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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.  

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

•  Seurauksena on, että yhteiskunnallinen valta, sosiaalinen 
rakenne ja markkinaehtoisten hyödykkeiden tuotanto ja 
jakautuminen muuttuvat – oletusarvoisesti tasa-
arvoisempaan tai ainakin laajapohjaisempaan suuntaan. 

•  Moninaisuus: jakamistaloutta syytetty sekä valtiovaltaisesta 
libertarismista että kommunismista! 



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

•  Vertaistalous 
•  Osallistumistalous 

•  Kansalaistalous   

•  Solidaarisuustalous 
•  Keikkatalous 

•  Kiertotalous 
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Jakamistalous   
(sharing economy) 
•  a) jakaminen tarvitsijoiden kesken 

•  Panttipullojen keruusäiliöt, ruokahävikki (Yhteinen pöytä, Kallion safkat 
kiertoon?), (netti)kirpputorit, aikapankit, Nappi Naapuri 

•  Miten kehittää sosiaalista jakamistaloutta eli sellaista, joka hyödyttää 
vähäosaisia? 

•  Pitäisikö jakamistalous integroida sosiaalipolitiikkaan ja kaupunkipolitiikkaan ja 
miten? 

•  Miten köyhät ja köyhyys saavat paikan kaupunkitilassa: leipäjonon 
jakamistalousversio? 

•  b) jakaminen resurssien tehokkaana käyttönä 
•  Kuinoma, Herttoniemen lainaamo, aikapankit, Nappi Naapuri, PiggyBaggy 
•  Prosumerismi (producer + consumer = prosumer) 
•  Vertaistuotanto (esim. Wikipedia) 
•  Asuinalueiden jakamistalouden koordinaatio ja resilientti kaupunki. 
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Alustatalous (platform economy) 
 
•  Tietojärjestelmä eri toimijoiden hyödynnettäväksi 
•  a) isot yleiset, geneeriset alustat 

•  Facebook ym. some, käyttöjärjestelmät 
•  Kilpailevat ekosysteemit 

•  b) alakohtaiset palvelualustat 
•  Uber, Airbnb, Ruokapiiri.fi, kimppakyytipalvelut 
•  Iso näkymä: liikkuminen palveluna (MAAS) 

•  Käyttääkö yleisalustaa vai kehittääkö oma tilausjärjestelmä? (esim. 
nettikirpparit, REKO-renkaat, ruokapiirit, kimppakyydit) 

•  Verotusongelmat  
•  Digitalisoituvalla palvelukentällä monia tilallisia vaikutuksia: esim. majoitusalan 

disruptio, henkilöautojen määrän väheneminen 
•  Kaupunki voisi koota Airbnb-majoittajat yhteen ja käyttää 

matkailumarkkinointikanavana tai kehittää niistä autenttisen matkailun klusterin 

29.4.16 6 



www.helsinki.fi 

Vertaistalous  
(peer-to-peer economy) 
 
•  Tasavertaisten yksilöiden vaihtoa ilman välikättä 
•  REKO-renkaat, ruokapiirit, (netti)kirpputorit, 

kimppakyydit, tavaranvaihtopalvelut, aikapankit 
•  Jakelu ja vaihto tarvitsevat ilmaisia tai halpoja 

sisä- ja ulkotiloja, kaupan disruptio tyhjentäisi 
kauppatiloja 

•  Julkisten tilojen hallinnointi ja luvitus, 
vertaistalouden integrointi kaupungin 
palvelutiloihin (esim. kirjasto) 
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Osallistumistalous  
(participatory economy, wikinomics) 

•  Hyödykkeiden tuottaminen, jakaminen ja kuluttaminen 
sosiaalisessa mediassa 

•  Kollektiivisuus ja joukkoistaminen 
•  Materiaalinen hyödyketuotanto tarvitsee tiloja 
•  Avoin data palvelee kumppanikoodareita ja haktivisteja 

(Helsinki Region Infoshare, hackathonit) 
•  Joukkorahoituspalvelut mahdollistavat osallistumisen 

esim. palvelutuotantoon (Mesenaatti.me, Ehta Raha, 
Vauraus Suomi, Kickstarter) 

•  Pitäisikö huomioida kaupunkien palvelutuotannossa ja 
elinkeinopolitiikassa? (kaupunki suosittelijana, suojelijana) 
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Kansalaistalous  
(civic economy) 
•  1) Kansalaiset yhteiskunnan ongelmien ratkojina, 2) 

paikallisuus, 3) yrittäjähenki yleisenä kansalaisuutena, 4) 
sosiaaliset tavoitteet ja 5) palveluja joita muut eivät tuota 

•  Innovaatioekosysteemit, ekologiset elämäntaparyhmät, 
resilienssi 

•  Herttoniemen ruokaosuuskunta, Saaremme osuuskunta 
(Laajasalo), Pidä paikallisesta Herttoniemenrannassa! 

•  Kaupunki voi tarjota tiloja kansalaistoimijoille ja 
mikroyrityksille: varaamo.hel.fi -palvelu, Marian sairaala 

•  Paikallistalous, elinvoima ja resilienssi kaupungin 
intressissä 
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Solidaarisuustalous 
(solidarity economy, commoning) 

•  Arvon tuottaminen yhteisresurssien pohjalta 
•  ”yhteiset” (commons), autonomia suhteessa 

kapitalismiin, vastavuoroisuuden siteet (”taking 
back the economy”) 

•  Stadin aikapankki (osa 780 vaihtoryhmän 
järjestelmää), Suomen 
Solidaarisuustalousverkosto, yhteisö/
paikallisvaluutat 

•  Talous taloudessa ei viranomaisten suosiossa 
(verotus) 
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Keikkatalous 
(gig economy) 
•  Silpputöitä kysynnän (ja työntekijän tarpeen) 

mukaan tarjoava yritystoiminta 
•  Wolt, Foodora, Uber, Airbnb 
•  Vilkastuttavat kaupungin palvelutarjontaa: 

palvelee turismia ja luovaa luokkaa 
•  Töitä työttömille vai McJob oikeiden töiden 

tekijöille? 
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Kiertotalous  
(circular economy) 
•  Materiaalien ja niiden arvon pidennetty kierto 
•  Globe Hope, Recci 
•  Sitra: yksityinen kulutus kiertotalouden 

merkittävin sektori 
•  Second hand -kaupan liiketoimintapotentiaali 

vielä hyödyntämättä 
•  Kaupungin ilmastotavoitteiden kannalta tärkeää 
•  Sijoittuminen kaupunkitilaan sekä kivijalassa että 

teollisuusalueilla 
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Kiitos!	  
Lisä%etoa	  Kaupunkiak%vismi	  metropolin	  voimavarana	  -‐tutkimushankkeesta:	  

www.kaupunkiak%vismi.wordpress.com	  
www.Facebook/groups/kaupunkiak%vismi	  

pasi.maenpaa@helsinki.fi	  
	  

Jakamistaloudesta	  ks.	  
hBps://kaupunkiak%vismi.wordpress.com/2016/02/19/jakamistalouden-‐verotus-‐kaipaa-‐pohdintaa-‐ja-‐uusia-‐ratkaisuja/	  
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