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pohjoismainen malli  

 

8.3.2017 



15.00  Tilaisuuden avaus 
 Tutkimuspäällikkö Antti Alaja, Kalevi Sorsa säätiö &  
 dosentti Mats Nylund, Arcada 

 

15.15  Jakamistalouden pohjoismainen malli 
 Vastuullinen tutkija Pasi Mäenpää, Helsingin yliopisto & 
 toimintatutkija Maija Faehnle, Helsingin yliopisto ja SYKE 

 

15.45  Sääntelysokeus ja toimijuus jakamistaloudessa 
 Tutkija Jenna Päläs, Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta 

 

16.15  Tauko 
 

16.45  Jakamistalous ja osuuskunnat 
 Projektipäällikkö Antti Talonen, Synergos 

 

17.15  Paneelikeskustelu 
 

18.30    Seminaarin lopetus 
 

Ohjelma 



Vetäjänä hankevastaava Samuli Sinisalo, Kalevi Sorsa -säätiö 
 
Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes, Työeläkevakuuttajat 
Kansanedustaja Lauri Ihalainen 
Erityisasiantuntija Johanna Kotipelto, Valtioneuvoston kanslia 
Mats Nylund, Yrkeshögskolan Arcada 
Jenna Päläs, Lapin yliopisto 

Paneelikeskustelu 17.15-18.30	  





www.helsinki.fi 

Jakamistalouden 
pohjoismainen malli  

 
 

Jakamistalouden pohjoismainen malli -seminaari 8.3.2017 
Pasi Mäenpää & Maija Faehnle 

Kaupunkiaktivismi metropolin voimavarana -hanke 
Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos 

 

9.3.17 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Pasi Mäenpää 
Jakamistalous  5 



www.helsinki.fi 

Kaupunkiaktivismi metropolin 
voimavarana -hanke 

•  Miten kaupunkiaktivismit palvelevat kaupunkien 
kehittämistä (innovaatio, ekologia, osallisuus, 
yhteisöllisyys)? 

•  Miten kaupunkien kannattaa tukea ja hyödyntää niitä? 
•  Toimintatutkimuksella tietoa, välineitä, näkemyksiä ja 

aloitteita kansalaisten ja hallinnon fiksuun kohtaamiseen 



www.helsinki.fi 

1) Kaupunkien kansalaislähtöinen jakamistalous 
 
2) Jakamistalouden monet ulottuvuudet 
 
3) Visio: jakamistalouden pohjoismainen malli 
 
4) Jakamis/yhteistoimintatalouden T&K-verkosto 
 

9.3.17 7 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Kaupunkiaktivismi-hankkeen  
anti jakamistalouteen 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Kansalaisten itse organisoimaa ja omaehtoista yhteistoimintaa, 
joka 

•  tapahtuu yleensä järjestötoiminnan ulkopuolella 
•  luonteeltaan aloitteellista, proaktiivista ja rakentavaa  
•  suuntautuu ensisijaisesti toimintaan, ei poliittiseen 

mielipiteenmuodostukseen tai vaikuttamiseen 
•  nojaa tee-se-itse-henkeen ja commons-ajatteluun 
•  hyödyntää internetiä ja sosiaalista mediaa toiminnassaan ja 

järjestäytymisessään. 

~ vertaisverkosto, itseorganisoituminen, DIY-toiminta, commons, 
sosiaalinen innovaatio, ruohonjuuritason toiminta, kaupunginosaliike, 
yhteisötoiminta, uusosuuskunta, sosiaalinen yrittäjyys, jakamis/
yhteistyötalous 
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Kaupunkiaktivismi – mitä se on? 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Miksi aktivismi on lisääntynyt? 

•  Digitalisaatio + internet + some = toimijaverkostot 
•  Kuluttajuuden muutos: osallistuva kulutus, jakaminen 
•  Työn muutokset: luova työ, ulkoistaminen, 

mikroyrittäjyys, freelancerismi, co-working-tilat 
•  Ekologinen käänne: kierrätys, käänteinen 

infrastruktuuri 
•  Yritystoiminta: startup-henki, eettinen yrittäjyys 
•  Pettymys politiikkaan -> suora toiminta 

9.3.17 9 



Jeremiah Owyang, http://www.web-
strategist.com/blog/2016/03/10/honeycomb-3-0-
the-collaborative-economy-market-expansion-
sxsw/ 

Jakamistalouden keskiössä  
voimaantuneet kansalaiset  
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  Ravintolapäivä – anarkismista vientituotteeksi 
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Myyrmäki-liike – asuinalueen yhteisöllisyys  



Saaremme-osuuskunta: puoti & kahvila, nyt Saaremme-hyvinvointikeskus 

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Saaremme: paikalliset palvelut 
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14 
REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 



15.1.2017 15 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 



15.1.2017 16 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Aikapankit: Stadin aikapankki 
Palveluiden vaihto, vaihtoehtovaluutta “tovi” 

stadinaikapankki.wordpress.com/ 
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Joukkorahoitus – yhteisölliset hankkeet 
Suomi	  2015:	  joukkorahoitusmarkkina	  84,4	  m€	  (muu	  253	  m€).	  	  
USA:ssa	  joukkorahoitus	  kasvanut	  jo	  ohi	  perinteisen.	  (MesenaaB.me,	  	  
EhtaRaha,	  Vauraus	  Suomi)	  
 



15.1.2017 18 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Valtaajat: maailman muuttajat 
Nuorille tukea monenlaiseen toimintaan, Valtaajat-osuuskunta 

http://valtaajat.fi/ 



101 small ways you can improve 
your city 
The least you can do to make a big difference where you live 
  
http://www.curbed.com/2016/9/22/13019420/urban-design-community-building-placemaking  

Placemaking eli lähi- 
ympäristön parantaminen 



Jakamis/
alustatalous

-palvelut 
 
 

Tila-aktivismi 
 

Yhteisöaktivismi 

Digiaktivismi 

ITSE- 
ORGANISOITU
VA KAUPUNKI 

Kaupunki- 
tapahtumat 

Paikalliset 
liikkeet 

Kaupunki-
suunnnitte-

luryhmät 

Innovaatio- ja  
välittäjäyhteisöt 

Sosiaalinen 
vertaistuki 

Talon tai tilan 
 valtaajat, 
avaajat ja 
tuunaajat 

Artivismi 

Vertais-
kauppa, 

ruoanvälitys 

Palvelujen 
vaihto, vertais-

vuokraus 

Haktivismi 

Digiyhteiskunnan 
kehittäminen 

Julkisten palvelujen 
parantaminen 

Aktivismien 
välineiden 

kehittäminen 

Ekoliikkeet 
Aktivoiva 
viestintä 

 

Aktivismien 
tuki 

 

Vihreällä aktivismityypit, joihin 
erityisesti voi liittyä ekologisen 
kestävyyden edistämistä, 
”ekoaktivismit”  

Mäenpää ym., tulossa 
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KANSALAISET 

JULKINEN  
SEKTORI 

YKSITYINEN 
SEKTORI 

KOLMAS 
SEKTORI 

NELJÄS 
SEKTORI 

Aktivismi viriää 

Esim. someryhmä, 
tapaamiskäytäntö, 
osuuskunta,  
hanke 

vaikutetaan tavoitteisiin  
ja toimintatapoihin,  
käytetään yhdistystä tuenhakuun, 
perustetaan oma yhdistys, 
      kilpaillaan toimijuudesta ryhdytään asiakkaaksi, 

perustetaan mikro-, start 
up- tai yhteiskunnallinen 
yritys, vaikutetaan 
markkinoihin 

haetaan tietoa, lupia ja 
tukia, vaikutetaan 
toimintatapoihin, haastetaan 
toimintatapoja 

Mäenpää, Faehnle & Schulman, tulossa 
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Jakamistalous yhteiskunnallisena 
muutoksena – kansalaisnäkökulma 

•  Jakamistalous on osa mittavaa yhteiskunnallista muutosta, jossa 
sosiaaliset ja taloudelliset suhteet rakentuvat uudestaan, kun 
digitalisaatio mahdollistaa uusia toimijuuksia suhteessa  julkiseen 
valtaan ja markkinoihin.  

•  Seurauksena markkinaehtoisten hyödykkeiden tuotanto ja 
jakautuminen muuttuvat – oletusarvoisesti tasa-arvoisempaan tai 
ainakin laajapohjaisempaan suuntaan. 

•  Jakamistaloudella on kuitenkin kahdet kasvot: yhtäältä se 
voimaannuttaa kansalaisia toimimaan arvonmuodostuksen 
verkostoissa mutta toisaalta heikentää työntekijöiden asemaa 

•  Jakamistalous on yhtä aikaa taloutta ja sosiaalista, globaalia ja 
paikallista. Se tapahtuu sekä fyysisessä että virtuaalisessa tilassa ja 
näitä sekoittaen.  

•  Moninaisuus: jakamistaloutta syytetty sekä valtiovaltaisesta 
libertarismista että kommunismista! 



TYÖ	  

YHTEISÖ	   TEKNOLOGIA	  

YMPÄRISTÖ	  

Alustatalous	  	  
(plaGorm	  economy)	  

Digitaaliset	  ja	  
Letojärjestelmäpohjaiset	  palvelut,	  

jotka	  ovat	  interneLssä	  eri	  
toimijoiden	  käytössä	  

	  

Osallisuustalous	  (parLcipatory	  economy)	  
InterneLssä	  tapahtuva	  toiminta,	  joka	  liiQyy	  
hyödykkeiden	  ja	  palvelujen	  innovoinLin,	  

tuoQamiseen,	  kehiQämiseen,	  jakamiseen	  tai	  
kuluQamiseen	  verkon	  tarjoamilla	  markkinoilla	  

	  

Vertaistalous	  	  
(peer-‐to-‐peer,	  P2P	  economy)	  

Keskenään	  tasavertaisten	  yksilöiden	  (tai	  
muiden	  toimijoiden)	  vaihto	  ilman	  välikäQä	  

Kansalaistalous	  	  
(civic	  economy)	  
ViiQaa	  kansalaisten	  
voimaantumiseen	  	  ja	  

valtaistumiseen	  yhteiskunnan	  
ongelmien	  ratkojina	  etenkin	  
paikallisissa	  kysymyksissä	  	  

Solidaarisuustalous	  	  
(solidarity	  economy)	  

EeBsesL	  ja	  
yhteiskunnallisesL	  

suuntautunut	  käsite,	  jolla	  
tarkoitetaan	  pyrkimystä	  
tuoQaa	  yhteisön	  jäsenille	  
arvoa	  yhteisresurssien	  
(commons)	  pohjalta	  

Keikkatalous	  	  
(gig	  economy)	  

Kielteisessä	  merkityksessä	  käyteQy	  
käsite,	  joka	  merkitsee	  silpputöitä	  

tarpeen	  mukaan	  tarjoavaa	  
yritystoimintaa	  ja	  siihen	  liiQyviä	  

työsuhteita	  ja	  -‐oloja	  	  

Kiertotalous	  	  
(circular	  economy)	  

Taloudellisen	  toiminnan	  ala,	  jossa	  
pyritään	  resurssitehokkuuteen	  

pidentämällä	  materiaalien	  ja	  niiden	  
arvon	  kiertoa	  taloudessa	  	  

Talous,	  jossa	  resurssit	  pyritään	  
jakamaan	  tehokkaasL	  

	  

Jakamistalous	  (sharing	  economy)	  
	  

Talous,	  joka	  perustuu	  jakamiseen	  
tavaroita	  ja	  palveluita	  

tarvitsevien	  ihmisten	  välillä	  
	  

Yhteistoimintatalous	  
(collaboraLve	  economy)	  

Yhteistoiminnallinen,	  digitaalisia	  alustoja	  
hyödyntävä	  talous	  
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Suomi jakamistalouden kartalla 

•  Voimakas sääntelykulttuuri 
•  Vireä kansalaislähtöisen jakamisen kenttä 
•  Koulutettu väestö IT-valmiuksin 
•  Heikko valmius kaupalliseen alustatalouteen 
•  Jäykät työmarkkinat 
•  ”Byroslavia” – ja sen turhakin pelko 
•  Ekologinen painotus jakamistaloudessa 
•  Some merkittävä (vertaisverkkokauppa, REKO) 



Suomalaisen jakamistalouden 
luokittelu (Nylund 2016) 
Globaalit 
 	  

AirBnB, Uber, Couchsurfing 
 	  

Kauppapaikat 
 	  

Tori.fi, Huuto.net, (E-Bay)	  

Yhteisövetoiset 
 	  

Nappi Naapuri, Stadin aikapankki, Ravintolapäivä, Siivouspäivä, 
Saunapäivä, kimppakyyti.fi 
 	  

Liiketoiminta 
 	  

PiggyBaggy, Sharetribe, Ratti.fi, Swap.com, City Car Club, HBB 
 	  

Facebook 
 	  

Kallion Safkat kiertoon, Haaga kierrättää, Töölö kierrättää, Vuokra-asunnot 
Helsinki 
 	  

Kaupunki 
 	  

Kutsuplus, kirjasto (laajennettu kirjastotoiminta), Helsinki Region infoshare, 
Kierrätyskeskus 
 	  

Rajatapaukset 
 	  

Nearhood, Digiapuri, Split Finland, REKO-renkaat, Wolt, Foodora 
 	  

9.3.17 25 
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•  Laaja ja vahva kansalaisyhteiskunta (intressien 
välittäjä, edustaja, innovaattori) 

•  Vahva julkinen sektori ja sen laaja palvelutuotanto  
•  Kansalaisyhteiskunnan ja valtion tiivis suhde 
•  Laaja tuki hyvinvointivaltiolle 
•  Eettisyys ja yhteisöllisyys mukana start-up-

yrittäjyydessä 
•  PwC:n raportti 2/2017: ”Lisäksi kaivataan 

kehitysyhteistyömahdollisuuksia ministeriöiden 
kanssa.” 

9.3.17 26 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Visiona jakamistalouden 
pohjoismainen malli 



www.helsinki.fi/yliopisto 

•  Kansalaisten voimaantuminen ja vireä neljäs sektori 
•  Toimeentulomahdollisuuksien lisääntyminen ja 

monipuolistuminen 
•  Monimuotoisen yritystoiminnan tukeminen (osuuskunnat) 
•  Kotimaisten alustojen tukeminen vs ylikansalliset 
•  Ennustettava sääntely ja kannustimet 
•  Sekä jakamiseen kannustava verotus että verokertymän 

turvaaminen (ylikansallisuus, silpputulot) 
•  Kansalaistoiminnan tuki ja integrointi julkisvaltaan: 

hyvinvointivaltio 2.0 

 
Pohjoismaisen mallin tavoitteita 
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Jakamistalous ja 
hyvinvointipolitiikka 

•  Miten jakamistalouden tuoma resurssilisäys ohjataan 
sosiaalisesti kestävästi? 

•  Jakamistalouden toimeentulolisä pienituloisille ilman 
palkkatyön muuttumista toimeentulolisiä vaativaksi? 
(sääntely) 

•  Keskiluokkaisesta hyperkulutuksesta 
tarvepohjaiseen? (ekologia) 

•  Eettisestä kuluttamisesta solidaarisuustalouteen? 
(yhteisöllisyys) 



www.helsinki.fi/yliopisto 

Miten luoda kansalaisten 
jakamistaloudesta hyvinvointia? 

•  Yhteinen pöytä -hanke, hävikkiruokaravintola Loop, 
Kallion safkat kiertoon, hävikkiruokapiirit: voiko näitä 
kehittää leipäjonon jakamistalousversioksi? 

•  FB-ryhmät Apua vähävaraisille pääkaupunkiseudulla, 
Autetaan kun voidaan, Refugee Hospitality Club, 
Jouluapua, Avustuksia vähävaraisille: voiko integroida 
nettikirpputoreihin tai viedä kolmannen sektorin työtä 
joukkoistamisen suuntaan? 

•  Mushrooming-verkosto ym. työhuonekollektiivit: voiko 
keikkatyöelämää vastaan rakentaa  uusia 
vertaisturvaverkostoja? 

•  Panttipullojen keruusäiliöt: voiko kiertotalouden 
joukkoistamiselle luoda infraa tuomaan 
toimeentulomahdollisuuksia? 
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… vielä jakamistaloudesta hyvinvointia? 

•  Aikapankit ja Nappi Naapuri -yhteisöpalvelu: voiko 
integroida hoiva- ym. palveluihin? 

•  Korttelikeittiötoiminta: voiko liittyä asukastiloihin ja 
paikallisiin hyvinvointikeskuksiin? 

•  (Netti)kirpputorit: voiko ohjata sovelluskehityksellä 
tarvepohjaisemmaksi? 

•  Joukkorahoitus: miten integroida kaupunkien 
osallistuvaan budjetointiin? 

•  REKO-renkaat: miten lisätä ei-ammattimaisia 
toimeentulomahdollisuuksia? 
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Samansuuntaisia pyrkimyksiä 

•  http://thenextsystem.org: The framework of a civic 
economy of provision integrates the three basic practices 
of any human community: providing for one another, 
protecting one another, and creating meaning together 

•  Rachel Botsman: True-sharing = creating new forms of 
sharing (that are not happening on a market)  

•  Trebor Scholtz: Platform cooperativism equals a more 
humane workplace equals real benefits for workers 

•  Uber -> osuuskunta, Airbnb -> paikalliset alustat 
•  P2P Foundation, Michel Bauwens: BKT:n ulkopuoliset 

arvoregiimit  
•  Commons Assembly, Commons.fi, solidaarisuustalous 
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T&K TOIMINTA 
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T&K-verkosto 
117 henkilöä 

 
Kansalainen  44 (38%) 
Julkinen hallinto 17 (14%) 
Luottamushenkilö 1 (1%) 
Yksityinen sektori 13 (11%) 
Tutkija 39 (33%) 

Muu 3 (3%)  
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suodattaa ja jalostaa  
kentältä hallintoon 
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tekee julkisvallan 
toimia 

ymmärrettäväksi ja 
ennustettavaksi  

kentälle 

JULKINEN 
HALLINTO 

TUTKIMUS 

KANSALAIS- 
YHTEISKUNTA YRITYKSET 

VTT 

SYKE 

Helsingin 
yliopisto 

Tampereen 
yliopisto 

Arcada 

Lapin  
yliopisto 

Haaga-Helia 

Metropolia 

Helsingin 
kotimajoitus tmi 

Sharetribe Oy 

AirBnB 

Über 

Wolt 

Foodora  

Hävikkiruoka- 
ravintolat 

ResQ 

Luottamuksen 
löyly osk 

Ennakointiverkosto 

MeUskaltajat- 
verkosto 

Kalevi Sorsa -
säätiö 

Yhteinen pöytä 

Aikapankit 
 

Seurakunnat 
 

Kirpputorit 
Commons.fi 

Ehta Raha 

Lainaamot 

Ruokaosuus- 
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Tiedon jakaminen ja 
keskustelu 

jakamistalouden 
toimintaympäristöstä! 
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Yhteinen pöytä 
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DIAK 

Pellervo 

TUTKIMUS 



Ongelmien 
paikantaminen! 

Kehitysehdotusten 
muotoileminen ja 

edistäminen! 

JULKINEN 
HALLINTO 

KANSALAIS- 
YHTEISKUNTA YRITYKSET 

VTT 

SYKE 

Helsingin 
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Tampereen 
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Lapin  
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Wolt 
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TUTKIMUS 



www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Verkostolaisten yhteydenottoja 

•  Osallistava toimintatapa! – kiitos Ilse Manner! 
•  Verkoston visualisointi! – kiitos Piritta Hannonen! 
•  Kirjastolaitos mukaan! 
•  Tuoreen joukkorahoituslain tulkinta finanssivalvonnassa + 

rahoitusalan sääntely yleensä uudessa taloudessa 
•  For profit ja non-profit -kentät pitäisi erottaa toisistaan ja 

säännellä eri tavoin 
•  Pro bono -työtä ei pidä verkostossa edellyttää 

toimijakentältä 
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www.helsinki.fi/yliopisto 

 
Toiveita verkostolle ilmoittautuessa 

•  Konkreettista maailmanparannusta! 
•  Omia ideoita testattavaksi, yksityisten toimijoiden ideoiden tukemista, nopeita kokeiluprosesseja 

•  Julkisten jakamistalouspalvelujen kehittäminen 
•  Hankekumppaneita, tietoa ja tukea omaan hankkeeseen! 

•  Kehittämistä, verkostoitumista, vaikuttamista  
•  Seminaari sääntelymuutostarpeista!  

•  Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden (ja arvon) arviointi ja käyttäjänäkökulmat 
•  Oppia uudenlaisista yhteis- ja liiketoiminnan malleista!  

•  Tapahtumien tallentaminen ja käyttäminen kurssimateriaalina 
•  Säännöllistä yhteydenpitoa, monitieteistä keskustelua, tapaamisia  

•  Verkostolle olisi hyvä muodostaa facebook/linkedIn/yammer -ryhmä.  

•  Mahtavaa että tällainen kootaan kasaan!  Tervetullut aloite! Hyvä, että otitte vastuuroolin 
perustamisesta! Kiinnostava verkosto!  Mahtavaa että tällainen hanke on käynnistymässä. Hienoa, 
että tällainen verkosto kootaan! Tärkeä verkosto! Hienoa että verkosto saatiin näin pikaisella 
aikataululla kokoon!  Tällainen verkosto on hieno juttu ja luonteva osa nimenomaan tätä teemaa.  
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Pasi Mäenpää               Maija Faehnle @maija_f 
Etunimi.sukunimi@gmail.com     Etunimi.sukunimi@helsinki.fi 
 
 
 
 

KIITOS! 
 
 

Tervetuloa mukaan verkostoon!  
kaupunkiaktivismi.wordpress.com/jakamistalous 

kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
	  


