
30 T&Y talous ja yhteiskunta 3 | 2015

MARI KANGASNIEMI
Erikoistutkija

palkansaajien tutkimuslaitos
mari.kangasniemi@labour.fi

artikkeli

Eero lehto
Tutkimuskoordinaattori

palkansaajien tutkimuslaitos
eero.lehto@labour.fi

Kuvat
maarit kytöharju

KILPAILUTTAMISEN 
VAIKUTUKSET 

TYÖMARKKINOILLA 
– esimerkkinä bussiliikenne•

Julkisten palvelujen kilpailuttamisen toivotaan tehostavan niiden tuotantoa, mutta vaikutuksista palkkoihin 
ja työoloihin on vähemmän tietoa, eikä teoriakaan anna selvää vastausta siihen, millaisia muutoksia voidaan 
odottaa. Tutkimuksemme mukaan bussiliikenteen kilpailutus pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella 

ei ole juurikaan vaikuttanut palkkoihin tai jopa nostanut niitä, mutta se on lisännyt kiirettä, työn rasittavuutta 
ja kokemusta työpaikan epävarmuudesta. Tulos ei ole yllättävä, koska kohonneet tuottavuusvaatimukset 

johtavat helposti työolojen heikkenemiseen, mutta toisaalta tätä on kompensoitava palkkojen nousulla, jotta 
yritykset pystyisivät rekrytoimaan tarvitsemansa työvoiman markkinoilta.

Julkisen sektorin toimintoja on 
kasvavassa määrin kilpailutet-
tu tuotannon tehostamiseksi 
ja kustannuksien alentami-
seksi. Julkinen liikenne on 

eräs sektori, jolla on nähty luontevaksi 
ulkoistaa toiminta yksityisten yritysten 
hoidettavaksi. Bussiliikenteen kilpailutus 
Suomessa käynnistyi kaupunkiliikentees-
sä vuonna 1995 pääkaupunkiseudulla. 
Kunnan oman tai sopimusliikennettä 
ilman kilpailua harjoittavan yksityisen 
yrityksen tilalle haluttiin kilpailua, joka 
tehostaisi toimintaa ja alentaisi kustan-
nuksia.

Ennakkohypoteesi on, että kilpailu 
alentaa palkkoja. Kilpailua edeltävässä 
tilanteessa julkinen liikenne ja yksityinen 
sopimusliikenne ovat olleet kilpailulta 
suojassa, mikä on pönkittänyt yritys-
ten kannattavuutta ja ylläpitänyt niiden 
palkanmaksukykyä. Lisäksi kunnalliset 
työehtosopimukset ovat taanneet kunnan 
palveluksissa olleille kohtuullisen hyvän 

toimeentulon. Kilpailu leikkasi kannat-
tavuutta ja on tältä osin aikaansaanut 
tarpeen leikata palkkoja. Siltä osin kun 
kilpailu on taas kohentanut tuottavuutta 
muun muassa siten, että on vähennetty 
varalla olevaa henkilökuntaa, on syntynyt 
vastakkainen kannattavuutta ja palkan-
maksukykyä tukeva voima. 

Voisi kuvitella, että palkkoja alenta-
vat voimat kuitenkin dominoisivat. On 
myös otettava huomioon, että kilpailu-
tukseen osallistuvatkaan yritykset eivät 
voi asettaa yksipuolisesti palkkoja edes 
työehtosopimusten asettamissa rajoissa, 
vaan ne määräytyvät markkinoilla, joilla 
on muitakin toimijoita. Niin ikään kul-
jettavat toimivat koko ajan vapailla työ-
markkinoilla. Tämän mukaan heillä on 
oikeus yrittää hakeutua johonkin muu-
hun työpaikkaan, jos palkka ja työolot 
heikkenevät. 

Lopullinen palkkataso riippuu myös 
siitä, kuinka paljon linja-auton kuljetta-
jista on kilpailua alueella ja miten am-
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matillisesti pätevien kuljettajien tarjonta 
kehittyy. On mahdollista, että palkkata-
so ei juuri muutu, koska kilpailutukseen 
osallistuvien yritysten pitää joka tapauk-
sessa maksaa samaa palkkaa kuin muut 
toimialalla vastaavista töistä. Toisaalta 
kilpailutuksen myötä kuljettajien työn-
antaja ja sen kohtaama toimintaympäris-
tö muuttuvat merkittävästi, millä saattaa 
olla varsin merkittäviä vaikutuksia työ-
hyvinvointiin ja erilaisiin työelämän laa-
dullisiin tekijöihin.

Olemme tutkimuksessanne selvittä-
neet, miten bussikilpailu pääkaupun-
kiseudulla, Tampereella ja Turussa on 
vaikuttanut työntekijöiden palkkoihin. 
Tarkastelumme kattaa vuodet 1994–2011. 
Tulosten perusteella näyttää siltä, että 
palkkavaikutukset ovat olleet kaiken 
kaikkiaan suhteellisen vähäisiä. Lisäksi 
olemme selvittäneet kilpailuttamisen 
vaikutusta työoloihin. Näistä tuloksista 
voidaan saada viitteitä siitä, mitkä teki-
jät selittävät palkkatutkimuksesta saatua 
hieman yllättävää tulosta.

 Kilpailutuksen työmarkkinavaikutuk-
sista on verrattain vähän tutkimuskirjal-
lisuutta. Mainittakoon, että ulkomailla 
esimerkiksi Englannissa (Matthews et 
al. 2001) kilpailutus ja sääntelyn purku 
alensi merkittävästi kuljettajien palkko-
ja. Samansuuntaisia tuloksia on saatu ul-
koistuksesta eri toimialoilla (Jensen ja 
Stonecash 2002) ja esimerkiksi Aust-
ralian paikallishallinnosta (Walsh ja 
O’Flynn 2000). Longvan ja Olsenin 
(2008) tekemien havaintojen mukaan 
ulkoistus ( ja siihen liittyvä kilpailutus) 
ei kuitenkaan olisi alentanut bussinkul-
jettajien palkkoja Norjassa.

Miten bussikilpailu pää-
kaupunkiseudulla, Tampereella 

ja Turussa on vaikuttanut 
työntekijöiden palkkoihin vuosina 

1994–2011?

JULKISEN LIIKENTEEN 
KILPAILUTTAMINEN SUOMESSA
Pääkaupunkiseudulla julkisen bussilii-
kenteen kilpailuttaminen käynnistyi alu-
een seutuliikenteessä vuoden 1995 alusta. 
Aluksi kilpailu koski vain muutamia seu-
tuliikenteen linjoja. Kilpailuun osallistui-
vat mm. Vantaan liikenteen vuonna 1994 
ostanut (Ruotsin valtion omistama) Lin-
jebuss1 sekä TransBusin (vuonna 1994) 
ja Espoon Auton vuonna 1995 hankkinut 
ruotsalainen Swebus2. Kun kilpailu laa-
jeni Helsingin sisäisille linjoille, siihen 
liittyi myös Helsingin kaupungin omista-
ma Suomen Turistiauto Oy. Vielä vuoteen 
2004 Helsingin sisäisillä reiteillä liiken-
nöi myös Helsingin kaupungin omistama 
HKL-bussiliikenne, joka vuoden 2005 
alusta yhdistyi Suomen Turistiauto Oy:n 
kanssa Helsingin Bussiliikenne Oy:ksi.  

Pääkaupunkiseudun sisäisen liiken-
teen kilpailuttaminen alkoi vuonna 1995 
ja on sen jälkeen laajentunut kattamaan 
kaikki linjat. Vuoteen 2002 mennessä 
koko pääkaupunkiseudun bussiliikenne 
oli jo kilpailutuksen piirissä muutamia 
yksittäisiä poikkeuksia lukuun ottamat-
ta.

Joukkoliikenteen kilpailutus alkoi Tu-
run sisäisessä liikenteessä vuonna 1995 
(yhdellä vuorolla) ja alkoi laajentua 
muilla linjoilla vaiheittain vuodesta 1999 
lähtien. Merkittävä osa Turun bussilii-
kenteestä on yhä kilpailun ulkopuolella. 
Vuodesta 2009 alkaen kilpailun ulko-
puolista liikennettä on hoitanut Turun 
Linja-autoilijain Osakeyhtiö ja Turun 
Kaupunkiliikenne Oy (tätä ennen Turun 
Liikennelaitos). 

Tampereella kilpailutus alkoi vuonna 
2006 ja kilpailun ulkopuolista liikennet-
tä hoitaa kaupungin omistama yksikkö, 
Tampereen kaupunkiliikenne. Tämä 
tutkimus tarkastelee vuotta 2010 ja sitä 
edeltäviä vuosia aina vuoteen 1993. Näin 
joukkoliikenteen kilpailun laajeneminen 
vuoden 2010 jälkeen esimerkiksi Ouluun 
ja Jyväskylään ei koske tätä tutkimusta.

TUTKIMUKSEN AINEISTO JA 
MENETELMÄT
Kilpailuttamisen palkkavaikutuksia on 
tutkittu aineistolla, johon on yhdistetty 
tietoja palkkarakenneaineistosta ja ns. 
FLEED -otoksesta ja FLEED-kokonais-
aineistosta sekä edellä kuvattua tietoa 
kilpailutuksen etenemisestä eri paikka-
kunnilla. Koska ei ole mielekästä ja tar-
peellista verrata tutkittavien yritysten 
palkkakehitystä kaikkien toimialojen 
ja palkansaajien palkkoihin, tutkitta-
va aineisto on rajattu siten, että siihen 
on sisällytetty kohderyhmä ja joukko 
samankaltaisia henkilöitä vertailuryh-
mäksi. Kohderyhmään kuuluvat ne hen-
kilöt, jotka koska tahansa tutkittavana 
ajankohtana ovat työskennelleet kulje-
tusalan ammateissa niissä yrityksissä, 
jotka ovat joskus kyseisen ajanjakson 
aikana osallistuneet bussiliikenteen kil-
pailutukseen. Vertailuryhmään kuuluvat 
vastaavasti henkilöt, jotka ovat joskus 
kyseisenä ajankohtana työskennelleet 
liikennealan ammateissa, mutteivät ky-
seisissä yrityksissä.

Erikseen kerättyyn kilpailuaineistoon 
on laskettu kullekin vuodelle kilpailu-
tukseen osallistuneiden yritysten paik-
kakunnalla ajamat linjakilometrit, kilpai-
lutettu osuus kunkin yrityksen omasta 
liikenteestä, yrityksen osuus alueen julki-
sesta liikenteestä ja kilpaillun liikenteen 
osuus alueella edellä mainittujen yritys-
ten osalta. Näistä käytetään analyysissä 
kilpailulle altistumisen mittareina. 

Tiedot yksilöiden tuntipalkasta on saa-
tu palkkarakenneaineistosta, joka sisältää 
yksityiskohtaisia tietoja palkansaajien 
ansioista ja ansioiden muodostuksesta 
sekä taustatietoja työnantajista ja työ-
suhteista. Tiedot ovat kunkin vuoden 
viimeiseltä neljännekseltä. Varsinainen 
Palkkarakenneaineisto alkaa vasta vuo-
desta 1995, ja vuoden 1993 ja 1994 tietoja 
on täydennetty Palkkarakenneaineiston 
pohjana olevista Teollisuuden Työn-
antajien ja kunnallisten työnantajien 
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palkka-aineistosta. Kaikille henkilöille 
ei löydetty näistä aineistoista palkkatie-
toja, joten käytetyssä paneelissa olevien 
henkilöiden määrä on hieman pienempi 
ennen vuotta 1995. Taustatietoja henki-
löistä on saatu ns. FLEED -aineistosta, 
jossa on tietoja henkilöiden perusomi-
naisuuksista, perheestä, asumisesta, työ-
suhteista, työttömyysjaksoista, tuloista ja 
koulutuksesta. Henkilötiedot linkittyvät 
vuoden lopun työsuhteen perusteella yri-
tys- ja toimipaikka-aineistoihin.

Kokonaisuudessaan tutkimusaineisto 
on muodostettu siten, että ensin on poi-
mittu yritystunnusten avulla ns. FLEED-
kokonaisaineistosta kaikki henkilöt, jotka 
joskus vuosina 1993–2010 olivat töissä 
kuljetusalan ammateissa kilpailutuksen 
piirissä olevissa yrityksissä. Näille hen-
kilöille haettiin kaikki kyseisen henkilön 
tiedot vuosille 1993–2010 palkkaraken-
neaineistosta ja täydentävistä palkka-ai-
neistoista, siis sekä kilpailutuksen alaisis-
sa yrityksissä että muualla työskentelyn 
ajalta. Lisäksi haettiin vertailukohdaksi 
FLEED -otoksesta kaikki joskus kyseisi-
nä vuosina kuljetusammateissa toimineet 
(sekä havainnot joiden aikana he työs-
kentelivät kuljetusammatissa että muis-
sa ammateissa työskentely) ja vastaavat 
palkkarakenneaineiston havainnot. Tut-
kimuksessa on käytetty menetelmää, jos-
sa erotetaan eri tekijöiden vaikutus palk-
katasoon ja tarkastellaan, vaikuttaako 
kilpailuttamiselle altistuminen erikseen 
palkkaukseen. Tilastollisessa mallissa se-
litetään palkkoja yksilön ominaisuuksilla 
(sukupuoli, koulutus, ikä), ammattialalla 
(kuljetus ja muut), seutukunnalla ja ha-
vaintovuodella sekä kilpailulle altistu-
mista selittävillä muuttujilla.

Taustaolettamuksena on, että palkat 
saattavat olla eri tasolla ja nousta eri 
vauhtia eri seutukunnilla ja kuljetus-
alalla ylipäänsä verrattuna muihin aloi-
hin ja että kilpailutukseen osallistuvien 
yritysten palkkataso voi poiketa muista 
lähtökohtaisesti. Mikäli kilpailuttamisen 

piiriin tulevissa yrityksissä palkkojen 
nousuvauhti kuitenkin poikkeaa kilpailu-
tuksen alkaessa ja laajentuessa siitä, mitä 
se olisi kyseisellä seutukunnalla ottaen 
huomioon kuljetusalan yleinen palkka-
kehitys ja työntekijöiden ominaisuudet, 
nämä erot tulkitaan kilpailutuksesta joh-
tuvaksi. Tässä otetaan huomioon myös se, 
että vaikutuksen voi olettaa olevan sitä 
voimakkaampaa, mitä suurempi altistus 
kilpailulle on.

Kilpailutuksen vaikutuksen 
palkkoihin pitäisi näkyä erona 

seutukunnan kuljetusalan yleisestä 
kehityksestä, ottaen huomioon 

kuljettajien ominaisuudet.

Analyysissä voidaan myös erikseen ottaa 
huomioon kunkin henkilön yksilöllinen, 
yli ajan keskimääräinen palkkataso, jonka 
taustalla olevia tekijöitä ei voida suoraan 
mitata. Esimerkiksi kilpailumittareiden 
kertoimia ei tällöin voi vääristää se, että 
kyseiset yritykset saattaisivat esimerkiksi 
kilpailutuksen edetessä palkata erityisen 
tuottavia kuljettajia, vaan kilpailutuksen 
vaikutusta mittaava kerroin määräytyy 
ainoastaan henkilöiden palkoissa tapah-
tuvien muutosten pohjalta eikä yritysten 
työntekijäaineksen muutoksen vaikutuk-
sesta. 

KILPAILUTUKSEN VAIKUTUKSET 
PALKKOIHIN
Tulokset osoittavat, että kilpailutuksen 
vaikutus kuljetustyöntekijöiden palkkoi-
hin kilpailulle altistuneissa yrityksissä 
on mallin määrittelyistä riippuen nolla 
tai lievästi positiivinen. On huomatta-
va, että kuljetusalalla työskenteleviin 
verrattuna vertailukohta on toisaalta 
täsmällisemmin samankaltainen, mutta 
tuloksissa saattaa tällöin jäädä havait-
sematta kilpailun vaikutus kuljetusalan 
palkkoihin kyseisillä alueilla muissakin 

kuin kilpailuun osallistuvissa yrityksis-
sä. Tulosten valossa kilpailuttaminen 
siis johtaisi palkkojen nousuun ainakin 
kilpailuun osallistuvissa yrityksissä. Kun 
tarkastellaan muutoksia palkoissa vakioi-
den henkilöiden keskipalkka, vaikutukset 
jäävät pienemmiksi, mikä viittaa siihen, 
että jossain määrin kilpailulle altistuvat 
yritykset pystyvät valikoimaan ja palk-
kaamaan korkeapalkkaisimpia ja tuotta-
vimpia kuljettajia. 

Tulos vaikuttaa epäintuitiiviselta, 
mutta tuottavimpien kuljettajien vali-
koimisen lisäksi esimerkiksi kompensoi-
vien palkkaerojen teoria selittää, miksi 
epämukavammat työolot voivat johtaa 
tuntipalkan nousuun. Toisaalta jos kul-
jettajien tai työtuntien määrä vähenee 
tai tuottavuus kasvaa paljon, kasvanut 
tuntipalkka ei merkitse suurempia kus-
tannuksia.

Kilpailutuksen vaikutukset voivat 
ulottua epäsuorasti myös muihin kulje-
tusalan työpaikkoihin. Tulokset saattavat 
siten olla harhaanjohtavia, jos tätä ei ote-
ta huomioon. Jos kilpailutus laskee pai-
kallisesti kuljetusalan palkkoja ylipäänsä, 
näennäinen nousu kyseisten yritysten 
palkoissa voi johtua esimerkiksi siitä, että 
kyseiset yritykset palkkaavat tuottavim-
mat henkilöt hieman muita korkeammal-
la palkalla. Tämä voidaan tarkistaa lisää-
mällä muuttuja, joka mittaa kilpailutetun 
liikenteen osuutta koko alueella, ja joka 
on siis nollasta poikkeava kilpailutuksen 
alettua kyseisissä seutukunnissa myös 
niillä kuljetusalan työntekijöillä, jotka 
eivät työskentele kilpailutukseen osal-
listuvissa yrityksissä. 

Tällaisen muuttujan lisääminen vai-
kuttaa yritystason kilpailulle altistumi-
sen tuloksiin verrattain vähän, mutta ky-
seisen muuttujan kertoimet koko alueen 
kohdalla ovat negatiivisia, eli kilpailutuk-
sen laajeneminen on mahdollisesti aihe-
uttanut kaikkien kuljetusalan palkkojen 
laskun suhteessa palkkojen yleiseen 
tasoon kyseisillä alueilla. Vaihtoehtoi-
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sesti syynä voi olla myös muista syistä 
yhtäaikainen kuljetustyöntekijöiden 
palkkojen nousun hidastuminen kysei-
sissä seutukunnissa. Pelkkää kuljetusalaa 
analysoimalla osalta tällaisten vaikutus-
ten erottaminen ei ole mahdollista, koska 
kilpailuttamistrendi on samanaikainen 
alueellisten palkkatrendien kanssa.

On huomioitava, että suuruusluokal-
taan vaikutukset ovat joka tapauksessa 
pienehköjä: suurimpienkin kertoimien 
kohdalla ne merkitsevät, että kilpailutuk-
sen laajeneminen nollasta kaiken alueen 
julkisen liikenteen kattavaksi merkitsee 
kahden ja puolen prosentin nousua tun-
tipalkkaan. Yrityksen linjakilometrien 
kilpailutusosuuden kasvaessa nollasta sa-
taan prosenttiin suurin havaittu vaikutus 
palkkoihin oli 1,9 prosenttia. Käytännös-
sä muutokset ovat vuosi- ja yritystasolla 
olleet paljon tätä pienempiä. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että 
kilpailutuksen vaikutukset palkkaukseen 
ovat olleet vähäisiä, mutta kumminkin 
(tilastollisesti merkitsevästi) positiivi-
sia. Ei siten ole ainakaan todennäköistä, 
että kilpailutus olisi laskenut tuntipalk-
koja. Kilpailutuksen työmarkkinavaiku-
tukset ovat kuitenkin mitä ilmeisimmin 
näkyneet ennen kaikkea henkilöstön 
työskentelyolosuhteissa ja kokemassa 
stressissä kuin niinkään suoranaisesti 
palkkauksessa.

Entistä kiireisemmät aikataulut ja 
heikommat työolot ovat mahdollisesti 
jossain määrin kompensoituneet hie-
man korkeammilla palkoilla. Tämä il-
miö palkkakompensaatiosta on yleinen 
ja hyvin tutkittu.3 Yksi syy siihen, miksi 
ulkoistaminen ja kilpailutus on alentanut 
palkkoja anglosaksisissa maissa, muttei 
Suomessa eikä Norjassa, on työmarkki-
nainstituutioissa. Ay-liikkeen heikkous ja 
palkkojen yleissitovuuden puuttuminen 
lisännee palkkojen joustoa alaspäin esi-
merkiksi Englannissa varsinkin silloin, 
kun toimialalla tapahtuu merkittäviä 
rakenteellisia muutoksia. Työolosuhtei-

den muutoksia selvitimme tarkemmin 
pääkaupunkiseudun bussinkuljettajille 
suunnatulla kyselyllä. 

BUSSINKULJETTAJIEN TYÖTYYTY-
VÄISYYS ON KESKIMÄÄRÄISTÄ ALEMPI
AKT:n ja JHL:n bussinkuljettajajäse-
nille pääkaupunkiseudulla lähetettiin 
kyselylomakkeet marraskuussa 2014. 
Lomakkeita lähetettiin 2887 ja niistä 
palautettiin 567 eli vastausprosentti oli 
19,6. Kyselyssä hyödynnettiin vertailta-
vuuden vuoksi suurelta osin Haataisen 
(2003) käyttämiä kysymyksiä. Haataisen 
tutkimuksessa selvitettiin kilpailutuksen 
vaikutuksia sen juuri alettua, ja olemme 
myös verranneet tuloksia niihin, jotta 
nähtäisiin ovatko kilpailun vaikutukset 
viime vuosina olleet oleellisesti erilaisia 
aiempaan verrattuna.

”Suurimmiksi uhiksi 
koettiin irtisanomisen uhka, 

työttömyyden uhka ja 
ennakoimattomat muutokset.”

Erittäin tyytyväisiä tai tyytyväisiä työ-
hönsä oli 70 prosenttia bussinkuljettajis-
ta. Erittäin tyytyväisiä oli 15 prosenttia. 
Tämä on kuitenkin vähemmän kuin koko 
työssä olevan populaation kattavassa 
Työolotutkimuksessa 2013, jossa erit-
täin tyytyväisten osuus on 28 prosenttia. 
Kaikkiaan kyselyn tulosten perusteella 
näyttää siltä, että kilpailutuksen suu-
rimmat laadulliset vaikutukset liittyvät 
koettuun epävarmuuteen. Kyselyssä sel-
vitettiin esimerkiksi erilaisia työhön liit-
tyviä uhkia. Suurimmiksi uhiksi koettiin 
irtisanomisen uhka, työttömyyden uhka 
ja ennakoimattomat muutokset. Irtisa-
nomisen ja työttömyyden uhkaa koske-
vaan kysymykseen vastauksista verrat-
tuna voidaan päätellä, että näitä koettiin 
enemmän kuin työolotutkimuksen perus-
teella kaikkien työssäkäyvien keskuudes-

sa. Erityisesti paljon irtisanomisen uhkaa 
kokevien osuus on tilastollisesti merkit-
sevästi suurempi kuin työolotutkimuksen 
vastaavaan kysymykseen myönteisesti 
vastanneiden osuus.

Verrattuna Haataisen (2003) tulok-
siin vastaavanlaisesta kysymyksestä näyt-
tää siltä, että epävarmuus on kasvanut 
suhteessa kilpailutuksen alkuaikoihin. 
Haataisen mukaan kolme suurinta uh-
kaa kuljettajille olivat työkyvyttömyyden 
uhka (63 prosenttia vastasi paljon tai jon-
kin verran), uhka varikon vaihtumisesta 
(60 prosenttia) ja irtisanomisen uhka (50 
prosenttia). Näihin kaikkiin oli suurempi 
osa vastannut myönteisesti tutkimukses-
samme.

”Epävarmuus on kasvanut 
suhteessa kilpailutuksen 

alkuaikoihin.”

Yli puolet kyselyyn vastanneista oli sa-
maa mieltä siitä, että heidän on ajettava 
yli nopeusrajoitusten ja että kiire hei-
kentää työilmapiiriä, aiheuttaa virheitä 
sekä lisää liikenneonnettomuus- ja työ-
tapaturmariskiä. Sen sijaan kuljettajat ei-
vät ole erityisesti selkeämmin samaa kuin 
eri mieltä siitä, että aikataulut ovat liian 
kireitä tai että kiire lisää sairauspoissa-
oloja. Kiireen osalta tilanne ei myöskään 
näytä heikentyneen oleellisesti kilpailu-
tuksen alkuaikoihin verrattuna, tai aina-
kaan vastaajat eivät koe asiaa niin.

Kyselyssä myös tiedusteltiin suoraan, 
minkälainen on kilpailutuksen suora vai-
kutus erilaisiin seikkoihin (kuvio 1). Kil-
pailuttamisen vaikutuksia arvioitiin use-
ammin positiiviseksi kuin negatiiviseksi 
vain työtovereiden välisten suhteiden, 
ammattitaitoa edistävän koulutuksen ja 
työntekijän ja lähimmän esimiehen väli-
sen suhteen osalta. Tyypillisesti vaikutus 
arvioitiin hieman useammin kielteiseksi 
kuin myönteiseksi, joskin kaikissa kysy-
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myksissä oli suhteellisen paljon vastaajia, 
joiden mielestä kilpailutuksella ei ollut 
vaikutusta. Kaikkein negatiivisimmaksi 
vaikutus arvioitiin työpaikan säilymi-
sen kohdalla, jossa 57,9 prosenttia arvioi 
kilpailutuksen vaikutuksen kielteiseksi. 
Tämä tulos oli myös negatiivisempi kuin 
Haataisen tutkimuksessa. Tulos on hie-
man yllättävä siinä mielessä, että kilpai-
lutuksen yhteydessä vuonna 1998 solmi-
tulla ns. Lonka-sopimuksella on pyritty 
takaamaan, että hävinneen liikennöitsi-
jän työntekijät voivat siirtyä voittaneen 
palvelukseen vanhoina työntekijöinä.

JOHTOPÄÄTÖKSIÄ
Ehkä hieman yllättävästi bussiliiken-
teen kilpailutus näyttää jopa hieman 
nostaneen kuljettajien palkkoja. Tämä ei 
kuitenkaan ole varsinaisesti ristiriidas-
sa teorian kanssa: kasvanut tuottavuus 
ja heikentyneet työolot ns. kompensoi-
vien palkkaerojen kautta saattavat nostaa 
palkkaa.

Kuvio 1. Vastaajien näkemykset kilpailutuksen vaikutuksista.
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Kaikkein kielteisimmäksi 
kilpailutuksen vaikutus arvioitiin 
työpaikan säilymisen kohdalla.

Kyselystä saatavat tulokset vahvistavat 
tätä näkemystä: pääkaupunkiseudun bus-
sinkuljettajat arvioivat kilpailulla olleen 
lähinnä negatiivisia vaikutuksia kiireelli-
syyteen, työolosuhteisiin ja työn rasitta-
vuuteen. Tilanne ei kuitenkaan sinänsä 
ole oleellisesti heikentynyt Haataisen 
tutkimukseen (2003) verrattuna. Kilpai-
luttamisen eräs merkittävä negatiivinen 
henkilöstövaikutus on myös kokemus 
epävarmuudesta. Näyttäisi siltä, että 
bussinkuljettajat kokevat irtisanomisen 
uhan suuremmaksi kuin työssä olevat 
keskimäärin. Myös verrattuna aiempaan 
Haataisen tutkimukseen merkittävimpiä 
negatiivisia muutoksia olivat lisääntyneet 
uhat, mm. kysymys työpaikan säilyvyy-
destä. •
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