisäksi tutkimuksessa kontrolloidaan aikavaikutukset 
sekä useita poliittisia ja demografisia muuttujia. Paneeliaineistoa käyttävän es-
timoinnin lisäksi Moisio laskee vuosille 1993-1999 erikseen poikkileikkausesti-
maatit. Tuloksina tutkimuksessa saadaan valtionavustuksille kerroin 0,41 ja tu-
loille 0,02 (Molemmat ovat tilastollisesti merkitseviä yhden prosentin merkitse-
vyystasolla). Valtionavustusten kerroin on siis tässäkin tutkimuksessa selvästi 
suurempia kuin kuntalaisten tulojen saama kerroin. Nämäkin tulokset siis tu-
kevat kärpäspaperivaikutuksen olemassaoloa. Tulojen vaikutus kuntien menoi-
hin näyttäisi poikkileikkausestimaattien perusteella pienenevän tutkittavan 
ajanjakson loppua kohden 
 Suomalaisella aineistolla kuntien menoja ovat tutkineet myös Loikkanen ja 
Susiluoto (2007), jotka tutkivat peruspalvelumenojen määräytymistä suomalai-
sissa kunnissa vuosina 1997-2004. He pyrkivät kuitenkin selittämään kuntien 
kaikkien peruspalvelumenojen määräytymistä ja tässä tutkielmassa keskitytään, 
aiheen rajaamiseksi, ainoastaan koulutukseen, joten heidän tuloksensa ohite-
taan tässä tutkielmassa pelkällä maininnalla. Loikkasen ja Susiluodon tulosten 
mukaan sadan euron lisäys asukkaiden verotettavissa tuloissa lisää kunnan pe-
ruspalvelumenoja 2,9-3,5 euroa ja sadan euron lisäys valtionavustuksissa lisää 
kunnan peruspalvelumenoja 46-60 euroa. Tulosten mukaan siis se, mistä rahat 
tulevat vaikuttaa siihen, kuinka suuri osa rahoista käytetään kunnan menoihin.  

Saarimaa ym. (2016) tutkivat, miten Suomen valtion opetuksenjärjestäjil-
le vuosina 2010-2013 jakamat erityisavustukset vaikuttivat peruskoulujen ope-
tusryhmien kokoon. Näitä avustuksia on käsitelty tarkemmin edellä kappalees-
sa 2. Heidän tutkimuksensa eroaa edellä käsitellyistä siten, että siinä tutkitaan, 
miten ylemmän tason julkishallinnon antamat avustukset vaikuttavat ryhmä-
kokoihin eikä koulutukseen käytetyn rahan määrään, kuten muissa edellä esi-
tellyissä tutkimuksissa. Saarimaan ym. tutkimus on tämän tutkielman kannalta 
olennaisin osa aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta, koska siinä tutkitaan samaa 
tutkimuskysymystä osittain samalla aineistolla kuin tässä tutkielmassa. Heidän 
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aineistonsa luokkakokojen osalta perustuu vuosina 2010 ja 2013 tehtyihin opet-
tajatiedonkeruisiin. Näistä tiedonkeruista he käyttävät tietoja keskimääräisistä 
luokkakoista ja yli 25 oppilaan ryhmien määristä. Nämä tiedot ovat kuntakoh-
taisia ja tutkimuksessa käytetään vuoden 2010 kuntajakoa siten, että kuntalii-
tokset, jotka ovat tapahtuneet vuosien 2010 ja 2013 välillä otetaan huomioon. 
Tämän lisäksi heidän aineistossaan on tiedot kuntien saamista erityisavustuk-
sista, peruskoulun oppilasmääristä, työttömyysasteista, ulkomaalaistaustaisten 
osuuksista sekä perusopetuksen kustannuksista. Ensin Saarimaa ym. (2016). es-
timoivat regressiomallin, jossa selitettävänä muuttujana on peruskoulun keski-
määräisen luokkakoon muutos, ja selittävänä muuttujana dummy-muuttuja, 
joka saa arvon 1, jos kunta on saanut avustusta vuosina 2010-2012 ja arvon nolla, 
jos kunta ei ole saanut avustusta kyseisinä vuosina. Tässä tekijät rajoittavat tar-
kastelun vuosiin 2010-2012, koska on hyvin todennäköistä, että vuoden 2013 
keväällä haetut avustukset eivät ole vaikuttaneet keväällä 2013 mitattuihin 
ryhmäkokoihin. Lisäksi mallissa kontrolloidaan perusopetuksen kustannusten 
muutos, saadun tuen ja kustannusten muutoksen interaktiovaikutus, työttö-
myyden muutos ja ulkomaalaistaustaisten ihmisten osuuden muutos. Tarkaste-
lemalla muutoksia muuttujissa tekijät poistavat ajassa vakioiden havaitsemat-
tomien tekijöiden vaikutuksen ryhmäkokoihin. Saarimaan ym. raportoimissa 
tuloksissa tuen saaminen saa negatiivisen kertoimen (-0,13), mutta se ei poikkea 
tilastollisesti nollasta. Heidän mallissaan kustannusten muutos, tuen saamisen 
ja kustannusten muutoksen interaktiovaikutus sekä työttömyyden muutos 
näyttävät selittävän muutokset luokkakoissa. Toisessa vaiheessa Saarimaa ym. 
estimoivat edellä kuvatun kaltaisen mallin, sillä muutoksella, että selitettävänä 
muuttujana on kunnan yli 25 oppilaan ryhmien osuuden (osuus kaikista ryh-
mistä) muutos. Tässä mallissa tuen saaminen on vaikuttanut suurten luokkien 
osuuden pienenemiseen (parametriestimaatti -0,01 on tosin merkitsevä vain 10 
prosentin riskitasolla). Kustannusten muutos sekä kustannusten muutoksen ja 
tuen saamisen interaktiotermi ei enää selitä luokkakokojen pienenenemistä täs-
sä mallissa. Suurin ongelma tutkimuksessa lienee se, että kustannukset vakioi-
daan, vaikka voidaan ajatella, että erityisavustuksilla on nimenomaan pyritty 
vaikuttamaan opetuksen kustannuksiin. Näin ollen kustannuksia voitaisiin hy-
vinkin käyttää selitettävänä muuttujana tässä tutkimusasetelmassa. Tämän 
tyyppisiin kontrollimuuttujiin viitataan kirjallisuudessa ”huonoina kontrolli-
muuttujina” (bad control), ja ne aiheuttavat harhaa tuloksiin (Angrist & Pischke 
2009, 64). Tämän lisäksi tutkimuksessa ei käytetä vuoden 2008 luokkakokotieto-
ja. Tämä tuskin on suuri ongelma, koska on vaikea kuvitella, miten vuoden 
2010 keväällä haetut avustukset olisivat vaikuttaneet samana keväänä mitattui-
hin ryhmäkokoihin. Käyttämällä myös vuoden 2008 tietoja olisi kuitenkin saatu 
enemmän havaintoja käyttöön.  

Taulukossa 1 vedetään vielä yhteen tutkielman tässä osassa käsiteltyjä 
tutkimuksia. Yleisesti voidaan sanoa, että kaikissa käsitellyissä tutkimuksissa 
kärpäspaperivaikutuksen olemassaolosta löydetään todisteita. Ilmiön koko-
luokka näyttäisi tosin vaihtelevan tutkimusten välillä. 
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TAULUKKO 1 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista. 

          

   

Estimoitu vaikutus avustuksen saajan menoihin  

     
Tutkimus 

Aineisto ja selitettävä 

muuttuja 
Menetelmä Asukkaiden tulot Avustukset 

     

Craig & In-

man (1986) 

48 Yhdysvaltojen 

osavaltiota, 1966-

1980. Osavaltion kou-

lutuskustannukset 

GLS 0,003 0,24 

     

Duncombe 
& Yinger 

(1998) 

New Yorkin osavalti-

on 631 koulupiiriä, 

1991. Indeksi koulu-

tuksen lopputulemis-

ta 

2SLS 0,10 0,33 

     

Gordon 
(2004)  

Yhdysvaltojen koulu-

piirejä, 1991-1995. 

Koulupiirien 

opetuskustannukset 

IV - 1,4 

     

Moisio (2002) 

Suomen kunnat, 

1993-1999. Kuntien 

koulutuskustannukset 

Kiinteiden 

vaikutusten 

regressio 

0,02 0,41 

     Loikkanen & 

Susiluoto 

(2007) 

Suomen kunnat, 

1997-2004. Kuntien 

peruspalvelumenot 

Kiinteiden 

vaikutusten 

regressio 

0,029 - 0,035 0,46 - 0,60 
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TAULUKKO 1 Yhteenveto aikaisemmista tutkimuksista (jatkuu) 

    

   

Avustuksen estimoitu vaikutus  

Tutkimus 
Aineisto ja  

selitettävä muuttuja 
Menetelmä Ryhmäkoon keskiarvoon 

Yli 25-oppilaan 

ryhmien osuuteen 

     

Saarimaa ym. 

(2016) 

Suomen kunnat, 

2010-2013. Ryhmä-

koon keskiarvon 

muutos ja yli 25-

oppilaan ryhmien 

osuuden muutos 

Kiinteiden 

vaikutusten 

regressio 

- 0,13 - 0,01 

 
 
Kärpäspaperivaikutuksen olemassaololle on, tutkielman teoriaosassa käsitelty-
jen näkökulmien lisäksi, etsitty selitystä edellä kuvatun kaltaisiin empiirisiin 
tutkimuksiin mahdollisesti sisältyvistä ongelmista.  
 Ensinnäkin on esitetty, että ongelma on datassa. Tutkijat ovat tämän seli-
tyksen mukaan sekoittaneet könttäsumma-avustukset ja avustukset, joissa val-
tio vastaa alemman tason julkisen hallinnon omaan kulutukseen jollain kiinteäl-
lä osuudella (matching aid). Näillä avustuksilla on erilainen vaikutus. Könt-
täsumma avustukset siirtävät kansalaisten budjettirajoitetta ulospäin ja avus-
tukset, joilla vastataan alemman tason omaan kulutukseen vaikuttavat julkisten 
palvelujen rajahintaan. Teorian mukaan avustukset, joilla vastataan alemman 
tason kulutukseen johtavat suurempaan julkisen kulutukseen kasvuun kuin 
könttäsumma avustukset. Näin ollen tutkijan sekoittaessa erilaiset avustukset 
keskenään voidaan tuloksena saada harhaisia tuloksia, joiden mukaan avustuk-
set vaikuttavat julkiseen kulutukseen enemmän kuin kansalaisten tulojen muu-
tokset. (Hines & Thaler 1995; Inman 2008.)  
 Toiseksi ekonometriseksi ongelmaksi, joka mahdollisesti selittäisi kärpäs-
paperivaikutuksen, on tarjottu sitä, että tutkimukset kärsivät puuttuvan muut-
tujan harhasta. Alueet, joissa asukkaiden tulot ovat korkeat voivat erota monilla 
tavoilla alueista, joilla asukkaiden tulot ovat matalat. Matalien tulojen alueet 
voivat joutua esimerkiksi käyttämään enemmän rahaa joihinkin palveluihin 
taatakseen saman palvelutason, minkä korkeiden tulojen alueet saavat hal-
vemmalla. Näin ollen paikallishallinnon palvelujen kysynnälle estimoidut tulo-
joustot kuvaavat sekä tulojen nousun vaikutusta että alueiden erilaisia ominai-
suuksia. (Hines & Thaler 1995.)  
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5 EMPIRIA 

Tässä luvussa esitellään tutkielman varsinainen empiirinen tutkimus. Ensin 
tarkastellaan valtion erityisavustusten vaikutusta peruskoulun ryhmäkokojen 
keskiarvoon ja yli 25 oppilaan ryhmien osuuteen kaikista ryhmistä. Tämän jäl-
keen analysoidaan samojen avustusten vaikutusta kuntien perusopetuksen kus-
tannuksiin.   

5.1 Valtion erityisavustusten vaikutus ryhmäkokoihin 

5.1.1 Aineisto 

Tilastokeskuksen toteuttaman opettajatiedonkeruun yhteydessä peruskoulun 
opettajat antavat tietoa myös opetusryhmien koosta. Tiedonkeruu on toteutettu 
kyselytutkimuksena. Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut ryhmäkokoja 
koskevan aineiston vuosilta 2008, 2010, 2013 ja 2016 verkkosivuillaan. Aineisto 
sisältää tiedot kunnittain opetusryhmien määristä, oppilaiden määristä, opetus-
ryhmäkoon keskiarvosta, opetusryhmäkoon keskihajonnasta sekä opetusryh-
mäkoon maksimi- ja miniarvosta. Lisäksi aineistossa on tieto siitä, kuinka suu-
ressa osassa ryhmistä on 1-9 -, 10-14 -, 15-19 -, 20-24 -, 25-29 – tai yli 30 oppilasta. 
Tiedot ovat erikseen ala- ja yläluokille. Kyselyjen vastausprosentti on ollut noin 
90 vuosina 2008, 2010 ja 2013, mutta vuonna 2016 vastausprosentti laski 66 pro-
senttiin. Myös kyselyn toteutustapa muuttui vuoden 2016 tiedonkeruussa. Ai-
emmin kouluilla yksi henkilö vastasi vastausten keräämisestä, mutta vuonna 
2016 jokainen opettaja vastasi itsenäisesti tiedonkeruuseen osallistumisesta. 
Koulujen vastausprosentit ovat olleet oppilasmäärien mukaan tarkasteltaessa 
tasaisia eikä niissä ole tapahtunut suuria muutoksia oppilasmäärän mukaan 
(Opetushallitus 2017, 196). Tästä voisi päätellä, että vastausprosentin pienene-
minen ja kyselyn toteuttamistavan muutos eivät aiheuttaisi harhaa tämän tut-
kielman tuloksiin. Tämän lisäksi tutkielman liitteissä 2-9 on tarkasteltu kuntien 
opettajatiedonkeruussa mukana olevien oppilaiden yhteyttä Tilastokeskuksesta 
saatuihin tietoihin kuntien oppilasmääristä. Vaikka vastausprosentti on pienen-
tynyt, ja näin myös mukana olevien oppilaiden määrä, niin yhteys todellisiin 
oppilasmääriin on säilynyt hyvin samankaltaisena. Tästä voidaan päätellä, että 
vastauskato on jakautunut suhteellisen tasaisesti eri kuntien välillä, eikä näin 
ollen haittaisi tutkimuksen toteuttamista.    
 Opetus- ja kulttuuriministeriö on julkaissut tiedot opetusryhmien pienen-
tämiseen tarkoitetun valtion erityisavustuksen saajista. Tämä aineisto sisältää 
tiedot koulutuksenjärjestäjien vuosina 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ja 2015 saa-
mista erityisavustuksista. Jos kunnassa on toiminut useampi opetuksenjärjestäjä, 
niiden saamat avustukset on laskettu yhteen tätä tutkielmaa varten. Valtaosa 
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opetuksenjärjestäjistä on kuitenkin kuntia ja yksityiset tai valtion hallinnoimat 
järjestäjät ovat oppilasmääriltään melko pieniä verrattuna kuntiin. 
 Tilastokeskuksen aineistoista on lisäksi kerätty tiedot ulkomaalaistaustais-
ten osuudesta koko väestöstä ja peruskoulujen oppilasmääristä. Tilastokeskuk-
sen aineistoissa ei ollut saatavilla vuoden 2008 kuntakohtaisia oppilasmääriä, 
joten nämä tiedot on kerätty Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. Tiedot 
kuntakohtaisista työttömyysasteista on saatu Työ- ja elinkeinoministeriön tilas-
toista. 
  Työttömyyden kontrolloimisella pyritään ottamaan huomioon kuntien 
yleinen taloustilanne. Ulkomaalaistaustaisten oppilaiden voidaan ajatella vaati-
van enemmän opettajien huomiota esimerkiksi kielivaikeuksien takia, ja tätä 
kautta vaikuttavan ryhmäkokoihin. Oppilasmääriä kontrolloidaan, koska muu-
tokset opetusryhmien koossa voivat luonnollisesti johtua myös muutoksista 
oppilaiden määrässä. 
 Tutkimuksessa käytetään vuoden 2017 kuntajakoa, koska kaikista muuttu-
jista ei ole aineistoa saatavilla muilla kuntajaoilla. Tämä huomioidaan liittämäl-
lä niiden kuntien tiedot yhteen, jotka ovat olleet osallisina kuntaliitoksissa. 
Ryhmäkokojen osalta lasketaan liittyneiden kuntien ryhmäkokojen keskiarvo-
jen oppilasmäärillä painotettu keskiarvo. Työttömyysasteet lasketaan liitoskun-
tien osalta työvoiman määrällä painotettuna keskiarvoina yhteen liittyneiden 
kuntien työttömyysasteista. Muiden muuttujien kohdalta liittyneiden kuntien 
tiedot yksinkertaisesti summataan.  

TAULUKKO 2 Kuvailevat tunnusluvut 

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2008 283 18.32 2.61 5.71 23.45 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2010 288 17.75 2.68 6.30 25.07 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2013 290 17.49 2.53 6.78 23.78 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2016 288 17.61 2.93 6.00 24.60 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2008 251 16.28 2.20 4.48 20.09 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2010 270 16.08 2.19 5.38 22.31 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2013 266 15.33 2.06 7.48 19.77 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2016 275 14.57 2.52 1.50 19.36 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2008 283 11.85 10.41 0 42.00 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2010 288 9.28 10.06 0 65.22 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2013 290 7.10 9.60 0 57.14 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2016 288 7.10 9.32 0 50.00 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2008 251 2.46 4.16 0 20.81 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2010 270 2.11 4.90 0 60.66 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2013 266 1.31 2.45 0 15.94 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2016 275 1.67 3.11 0 25.00 

Avustus/oppilaat 2008 281 0 0 0 0 

Avustus/oppilaat 2010 281 0 0 0 0 
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TAULUKKO 2 Kuvailevat tunnusluvut (jatkuu) 

 
Taulukossa 2 on esitetty tunnuslukuja tärkeimmistä muuttujista (kaikkien 
muuttujien tunnusluvut on esitetty liitteessä 1). Nähdään, että ryhmäkokojen 
keskiarvo on alaluokilla pienentynyt vuosien 2008 ja 2013 välillä, mutta tämä 
pieneneminen on pysähtynyt, ja ryhmäkoot ovat jopa kasvaneet hieman tämän 
jälkeen. Yläluokkien osalta ryhmäkokojen keskiarvo on pienentynyt melko ta-
saisesti vuoden 2010 jälkeen.  Suurten ryhmien määrä on myös pienentynyt 
vuosien 2008 ja 2016 välillä, joten ainoastaan keskiarvoja tarkastelemalla huo-
mataan, että ryhmäkoot ovat Suomessa keskimäärin pienentyneet. Tämä sama 
havainto on tehty Opetushallituksen Opettajat ja rehtorit Suomessa -julkaisussa 
(2017). Muutokset tämän tutkielman aineistossa ja Opetushallituksen rapor-
toimat muutokset eivät ole täysin identtiset. Tätä tutkielmaa varten on kuiten-
kin huomioitu kuntaliitokset, mikä selittänee erot.  Keskimääräinen oppilaiden 
määrä kunnissa on kasvanut hieman alaluokilla ja vähentynyt yläluokilla. Koko 
peruskoulun keskimääräinen oppilasmäärä on pysynyt kunnissa melko vakio-
na vuosien 2008 ja 2016 välillä.  
 

 
 

KUVIO 1 Kernel estimoidut jakaumat alaluokkien ryhmäkokojen keskiarvoille. 

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

       

Avustus/oppilaat 2012 281 62.44 57.12 0 268.22 

Avustus/oppilaat 2015 281 36.28 34.36 0 143.67 
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Kuviossa 1 esitetään alaluokkien ryhmäkokojen estimoidut jakaumat vuosina 
2008 ja 2016. Kuviosta nähdään, että jakauma on siirtynyt vasemmalle eli ryh-
mäkoot ovat keskimäärin pienentyneet. Tämä sama havainto tehtiin myös ai-
neiston tunnuslukuja tarkastelemalla. Estimoitujen jakaumien perusteella näyt-
täisi myös siltä, että ryhmäkokojen vaihtelu kuntien välillä on pysynyt jokseen-
kin samanlaisena. 
 

 

KUVIO 2 Kernel estimoidut jakaumat alaluokkien ryhmäkokojen keskiarvoille. Kunnat ja-

ettu eri ryhmiin sen mukaan ovatko ne saaneet avustusta vuosina 2010-2015. 

Kuviossa 2 kunnat on jaettu eri ryhmiin sen mukaan, onko niille myönnetty 
avustusta luokkakokojen pienentämiseen vuosina 2010-2015. Suurin muutos 
näyttää tapahtuneen niissä kunnissa, jotka eivät ole saaneet avustusta. Niiden 
jakauma on tasoittunut selvästi. Avustusta saaneiden osalta nähdään sama kuin 
kaikkien kuntien osalta: jakauma on siirtynyt vasemmalle. Kuvioissa 3 ja 4 on 
esitetty vastaavat estimoidut jakaumat yläluokille. Havainnot yläluokkien osal-
ta ovat hyvien samankaltaisia kuin alaluokkien osalta. Tarkasteltaessa kaikkia 
kuntia Kuviossa 3 nähdään jälleen, että jakauma on siirtynyt vasemmalle ja 
vaihtelu kuntien välille on pysynyt sunnilleen samanlaisena. Kuviosta 4 näh-
dään, että yläluokkien osalta avustusta saaneiden kuntien ryhmäkokojen kes-
kiarvojen jakauma on vuonna 2008 eronnut selkeästi niistä kunnista, jotka avus-
tusta eivät ole saaneet. Vaihtelu kuntien välillä on ollut suurempaa vuonna 
2008 niissä kunnissa, jotka avustusta eivät ole saaneet ja näin on edelleen myös 
vuonna 2016. Tässä on hyvä huomauttaa, että kuten jo aiemmin avustuksia tar-
kemmin esiteltäessä todettiin, suurin osa kunnista on saanut avustuksia. 
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KUVIO 3 Kernel estimoidut jakaumat yläluokkien ryhmäkokojen keskiarvoille 

 

 

 KUVIO 4 Kernel estimoidut jakaumat yläluokkien ryhmäkokojen keskiarvoille. Kunnat 

jaettu eri ryhmiin sen mukaan ovatko ne saaneet avustusta vuosina 2010-2015. 
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Kuviossa 5 on vielä tarkasteltu graafisesti avustusten jakautumista kuntien vä-
lillä vuosina 2012 ja 2015. 
 

 
 
Kuvassa pylvään leveys on 10 euroa ja pylvään korkeus kertoo, kuinka monta kuntaa on saanut 
avustusta kyseisen määrän. Esimerkiksi ensimmäisessä pylväässä ovat kunnat, jotka ovat saa-
neet 0-10 euroa avustusta oppilasta kohden. 

 

KUVIO 5 Avustusten jakautuminen kuntien välillä. 

Vuonna 2012 aineistossa olevista kunnista 76 ei saanut avustusta ollenkaan ja 
loppujen osalta avustukset oppilasta kohden ovat jakautuneet melko tasaisesti. 
Vuonna 2015 aineistossa olevista kunnista 86 ei saanut avustusta. Tämä tarkas-
telu on tärkeää siitä syystä, että mitä enemmän vaihtelua avustuksissa oppilasta 
kohden laskettuna on, sitä tarkemmin parametriestimaatit saadaan laskettua. 
Joten voisi olla niin, että estimaatit eivät poikkea nollasta pienen vaihtelun takia 
(Stock & Watson 2007, 133-134). Tässä tapauksessa kuitenkin ainakin niiden 
kuntien välillä, jotka avustusta ovat saaneet, on myös ollut vaihtelua avustuk-
sen määrässä oppilasta kohden laskettuna.   

5.1.2 Mallit ja menetelmät 

Empiirinen tutkimus toistaa joiltain osin Saarimaan ym. (2016) tekemän tutki-
mukseen. Sillä erolla, että tässä tutkielmassa käytetään myös vuosien 2008 ja 
2016 ryhmäkokotietoja. Toiseksi tässä tutkielmassa kunnan saaman avustuksen 
määrä suhteutetaan kunnan oppilasmäärään, kun Saarimaa ym. (2016) käyttä-
vät vain tietoa siitä onko kunta saanut avustusta vuosina 2010-2013. Kolman-
neksi perusopetuksen kustannuksia ei kontrolloida, koska voidaan ajatella, että 
tukien tarkoituksena on ollut juuri kasvattaa näitä kustannuksia. Niinpä kus-
tannusten vakioiminen ei ole tarkoituksenmukaista. Kirjallisuudessa tällaisista 
muuttujista, jotka voisivat olla itsessään selitettäviä muuttujia käsillä olevassa 
tutkimusongelmassa, puhutaan niin sanottuina ”huonoina kontrollimuuttujina” 
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(bad controls) (Angrist & Pischke 2009, 64). Edellä mainittujen muutosten lisäk-
si tässä tutkielmassa kontrolloidaan myös oppilaiden määrää kunnissa. 
 Mallien estimoinnissa käytetään paneelidataa, jossa muiden muuttujien 
osalta tiedot ovat vuosilta 2008, 2010, 2013 ja 2016, mutta avustuksista suh-
teutettuna oppilasmääriin käytetään vuosien 2012 ja 2015 tietoja. Näin siksi, että 
kunkin vuoden erityisavustuksia on haettu vasta keväällä ja opettajatiedonke-
ruun tiedot ovat myös keväältä. Näin ollen ei ole uskottavaa, että kunkin vuo-
den avustukset olisivat vaikuttaneet saman vuoden luokkakokoihin. Avustuk-
set on myönnetty käytettäväksi aina myöntämisvuotta seuraavana kouluvuon-
na. Esimerkiksi vuonna 2010 myönnetyt avustukset on tarkoitettu käytettäväksi 
kouluvuonna 2010-2011. Niinpä edellisen vuoden avustusta käytetään selittä-
mään seuraavan vuoden keväällä mitattuja luokkakokotietoja. Koska opettaja-
tiedonkeruita on järjestetty vain vuosina 2008, 2010, 2013 ja 2016 ja erityisavus-
tuksia on myönnetty vuodesta 2010 eteenpäin, tutkimuksessa käytetään vain 
vuosien 2012 ja 2015 avustuksia. Tältä osalta tilanne olisi parempi, jos ryhmä-
kokotietoja olisi kaikilta vuosilta. 

Varsinainen empiirinen tutkimus tehdään estimoimalla kiinteiden vaiku-
tusten (fixed effects) regressiomalleja. Malleissa selitettävinä muuttujina on joko 
ryhmäkoon keskiarvo tai yli 25 oppilaan ryhmien osuus kaikista ryhmistä kun-
nassa prosentteina. Selittävinä muuttujina käytetään Avustusta/oppilaat, oppi-
laiden määrää, ulkomaalaistaustaisten osuutta ja työttömyyttä. Näiden lisäksi 
kontrolloidaan kuntakohtaiset kiinteät vaikutukset ja kaikkiin kuntiin kohdis-
tuneet aikavaikutukset. Avustukset/oppilaat on laskettu jakamalla kunnan 
saamat avustukset kunakin vuonna 1.-9.-luokkien oppilaiden määrällä vuonna, 
johon avustuksilla on voinut olla vaikutusta eli esimerkiksi vuonna 2012 myön-
netyt avustukset on jaettu vuoden 2013 oppilasmäärällä.  Oppilaat -muuttuja on 
kunkin vuoden 1.-6-luokkien oppilasmäärä tutkittaessa alaluokkien ryhmäko-
koja ja 7.-9.-luokkien oppilasmäärä tutkittaessa yläluokkia. Ulkomaalaistaus-
taisten osuus -muuttuja on ulkomaalaistaustaisten osuus kunnan väestöstä pro-
sentteina. Työttömyys -muuttuja on työttömien osuus kunnan työvoimasta pro-
sentteina. 
  Kaikki mallit estimoidaan pienimmän neliösumman menetelmällä. Kun-
takohtaisten kiinteiden vaikutusten kontrolloiminen takaa sen, että mallit tuot-
tavat harhattomat estimaatit selitettävien muuttujien vaikutuksesta selitettä-
vään muuttujaan, jos havaitsemattomat muuttujat ovat vakioita ajassa (Angrist 
& Pischke 2009, 221). Tämä kiinteiden vaikutusten kontrolloiminen voidaan 
tehdä poistamalla kaikista muuttujista ja virhetermistä niiden kuntakohtainen 
(ja mahdollisesti aikaperiodikohtainen) keskiarvo. Haittana tässä on se, että 
keskiarvojen poistaminen poistaa myös sellaisen ajassa muuttumattoman vari-
aation, jonka vaikutuksesta voitaisiin olla kiinnostuneita. 
 Estimoitavat mallit voidaan kirjoittaa seuraavassa muodossa: 
 
   A�� = B��

C D + E� + F� + G��, H = 1,…, N ja � = 1,…, T,  (8) 
 
jossa A�� on selitettävä muuttuja, eli ryhmäkoon keskiarvo tai yli 25 oppilaan 
ryhmien osuus kaikista ryhmistä, B��

C  on vektori selittäviä muuttujia, E� on kun-
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takohtainen kiinteä vaikutus, F� on aikavaikutus ja G�� on virhetermi. Indeksi H 
viittaa tässä kuntaan ja �  aikaperiodiin eli vuoteen. Malli voidaan estimoida 
pienimmän neliösumman menetelmällä. Kuntakohtaiset kiinteät vaikutukset 
saadaan lisäämällä kaikille paitsi yhdelle kunnalle dummy-muuttuja (N-1 
muuttujaa), ja aikavaikutukset lisäämällä yhtä lukuun ottamatta kaikille vuosil-
le dummy-muuttujat (T-1 muuttujaa). Yksi kuntadummy ja yksi aikaperiodi-
dummy jätetään pois, jotta vältetään täydellinen ”kollineaarisuus” (collinearity). 
Tämän lähestymistavan heikkous on kuitenkin estimoitavien parametrien suuri 
määrä ja tästä seuraava vapausasteiden menetys. (Baltagi 2008, 33 & Greene 
2003, 291.)   
 Vaihtoehtoisesti mallit voidaan estimoida seuraavan yhtälön mukaisesti: 
 
 (A�� − AI�.− AI.� + AK� = (BLM − BNL.−BN.M + BO�′D + (G�� − GI�.−GI.� + GK�,   (9) 
 
jossa AI�. = Q�� ∑ A��

S
�T� , AI.� =  6�� ∑ A��

U
�T�  ja AK = 6Q�� ∑ ∑ A��

S
�T�

U
�T�  

(BNL., BN.M, BO, GI�., GI.�ja GK määritellään vastaavasti). Yhtälö (9) voidaan estimoida pie-
nimmän neliösumman menetelmällä, ja koska estimoitavia parametreja on 
huomattavasti vähemmän kuin, jos olisi lisätty dummy-muuttujat kaikille kun-
nille ja aikaperiodeille säästetään vapausasteita. Dummy-muutujien kertoimet 
saadaan kuitenkin palautettua yhtälöstä (9) seuraavalla tavalla:  
 

   EXY = (AI�. −  AK� − (BNL. −  BO�′ D.      (10)  
F�Y = (AI�. −  AK� − (BN.M −  BO�′ D.  

 
Aikavaikutusten huomioiminen on tärkeää tämän kaltaisessa mallinnuksessa, 
koska jos ne kuuluvat todelliseen malliin, mutta jätetään pois estimoitavasta 
mallista, niin regressiokertoimet kärsivät puuttuvan muuttujan harhasta. Tätä 
voidaan testata tekemällä F-testi, jolla testataan ovatko dummy-muuttujien ker-
toimet yhdessä tilastollisesti merkitseviä (Baltagi 2008, 34). F-testisuureet rapor-
toidaan muiden tulosten yhteydessä. (Baltagi 2008, 33-35 & Greene 2003, 291.)  
 Tärkeä oletus edellä kuvatussa mallissa on seuraavanlainen:  
 

E(G�� |BL, E�� = 0, � = 1,2, … , Q,     (11) 
 
 eli virhetermi G��  ei ole korreloitunut minkään ^��, = 1,2, … , Q  kanssa. Toisin 
sanoen minkään periodin virhetermi G��  ei ole korreloitunut minkään periodin 
selittävien muuttujien kanssa. Edellisen oletuksen ollessa voimassa pätee yhtä-
lölle, josta on poistettu kuntakohtaiset keskiarvot seuraava: E[(BLM −  BNL.�

C(G�� −

 GI�.�], � = 1, … , Q.  Koska  G��  ei ole korreloitunut ^�� :n kanssa millään �, � =

1,2, … , Q, josta seuraa, että myöskään G��  ja GI�. eivät ole korreloituneet  BLM:n ja 
BNL.:n kanssa, kun � = 1,2, … , Q. Näin ollen kiinteiden vaikutusten estimaattori 
on ”konsistentti” (consistent) oletuksen (11) ollessa voimassa. (Woolridge 2002, 
265-269.) 
 Edellä kuvatun lähestymistavan yksi vahvuus on se, että kiinnostuksen 
kohteena oleva politiikkamuuttuja, tässä tapauksessa kuntien saamat avustuk-
set, voivat olla korreloituneita GI�.:n kanssa. Esimerkiksi avustusten saaminen on 
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voinut määräytyä, jonkin kunnan sellaisen ominaisuuden perusteella, joka vai-
kuttaa myös luokkakokoihin. Kiinteiden vaikutusten mallissa tästä ei ole haittaa 
tulosten luotettavuudelle. Tämä onkin suurin syy miksi tässä tutkielmassa käy-
tetään tätä menetelmää, eikä esimerkiksi satunnaisten vaikutusten (random ef-
fects) mallia, joka on toinen yleinen paneelidataa hyödyntävä menetelmä. 
(Woolridge 2002, 278-279.) 
 Tutkielman seuraavassa osassa esitellään tutkimustulokset, joilla pyritään 
vastaamaan johdannossa esitettyihin tutkimuskysymyksiin.  

5.1.3 Tulokset  

Ensimmäisessä vaiheessa estimoidaan mallit, joissa selitetään ryhmäkokojen 
keskiarvoja avustuksilla per oppilas, oppilaiden määrällä, kuntien työttömyy-
dellä, ulkomaalaistaustaisten osuudella kunnan väestöstä ja aikavaikutuksilla. 
Aikavaikutukset kontrolloimalla voidaan vakioida havaitsemattomat muuttujat, 
jotka ovat vakioita kuntien välillä, kuten esimerkiksi muutokset makrotaloudel-
lisissa muuttujissa. Työttömyysasteen kontrolloimisella pyritään kontrolloi-
maan kunnan yleistä taloudellista tilannetta. Tukia on myös kohdennettu sellai-
sille alueille, joilla niihin on katsottu olevan erityistä tarvetta, kuten esimerkiksi 
paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä tai heikko taloustilanne. Seuraavaksi esitel-
lään tulokset edellä kuvatuista malleista. 
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TAULUKKO 3 Avustusten vaikutus alaluokkien ryhmäkoon keskiarvoon 

Selitettävä muuttuja:           

Ryhmäkoon ka alaluokilla (1) (2) (3) (4) (5) 

            

      

Avustus/oppilaat -0.00430*** -0.00443*** -0.00229 -0.00172 0.000547 

 

(0.00127) (0.00128) (0.00147) (0.00153) (0.00225) 

      Oppilaita alaluokilla 

 

0.000294 0.000628*** 0.000560*** 0.000456** 

  

(0.000184) (0.000214) (0.000202) (0.000193) 

      Ulkomaalaistaustaisten  

  

-0.280*** -0.143* -0.166* 

osuus, % 

  

(0.0718) (0.0837) (0.1000) 

      Työttömyys, % 

   

-0.0878** -0.0544 

    

(0.0359) (0.0550) 

      Kiinteät vaikutukset X X X X X 

Aikavaikutukset 

    

X 

N 1149 1149 1149 1142 1142 

 F (3, 293)
1 

        5.08 

Sulkeissa kuntatasolla klusteroidut keskivirheet. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 1 F-testisuuren arvo, jolla testataan ovatko aikavaikutukset yhdessä merkitseviä. 

 
Taulukosta 3 nähdään, että kun alaluokkien ryhmäkokoa selitetään (malli yksi) 
ainoastaan saaduilla avustuksella per oppilas saavat avustukset negatiivisen ja 
tilastollisesti merkitsevän kertoimen. Tämä tarkoittaisi sitä, että avustukset to-
della olisivat pienentäneet ryhmäkokoja. Lisättäessä malliin kontrollimuuttujia 
avustusten saama kerroin pienenee (itseisarvoisesti). Malleissa neljä ja viisi 
avustusten saama kerroin ei enää poikkea tilastollisesti nollasta. Huomioitaessa 
myös aikavaikutukset kerroin muuttuu jopa positiiviseksi. Avustuksille mallis-
sa viisi estimoidun kertoimen 95 prosentin luottamusväli on [-0.0039, 0.0050]. 
Testattaessa F-testillä aikavaikutusten kuulumista malliin, hylätään yhden pro-
sentin riskitasolla nollahypoteesi siitä, että aikavaikutukset olisivat yhdessä nol-
la. Oppilaiden määrälle estimoidut kertoimet ovat positiivisia kaikissa malleissa. 
Tämä viittaa siihen, että kunnissa, joissa on enemmän oppilaita myös ryhmä-
koot ovat suuremmat. Työttömyydelle estimoidut kertoimet ovat negatiivisia. 
Tätä voidaan pitää hieman yllättävänä, jos ajatellaan, että korkean työttömyy-
den kunnissa taloudellinen tilanne on todennäköisesti huonompi kuin matalan 
työttömyyden kunnissa. Kuitenkin kun kontrolloidaan myös aikavaikutukset 
ulkomaalaistaustaisten osuus ja työttömyys eivät enää vaikuta ryhmäkokoihin, 
vaikkakin estimaattien etumerkit pysyvät negatiivisina. Edellä esiteltyjen tulos-
ten perusteella ei voida sanoa, että ryhmäkokoavustuksilla olisi ollut vaikutusta 
ryhmäkokojen keskiarvoon alaluokilla. 



37 
 

Ryhmäkokojen pienentämiseen myönnettyjen valtion erityisavustusten yksi 
julkilausuttu tavoite oli vähentää yli 25 oppilaan ryhmien määrää peruskouluis-
sa. Tämän takia estimoidaan edellä kuvatun kaltaiset kiinteiden vaikutusten 
regressiomallit myös siten, että selitettävänä muuttujana on yli 25 oppilaan 
ryhmien osuus kaikista opetusryhmistä. Näistä malleista alaluokkien osalta 
saadut tulokset esitetään taulukossa 4. 
 

TAULUKKO 4 Avustusten vaikutus yli 25 oppilaan ryhmien osuuteen alaluokilla. 

Selitettävä muuttuja:           

Yli 25 oppilaan ryhmien  (1) (2) (3) (4) (5) 

osuus alaluokilla, %           

      Avustus/oppilaat -0.0371*** -0.0374*** -0.0275*** -0.0220*** -0.0140 

 

(0.00855) (0.00857) (0.00818) (0.00829) (0.0104) 

      Oppilaita alaluokilla 

 

0.000515 0.00205* 0.00141 0.000873 

  

(0.00123) (0.00121) (0.00122) (0.00125) 

      Ulkomaalaistaustaisten  

  

-1.294*** 0.0728 0.217 

osuus, % 

  

(0.474) (0.651) (0.743) 

      Työttömyys, % 

   

-0.884*** -0.637** 

    

(0.205) (0.273) 

            

Kiinteät vaikutukset X X X X X 

Aikavaikutukset 

    

X 

N 1149 1149 1149 1142 1142 

F (3, 293)
1 

         2.03 

Sulkeissa kuntatasolla klusteroidut keskivirheet. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 1 F-testisuuren arvo, jolla testataan ovatko aikavaikutukset yhdessä merkitseviä. 

 
Tuloksista nähdään, että saadut avustukset oppilasta kohden selittävät huomat-
tavasti paremmin suurten ryhmien osuuden pienenemistä kuin opetusryhmien 
koon keskiarvon pienenemistä. Kertoimet ovat negatiivisia kaikissa malleissa ja 
poikkeavat tilastollisesti nollasta kaikissa muissa malleissa paitsi mallissa viisi, 
jossa mukaan lisätään aikavaikutukset. Tämä viittaisi edelleen siihen, että jokin 
kunnille yhteinen näissä malleissa havaitsematon tekijä selittäisi myös suurten 
ryhmien osuuden muutoksen. Kuitenkin kun testataan tulisiko malliin sisällyt-
tää myös aikavaikutukset, ei voida hylätä nollahypoteesia siitä, että aikavaiku-
tukset olisivat yhdessä nolla (F-testisuuren arvo 2,03, p>0,10) edes 10 prosentin 
riskitasolla. Tässä tapauksessa siis malli neljä näyttäisi olevan parempi. 95 pro-
sentin luottamusväli avustusten kertoimelle mallissa neljä on [-0.383, -0.0057]. 
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Avustukset näyttävät selittävän hieman paremmin suurten ryhmien määrää 
kuin ryhmäkoon keskiarvoa alaluokkien osalta. Alaluokkien osalta luokkakoon 
mittarin valinnalla näyttää olevan merkitystä. Näiden tulosten perusteella ei 
voida sanoa, että avustuksilla olisi ollut vaikutusta alaluokkien ryhmäkokojen 
keskiarvoon, mutta suurten ryhmien osuutta ne näyttäisivät pienentäneen. Tä-
mä oli myös yksi avustusten julkilausuttu tavoite. Täytyy kuitenkin huomioida, 
että tämä tulos on riippuvainen mallin valinnasta.  

Seuraavaksi esitellään tulokset malleista, jotka ovat muuten samanlaisia 
kuin edellä, mutta tarkastelu koskee yläluokkia.  
 

TAULUKKO 5 Avustusten vaikutus yläluokkien ryhmäkoon keskiarvoon. 

Selitettävä muuttuja:           

Ryhmäkoon ka yläluokilla (1) (2) (3) (4) (5) 

            

      

Avustus/oppilaat -0.0103*** -0.00809*** -0.00473*** -0.00346*** 0.000234 

 

(0.000940) (0.00100) (0.00107) (0.00101) (0.00130) 

      Oppilaita yläluokilla 

 

0.00301*** 0.00116 0.000805 0.00135** 

  

(0.000974) (0.000786) (0.000674) (0.000567) 

      Ulkomaalaistaustaisten  

  

-0.572*** -0.333*** 0.0353 

osuus, % 

  

(0.0940) (0.0934) (0.0847) 

      Työttömyys, % 

   

-0.175*** 0.0769* 

    

(0.0342) (0.0421) 

      Kiinteät vaikutukset X X X X X 

Aikavaikutukset 

    

X 

N 1062 1062 1062 1055 1055 

 F (3, 280)          27.22 

Sulkeissa kuntatasolla klusteroidut keskivirheet. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 1 F-testisuuren arvo, jolla testataan ovatko aikavaikutukset yhdessä merkitseviä. 

 
Taulukossa 5 esitetyistä tuloksista nähdään, että tilanne on samantapainen kuin 
alaluokkien ryhmäkoon keskiarvon osalta. Avustuksilla näyttää olevan selvä 
negatiivinen yhteys ryhmäkokojen keskiarvoon yläluokilla kaikissa muissa 
malleissa paitsi mallissa 5. Lisättäessä malliin aikavaikutukset avustusten saa-
ma kerroin muuttuu positiiviseksi ja menettää tilastollisen merkitsevyyden. 
Testattaessa kuuluvatko aikavaikutukset malliin hylätään alle yhden prosentin 
riskitasolla nollahypoteesi siitä, että aikavaikutukset olisivat nolla. Tämä viittaa 
siihen, että malli neljä kärsii puuttuvan muuttujan harhasta. Avustuksille esti-
moidun kertoimen 95 prosentin luottamusväli mallissa viisi on [-0.0023, 0.0028]. 
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Myös yläluokkien osalta oppilaiden suurempi määrä kunnassa on yhteydessä 
suurempiin ryhmäkokoihin.  Ulkomaalaistaustaisten osuus ja työttömyys me-
nettävät merkitsevyytensä, kun malliin lisätään aikavaikutukset. Vielä viimei-
seksi tarkastellaan avustusten vaikutusta suurten ryhmien osuuteen yläluokilla. 

TAULUKKO 6 Avustusten vaikutus yli 25 oppilaan ryhmien osuuteen yläluokilla 

Selitettävä muuttuja:           

Yli 25 oppilaan ryhmien  (1) (2) (3) (4) (5) 

osuus yläluokilla, %           

      Avustus/oppilaat -0.0124*** -0.00806*** -0.00789** -0.00758** -0.00594* 

 

(0.00283) (0.00298) (0.00318) (0.00316) (0.00348) 

      Oppilaita yläluokilla 

 

0.00604*** 0.00595*** 0.00596*** 0.00581*** 

  

(0.00192) (0.00199) (0.00200) (0.00199) 

      Ulkomaalaistaustaisten  

  

-0.0295 -0.0220 -0.0662 

osuus, % 

  

(0.115) (0.136) (0.178) 

      Työttömyys, % 

   

-0.00866 -0.0141 

    

(0.0536) (0.0648) 

      Kiinteät vaikutukset X X X X X 

Aikavaikutukset 

    

X 

N 1062 1062 1062 1055 1055 

 F (3, 280)
1 

        0.75 

Sulkeissa kuntatasolla klusteroidut keskivirheet. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 1 F-testisuuren arvo, jolla testataan ovatko aikavaikutukset yhdessä merkitseviä. 

 
Taulukossa 6 selitettävänä muuttujana on yli 25 oppilaan ryhmien osuus kaikis-
ta opetusryhmistä yläluokilla. Avustusten kerroin on negatiivinen ja tilastolli-
sesti merkitsevä viiden prosentin merkitsevyystasolla ennen kuin kontrolloi-
daan aikavaikutukset. Tämänkin jälkeen kerroin on negatiivinen ja 10 prosentin 
merkitsevyystasolla tilastollisesti merkitsevä. Jälleen, kun testataan tulisiko ai-
kavaikutukset lisätä malliin, päädytään siihen, että nollahypoteesia ei voida hy-
lätä (testisuure 0,75 ja p>0,53). Tilanne on siis samankaltainen kuin alaluokkien 
tapauksessa.  Malli neljä näyttää olevan paras selitettäessä suurten ryhmien 
osuutta yläluokkien kaikista ryhmistä. Siinä avustusten parametriestimaatin 95 
prosentin luottamusväli on [-0.014, -0.002]. Suurempi oppilasmäärä kunnassa 
on myös näissä regressioissa yhteydessä suurempaan yli 25 oppilaan ryhmien 
osuuteen. Ulkomaalaistaustaisten osuuden ja työttömyyden kertoimet eivät 
poikkea tilastollisesti nollasta.   
 Yhteenvetona edellä esitellyistä tuloksista voidaan todeta, että aikavaiku-
tusten kontrolloiminen näyttäisi olevan tärkeää tutkittaessa ryhmäkokojen kes-
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kiarvoja, mutta sekä ala- että yläluokkien osalta tutkittaessa suurten ryhmien 
osuutta näyttää siltä, että niitä ei tulisi malliin lisätä. Ryhmäkokojen keskiarvoja 
tutkittaessa havaitaan selkeä yhteys mielenkiinnon kohteena olevien saatujen 
avustusten ja luokkakokojen välillä, mutta lisättäessä aikavaikutukset malliin 
yhteys katoaa. Tämä viittaisi siihen, että joku tai jotkut havaitsemattomat aika-
trendit selittäisivät havaitut ryhmäkokojen muutokset. Toisaalta näiden tulos-
ten perusteella näyttää siltä, että avustuksilla on ollut vaikutusta suurten ryh-
mien osuuteen. Alaluokkien osalta estimoitu kerroin on noin -0.022 ja yläluok-
kien osalta noin -0.008.  
 

5.2 Valtion erityisavustusten vaikutus perusopetuksen kustan-
nuksiin 

Tässä tutkielman osassa pyritään selvittämään, ovatko kohdassa kappaleessa 2 
kuvatut valtionavustukset vaikuttaneet kuntien perusopetukseen käyttämän 
rahan määrään. Näin päästään selvittämään sitä, onko avustusrahoja käytetty 
peruskoulutukseen, vai johonkin muuhun tarkoitukseen. Tämä on tärkeää var-
sinkin, kun edellä tehtyjen estimointien perusteella ei voida sanoa avustuksilla 
olleen vaikutusta ryhmäkokoihin, mikä on ollut niiden tarkoitus. Tämän lisäksi 
tässä kappaleessa testataan teoriaosassa ja kirjallisuuskatsauksessa käsiteltyä 
kärpäspaperivaikutusta perusopetuksen kustannusten osalta. 
 

5.2.1 Aineisto 

Aineistona käytetään osittain samaa dataa, jota kuvailtiin jo kappaleessa 5.1.1. 
Käytettävien muuttujien valinnassa on seurattu jo edellä käsiteltyä kirjallisuutta. 
Erityisesti Moision (2002) artikkelia, Loikkasen ja Susiluodon (2007) tutkimusta 
sekä uudempaa kärpäspaperivaikutusta Suomen lukioiden rahoituksessa käsit-
televää Saastamoisen ja Kortelaisen (2018) työpaperia. Selitettävänä muuttujana 
on kunnan perusopetuksen kustannukset oppilasta kohden laskettuna. Nämä 
vuosien 2008-2015 tiedot on saatu Opetushallituksen kustannussovelluksesta. 
Selittävinä muuttujina käytetään edellä kuvattuja opetuksenjärjestäjille makset-
tuja valtion erityisavustuksia. Tässä tutkielman osassa käytetään tietoja kaikista 
vuosina 2010-2015 maksetuista avustuksista, kun edellä aineisto jouduttiin ra-
jaamaan vain vuosien 2012 ja 2015 tietoihin. Kuntalaisten tuloista käytetään 
muuttujana kunnan asukkaiden keskimääräisiä tuloja. Tulotiedot on saatu Ti-
lastokeskuksen julkisesta kuntien avainluvut -tietokannasta. Näiden lisäksi 
kontrolloidaan oppilaiden määrää kunnissa, kuntien demografisia muuttujia 
(väkiluku, alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, 15-64-vuotiaiden osuus väestöstä, 
yli 65-vuotiaiden osuus väestöstä, ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä ja 
korkeakoulutettujen osuus väestöstä) ja kuntien taloudellista tilannetta kuvaa-
via muuttujia (työttömyysaste, kunnan lainakanta asukasta kohti laskettuna se-
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kä kunnan saamat valtionosuudet asukasta kohti laskettuna). Kaikista edellä 
mainituista muuttujista on tiedot vuosilta 2008-2015. Tiedot oppilasmääristä 
kunnissa on saatu Opetushallituksen tilastopalvelu Vipusesta. Väestömuuttuji-
en tiedot ovat kuntien avainluvut -tietokannasta ja taloustilannetta kuvaava ai-
neisto on sekä Tilastokeskuksen kuntien tunnusluvut- että kuntien tilinpäätök-
set -tietokannoista. Tutkimuksessa käytetään vuoden 2017 kuntajakoa siten, että 
vuosien 2008 ja 2017 välillä yhteen liittyneiden kuntien tiedot liitetään yhteen, 
jos aineistoa ei ole ollut saatavilla vuoden 2017 kuntajaolla. Nämä liitokset teh-
dään niin, että kuntaliitoksessa mukana olleiden kuntien tiedot summataan 
kaikkien muiden muuttujien osalta, mutta keskimääräisistä tuloista lasketaan 
tulonsaajien määrällä painotettu keskiarvo.  
 Kontrollimuuttujilla pyritään malleissa vakioimaan muut tekijät, jotka 
ovat voineet vaikuttaa koulutukseen käytetyn rahan määrään kunnissa. Ikä-
ryhmien suhteellinen osuus kunnan asukasmäärästä voi vaikuttaa koulutuksen 
tarpeeseen sekä kuntalaisten preferensseihin koulutukseen käytettävän rahan 
määrästä. Voi esimerkiksi olla niin, että yli 64-vuotiaan arvostavat koulutusta 
vähemmän kuin muut. Korkeasti koulutetut voivat myös suhtautua koulutuk-
seen eri tavalla kuin muu väestö. Kuntien taloudellinen tilanne voi luonnollises-
ti myös vaikuttaa peruskoulutukseen käytetyn rahan määrään. Taloudellisen 
tilanteen ollessa heikko kunta joutuu todennäköisesti karsimaan myös perus-
kouluun käytetyn rahan määrää. Tämä pyritään analyysissa ottamaan huomi-
oon kontrolloimalla kunnan työttömyysastetta ja lainakantaa. Lainakannan 
voidaan ajatella kuvaavan kunnan pidempiaikaista taloudellista tilannetta pa-
remmin, kun taas työttömyysaste reagoi luultavasti nopeammin muutoksiin 
taloudessa. Valtionosuuksilla rahoitetaan suuri osa koulutuksen kustannuksista, 
joten muutokset niissä voivat luonnollisesti vaikuttaa myös kunnan koulutuk-
seen käyttämän rahan määrään.  
 Liitteessä 2 esitetään kuvailevat tunnusluvut tämän aineistosta. Tärkeim-
pänä huomiona kuvailevista tunnusluvuista on se, että kuntien keskimääräiset 
perusopetuksen kustannukset oppilasta kohden laskettuna ovat kasvaneet yli 
2000 euroa vuosien 2008 ja 2015 välillä. Tutkimusmenetelmät ovat samat kuin 
edellä tutkittaessa avustusten vaikutusta ryhmäkokoihin eli myös tässä tut-
kielman osassa estimoidaan kiinteiden vaikutusten regressiomalleja. Seuraa-
vaksi esitetään tulokset näistä estimoinneista.   
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5.2.2 Tulokset 

TAULUKKO 8 Avustusten vaikutus perusopetuksen kustannuksiin 

Selitettävä muuttuja: 

     Kustannukset/oppilaat (1) (2) (3) (4) (5) 

  

     Avustus/oppilaat 9.733*** 0.445 0.109 -0.127 -0.788* 

 

(0.453) (0.627) (0.431) (0.439) (0.475) 

      Keskimääräiset tulot 

 

0.526*** 0.144*** 0.0995** 0.0586 

  

(0.0283) (0.0444) (0.0430) (0.0465) 

      Oppilaat 

  

-0.669*** -0.615*** -0.486*** 

   

(0.118) (0.124) (0.115) 

      Väkiluku 

  

0.0205** 0.0401** 0.0349** 

   

(0.0104) (0.0174) (0.0152) 

      alle 15-vuotiaiden osuus, % 

  

-138.3 -96.36 -35.55 

   

(302.7) (280.5) (275.5) 

      15-64-vuotiaiden osuus, % 

  

275.5 265.1 290.3 

   

(293.4) (275.9) (273.6) 

      yli 64-vuotiaiden osuus, % 

  

464 419,7 458.0* 

   

(297.6) (273.8) (269.3) 

      Korkeakoulutettujen  

  

205.9*** 206.8*** 141.7 

osuus, % 

  

(74.53) (77.88) (93.83) 

      Ulkomaankansalaisten  

 

237.6*** 294.0*** 240.8*** 

osuus,% 

  

(57.32) (61.07) (67.58) 

      Työttömyysaste, % 

   

-58.97*** -41.64** 

    

(13.56) (17.54) 

      Lainakanta/asukas 

   

-0,0199 -0,0234 

    

(0.0546) (0.0526) 

      Valtionosuudet/asukas 

   

0.909*** 0.720*** 

    

(0.195) (0.227) 

      Kiinteät vaikutukset X X X X X 

Aikavaikutukset 

    

X 

N 2320 2320 2320 2320 2320 

F (7, 289)
1 

        4.45
 

Sulkeissa kuntatasolla klusteroidut keskivirheet. * p < 0.10, ** p < 0.05, *** p < 0.01. 
 1 F-testisuuren arvo, jolla testataan ovatko kaikki aikavaikutukset yhdessä merkitseviä.  

 
Taulukossa 8 on esitetty yhtälön (8) mukaisesti estimoidut regressiokertoimet 
edellä kuvatuille muuttujille. Kaikissa malleissa selitettävänä muuttujana on 
kuntien perusopetuksen kustannukset suhteutettuna kunnan peruskoulun op-
pilasmääriin. Tärkeimpänä kiinnostuksen kohteena olevana selittävä muuttuja-
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na on kuntien luokkakokojen pienentämiseen tarkoitetut avustukset suhteutet-
tuna peruskoulun oppilasmäärään kunnassa. Malliin kaksi lisätään selittäväksi 
muuttujaksi myös kuntalaisten keskimääräiset tulot. Mallissa kolme kontrolloi-
daan edellisten lisäksi myös kuntien oppilasmäärää ja demografisia muuttujia 
(väkiluku, ikäryhmien osuudet väestöstä, korkeakoulutettujen osuus ja ulko-
maankansalaisten osuus). Neljänteen malliin lisätään kuntien taloudellista ti-
lannetta kuvaavat kunnan työttömyysaste sekä lainakanta ja valtionosuudet 
asukasta kohden. Viidennessä mallissa kontrolloidaan vielä aikavaikutukset. 
Kustannukset ja avustukset ovat selvästi yhteydessä toisiinsa, kun ei kontrol-
loida mitään muita tekijöitä. Kuitenkin, kun malliin lisätään tulot ja demografi-
sia tekijöitä tuo yhteys katoaa. Mielenkiintoista on, että kun mallissa viisi kont-
rolloidaan sekä tulot, demografiset tekijät, kuntien taloustilanne että aikavaiku-
tukset avustusten saama kerroin (- 0,79) on negatiivinen ja (itseisarvoltaan) 
melko suuri. Estimaatti on kohtalaisen epätarkka (95 prosentin luottamusväli 
on [-0.172, 0.147]), eikä poikkea nollasta kuin 10 prosentin merkitsevyystasolla, 
mutta tämän tuloksen perusteella näyttäisi siltä, että avustukset ovat syrjäyttä-
neet kunnan muuten koulutukseen käyttämää rahaa. Avustuksille estimoitu 
kerroin poikkeaa mallissa viisi melko paljon muista malleista, kun kontrolloi-
daan myös aikavaikutukset, mutta tehdyn F-testin perusteella aikavaikutusten 
tulisi olla mukana mallissa (p < 0,01), ja ilman niitä mallit kärsivät puuttuvan 
muuttujan harhasta (Baltagi 2008, 34).  
 Muista muuttujista erityisesti oppilaiden määrä, kunnan väkiluku, ulko-
maiden kansalaisten osuus väestöstä, työttömyysaste ja saadut valtionosuudet 
näyttävät selittävän kunnan perusopetukseen käyttämän rahan määrää. Oppi-
lasmäärälle estimoitu kerroin on kaikissa malleissa negatiivinen. Toisaalta väki-
luvun kasvaminen kunnissa on yhteydessä suurempiin kustannuksiin perus-
opetuksessa. Ulkomaiden kansalaisten suurempi osuus taas näyttäisi kasvatta-
van opetuksen kustannuksia ja suurempi työttömyysaste laskevan. Nämä tu-
lokset ovat melko intuitiivisia, jos ajatellaan, että ulkomaiden kansalaiset mah-
dollisesti tarvitsevat esimerkiksi yksilöllisempää opetusta kielivaikeuksien takia. 
Korkeamman työttömyyden kunnan taloudellinen tilanne on hyvin todennä-
köisesti vaikeampi kuin pienemmän työttömyysasteen kunnassa. Valtionosuu-
det ovat kunnille tärkeä tulonlähde, joten niille estimoitu suuri (mallissa viisi 
0,72) ja tilastollisesti merkitsevä kerroin on myös hyvin odotetun kaltainen.  
 Nämä tulokset ovat yhteensopivia edellä kirjallisuuskatsauksessa käsitel-
tyjen empiiristen tutkimusten kanssa siinä mielessä, että valtionosuuksille esti-
moitu kerroin on huomattavasti suurempi kuin kuntalaisten tuloille estimoitu 
kerroin. Kuitenkin vaikka ryhmäkokojen pienentämiseen tarkoitettujen avus-
tusten käyttöä on pyritty valvomaan siten, että ne todella käytettäisiin alkupe-
räiseen tarkoitukseensa, näyttäisi siltä, että ne ovat syrjäyttäneet kuntien muu-
ten koulutukseen käyttämää rahaa. Seuraavaksi verrataan tuloksia aiempiin 
tutkimuksiin ja käsitellään niiden luotettavuutta hieman tarkemmin. 
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6 LOPUKSI 

Tässä tutkielmassa on pyritty selvittämään, onko Suomen valtion vuosina 2010-
2015 jakamilla valtion erityisavustuksilla ollut vaikutusta luokkakokoihin ja pe-
rusopetukseen käytetyn rahan määrään.   
 Tutkielman empiirisessä osassa estimoidaan kiinteiden vaikutusten reg-
ressiomalleja, joissa luokkakokkoja selitetään kuntien saamilla avustuksilla. 
Näistä malleista saatujen tulosten mukaan avustuksilla ei ole ollut vaikutusta 
ryhmäkokojen keskiarvoihin, mutta näyttäisi siltä, että kunnat, jotka ovat saa-
neet avustuksia, ovat vähentäneen yli 25 oppilaan ryhmien määrää enemmän 
kuin sellaiset kunnat, jotka avustuksia eivät ole saaneet. Toisaalta myös vaiku-
tus yli 25 oppilaan ryhmien osuuteen vaihtelee mallinvalinnasta riippuen. Saa-
rimaa ym. (2016) esittävät havainnollisen esimerkin siitä, miten suurten ryhmi-
en vähentäminen voidaan kuitenkin toteuttaa ilman, että se kasvattaa opetus-
kustannuksia. Jos kunnassa on esimerkiksi kaksi luokkaa, joilla on 24 ja 26 oppi-
lasta on keskimääräinen ryhmäkoko 25 oppilasta ja yli 25 oppilaan luokkia on 
yksi. Jos kunta siirtää yhden oppilaan suuremmasta ryhmästä pienempään sillä 
ei ole enää yhtään yli 25 oppilaan luokkaa, mutta luokkakokojen keskiarvo on 
edelleen 25, mutta kustannukset on mahdollista säilyttää ennallaan. Toisessa 
vaiheessa avustuksilla selitetään kuntien perusopetuksen kustannuksia. Näiden 
tulosten perusteella avustukset ovat syrjäyttäneet kuntien koulutukseen käyt-
tämää rahaa. Tämänkin vaikutuksen suuruus ja tilastollinen merkitsevyys vaih-
teli eri malleissa. 
 Luokkakokojen osalta tulokset ovat samansuuntaisia kuin Saarimaan ym. 
(2016) tutkimuksessa, jossa tutkittiin samaa aihetta. Siinäkään ei löydetty avus-
tusten vaikuttaneen keskimääräiseen ryhmäkokoon, mutta vaikutuksesta suur-
ten ryhmien osuuteen löytyi näyttöä. Vertailtaessa heidän tuloksiaan tämän 
tutkielman tuloksiin on kuitenkin huomattava, että he tutkivat koko peruskou-
lun ryhmäkokoja, kun tässä tutkielmassa tarkastellaan ala- ja yläluokkia erik-
seen.  
 Perusopetuksen kustannusten osalta tulokset ovat osittain ristiriidassa ai-
kaisemman empiirisen tutkimuksen kanssa. Aikaisemmassa kirjallisuudessa, 
jota on edellä käsitelty tarkemmin, on havaittu, että valtion avustuksilla on suu-
rempi vaikutus kuntien kulutukseen kuin kuntalaisten omilla tuloilla. Tämän 
tutkielman tulosten mukaan näin ei ole ollut luokkakokojen pienentämiseen 
tarkoitettujen avustusten osalta. Tulosten mukaan nämä avustukset ovat jopa 
syrjäyttäneet kuntien omaa kulutusta. Toisaalta kuntien saamille valtionosuuk-
sille estimoitu kerroin on jokseenkin linjassa aiempien tutkimusten kanssa. Ai-
emmin on havaittu, että tiettyyn tarkoitukseen sidotut avustukset nostavat 
alemman tason hallinnon kulutusta enemmän kuin tiettyyn tarkoitukseen sito-
mattomat avustukset (Fischer & Papke 2000; Gamkhar & Shah 2007). Tältäkin 
osalta tulokset ovat ristiriidassa aiemman kirjallisuuden kanssa. 

Saarimaa ym. (2016) kirjoittavat mahdollisista ongelmista, joita myös tä-
män tutkielman empiiriseen osaan voi liittyä. Koska tukia on myönnetty hake-
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musten perusteella, ei tuen saaminen ole välttämättä täysin eksogeenista. Eli 
luokkakoot ennen tuen saamista ovat voineet vaikuttaa avustusten hakemiseen. 
Toisaalta kontrolloimalla kuntakohtaiset kiinteät vaikutukset malleissa tämä 
pystytään huomioimaan, olettaen, että vaikutus ei muutu ajassa (Woolridge 
2002, 278-279). Toinen mahdollinen tuloksiin harhaa aiheuttava tekijä on kunti-
en valikoituminen tuensaajiin ja niihin, jotka tukea eivät ole saaneet. Tätä valio-
koitumista on voinut tapahtua avustusten hakuvaiheessa, jos vain tietyn tyyp-
piset kunnat ovat hakeneet avustusta. Esimerkiksi sellaiset kunnat, jotka ovat 
joka tapauksessa aikoneet pienentää ryhmäkokoja ovat voineet hakea avustuk-
sia todennäköisemmin kuin kunnat, joilla tällaista aikomusta ei ole ollut.  
Tässä tutkielmassa on käytetty ryhmäkokojen osalta aineistona Tilastokeskuk-
sen toteuttamassa opettajatiedonkeruussa kerättyjä tietoja. Tiedonkeruu on teh-
ty kyselytutkimuksena, joten aineiston laatu ei myöskään ole paras mahdolli-
nen. Toisaalta ei myöskään ole mitään todisteita siitä, että aineiston vastaukset 
olisivat jotenkin systemaattisesti harhaisia. Tätä on myös pyritty havainnollis-
tamaan tutkielman liitteissä 2-9, joissa tarkastellaan kunnan opettajatiedonke-
ruussa mukana olleiden oppilaiden määrän yhteyttä Tilastokeskuksen rekiste-
riaineistoista saatuihin oppilasmäärätietoihin. Näyttäisi siltä, että vaikka vasta-
usmäärät opettajatiedonkeruussa ovat pienentyneet, niin tämä vastauskato on 
jakautunut melko tasaisesti eri kuntien välillä.  
 Saarimaa ym. (2016) tuovat myös esiin sen, että tällaisissa tutkimuksissa ei 
voida täysin ottaa huomioon kaikkia muita uudistuksia, joita ryhmänmuodos-
tukseen peruskoulussa on tutkittavalla ajanjaksolla tehty. Vuosina 2009 ja 2012 
on annettu suositukset perusopetuksen laatukriteereistä, joilla on myös voinut 
olla vaikutusta ryhmäkokoihin ja perusopetuksen kustannuksiin (Opetus- ja 
kulttuuriministeriö 2014b, 11). Tässä tutkielmassa on kuitenkin kontrolloitu 
myös aikavaikutukset, joten jos nämä muut uudistukset ovat vaikuttaneet sa-
malla tavalla kaikkiin kuntiin, ei niistä ole haittaa tämän tutkielman tulosten 
luotettavuudelle. 
 Tässä tutkielmassa on analysoitu vain avustusten keskimääräisiä vaiku-
tuksia perusopetuksen kustannuksiin vuosina 2008-2015. Aiemmassa kirjalli-
suudessa on kuitenkin havaittu, että pidemmän aikavälin vaikutukset voivat 
olla hyvin erilaisia (Gordon 2004; Fischer & Papke 2000). Esimerkiksi Gordonin 
(2004) tulosten mukaan avustusten vaikutus katoaa pidemmällä aikavälillä. 
Näiden pidemmän aikavälin vaikutusten selvittäminen olisi luonnollinen jatko-
tutkimuksen kohde.  
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LIITTEET 

LIITE 1 Osan 5.1 kuvailevat tunnusluvut 

 
  

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2008 283 18.32 2.61 5.71 23.45 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2010 288 17.75 2.68 6.30 25.07 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2013 290 17.49 2.53 6.78 23.78 

Ryhmäkoon ka alaluokilla 2016 288 17.61 2.93 6.00 24.60 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2008 251 16.28 2.20 4.48 20.09 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2010 270 16.08 2.19 5.38 22.31 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2013 266 15.33 2.06 7.48 19.77 

Ryhmäkoon ka yläluokilla 2016 275 14.57 2.52 1.50 19.36 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2008 283 11.85 10.41 0 42.00 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2010 288 9.28 10.06 0 65.22 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2013 290 7.10 9.60 0 57.14 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus alaluokilla, % 2016 288 7.10 9.32 0 50.00 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2008 251 2.46 4.16 0 20.81 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2010 270 2.11 4.90 0 60.66 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2013 266 1.31 2.45 0 15.94 

Yli 25 oppilaan ryhmien osuus yläluokilla, % 2016 275 1.67 3.11 0 25.00 

Avustus/oppilaat 2008 281 0 0 0 0 

Avustus/oppilaat 2010 281 0 0 0 0 

Avustus/oppilaat 2012 281 62.44 57.12 0 268.22 

Avustus/oppilaat 2015 281 36.28 34.36 0 143.67 

Oppilaita alaluokilla 2008 251 1301.75 2728.91 46 29183 

Oppilaita alaluokilla 2010 270 1237.44 2631.20 42 29047 

Oppilaita alaluokilla 2013 266 1278.12 2788.58 40 30503 

Oppilaita alaluokilla 2016 275 1299.20 2980.31 35 33463 

Oppilaita yläluokilla 2008 251 728.2629 1529.066 25 16883 

Oppilaita yläluokilla 2010 270 672.2778 1417.803 21 16141 

Oppilaita yläluokilla 2013 266 642.3647 1362.169 18 15380 

Oppilaita yläluokilla 2016 275 629.8691 1378.163 22 15615 

Ulkomaalaistaustaisten osuus, % 2008 281 1.64 1.35 0.20 10.00 

Ulkomaalaistaustaisten osuus, % 2010 281 1.92 1.55 0.30 11.20 

Ulkomaalaistaustaisten osuus, % 2013 281 2.42 1.96 0.30 13.60 

Ulkomaalaistaustaisten osuus, % 2016 281 2.87 2.34 0.50 17.00 

Työttömyys, % 2008 277 8.62 3.45 2.30 21.00 

Työttömyys, % 2010 278 10.53 3.14 3.70 21.10 

Työttömyys, % 2013 281 11.32 3.48 3.50 21.20 

Työttömyys, % 2016 281 12.78 3.32 4.10 22.30 
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Liite 2 Osan 5.2 kuvailevat tunnusluvut  
 

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

Kustannukset/oppilaat 2008 290 7339,1 1271,2 5026 14248 

Kustannukset/oppilaat 2009 290 7672,8 1388,0 5032 14288 

Kustannukset/oppilaat 2010 290 8359,8 1666,5 5530 20495 

Kustannukset/oppilaat 2011 290 8798,4 1857,2 5296 20436 

Kustannukset/oppilaat 2012 290 9224,1 2034,7 5879 24641 

Kustannukset/oppilaat 2013 290 9499,8 1982,9 6199 22210 

Kustannukset/oppilaat 2014 290 9688,0 2128,9 6582 23413 

Kustannukset/oppilaat 2015 290 9967,2 2309,4 6463 24778 

Avustus/oppilaat 2008 290 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avustus/oppilaat 2009 290 0,0 0,0 0,0 0,0 

Avustus/oppilaat 2010 290 45,0 41,4 0,0 241,4 

Avustus/oppilaat 2011 290 37,8 37,2 0,0 171,4 

Avustus/oppilaat 2012 290 62,0 55,8 0,0 259,2 

Avustus/oppilaat 2013 290 73,9 64,9 0,0 292,0 

Avustus/oppilaat 2014 290 91,7 78,8 0,0 326,6 

Avustus/oppilaat 2015 290 35,6 34,3 0,0 162,7 

Keskimääräiset tulot 2008 290 21918,2 3792,1 16058 53593 

Keskimääräiset tulot 2009 290 21857,6 3515,6 16786 48701 

Keskimääräiset tulot 2010 290 22760,4 3553,6 17666 51843 

Keskimääräiset tulot 2011 290 23770,3 3720,9 18471 56604 

Keskimääräiset tulot 2012 290 24455,4 3649,9 18582 54843 

Keskimääräiset tulot 2013 290 25132,0 3715,8 19537 56965 

Keskimääräiset tulot 2014 290 25733,3 3770,7 20015 58866 

Keskimääräiset tulot 2015 290 25870,4 3885,7 20215 60302 

Oppilaat 2008 290 1916,9 4092,4 59 47080 

Oppilaat 2009 290 1890,7 4042,6 50 46407 

Oppilaat 2010 290 1867,0 4022,7 40 46231 

Oppilaat 2011 290 1851,7 4008,7 34 45977 

Oppilaat 2012 290 1844,0 4016,4 33 46095 

Oppilaat 2013 290 1847,3 4066,7 28 46733 

Oppilaat 2014 290 1856,0 4141,4 29 47575 

Oppilaat 2015 290 1866,9 4228,5 30 48719 

Väkiluku 2008 290 18201,9 44850,2 837 576632 

Väkiluku 2009 290 18288,3 45329,2 834 583350 

Väkiluku 2010 290 18370,2 45766,1 831 588549 

Väkiluku 2011 290 18459,7 46297,2 802 595384 

Väkiluku 2012 290 18547,4 46906,2 773 603968 

Väkiluku 2013 290 18632,3 47532,3 763 612664 

Väkiluku 2014 290 18703,1 48127,5 761 620715 

Väkiluku 2015 290 18757,5 48698,6 761 628208 
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Liite 2 Osan 5.2 kuvailevat tunnusluvut (jatkuu) 

 

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2008 290 16,7 3,7 9,8 34,6 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2009 290 16,5 3,8 9,5 34,9 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2010 290 16,4 3,8 8,2 35,0 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2011 290 16,3 3,9 7,8 34,6 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2012 290 16,3 4,0 7,9 34,8 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2013 290 16,2 4,0 7,6 35,1 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2014 290 16,1 4,0 7,9 34,8 

Alle 15-vuotiaiden osuus, % 2015 290 16,0 4,1 8,0 34,7 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2008 290 62,9 2,9 53,8 72,0 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2009 290 62,7 2,9 52,8 71,9 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2010 290 62,3 2,9 52,3 71,5 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2011 290 61,6 2,9 52,4 71,0 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2012 290 60,9 2,9 49,5 70,6 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2013 290 60,1 3,0 49,1 70,1 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2014 290 59,3 3,1 49,8 69,8 

15-64-vuotiaiden osuus, % 2015 290 58,6 3,3 49,3 69,4 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2008 290 20,4 4,9 7,9 36,0 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2009 290 20,7 5,0 7,7 36,7 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2010 290 21,3 5,1 7,9 37,2 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2011 290 22,1 5,2 8,1 37,7 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2012 290 22,9 5,4 8,1 39,8 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2013 290 23,7 5,6 8,4 40,1 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2014 290 24,5 5,8 8,7 40,3 

yli 64-vuotiaiden osuus, % 2015 290 25,3 6,0 9,1 41,6 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2008 290 19,8 6,2 9,6 55,5 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2009 290 20,1 6,3 10,1 55,3 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2010 290 20,5 6,3 10,2 56,0 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2011 290 20,9 6,3 9,7 56,5 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2012 290 21,3 6,4 10,1 56,8 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2013 290 21,8 6,4 10,2 57,0 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2014 290 22,1 6,4 10,3 57,1 

Korkeakoulutettujen osuus, %  2015 290 22,3 6,4 10,6 57,1 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2008 290 1,3 1,0 0,1 6,8 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2009 290 1,4 1,1 0,2 7,8 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2010 290 1,5 1,2 0,1 8,8 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2011 290 1,6 1,3 0,1 9,3 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2012 290 1,8 1,4 0,1 9,5 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2013 290 1,9 1,5 0,2 9,9 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2014 290 2,0 1,5 0,3 9,6 

Ulkomaankansalaisten osuus,% 2015 290 2,1 1,6 0,3 10,6 
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LIITE 2 Osan 5.2 kuvailevat tunnusluvut (jatkuu) 

 

Muuttuja Vuosi N Keskiarvo Keskihajonta Min Max 

Työttömyysaste, % 2008 290 10,3 4,0 2,9 22,3 

Työttömyysaste, % 2009 290 12,7 3,8 4,1 24,8 

Työttömyysaste, % 2010 290 11,1 3,6 3,3 22,6 

Työttömyysaste, % 2011 290 10,6 3,6 3,4 22,9 

Työttömyysaste, % 2012 290 11,3 3,7 3,3 22,6 

Työttömyysaste, % 2013 290 13,1 4,0 4,8 24,5 

Työttömyysaste, % 2014 290 14,3 4,0 3,5 26,2 

Työttömyysaste, % 2015 290 14,6 3,9 3,7 24,5 

Lainakanta/asukas 2008 290 1625,7 949,4 0,0 4595,8 

Lainakanta/asukas 2009 290 1752,2 1020,4 0,0 5117,0 

Lainakanta/asukas 2010 290 1774,6 1038,4 0,0 5646,1 

Lainakanta/asukas 2011 290 1853,0 1051,2 0,0 5472,0 

Lainakanta/asukas 2012 290 2078,5 1125,3 0,0 5841,6 

Lainakanta/asukas 2013 290 2321,7 1181,0 0,0 6110,5 

Lainakanta/asukas 2014 290 2465,1 1232,1 0,0 7165,2 

Lainakanta/asukas 2015 290 2604,1 1282,8 0,0 7404,9 

Valtionosuudet/asukas 2008 290 1904,6 733,5 -8,0 3949,4 

Valtionosuudet/asukas 2009 290 2052,3 796,4 -13,2 4212,2 

Valtionosuudet/asukas 2010 290 2215,8 877,5 98,4 4932,9 

Valtionosuudet/asukas 2011 290 2282,2 896,0 122,5 4893,2 

Valtionosuudet/asukas 2012 290 2413,3 959,5 185,1 5148,1 

Valtionosuudet/asukas 2013 290 2508,7 1018,5 155,3 5357,0 

Valtionosuudet/asukas 2014 290 2555,3 1079,4 112,1 5416,1 

Valtionosuudet/asukas 2015 290 2548,3 1080,8 34,3 5372,6 
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LIITE 3  

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain alaluokilla vuonna 2008. 

 
LIITE 4 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain alaluokilla vuonna 2010. 
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LIITE 5 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain alaluokilla vuonna 2013. 
 
LIITE 6 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain alaluokilla vuonna 2016. 
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LIITE 7  

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain yläluokilla vuonna 2008. 
 
LIITE 8 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain yläluokilla vuonna 2010. 
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LIITE 9 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain yläluokilla vuonna 2013. 
 
LIITE 10 

 
Opettajatiedonkeruun kattaman oppilasmäärän ja Tilastokeskuksen tilastoiman  
oppilasmäärän yhteys kunnittain yläluokilla vuonna 2016. 
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