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Käsittelijä Kestävä Pohjola -valiokunta 
 

Kestävä Pohjola -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta jakamistalouden helpottamiseksi Pohjoismaissa 

Ehdotus 

Kestävä Pohjola -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, 

että se vuoropuhelussa Pohjoismaiden kanssa selvittää jakamis- ja alustata-

louden pääasialliset haasteet Pohjoismaissa, edistää parhaisiin käytäntöihin 

liittyvää tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ja tutkii, tulisiko Pohjoismaiden koordi-

noida jakamistalouden tulevaa sääntelyä rajaesteiden välttämiseksi. 

Taustaa 

Keskiryhmä ehdottaa, että Pohjoismaiden ministerineuvosto tarkistaisi ja koordinoisi 

Pohjoismaiden jakamistaloutta koskevat säännöt ja kehittäisi kuluttajien oikeuksia 

koskevia sääntöjä pyrkien näin lisäämään turvallisuutta ja purkamaan jakamistalou-

den kehityksen esteitä. Pohjoismaiden neuvoston asialistalla ei ole aikaisemmin ollut 

vastaavanlaisia ehdotuksia. 

 

Ehdotuksen mukaan jakamistalouden perusajatuksena on resurssien käytön tehos-

taminen, turhan kulutuksen välttäminen ja siten myös kestävän kehityksen edistämi-

nen. Jakamistaloudessa ihmiset voivat lainata tai vuokrata toisiltaan hyödykkeitä sen 

sijaan, että ostaisivat tai vuokraisivat niitä perinteisiltä tuotteen tai palvelun tarjoaji l-

ta. Tästä voi olla taloudellista hyötyä niin tavaran tai palvelun toimittajalle kuin sen 

käyttäjällekin. Digitalisaation ansiosta jakamistalouden mahdollisuuksien hyödyn-

täminen on jatkuvasti yhä helpompaa. 

 

Keskiryhmä toteaa, että kaikkien Pohjoismaiden on huolehdittava siitä, ettei nykyi-

nen lainsäädäntö pysäytä tätä kehitystä. Pohjoismaat haluavat olla innovoinnin edel-

läkävijöitä ja edistää yrittäjyyttä, joten niiden tulee luoda hyvät toimintaedellytykset 

myös jakamistaloudessa. Alalla on paljon kasvupotentiaalia, ja ehdotuksesta käy ilmi, 

että liikevaihdon odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennessä.  

 

Keskiryhmä myöntää, että sääntelyssä on huomioitava monia tekijöitä, esimerkiksi 

asuntomarkkinoilla asuntojen vuokraaminen matkailijoille. On tärkeätä löytää oikea 

tasapaino, selvittää vastuu- ja turvallisuuskysymykset ja purkaa tarpeettomia esteitä, 

jotka haittaavat jakamistalouden myönteistä kehitystä.    
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Ehdotus esiteltiin Tukholman teemaistunnossa 4. huhtikuuta 2017. Keskusteluun 

osallistuneet Pohjoismaiden neuvoston jäsenet suhtautuivat myönteisesti ehdotuk-

sen tarkoitusperiin. 

Lausunnot 

Valiokunta päätti kesäkokouksessaan pyytää Kasvu ja kehitys Pohjolassa -

valiokunnalta lausuntoa ehdotuksesta. Ehdotusta käsiteltiin Reykjavikissa 20. syys-

kuuta 2017 pidetyssä valiokunnan kokouksessa, jossa ehdotuksen tarkoitusperät sai-

vat tukea. 

Valiokunnan näkemykset 

 

Rajaukset 

Kestävä Pohjola -valiokunta toteaa, että jakamistalous-käsitteelle ei ole olemassa yk-

siselitteistä määritelmää. Se määritellään usein taloudelliseksi järjestelmäksi, jossa 

tavaroita tai palveluita jaetaan yksityishenkilöiden kesken joko korvausta vastaan tai 

ilman ja usein internetin välityksellä. Jakamistalouden mahdollistamiseksi perustet-

tuja alustoja hallinnoidaan usein kaupallisin perustein. Jakamistalous on myös mah-

dollista tulkita laajemmin, jolloin kyse on sekä kaupallisesta että ei-kaupallisesta lii-

ketoimintakonseptista, jossa kuluttajat ja yritykset lainaavat, ostavat ja myyvät (käy-

tettyjä) tavaroita, vaihtavat tai vuokraavat tavaroita tai myyvät palveluita toisilleen 

tai ostavat niitä toisiltaan verkkoalustan välityksellä. Laajempaa määritelmää kuva-

taan usein myös alustataloudeksi. Laajemmassa määritelmässä on kyse työmarkki-

noita mahdollisesti radikaalisti muuttavasta kehityksestä, koska se tarkoittaa, että 

on helpompaa ja halvempaa löytää ihmisiä suorittamaan haluttuja tehtäviä sopivana 

ajankohtana. Seurauksena voi olla, että työnantajien ei tarvitse palkata vakituisia 

työntekijöitä, vaan he voivat kutsua ihmisiä töihin sen mukaan kuin kulloinkin tarvi-

taan. Viime vuosisadan kuluessa luodut työmarkkinasäännöt, joita monet pitävät 

pohjoismaisen mallin kulmakivenä, voivat olla uhattuina.  

 

Valiokunta on valinnut lähtökohdaksi laajemman tulkinnan, koska se sisältää myös 

työmarkkinanäkökulman. 

 

Paljon potentiaalia, mutta epäselvyyttä säännöistä 

Valiokunnan käsityksen mukaan jakamistalous sisältää paljon myönteisiä mahdolli-

suuksia, jotka liittyvät sekä resurssien tehokkaampaan käyttöön, yksityishenkilöiden 

talouteen että kestävään kehitykseen. Valiokunta toteaa kuitenkin, että jakamista-

louden pelisäännöt ovat epäselvät Pohjoismaissa ja että sääntöjä on syytä mukauttaa 

niin, että jakamistalous voisi toimia paremmin ja kasvaa aikaa myöten. Valiokunta 

katsookin, että Pohjoismaiden kannattaisi ehkä muokata yhdessä jakamistalouden 

toimintaehtoja. Yhtenä perusteluna on se, että Pohjoismaat voivat siten ottaa oppia 

toisistaan ja hyödyntää parhaita käytäntöjä. Toinen perustelu on se, että se vähen-

täisi maiden välisten uusien rajaesteiden syntymisen riskiä. 
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Useita selvityksiä 

Valiokunta toteaa, että jakamistaloudella on tärkeä sija poliittisessa päiväjärjestyk-

sessä kansallisesti Pohjoismaissa, mutta myös EU:ssa ja OECD:ssä. 

  

Norjan valtiovarainministeriö julkaisi helmikuussa 2017 raportin jakamistalouden 

mahdollisuuksista ja haasteista (Delingsøkonomien – muligheter og utfordringer, NOU 

2017:4). Raportin laatinut komitea työsti sitä yli vuoden. Raportissa todetaan muun 

muassa, että jakamistalous lisää kilpailua, alentaa hintoja, edistää innovointia, paran-

taa tavara- ja palveluvalikoimaa ja tuottaa ympäristöhyötyjä... Samalla digitaalisaa-

tioon ja uusiin liiketoimintamalleihin sisältyy potentiaalisia haasteita... On tärkeätä kor-

jata sääntelyn vinoumat ja turvata jakamistalouteen osallistuvien mahdollisimman yk-

sinkertainen verokohtelu. Raportissa suositellaan muun muassa perustamaan Norjaan 

tietoportaali, jossa tiedotetaan jakamistaloutta koskevista oikeuksista ja velvolli-

suuksista ja jakamistalousalustoja koskevasta raportointivelvollisuudesta veroviran-

omaisille. 

 

Ruotsissa julkaistiin lokakuussa 2016 raportti, jossa kartoitetaan ja analysoidaan ja-

kamistalouden vaikutuksia verojärjestelmään (Delningsekonomi – Kartläggning och 

analys av delningsekonomins påverkan på skattesystemet). Vuonna 2017 julkaistiin ja-

kamistalouden käyttäjiä kartoittava raportti (Delningsekonomi – På användarnas vill-

kor, SOU 2017:26), jossa todettiin, että noin 10 prosenttia Ruotsin väestöstä on hyö-

dyntänyt jakamistaloutta. Raportissa suositellaan julkisen ohjauksen vahvistamista ja 

alan kehityksen tarkkaa viranomaisseurantaa kolmen vuoden ajan. 

 

Euroopan komissio antoi vuonna 2016 jakamistaloustiedonannon A European agenda 

for the collaborative economy. Asiaa on käsitelty myös OECD:ssa1. Ison-Britannian 

hallitus teki vuonna 2014 aloitteen jakamistaloutta koskevasta riippumattomasta 

tutkimuksesta (Unlocking the sharing economy – An independent review).  

 

Tanskan hallitus esitteli lokakuussa 2017 jakamistalousstrategian, jossa ehdotettiin 

22 uutta aloitetta (Strategi for vækst gennem deleøkonomi, Erhvervsministeriet, 

2017/18:2). Strategian mukaan jakamistaloudesta saatava vuotuinen liikevaihto on 

noin puoli miljardia Tanskan kruunua sisältäen kimppakyydit, auton vuokrauksen ja 

yksityisen asuntojen vuokrauksen. Yksi viidesosa Tanskan väestöstä on hyödyntänyt 

palveluita.  

 

Valiokunta toteaa, että jakamistalouden kehittymiseen liittyvät haasteet ovat jo Poh-

joismaiden ministerineuvoston asialistalla. Ministerineuvosto esimerkiksi järjesti 

helmikuussa 2017 pohjoismaisen seminaarin verotukseen liittyvistä haasteista, joita 

kasvava jakamistalous aiheuttaa Pohjoismaille.  

 

Mainitut asiakirjat osoittavat yleisesti, että jakamistalous herättää suurta kiinnostus-

ta ja että sen arvioidaan voivan edistää taloudellista toimintaa ja parantaa resurs-

                                                                    
1 OECD (2016), Protecting Consumers in Peer Platform Markets: Exploring the Issues, OECD Digital Economy Papers, No. 253, OECD 

Publishing, Paris. 
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sienkäyttöä. EU-komissio esimerkiksi toteaa mainitussa tiedonannossa, että jakamis-

talouden liikevaihto oli 28 miljardia vuonna 2015, eli kaksi kertaa enemmän kuin 

vuonna 2014, ja ennusteiden mukaan se voi tuoda 160–572 miljardin lisän EU:n ta-

loudelliseen toimintaan. Esimerkkinä laajuudesta mainittakoon, että Tanskassa on 

Tanskan elinkeinohallinnon tutkimuksen mukaan tällä hetkellä yli sata jakamistalou-

den piiriin kuuluvaa yritystä.  

 

Valiokunnan mielestä monet selvitykset osoittavat, että jakamistalouden ja laajassa 

merkityksessä alustatalouden kehitykseen liittyy suuria odotuksia. Edelleen jakamis-

talouden nopea kasvu osoittaa, että nykyinen sääntely ei ole vakava este jakamista-

louden kehittymiselle. 

 

Valiokunnan päätelmät 

Edellä esitetyn valossa valiokunta suhtautuu myönteisesti ehdotuksen tarkoituspe-

riin, mutta toivoo sen käsittelevän jakamistaloutta laajassa merkityksessä ja siten 

huomioivan myös digitaalisten alustojen hyödyntämisen eli alustatalouden. Valio-

kunnan mielestä olisi niin ikään syytä keskittyä muutamiin maiden hankalina ja tär-

keinä pitämiin priorisoituihin alueisiin, joilla pohjoismaisesta kokemustenvaihdosta 

voisi olla hyötyä. Valiokunnan mielestä tärkeimpiä tällaisia alueita ovat työehdot, ve-

ronkeruumahdollisuus, kuluttajien oikeudet sekä mahdolliset ympäristö- ja ilmasto-

seuraukset. Rajaestenäkökulma voi myös olla tärkeä tässä yhteydessä. Siksi ehdote-

taan alkuperäiseen ehdotukseen sisältyneiden että-lauseiden muokkaamista, ja että 

ehdotus kuuluu seuraavasti: 

 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

 

että se vuoropuhelussa Pohjoismaiden kanssa selvittää jakamis- ja alustatalouden 

pääasialliset haasteet Pohjoismaissa, edistää parhaisiin käytäntöihin liittyvää tiedon-

vaihtoa ja yhteistyötä ja tutkii, tulisiko Pohjoismaiden koordinoida jakamistalouden 

tulevaa sääntelyä rajaesteiden välttämiseksi. 

 

 

Helsingissä 31. lokakuuta 2017 

Angelika Bengtsson (SD) 

Brynjar Níelsson (Sj.) 

Christian Poll (Alternativet) 

Ineqi Kielsen (S) 

Ingalill Olsen (A) 

Lars Mejern Larsson (S) 

Lars Tysklind (L), puheenjohtaja 

Rasmus Ling (MP) 

Svein Harberg (H) 

Thomas Finnborg (M) 

Åslaug Sem-Jacobsen (SP) 

 

 

 


