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Mistä on kysymys? 



Muutos syntyy meistä 
 

Jakamistalous vapauttaa energiaa 
ja resursseja kaikkien yhteiseksi 

hyväksi. 
 

Kaupunkiaktivismi on 
jakamistalouden urbaani muoto. 

 
Muutos on onneksi jo alkanut. 



Miten homma toimii jakamistaloudessa? 



Jakamistalous  

Kolme eri järjestelmää: 
Tavaroiden yhteiskäyttö 

Tavaroiden kierrätys 
Yhteisölliset elämäntyylit 

 
Neljä periaatetta: 

Ihmisten välinen luottamus 
Usko yhteiseen 

Vajaakäyttökapasiteetti 
Kriittinen massa 

 
Neljä ajuria: 

Vertaistalouden teknologiat 
Yhteisöllisyyden nousu 

Huoli ympäristöstä 
Kustannustietoisuus 

Haasteet ja riskit: 
 

Luottamuksen rakentaminen 
Käyttäjien välisen luottamuksen rakentaminen 

Palvelun tarjoajan vastuu, varkaudet 
 

Luvanvaraiset elinkeinot 
taksiala: ihmisten kuljetus 

majoitusala: yöpaikan tarjoaminen 
ravintola-ala: pop-up ravintolat 

elintarvikkeiden myynti: ruokapiirit 
 

Toiminnan edellytykset 
Vakuutukset uusille toimintamalleille 

Verotus 
Tekijänoikeudet ja niiden tulkinta 

Lainaamisen ja vuokraamisen lainsäädäntö  
 



Sharing cities  
 

– jakamistaloutta 
edistävien kaupunkien 

verkosto 

 
54 kaupunkia mukana 

 
Tapahtumia 

 
Työkaluja ja oppaita 

 
Politiikkaohjeistus: Policies for 

Shareable Cities  



Kaupunkikehityshanke 
 

Case:  
Community Bond @ Toronto 



Suomalaiset 
yhteisöbondit 

 
Case: 

Gaijan Luomukylä ry 

1

Yhteisöbondi 2014
Gaijan Luomukylä ry

tarjoaa merkittäväksi 160 kappaletta 
100 euron nimellisarvoisia velkakirjoja.

Tämä esite ei ole Finassivalvonnan tarkastama ja hyväksymä vaan laadittu yhdistyksen toimesta ainoastaan merkintää harkitsevien tiedoksi. 
Velkakirjalainaan liittyy aina pääoman menettämisen riski.

 
16.000 € 

 
> 100 rahoittajaa 

 
Korkovaihtoehdot 0, 1, 2 ja 3% 

 
 Maksettu takaisin etuajassa 

keväällä 2015. 



Suomalaiset 
yhteisöbondit 

 
Case: 

Vantaan Nicehearts ry 

 
25.000 € 

 
> 150 rahoittajaa 

 
Korkovaihtoehdot 0, 1, 2 ja 3% 

 
 Kolmen vuoden laina-aika alkanut 

1.1.2015. 



Kiitos! 

www.pankki2.fi 
https://www.facebook.com/pankki2 

 



Tiedätkö sinä,  
missä rahasi  
viettävät yönsä? 
 

Entä mitä ne  
saavat aikaan  

päivisin? 



Euroopassa  
on jo pankkeja... 
 



jotka kertovat mitä 
rahallasi 
tehdään... 



•  Energiatehokas  
rakentaminen 

•  Uusiutuva energia 
•  Luomuviljely 
•  Cleantech 

1. Ekologisesti vaikuttava toiminta 
... ja, että niillä tehdään hyvää. 

K
uva: M

ikko Tuononen 



•  Reilu ja vastuullinen kauppa 
•  Paikallisyhteisöjen kehittäminen 
•  Työhyvinvointi 

2. Sosiaalisesti vaikuttava toiminta 



•  Koulutus 
•  Taide 
•  Tiede 

3. Kulttuurisesti vaikuttava toiminta 
N

orthern Ireland E
xecutive (C

C
 B

Y-N
D

 2.0) 

K
ingsw

ay S
chool (C

C
 B

Y 2.0) 



Pankki 2.0 on uusi versio 
pankkitoiminnasta: 

 
Läpinäkyvä ja kestävää taloutta rahoittava. 



Pankki 2.0 -aloite: 
Miten kehittää eettistä, arvopohjaista pankkitoimintaa Suomessa? 

Onko Suomessa tarvetta ja kysyntää tällaiseen pankkitoimintaan? 

Mitä voimme konkreettisesti tehdä eettisen rahoitustoiminnan 
edistämiseksi? 

Miten voimme rahoittaa yhteiskunnallisia yhdistyksiä ja yrityksiä? 
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Yhteishyvämatriisi-4.1

Ihmisarvo Solidaarisuus Ekologinen3kestävyys Sosiaalinen3oikeudenmukaisuus Demokraatia3ja3läpinäkyvyys

A)3Alihankkijat

B)3Rahoittajat

C)3Työntekijät3mukaan3
lukien3omistajat

C1:$Työsuhteiden$laatu$ja$
yhdenvertaisuus.3Työntekijöitä3
kunnioittava3organisaatiokulttuuriB3ja3
rakenne;3reilu3rekrytointiB3ja3
palkitsemisjärjestelmä;3työsuojelu3ja3
terveyden3edistäminen;3työn3ja3muun3
elämän3tasapaino;3joustavat3työajat;3
yhdenvertaisuus3ja3moniarvoisuus.3 (90p.)

C2:$Työmäärän$oikeudenmukainen$jako.3
Ylitöiden3vähentäminen;3ei3
könttäsopimuksia;3säännöllisen3työajan3
lyhentäminen;3panostus3työttömyyden3
vähentämiseen.3(50p.)

C3:$Tuki$työntekijöiden$
ympäristömyönteisyydelle.3Kestävien3
elämäntapojen3(liikkuminen,3ruokailu)3
aktiivinen3tukemine;,3koulutus3ja3
tietoisuuden3lisääminen;3kestävä3
organisaatiokulttuuri.3(30p.)

C4:$Oikeudenmukainen$tulonjako .3Lyhyt3
(netto)palkkahaitari3yrityksen3sisällä;3
vähimmäisB33ja3enimmäispalkan3
noudattaminen.3(60p.)

C5:$Sisäinen$demokraattisuus$ja$
läpinäkyvyys .3Laaja3sisäinen3läpinäkyvyys;3
työntekijöiden3valitsemat3johtohenkilöt;3
työntekijöiden3sananvalta3keskeisissä3
päätöksissä;3omistusosuuksien3siirtäminen3
työntekijöille.3(90p.)

D)3Asiakkaat3/3Tuotteet3ja3
palvelut3/3Muut3yritykset

D1:$Eettiset$asiakassuhteet.3Asiakkaiden3
eettinen3kohtelu,3asiakaslähtöisyys3ja3
asiakkaiden3osallisuus3tuotekehittelyssä,3
hyvä3palvelu,3läpinäkyvyyden3
edistäminen.3(50p.)

D2:$Solidaarisuus$muita$yrityksiä$
kohtaan .3Tiedon,3osaamisen,3työvoiman,3
toimeksiantojen3ja3korottomien3lainojen3
jakaminen;3yhteistyö3markkinoinnissa3ja3
kriisinhallinnassa.3(70p.)

D3:$Ympäristömyönteinen$tuoteJ$ja$
palvelusuunnittelu.3
Ympäristöystävällisten3tuotteiden3tai3
palveluiden3tarjoaminen,3
ympäristötietoisuuden3edistäminen,3
ympäristön3huomioiminen3asiakkaiden3
valinnassa.3(90p.)

D4:$Sosiaalisesti$vastuullinen$tuoteJ$ja$
palvelusuunnitelu. 3Informaation,3
tuotteiden3tai3palveluiden3tarjoaminen3
huonompiosaisille3kuluttajaryhmille;3
vastuullisten3markkinoiden3tukeminen.3
(30p.)

D5:$Toimialan$ekologisten$ja$sosiaalisten$
standardien$kohottaminen .3
Esikuvavaikutus;3korkeampien3
standardien3kehittäminen3yhteistyössä3
kilpakumppanien3kanssa;3lobbaus.3 (30p.)

E)3Ympäröivä3yhteiskunta E1:$Tuotteiden$ja$palveluiden$tarkoitus$ja$
yhteiskunnallinen$vaikutus .3Tuotteet3ja3
palvelut3vastaavat3perustarpeisiin3tai3
hyödyttävät3inhimillistä3kehitystä3/3
yhteiskuntaa3/3ympäristöä.3(90p.)

E2:$Yhteiskunnallinen$panos.$
Vastavuoroinen3tuki3ja3yhteistyö:33
rahoitus,3palvelut,3tuotteet,3logistiikka,3
aika,3osaaminen,3kontaktit3ja3vaikutteet.3
(40p.)

E3:$Ympäristökuormituksen$
vähentäminen.3Ympäristövaikutusten3
alentaminen3kestävälle3tasolle:3
luonnonvarat,3energia3ja3ilmasto,3päästöt,3
jätteet3jne.3(70p.)

E4:$Yhteishyvää$edistävä$voitonjako.$
Vähemmän3tai3ei3lainkaan3osingonjakoa3
sellaisille3omistajille,3jotka3eivät3
työskentele3yrityksessä;3voittojen3
jakaminen3työntekijöille;3oman3pääoman3
vahvistaminen;3sosiaalisBekologiset3
investoinnit.3(60p.)

E5:$Yhteiskunnallinen$läpinäkyvyys$ja$
osallistumismahdollisuudet.3YhteishyväB3
tai3kestävyysraportointi,3paikallisten3ja3
kansalaisyhteiskunnan3sidosryhmien3
osallisuus3päätöksenteossa.3(30p.)

F)3Vähennyskriteerit

B1:$Eettinen$rahoitus .3Sosiaalisten3ja3ekologisten3tekijöiden3huomioiminen3rahoituspalveluiden3valinnassa;3vastuullisuus3veronmaksussa3ja3rahoituspäätöksissä.3(30p.)

A1:$Eettiset$hankinnat.3Riskien3aktiivinen3selvittäminen;3sosiaalisten3ja3ekologisten3tekijöiden3huomioiminen3alihankkijoiden3ja3palveluntarjoajien3valinnassa.3(90p.)

Yhteishyvälaskelma-laaditaan-alla-olevan-matriisin-mukaisesti.-Maksimipistemäärät-suluissa.-Mahdolliset-päivitykset-löytyvät-yhteishyvän-talouden-
tukiyhdistyksen-sivuilta-(www.gemeinwohl=oekonomie.org).

Lähde:-Christian-Felber:-Näkyvä-käsi-=-kohti-yhteishyvän-taloutta-(suom.-Aino-Assmuth),-Gaudeamus,-2013.

B3ILO:n3työnormien3tai3ihmisoikeuksien3
rikkominen3 (J200p.)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
J$ Ihmisarvon3vastaiset3tuotteet,3esim.3
henkilömiinat3tai3geenimanipuloidut3
elintarvikkeet$(J200p.)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
B3Hankinnat3tai3yhteistyö3ihmisarvoa3
loukkaavien3yritysten3kanssa$(J150p.)

B3Vihamielinen3yritysvaltaus3(J200p.)333333333333333333333333333333333333333333333333
B3Patentin3käyttäminen3kilpailijan3
vahingoittamiseen$(J100p.)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
B3Polkumyynti3(dumping)3 (J200p.)

B3Lainvastainen3ympäristön3
kuormittaminen3 (J200p.)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
B3Ympäristölupaehtojen33rikkominen33333333333
(J200p.)333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
B3Suunniteltu3vanheneminen3eli3
tuotteiden3tarkoituksellinen3
lyhytkestoisuus3(J100p.)

B3Työoikeudelliset3väärinkäytökset333333333333333
(J200p.)$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
B3Irtisanomiset3tai3tuotannon3siirtäminen3
ulkomaille3toiminnan3ollessa3voitollista3333333
(J150p.)333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
B3Verovelvollisuuden3kiertäminen3(J200p.)$$$$3333333333333333333333333333333333333333333
B3Suhteeton3osingonjako3sellaisille3
omistajille,3jotka3eivät3työskentele3
yrityksessä3(J200p. )

B3Laiminlyönnit3omistusosuuksien3tai3
tytäryhtiöiden3julkistamisessa3(J100p.)$$$$$$$$$$$$$$$$
B3Työntekijöiden3järjestäytymisen3
häiritseminen3(J150p.)$$$$33333333333333333333333333333333
B3Laiminlyönnit3lobbausvarojen3
julkistamisessa3tai3kirjautumisessa3EU:n3
lobbausrekisteriin$(J200p.)333333333333333333333333333333
B3Kohtuuttomat3tuloerot3(J100p.)



Kestävän talouden palkinto: 

Pankki 2.0 sai Sitran kestävän talouden ideakilpailun palkinnon 8.5.2013. 



Kumppanimme ja tukijamme: 


