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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.  

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

•  Yhtä aikaa taloutta ja sosiaalista, globaalia ja paikallista, 
fyysistä ja virtuaalista – ja näitä sekoittaen.  

•  Moniulotteisuus: jakamistaloutta syytetty sekä valtiovaltaisesta 
libertarismista että kommunismista! 

•  Sääntely: sekä julkisvallan että kansalaisten mahdollisuudet 
vaikuttaa jakamistalouden markkinoihin 



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

Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Saaremme: paikalliset palvelut 
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REKO-renkaat – lähiruokaverkosto 



Luomulähiruokaa, ruokakassit viikoittain, kahvila noutopaikkana 

15.1.2017 6 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

Ruokaosuuskunta Oma maa 
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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.	  
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 
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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 
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Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

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

http://valtaajat.fi/ 
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Suomalaisen jakamistalouden 
luokittelu (Mats Nylund, Arcada) 
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 
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•  Jakamistalous voimaannuttaa kansalaiset uusiin 
toimijuuksiin (nettikauppias, palvelumuotoilija, 
verkostomanageri, yhteisömanageri) 

•  Yhteiskunnan pelikenttä muuttuu 
•  Neljäs sektori uutena kansalaisyhteiskunnan osana 

kolmannen sektorin rinnalla  
•  Järjestöjen ulkopuolella 
•  Some-ryhmät 
•  Pop-up 
•  DIY ja itseorganisoituminen 

15.1.2017 14 
Valtiotieteellinen tiedekunta / Henkilön nimi / 
Esityksen nimi 

 
Kansalaisten uudet toimijuudet 
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EU 6/2016: “Yhteistyötaloutta koskeva 
eurooppalainen toimintasuunnitelma” 

●  Matala kynnys markkinoille (luvitus, 
satunnaispalvelut) 

●  Alustoille vastuuvapaus palveluntarjoajien 
antamista tiedoista 

●  Ei kuluttajansuojavelvoitteita satunnaiselle 
toiminnalle 

●  Työlainsäädäntö kuuluu kansalliseen 
toimivaltaan 

●  Ei verovapauksia, yksinkertainen 
verotuskäytäntö, kirjanpitovelvoite alustoille 
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Suomi jakamistalouden kartalla 

•  Vahva julkinen sektori 
•  Heikko valmius kaupalliseen alustatalouteen 
•  Koulutettu väestö 
•  Hyvinvointiyhteiskunnan perintö ja perinne 
•  Ekologinen painotus jakamistaloudessa 
•  Somen merkitys (vertaisverkkokauppa, REKO) 
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Tavoitteeksi sosiaalinen 
jakamistalous! 
•  Miten jakamistaloutta ohjataan parantamaan 

taloudellista tasa-arvoisuutta? 
•  Miten jakamistalouden tuoma resurssilisäys ohjataan 

kestävästi? (vs hyperkulutus) 
•  Miten ohjata jakamistaloutta siten, että 

toimeentulomahdollisuudet paranevat eivätkä 
heikkene? (työelämän sääntely) 

•  Miten edistää jakamistalouden kykyä vaikuttaa 
väestöryhmien väliseen vuorovaikutukseen, 
solidaarisuuteen ja sosiaaliseen koheesioon? 

•  Kapitalismin uudistaminen? Omistamisesta 
jakamiseen? Eettisestä kuluttamisesta 
solidaarisuustalouteen? (yhteisöllisyys) 
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Sosiaalisen jakamistalouden ituja  
– tutkimuksessa 

•  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. 

•  Botsman: True-sharing = creating new forms of sharing (that are 
not happening on a market) … The people that provide the value 
in Sharing Economy are not getting rich, the platforms are. 

•  Trebor Scholtz: Platform cooperativism equals a more humane 
workplace equals real benefits for workers. 
https://medium.com/@trebors/platform-cooperativism-vs-the-
sharing-economy-2ea737f1b5ad#.zcfmt1biy 

•  Esim. Uber -> Arcade City ja AirBnB -> FairBnB (movement that 
seeks to encourage vacation rentals that comply with the 
principles of a fair, non-extractive and collaborative economy) 

•  Lohkoketjuteknologia? 
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Michel Bauwens: Four scenarios 
for the collaborative economy 
(https://vimeo.com/191648888) 

•  Super-peers – ”toiset ovat vertaisempia kuin toiset” (PM) 
• Kaksi keinoa siirtyä kohti for benefit -taloutta:  

 1) peer production licence 
 2) semi-closure of the commons – preferential treatment 
for ethical companies 

• BKT:n ulkopuoliset arvoregiimit tulisi noteerata ja ja 
mahdollistaa liikkuminen eri regiimien välillä 

• Maailman/Euroopan-laajuiset commonsit tulisi koota 
hallinnoiduksi järjestelmäksi (cosmo-localism, 
transvestment) 
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Sosiaalisen jakamistalouden ituja  
– käytännössä 1 

•  Yhteinen pöytä -hanke, hävikkiruokaravintola Loop, Kallion safkat 
kiertoon, hävikkiruokapiirit: voiko kehittyä leipäjonon 
jakamistalousversio? 

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

•  Mushrooming -verkosto ym. työhuonekollektiivit: freelancerien 
sosiaalinen turvaverkko 

•  Isola et al 2016: ”Asuinlähiöissä, leikki- ja koirapuistoissa tai 
kantakapakoissa oli syntynyt erilaisia jakamistalouksia, joissa 
vaihdettiin palveluksia, tietoa ja taitoa, esimerkiksi astioiden pesua 
leipäjonokäynteihin ja työllistymis- ja harrastusvinkkejä” 

•  Panttipullojen keruusäiliöt: voiko luoda infraa kiertotalouden 
joukkoistamiselle? 
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Sosiaalisen jakamistalouden ituja  
– käytännössä 2 

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

•  Korttelikeittiötoiminta (Kallio)(ks. Silvasti): voiko liittyä 
asukastiloihin ja hyvinvointikeskuksiin? 

•  (Netti)kirpputorit: voiko kehittää sovelluskehityksellä 
tarvepohjaisemmaksi? 

•  Joukkorahoitus: miten luoda ja tukea innostusta 
sosiaalisin perustein? miten integroida osallistuvaan 
budjetointiin? 

•  REKO-renkaat: miten lisätä ei-ammattimaista 
tuotantoa? 
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Kaupunkien mahdollisuuksia 1 

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

•  Julkisten tilojen hallinnointi ja luvitus yleensä 
kehittämiskohteina (tilakeskuksen tehtävänkuva?) 

•  Vertaistalouden integrointi kaupungin palveluihin (kirjasto) 
•  Vertaistalouden huomiointi kaupungin palveluissa ja 

elinkeinopolitiikassa? (kaupunki suosittelijana, suojelijana) 
•  Kaupunki voisi koota Airbnb-majoittajat yhteen ja käyttää 

matkailumarkkinointikanavana tai kehittää niistä 
autenttisen matkailun klusterin 
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Kaupunkien mahdollisuuksia 2 
•  Tuija Toivola: Soul kannustaa 

yhteiskäyttöautotoimijoita yhteiseen standardiin ja 
sähköautoihin 

•  Birmingham osallistaa kaupunkilaisia 
jakamistalouteen ruohonjuuritasolla 

•  Hybridiordanisaatiot ja -palvelut (Billis 2010): 
kansalaistoimijat mukaan palvelutuotantoon (esim. 
aikapankkien, Nappi Naapurin ja PiggyBaggyn 
integroiminen kaupungin palveluihin) 

•  Bauwens ja commons-rakenne: “Partner State” 
commons-aluetta muodostamassa (metaeconomic 
networks) 
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Esimerkki sääntelyn haasteista: 
jakamistalouden verotuksen neljä 
pulmaa 

1) Silpputulojen verotus aiheuttaa enemmän 
kustannuksia kuin tuo verotuloja  
2) Silpputulojen ilmoittaminen on työlästä, jolloin syntyy 
harmaata taloutta 
3) Ilmoittamisen työläys viestii byrokratiasta, joka voi 
rapauttaa yleistä veromoraalia ja ehkäistä taloudellista 
toimeliaisuutta, myös verovapaata 
4) Verkkopalveluja tarjoavat yritykset maksavat 
veronsa muualle 
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1) Silpputulojen tappiollinen verotus 
 
•  Pienet tulot verovapaiksi? (esim. alle 3 000 €)  

 - > jakamistalouden verotus keskittyisi säännöllisiin       
keikkatyöläisiin, ei satunnaisiin 

•  Koti-irtaimiston myynti (alle 5 000 €) on jo 
verovapaata – entä muu vertaismyynti ja palvelut, 
esim. ruoka ja kuljetus? 

•  Silpputulojen automatisoitu (palkat, myyntitulot) 
maksusovellus tai ”helpotettu mini-ilmoittaminen”? 
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2) Ilmoittamisen työläys  
ja harmaa talous 

•  Verohallinto 22.10.15: Uber-ajo ansiotuloa (ei 
elinkeinotoimintaa), Airbnb pääomatuloa 

•  Pienet tulot verovapaiksi? 
 - > vähentäisi pienimuotoista harmaata taloutta 

•  Silpputulojen automatisoitu sovellus tarvitaan, myös 
myyntituloille 

•  Virossa kehitetty reaaliaikaista sovellusta 
silpputuloille (”Uber app”, ”minimal, transparent and 
automated”, EU mukana), myös Ruotsissa 
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3) Veromoraali ja toimeliaisuus 

•  Vertaistaloudessa verottaja aiheuttaa työtä ja päänvaivaa 
•  Byrokratiaa enemmän on byrokratian pelkoa, siksi 

epätietoisuus vähentää myös verovapaata toimintaa 
•  Verohallinnon linjaus verottaa vastikkeellista ja 

ammattimaista vaihtotyötä 2013 vähensi 
aikapankkitoimintaa  
• Kansalaiset kokevat kieltona tai riskinä 
• Stadin aikapankin ajaa ”toviveroa” toiminnan 

 kehittämiseen ja jäsentukeen 
•  Normien tuloksekas purkaminen edellyttää viestimistä 

jakamistalouden yleisestä sallittavuudesta, jopa 
toivottavuudesta 
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4) Ylikansallisten  
yhtiöiden veronkierto 

•  Ei ole uutta, mutta alustatalous yleistää ilmiötä… 
•  …koska digialusta on keveä rakenne… 
•  … ja varsinkin silloin, kun se tuhoaa verotuksellisesti 

kotimaisia elinkeinoja 
•  Digitalous yleisemmin harmaata?  

•  Euroopassa n. 715 000 verkkokauppaa, mutta esim. 
Ranskan verohallintoon rekisteröity niistä alle 1 000 
(Euractiv.com) 
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Johtopäätöksiä, ideointia 
•  Pienten tulojen verovapauden vaikutukset kannattaa selvittää ja kokeilla 
•  Vertaistalouden verotuksesta erillinen verotuksen muoto rahapelitoiminnan 

tapaan (paikalliset hankkeet, varautumisrahasto, kansalaistoiminta)?  
 vastaisi toiminnan yleishyödyllistä luonnetta, tukisi ”aidon 
jakamistalouden” henkeä ja edistäisi toimeliaisuutta 

•  VM:n raportissa ehdotetaan vapaaehtoistyöhön liittyvien vero- ja muiden 
ohjeiden kokoamista vapaaehtoistyön portaaliin, ks. 
http://vm.fi/dms-portlet/document/390282. Voisiko portaalia kehittää 
vastaamaan myös laajemmin jakamistaloudessa esiin nouseviin 
verotuskysymyksiin?  

•  Voisiko ”Uber appia” tai kansallista tulorekisteriä kehittää joukkoistetusti 
Datademo-tyyppisellä kehittämiskilpailulla?  
thttps://docs.google.com/document/d/
1_n4-6z7MdyxMKOLyGk24DmwAjYthlP6XKGqABEkaA2w/pub) 

•  Jakamistalouden laaja-alaisia ja monensuuntaisia ulottuvuuksia tutkittava 
monitieteellisesti – myös sen ekologisia, taloudellisia ja sosiaalisia vaikutuksia 
ja rebound-vaikutuksia 
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Kansallinen tulorekisteri: mahdollisuus  
lisätä jakamistalouden houkuttavuutta! 

•  Kokoaa kansalaisten palkkatiedot, jatkossa myös etuudet 
•  Helpottaa aluksi etenkin yritysten hallinnollista taakkaa 
•  Mahdollistaa tulojen ja etuuksien yhteensovittamisen, 

lyhytaikaisen työn houkuttavuuden lisäämisen sekä 
reaaliaikaisen verotuksen ja sosiaaliturvan 

•  Käyttöön 2019, täydentyy seuraavina vuosina 
•  Visio 

•  Tiedot rekisteriin jakamistalouden alustoilta automaattisesti 
kunkin maksutapahtuman yhteydessä 

•  Kansalainen voisi tarkistaa tulonsa ja yksityishenkilönä 
maksamansa palkat, ja rekisteri auttaisi arvioimaan 
tulonhankinnan kannattavuutta  
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Jakamis/yhteistoimintatalouden 
verkosto! 

•  Tarvitaan monitieteistä tutkimusta ja sen 
koordinaatiota 

•  Tarvitaan uutta yhteiskuntapolitiikkaa tavoitteineen ja 
ohjauskeinoineen (esim. sosiaalinen jakamistalous) 

 
---> tarvitaan tutkimuksen, hallinnon, päätöksenteon ja 
kansalaisyhteiskunnan yhteinen kommunikaatiorakenne! 
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Kirjallisuutta 

•  Mäenpää, Pasi & Maija Faehnle (2016): Kaupunkiaktivismi 
voimavarana 
(http://www.kvartti.fi/fi/artikkelit/kaupunkiaktivismi-voimavarana) 

•  Mäenpää, P., Faehnle, M. & Schulman, H. 2017. 
Kaupunkiaktivismi, jakamistalous ja neljäs sektori. Tulossa. 

•  Faehnle, Maija, Immonen, Hilma, Mäenpää, Pasi, Nylund, Mats ja 
Träskman, Tomas (2016): Jakamistalous ja verotus - mahdoton 
yhtälö? 
https://www.sitra.fi/artikkelit/tyo-ja-talous/jakamistalous-ja-
verotus-mahdoton-yhtalo 

•  Faehnle, Maija, Immonen, Hilma, Mäenpää, Pasi, Nylund, Mats ja 
Träskman, Tomas (2016): Jakamistalous ja verotus: eväitä 
yhteiskunnalliseen keskusteluun 
http://dspace.arcada.fi:8080/xmlui/handle/123456789/41 

•  Sharing City - Espoo, Helsinki, Vantaa. Haaga-Helia, Helsinki 
2016. http://shop.haaga-helia.com/Sharing-City 
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www.kaupunkiaktivismi.wordpress.com 
www.facebook.com/groups/kaupunkiaktivismi 
#kaupunkiaktivismi 
 
Pasi Mäenpää   Maija Faehnle @maija_f 
Etunimi.sukunimi@helsinki.fi   Etunimi.sukunimi@ymparisto.fi 
 
 
 

Tervetuloa mukaan!  


