
Jakamistalouden	  pohjoismainen	  malli	  -‐seminaari	  8.3.2017	  
	  
Osallistujien	  kysymykset	  paneelille	  
	  
Oikeiden	  kysymysten	  etsiminen!	  	  
	  
Jakamistalous	  ja:	  -‐	  Verotus?	  -‐	  Eläketurva?	  -‐	  Toimeentulo	  ja	  työelämän	  turva?	  -‐	  Sosiaaliturvan	  
yhteensovittaminen?	  -‐	  Kuluttajansuoja?	  -‐	  Työmarkkinajärjestöt?	  	  
	  
Miten	  velvoittaa	  osuuskunnat	  tuomaan	  lisää	  arvoa	  volyymin	  ja	  luovien	  käyttäjien	  kautta?	  
	  
Mikä	  on	  yritysten	  rooli	  yhteisöjen	  ja	  valtion	  välissä?	  
	  
Miten	  yhteiskunta	  voi	  saada	  kassavirtaa	  sisään	  jakamistaloudessa?	  	  
	  
Mitä	  jos	  verotus	  painottuisi	  luonnonvarojen	  käytön	  verotukseen	  tyyliin	  Ex’Tax?	  	  
http://www.ex-‐tax.com/	  
http://www.ex-‐tax.com/new-‐era-‐new-‐plan/	  
	  
Onko	  globaalien	  kaupallisten	  alustatoimijoiden	  rinnalle	  tulossa	  esim.	  avoimen	  lähdekoodin	  (ehkä	  
paikallisia)	  alustatoimijoita	  mahdollistamaan	  PtoP-‐vaihdantaa?	  	  
	  
Miten	  työtä	  hinnoitellaan?	  Käytännössä	  miten	  estetään	  työn	  hinnalla	  (loputon)	  kilpailu	  alaspäin?	  	  
	  
Kuinka	  kestävä	  kehitys	  saadaan	  jakamistalouden	  keskiöön?	  Tavoitteena	  tulisi	  olla	  resurssien	  fiksumpi	  käyttö	  	  
	  
Kuinka	  jakamistaloudessa	  voisi	  toteutua	  suoran	  ja	  lähidemokratian	  ajatus,	  joka	  erit.	  solidaarisuustaloudessa	  
on	  tärkeässä	  roolissa?	  	  
	  
Jakamistalous	  on	  käsitteenä	  hämärä.	  Se	  sotkee	  kovan	  bisnestalouden	  ja	  kivan	  "ruokapiiritoiminnan".	  
Monesti	  yhteisk.	  ja	  ihmisten	  hyväksikäyttö	  naamioituu.	  	  
	  
Miten	  paljon	  jakamista,	  miten	  paljon	  taloutta	  jakamistaloudessa	  on?	  	  
	  
Millaisia	  sukupuolivaikutuksia	  jakamistaloudessa	  tehty	  työ	  tuottaa?	  	  
	  
Miten	  "tehdä"	  jakamistaloutta?	  	  
	  
Yhteiskunnan	  rahoitus	  ja	  oikeudenmukaisempi	  tulonjako?	  	  
	  
Onko	  hyvinvointivaltio	  edellytys	  jakamistaloudelle?	  Jos	  on,	  miksi?	  	  
	  
Kuinka	  pitää	  huoli	  etteivät	  kaikki	  alustat	  keskity	  muutamaan	  jättiekosysteemiin,	  jotka	  lopulta	  hallitsevat	  
maailmaa?	  	  
	  
Millaiset	  kokeilut	  auttaisivat	  jakamistalouden	  kehittymistä	  reiluihin	  ja	  kestäviin	  suuntiin?	  	  
	  
Mitä	  olette	  itse	  valmiita	  tekemään	  omassa	  asemassanne	  pohjoismaisen	  mallin	  edistämiseksi?	  	  
	  
Onko	  pohjoismaisen	  mallin	  edistäminen	  korkealla	  henk.koht.	  prioriteeteissänne	  vai	  yksi	  isossa	  kasassa	  
hoidettavia	  asioita?	  	  
	  
Pätkätyö:	  eläke	  kertyy,	  mutta	  lomapäivät	  ja	  ylityöt	  maksetaan	  rahana	  pätkätyösuhteen	  lopussa	  eivätkä	  
työntekijät	  pysty	  pitämään	  lomia.	  Mielipiteitä?	  	  
	  


