
Hakkarainen Maria ja Salla Jutila



Jakamistalous

• Useita samaa ilmiötä kuvaavia käsitteitä, jakamistalous
yleisimmin käytetty

• Jakamisen ja talouden paradoksi
• Haastaa perinteisen talousajattelun ja käsityksen 

omistajuudesta
• Kolmen tyyppisiä toimijoita: alustat, resursseja jakavat 

palveluntarjoajat ja palveluiden käyttäjät



Matkailun jakamistalous

• Paikallisuuden kysyntä, yksilöllisten kokemusten
etsiminen

• Matkailijalla väliaikainen käyttöoikeus
erilaisiin paikallisiin palveluihin, tuotteisiin ja arkeen

• Majoitus, liikkumisen palvelut, aktiviteetit
• Yksityisten ihmisten tarjoamat tuotteet ja palvelut 

muokkaavat paikallista tietoa ja osaamista kaupalliseen 
muotoon



Jakamistalous Suomessa

• Suomen jakamistalousmarkkinoiden ostotapahtumien kokonaisarvo 
oli vuonna 2016 hieman yli 100 milj. euroa

• Suurimmat sektorit:
• joukkorahoitus 65%
• majoitus ja tilat 19%
• kotitalous ja pientyöt 14%

• Arvio vuodelle 2020: yhteensä 1,3 mrd.

Suomalaisia matkailun jakamistalouden toimijoita
• Helsinki Bed & Breakfast, Shareit Blox car, Bookndo



Matkailun jakamistalous Lapissa

• Tällä hetkellä matkailun jakamistalous-toiminta keskittyy vahvasti 
Rovaniemelle ja painottuu majoitukseen (Airbnb)

• Muita alustoja, joilla Lapissa toimintaa: Couchsurfing, 
HomeExchange, GetMyBoat, Spinlister, ShareIt BloxCar

• Ylläs liikkumisen palveluiden aktiivisena kehittäjänä
• Arjen käytäntöjen jakamisen perinne Lapissa, jakamistaloutta?

”Me täällä syrjässä vaan tehhään näitä omia juttuja ja sitte sille 
keksitään joku hieno nimi!”



Pelisääntöjen tarve

• Erilaiset, eri kokoiset, eri toimintaperiaatteilla toimivat 
toimijat

• Kuka on ammattimainen, kuka satunnainen toimija?
• Sopimus- ja vastuukysymykset
• Verotukseen liittyvät haasteet
• Asuntojen vuokrahintojen kohoaminen ja asuntopuola
• Olemassa oleva sääntelyjärjestelmä vanhentunut
• Sektorikohtaiset pelisäännöt, jotka huomioivat erilaiset, 

eri kokoiset toimijat ja alueet



Parhaita käytäntöjä rakentamassa

Muuttuvan ilmiön jatkuva seuraaminen
EU:n ohjeistukset
Kansalliset ohjeistukset: suositukset, lainsäädäntö, hyvät 
toimintakäytännöt
Paikalliset toimintamallit: kansalliset ja paikalliset vs. ylikansalliset 
välittäjätoimijat, kaupunkisuunnittelu, paikalliset toimintarajoitukset
Uusien toimintamallien aktiivinen ja monitasoinen kehitystyö: 
palveluiden tarjoajat ja käyttäjät, välittäjät, viranomaiset, hankkeet, 
toimintaverkostot



Esimerkkejä

• Ylläs Around http://www.yllas.fi/tietoa-alueesta/yllas-
around.html

• Helsinki Bed & Breakfast http://fi.hbb.fi/
• Tujia http://tujia.com/
• Shareit Blox Car https://www.shareitbloxcar.fi/
• Ylläs iltatee
• Jakamistalouden T&K -verkosto



Ideoita tuotekehitykseen

• Paikallisille ja matkailijoille avoimet toimintaryhmät esim. 
Frisbeegolf

• Jaettu liikkuminen lentokenttäkuljetusten tukena
• Mun Lappi -tarinat tuotekehityksen idealähteenä
• Perinteisen elämäntavan esittely ja tarjoaminen oma 

toimimatkailijoille syrjäisilläkin alueilla
• Tulevat työpajat:

1. Itsensä työllistäminen 14.9.
2. Liikkumisen palvelut, erityisesti pyöräily 26.9.




