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Jäsenehdotus 
jakamistalouden helpottamiseksi Pohjoismaissa  

Ehdotus 

Keskiryhmä ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se koordinoi ja arvioi jakamistaloutta koskevia sääntöjä Pohjoismaissa kannus-

taakseen alan liiketoimintaan ja selkeyttääkseen liiketoimintamahdollisuuksia.  

 

että kuluttajansuojaviranomaisten ja -sääntöjen piiriin otetaan myös jakamistalou-

den sopimukset, jotka koskevat palvelun ostamista yksityiskäyttöön; lisäksi on seu-

rattava, että tarjolle tulee myös jakamistaloudessa käytävään kauppaan soveltuvia 

vakuutuksia. 

 

että selvitetään, minkä jakamistalouden yleisten elinkeinoalojen sääntelyä voitaisiin 

höllentää niin, että kynnys toiminnan aloittamiselle madaltuisi.  

Taustaa 

Yksi jakamistalouden perusajatuksista on, että ihmisillä on mahdollisuus jakaa keskenään sel-

laisia hyödykkeitä, jotka jäävät heille itselleen vähäisemmälle käytölle mutta jotka usein vo i-

vat olla arvokkaita muille. Jakamistaloudessa ihmiset voivat lainata tai vuokrata toisiltaan 

hyödykkeitä edullisesti sen sijaan, että ostaisivat tai vuokraisivat niitä perinteisiltä tuotteen 

tai palvelun tarjoajilta. Voi esimerkiksi olla halvempaa vuokrata hetkeksi toisen henkilön auto 

kuin käyttää autovuokraamoa. Tästä on taloudellista hyötyä niin palvelun tarjoajalle kuin 

käyttäjällekin. Mallin ajatuksena on, että hyödykkeitä jakamalla vältetään turhaa kuluttami s-

ta ja näin edistetään kestävää kehitystä käyttäen samalla hyväksi pohjoismaisen yhteisku n-

nan nopean digitalisaation tuomia mahdollisuuksia.  

 

Airbnb:n ja Uberin kaltaisten yritysten markkinoilletulosta on syntynyt tiettyjä ongelmia, 

koska ihmiset eivät uudessa tilanteessa varmuudella tiedä, onko yritysten toiminta Pohjoi s-

maissa laillista vai ei. Etenkin palveluntarjoajat ovat kokeneet ongelmia, kun to iminnan lailli-

suudesta on ollut epäselvyyttä. Epävarmuus vaikuttaa myös kuluttajiin, minkä seurauksena 

toimintamallin täyttä potentiaalia ei hyödynnetä. 
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Keskiryhmän mielestä nyt on huolehdittava siitä, että nykyiset jakamistaloutta koskevat 

säännöt eivät pysäytä tällä hetkellä erittäin vahvasti kasvavan liike-elämän ilmiön kehittymis-

tä. Pohjoismaiden tulee olla innovoinnin edelläkävijöitä ja kannustaa yrittäjyyteen myös j a-

kamistaloudessa.  

 

Monella maalla on jo jakamistaloutta koskevia strategioita. Esimerkiksi Amsterdamissa pää-

tettiin äskettäin rajata asuntojen vuokralle antamista Airbnb:n kautta enintään 60 päivään 

vuodessa. Pohjoismaiden tulee ottaa tästä mallia ja toimia samansuuntaisesti mutta varmi s-

taa, että asuntojen vuokraamista koskevia lakeja muutetaan niin, että asunnon käyttöoikeu-

den tilapäinen luovuttaminen edellyttää aina asunnon vuokranantajan suostumusta.  

 

Jakamistaloudessa tulee myös varmistaa, että asiakkaalle ja palveluntarjoajalle on selvää, k e-

nellä on vastuu ja millaiset kriteerit palveluiden ja tavaroiden vaihtamiselle on. Jos jokin me-

nee vikaan asiakkaan ja palveluntarjoajan välillä, tällä hetkellä on epäselvää, millaiset seur a-

ukset tästä on. Tässä olisi tilaus uusien tuotteiden, kuten vakuutusten, kehittämiselle.  

 

Tämän markkinamuodon liikevaihdon odotetaan kolminkertaistuvan vuoteen 2025 mennes-

sä, ja lukuisia uusia jakamistalouteen perustuvia yrityksiä syntyy viikoittain. On kuitenkin 

olemassa riski, että tämänhetkiset säännöt estävät uusia innovaatioita ja yrityksiä syntymä s-

tä. 
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