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Yhdysvalloista kotoisin oleva ”sharing economy” eli jakamistalous on valloittamassa länsi-
maailmaa ja ottaa yhä suurempaa jalansijaa myös Suomessa. Kautta aikojen ihmiset ovat 
jakaneet ja yhteiskäyttäneet hyödykkeitä, mutta internetin ansiosta nyt toisilleen tuntematto-
mat ihmiset pystyvät jakamaan keskenään vapaana tai vajaakäytössä olevia resursseja te-
hokkaammin. Hyödykkeitä, kuten omaa autoa tai vaikkapa pihan parkkipaikkaa jaetaan 
yleensä rahaa vastaan. Jakamistalouden puolestapuhuja Rachel Botsmanin jo lähes legen-
daksi muuttunut lauselma ”I don’t need a powerdrill. I need a hole in my wall”– tiivistää jaka-
mistalouden ideologian ytimekkäästi. Tunnetuimpia jakamistalouden yrityksiä ovat majoitus-
palveluita järjestävä Airbnb ja henkilökuljetuspalvelu Uber. Tässä opinnäytetyössä tutkittiin 
jakamistalouteen liittyviä asioita Sallan kunnassa. 
 
Toimeksiantajana opinnäytetyössä oli Matkalle Sallaan Ry, joka on 47:n yrityksen matkai-
luyhdistys. Yhdistyksen tehtäviin kuuluu muun muassa hoitaa Sallan markkinointia ja tapah-
tumia, sekä tehdä yhteistyötä muiden alueellisten matkailuorganisaatioiden kanssa. Sallan 
kuntalaisille laaditussa kyselyssä selvitettiin, kuinka tuttu jakamistalousilmiö on. Myös, millä 
tavalla ilmiöön suhtaudutaan ja olisiko sallalaisilla tulevaisuudessa kiinnostusta toimia jaka-
mistalouden parissa palveluidentarjoajina. Tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2016 internetiin 
laaditulla kyselylomakkeella. Vastauksia kerättiin osittain sähköpostitse lähetetyn linkin kautta 
ja osittain auttaen tiedonantajia vastausten täyttämisessä paikan päällä Sallassa. Kysely 
koostui viidestätoista kysymyksestä, joista kolme oli avoimia. Linkki kyselyyn oli auki viikon 
ajan. 
 
Uudet jakamistalousyritykset ovat järkyttäneet perinteisiä palveluntarjoajia ja herättävät ky-
symyksiä myös toiminnan laillisuudella. Jakamistalouden on muun muassa sanottu syökse-
vän ihmiset pakkoyrittäjyyteen ja olevan keino välttää veroja. Useat yritykset ovat vastarinnan 
sijaan koittaneet löytää yhteistyökeinoja uuden tyyppisissä liiketoimintamalleissa. Jättiyrityk-
set kuten BMW, General Motors ja Hyatt ovat investoineet uusiin yrityksiin ja löytäneet keinon 
päästä mukaan jakamistalouden pariin. 
 
Tuloksista selviää, että alan yritysten tuntemus oli suhteellisen hyvä. Vain viisi vastaajista ei 
ollut koskaan kuullut listatuista jakamistalousyrityksistä. Kokemukset alan parista löytyivät 
lähinnä kuluttajalta–kuluttajalle myynti– ja ostokanavilta. Tällaisia ovat esimerkiksi Tori.fi, 
Huuto.net ja nettikirpputorit. Vaikka sallalaisten kokemukset alan parissa olivat suhteellisen 
vähäiset, kokemukset olivat olleet pääosin positiivisia. Ilmiöön suhtautuu suurelta osin positii-
visesti myös henkilöt, joilla ei ole kokemusta alasta. 58 vastauksesta 50 oli luettavissa myön-
teisiksi. Jakamistalouden uskotaan olevan nykyaikaa ja sallalaisista enemmistö osoitti val-
miuksia hyödykkeiden (vaate, työkalu, elektroniikka) kierrättämiseen tulevaisuudessa. Naiset 
suhtautuvat vaatteiden kierrätykseen innokkaimmin. Vastaajista kolmekymmentä prosenttia 
olisi valmis tarjoamaan tulevaisuudessa kimppakyytejä.  
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1 Johdanto 

Talouskasvu hidastuu, kilpailukyky rapautuu ja työttömyys kasvaa. Tämän ongelman rat-

kaisemiseksi meille on tarjottu vaihtoehtoa, missä palkkatasoa lasketaan valmiiksi jo ma-

talapalkkaisilla aloilla, julkista sektoria supistetaan ja yritystukiin annetaan enemmän ra-

haa kuin ennen. Voisiko taloudella olla vaihtoehtoisia teitä mihin suuntaan jatkaa kulku-

aan? Jakamistaloutta on esitetty yhdeksi uudeksi tavaksi pyrkiä ulos taloudellisesta ja 

ekologisesta kriisistä. (Jakonen & Silvasti 2015, 9–11.)  

 
Tämän opinnäytetyön aiheena on jakamistalous ja siihen liittyvät asenteet Sallan kunnas-

sa. Aihe on rajattu niin, että luvussa kaksi kerrotaan, mitä jakamistalous on ja avataan 

siihen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Aluksi käydään läpi, miksi jakamistalous on pinnalla 

juuri nyt ja mitä sen parissa toimimiseksi vaaditaan, mitä mahdollisia epäkohtia siinä on ja 

mikä on sen mahdollinen tulevaisuus. Kolmannessa luvussa esitellään Sallan kuntaa ja 

matkailua. Neljäs osio koostuu tutkimuksesta ja viimeisessä luvussa kerrotaan tutkimuk-

sen pohjalta syntyneet johtopäätökset. Opinnäytetyön tavoitteena on antaa uusia näkö-

kulmia toimeksiantajalle toiminnankehittämiseen sekä perehdyttää lukijat uuteen jakamis-

talousilmiöön ytimekkäästi, mahdollisimman monipuolisesti esimerkkejä apuna käyttäen. 

 

Tutkimuksessa selvitetään, kuinka tuttu jakamistalousilmiö sallalaisille on, mitkä ovat ylei-

set asenteet ilmiötä kohtaan ja ovatko sallalaiset valmiita toimimaan palveluntarjoajina 

alan parissa tulevaisuudessa. Aihe valittiin, koska se on ajankohtainen, työelämälähtöinen 

ja tekijää kiinnostava. Materialismin vastainen ajatusmaailma, olemassa olevia resurssien 

tehokkaampi käyttö ja yhteisöllisyys kiinnostavat tutkijaa. Tutkimuspaikka määräytyi henki-

lökohtaisen siteen vuoksi Sallaan, vaikka tutkimuksen voisi toteuttaa missä tahansa muu-

alla. 

 

Tutkimus toteutettiin internettiin laaditulla kyselylomakkeella maaliskuussa 2016. Kysely 

oli auki viikon ajan ja siihen vastasi 77 sallalaista. Lopullinen vastaajaryhmä oli hyvin Sal-

lan ikäjakaumaa kuvaileva. Kyselyyn oli laadittu viisitoista kysymystä, joista kolme oli 

avoimia. Vastaukset kyselyyn saatiin osittain paikan päällä, jolloin tiedonantajia avustettiin 

täyttämään kyselylomake Webropolissa. Vastauksia saatiin myös paikan päällä kerättyjen 

sähköpostien avulla, jonne linkin kysely lähetettiin, sekä omien verkostojen kautta.  

 

Kansainväliseksi ilmiöksi jakamistalous nousi vuonna 2010. Ilmiöksi nousua edelsi me-

nestyksekkäiden teosten julkaisu: ”The Mesh” – Why the Future of Business is Sharing 

Lisa Ganskylta ja What’s mine is yours Rachel Botsmanilta ja Roo Rogersilta. (Lahti & 

Selosmaa 2013, 40) Tässä opinnäytetyössä tietoperustaa on laadittu pitkälti näiden teos-
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ten avulla. Lähteinä on käytetty lisäksi ajankohtaisia artikkeleita. Niitä on valittu useista 

lehdistä ja lähteiden validiteettia on arvioitu vertaamalla artikkeleissa kerrottuja asioita 

muihin lähteisiin ja tietoon jakamistaloudesta. (Koskinen, Alasuutari, Peltonen 2005, 137.) 

Näin ollen on perusteltu, miksi teoriaosuudessa käytetään välillä myös julkaisuja ei-niin-

tieteellisistä lähteistä kuin yleensä vastaavanlaisissa töissä.  

 

Toimeksiantajana opinnäytetyössä on matkailuyhdistys Matkalle Sallaan Ry. Vuonna 

2003 perustettuun matkailuyhdistykseen kuuluu 47 jäsenyritystä matkailu- ja ravitsemis-

palveluiden, palveluiden sekä vähittäiskaupan alalta. Yhdistys vastaa muun muassa Sal-

lan yhteisestä markkinoinnista ja koordinoinnista, Sallan matkailu-internet sivujen päivityk-

sestä, sekä muista markkinointitapahtumista. Tehtäviin kuuluvat myös Sallan markkinoin-

timateriaalin suunnittelu ja painatus, sekä yhteistyö muiden alueellisten matkailuorgani-

saatioiden kuten Lapin Markkinoinnin kanssa. (Matkalle Sallaan.)  

 

Jakamistalous tarkoittaa, minkä tahansa olemassa olevan resurssin tehokkaampaa käyt-

töä, ja sen helpompaa jakamista internetin luomien mahdollisuuksien avulla. Verkkoinfra-

struktuuri paranee koko ajan ja internet on jo pitkään mahdollistanut uudet markkinapaikat 

ja erilaiset kaupankäyntitavat. Ihmiset arvostavat yhä enemmän tavaroiden uudelleenkäyt-

töä, säästeliäisyyttä sekä uusien ansaintatapojen keksimistä. (Lahti & Selosmaa 2010, 

13–14.) Jakamistaloutta voi harjoittaa esimerkiksi vuokraamalla itselleen tarpeettomia 

asioita muille, joko ilmaiseksi, rahaa tai muita palveluja vastaan. Periaatteessa jakamista-

loutta on myös ilman tietoteknologiaa tehtävät vaihtokaupat, kuten perinteinen vuokraus–, 

kierrätys,– ja lainaustoiminta. Koska termi jakamistalous on syntynyt uuden tietoteknologi-

an mahdollistaman jakamistalouden myötä, tässä opinnäytetyössä, kuten Lahden ja Se-

losmaan teoksessa, termillä jakamistalous tarkoitetaan tätä uutta ilmiötä. (2013, 114.) 

 

Läntisissä teollisuusmaissa uuden sukupolven yrittäjät ovat keskimäärin hyvin kouluttau-

tunutta ja valveutunutta kansaa. Tällaisten yhteiskunnallisen ja vaihtoehtoisen yrittäjyyden 

uskotaan tuovan erityistä muutosvoimaa taloudelle (Lahti & Selosmaa 2013, 156.) Jaka-

mistalous ja sen yleistyminen tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia yritysten toiminnan 

aloittamisessa ja laajentamisessa pienillä investoinneilla. Airbnb välittää asuntoja omista-

matta yhtäkään, ja hetki sitten Suomessa toimintansa aloittanut autojen vertaisvuokraus-

palvelu Share It Blox Car välittää autoja omistamatta yhtäkään. 

 

Yksityinen henkilö päätyy jakamaan omia tavaroitaan tai osaamistaan useimmiten ilmas-

tonmuutoksen, luonnonvarojen ehtymisen, yhteisöllisyyteen kaipauksen tai ylimääräisen 

rahan tienaamiseen vuoksi (Ruuska 2013). Yhteisiä työtiloja päädytään käyttämään eten-

kin toivossa luoda uusia sosiaalisia kontakteja ja verkostoja (Houni & Ansio 2015, 144).  
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Kasvava populaatio lisää kaupungistumista, jolloin asukastiheys kasvaa. Se taas suosii 

jakamistalouden avaamia mahdollisuuksia ja kehittyneiden tietoverkkojen ansiosta kulutta-

jat saavat yhä yksilöllisempää ja parempaa palvelua. (Gansky 2010, 63–64.) Jakamistalo-

uspalvelut ovat tähän mennessä olleet enemmän urbaani – ilmiö. Tulevaisuudessa toimin-

taa saattaa löytyä enemmän pienemmillä paikkakunnilla kun tietoisuus aiheen ympärillä 

kasvaa. 

 

Gansky (2010, 2) sekä Botsman & Rogers (2010, 67) selvittävät, miten elämme jaetussa 

maailmassa, halusimme sitä tai emme. Jalkakäytävät, kirjastot, tiet, kahvilat, lentokentät 

yms. ovat jaettuja. Jaamme näitä asioita tiedostamattamme, emmekä ajattele, miten te-

hokkaita ne jaettuna ovat. Lahti & Selosmaa (2013, 49) toivovat, että jakamisesta tehtäi-

siin tietoisempaa. Jotta hyvät resurssit eivät menisi tulevaisuudessa hukkaan, täytyy mei-

dän keksiä lisää paikkoja ja tapoja, miten jalostaa taidoistamme, kokemuksistamme ja 

osaamisestamme palveluita. (Gansky 2010, 167–168.) 
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2 Jakamistalous 

Oli se sitten asunnon vuokraamista majoituspalvelu Airbnb:n kautta, tanssiaispuvun vuok-

raamista Rent The Runway:sta tai tarpeettomista tavaroista luopumista Yerdlen kautta, jo 

joka neljäs kanadalaisista, amerikkalaisista ja brittiläisistä osallistuu jonkinasteiseen jaka-

mistalouteen liittyvään toimintaan (Ufford 2015). Yhdysvalloissa yhtenäinen markkina-alue 

ja kieli sekä suuri määrä tarpeetonta tavaraa takaavat sen, että tavarat liikkuvat kätevästi 

ja toiminnasta on tullut todellista bisnestä (Venesmäki 2016). Viime vuosina Yhdysvallois-

sa on syntynyt toimijoita jakamistalouden parissa enemmän kuin missään muualla. Ilmas-

tonmuutos, luonnonvarojen ehtyminen ja niiden säästeliäämpi käyttö tulevat vaikuttamaan 

siihen, että jakamistalous tulee ilmiönä yhä suositummaksi tulevina vuosina. (Lahti & Se-

losmaa 2013, 13; Kähkönen 2016.)  

 

2.1 Jakamistalous, mitä se on? 

Ikiaikaiset yhteisölliset toimintatavat ovat tulleet nykyteknologian avulla uudelle tasolle ja 

mahdollistavat yhteydenpidon ja tiedon jakamisen aivan eri tavalla kuin ennen. Jakamista-

loutta on nykyteknologian avulla mahdollistettu resurssien tehokkaampi käyttö ja niiden 

jaetut käyttöoikeudet. (Lahti & Selosmaa 2013, 11, 13.) Jakamistalouden osanottajia ovat 

yksilöt, yhteisöt, yritykset, organisaatiot ja järjestöt; eli kaikki, jotka ovat sulautuneita te-

hokkaaseen jakamissysteemiin, jota kaikki edistävät ja josta kaikki hyötyvät. Kokemukset 

jakamistaloudesta voivat olla tavaroiden ja palveluiden tai taitojen kulutuksesta, tuotan-

nosta, jakelusta tai niiden vaihdosta. (Matofska & Sharer 2016.)  

 

Sana jakamistalous on peräisin englanninkielisestä termistä sharing economy. Toinen 

termi, joka kuvaa kehittyneen verkkoteknologian mahdollistamia resurssien vaihto- ja ja-

kamisjärjestelmiä, on collaborative consumption, joka on suomeksi käännettynä yhteisölli-

nen kulutus tai yhteisökulutus. Jakamistalouteen viittaavia termejä on muitakin, mutta ne 

eivät kuvaa yhtä laajasti alaa, vaan nimi viittaa yhteen tiettyyn asiaan. Sellaisia ovat lahja-

talous gift economy, vuokrausyhteiskunta lease society ja kiertotalous. Kuluttajalta kulutta-

jalle toimintaa merkitään teksteissä yleensä P–2–P (peer-to–peer). Lyhennettä käytetään 

tässä opinnäytetyössä. (Venesmäki 2016, 50;Lahti & Selosmaa 2013, 13, 114, 168–169.)  

 

Vaikka moni kauppa ja vaihto tapahtuvat vertaistensa välillä, usein jakamista koordinoi 

internetissä jokin välittävä organisaatio (Jakonen & Silvasti 2015, 164). Airbnb välittää 

asuntoja, BlaBlaCar kyytejä ja Tori.fi ja Huuto.net ovat helpottaneet käytettyjen tavaroiden 

välittämistä jo vuosikausia. Sen sijaan, että etsisi ostajaa tarpeettomalle sohvalle kaupan 
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ilmoitustaululla, voi sohvasta näpsäistä kuvan ja jakaa sen Tori.fi:ssä niin, että ilmoituksen 

näkee useampi henkilö kuin perinteisellä tavalla tehtynä. Facebookiin alueellinen netti-

kirpputori ”Kallio kierrättää” kattaa lähes 30 0000 jäsentä. Yhteisössä kierrätetään, anne-

taan, ostetaan ja myydään, sekä usein kerätään tavaraa erilaisia tempauksia varten. Vii-

meisimpänä yhteisön jäseniltä kerättiin lahjoituksina käyttämätöntä kosmetiikkaa, joka 

mahdollisti erään ammattikoulun lähihoitajaopiskelijoiden toteuttaman hyvinvointipäivän 

vanhainkodissa. (Facebook 2016a). Ainoastaan Marimekon tuotteille tarkoitettuja kirppu-

torejakin on useita ja jäseniä yhdessä yli 11 000 (Facebook 2016b). Facebookiin kirpputo-

reille pyydetään yleensä lupa liittyä ryhmään, jonka jälkeen ylläpitäjä hyväksyy tai hylkää 

pääsysi sinne. Ylläpitäjät valvovat kaupankäyntiä ja seuraavat, että yhteisiä sääntöjä nou-

datetaan. (Facebook 2016a.) 

 

Jakamistalouden uskotaan olevan pysyvä trendi, eikä vain ohimenevä ilmiö (Newlands 

2015). Yhdysvaltalaisen mainostoimiston vuonna 2012 teettämän kyselyn tulosten mu-

kaan ihmiset ovat yhä kiinnostuneempia vuokraamaan tai lainaamaan tavaroita, jos sen 

voi tehdä helposti. Tutkimus oli yksi ensimmäisistä akateemisista tutkimuksista jakamista-

loutta koskien. Rationaalisesti painavimmat syyt, jakamistalouteen osallistumiselle ovat 

rahan ansaitseminen ja sen säästäminen tavaran hankintavaiheessa, sekä varastointi – ja 

ylläpitokustannuksissa. Palveluiden ajatellaan olevan ympäristöystävällisiä ja joustavia. 

Kolme suurinta emotionaalista syytä osallistua jakamistalouteen ovat anteliaisuus – voin 

auttaa itseäni ja muita, yhteisö – olen arvostettu ja osa yhteisöä, sekä elämäntyyli – toimin 

fiksusti ja vastuullisesti. Saman tutkimuksen mukaan esteet jakamistalouteen osallistumi-

selle liittyivät luottamukseen: ihmiset pelkäsivät, että jollekin lainattu tavara häviää tai että 

se varastetaan. (Lahti & Selosmaa 2013, 19–21.) 

 

Nielsenin 2015 Global Trust in Advertising tutkimus osoittaa, että valtaosa maailman kan-

sasta luottaa enemmän ystävän tai perheen suosituksiin kuin mainontaan. Pricewaterhou-

se Cooperin (mainitaan jatkossa Pwc) 2015 tutkimuksessa tehtiin vastaavanlainen huo-

mio. Sen mukaan 69% prosenttia vastaajista kertoi olevansa valmis kokeilemaan jakamis-

talouden palveluita vasta kun joku tuttava on niitä suositellut.  

 

Palveluita alalta löytyy valtavasti ja määrä kasvaa, kun innovatiiviset yrittäjät pohtivat uu-

sia yritysmuotoja. JustPark on applikaatio, jossa kiinteistönomistajat vuokraavat parkki-

paikkojaan toisten käyttöön kun eivät niitä tarvitse (Stephany 2015, 2). Zadaa on mobii-

liapplikaatio, jonne rekisteröidytään oman vartalomallin mukaan. Myynti-ilmoitus tulee ai-

noastaan omalle vartalotyypille sopivista käytetyistä vaatteista. (Zadaa 2016). Lyft tarjoaa 

lahjoituksiin perustuvia musiikin täyttämiä taksimatkoja. Autot tunnistaa keulassa olevista 

isoista vaaleanpunaisista viiksistä. (Lyft 2016.)  



 

 

6 

 

Jakamistalouden parissa järjestetään paljon tapahtumia. Käytettyjen vaatteiden vaihtopäi-

vistä on tullut maailmalla suuria muotitapahtumia, joissa DJ:n musiikin tahdissa ohessa 

tarjoillaan ruokaa ja juomaa. (Botsman & Roogers 2010, 77). Suomessa ensi kertaa 

vuonna 2011 vietetty Ravintolapäivä kokoaa ruoasta kiinnostuneet ihmiset yhteen. Nyky-

ään neljänä päivänä vuodessa vietetty ruokakarnevaali kokoaa tuhansia ihmisiä, yli sa-

dassa maassa yhteen pitämään hauskaa ruoan äärelle. Ruokakarnevaalista on kehkeyty-

nyt maailman suurin ruokatapahtuma kun yhden päivän ajaksi kuka tahansa saa perustaa 

oman kahvilan tai ravintolan. (Restaurant Day 2016.)  

 

Jakamistalouden piiriin kuuluvat myös joukkorahoitus, sekä aikapankkitoiminta. Joukkora-

hoitus tarkoittaa sitä, että joku henkilö tai yritys kerää julkisesti rahaa ihmisiltä projektin 

toteutumistoivossa. Henkilö päättää oman panostuksensa suuruuden ja jos hanke ei to-

teudukaan saa rahansa takaisin. Radio Helsinki kokeili joukkorahoituksen voimaa kesällä 

2015. Talousvaikeuksissa olleessaan se kauppasi ihmisille 150 euron osakkeita. Joukko-

rahoitus onnistui ja saaduilla rahoilla velat saatiin maksuun ja radion toiminta pystyi jatku-

maan. (Sundqvist 2015.)  

 

Aikapankkitoiminta perustuu vaihtotyöhön. Järjestön kautta käytät aikaasi tehden palve-

luksen jollekin. Tekemästäsi työstä kertyy toveja, jota kutsutaan vaihtoehtovaluutaksi. Yksi 

tovi vastaa tuntia ja kaikki työ on yhtä arvokasta. (Astikainen 2015, 142.) Aikapankit toimi-

vat seuraavalla periaatteella: henkilö A tekee henkilölle B lumityöt, A ansaitsee työstään 

tovin. Tovin hän voi käyttää niin, että henkilö C tulee käyttämään henkilön A koiraa lenkil-

lä. Ajattelu tapa on ikäänkuin ”If I help you, someone else will help me” (Botsman & Rog-

ers 2010, 133). Kun vaihtotyöstä pidetään kirjaa, se on vuoden 2013 verottajan päätöksen 

mukaan verotettavaa tuloa. Stadin aikapankki verottaa toveistaan 2%, ja ottaa tovin suu-

ruista jäsenmaksua jäseniltään. Aikapankkeja toimii eri puolilla Suomea, muun muassa 

Jyväskylässä, Kouvolassa ja Tampereella. (Stadin aikapankki 2016.)  

 

Gansky (2010, 5) ja Lahti & Selosmaa (2013, 14) korostavat jakamistalouden perustuvan 

käyttöoikeuden arvostamiseen omistamisen sijaan. Käyttöoikeuden kätevyydestä kertovat 

musiikkipalveluja tuottava Spotify ja elokuvia tarjoava Netflix. Maksamalla kuukausimak-

sun, saa käsiinsä tietyn määrän musiikkia, elokuvia ja sarjoja. Palveluun tutustumisen 

vuoksi, ja oston varmistamiseksi, asiakkaat saavat kokeilla palvelua ensimmäiset kuukau-

det yleensä ilmaiseksi. Nämä yritykset ovat nousseet suureen suosioon niiden kätevyyden 

takia. Konkreettisten tavaroiden tilalle on tullut aineettomia internet palveluita, mikä kuor-

mittaa luontoa huomattavasti vähemmän. (Lahti & Selosmaa 2013, 59, 89.)  
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Lähtökohtaisesti jakamistalouden harjoittamisella on paljon hyviä vaikutuksia. Kun use-

ammat ihmiset jättävät auton ostamatta ja käyttävät yhteiseen käyttöön tarkoitettuja auto-

ja, pitäisi sen vähentää liikennettä ja ruuhkia. Yhteisautoilu johtaa parhaimmillaan siihen, 

että päästöt vähenevät tai jopa siihen, että ihmiset alkavat liikkumaan enemmän. Se taas 

voi johtaa painonpudotukseen ja terveellisempiin elämäntapoihin. Kun ihmiset alkavat 

vaatimaan käyttämiltään tavaroilta enemmän kestävyyttä ja korjattavuutta tarkoittaa se 

sitä, että jäte ja energiankulutus vähenevät. (Lahti & Selosmaa 2013, 78–82.) Jakamista-

louden tuomat taloudelliset hyödyt liittyvät siihen, miten ne monipuolistavat taloutta, ja sitä 

kautta syntyy uusia työpaikkoja sekä yrityksiä (Lahti & Selosmaa 2013, 93). Sosiaalisia ja 

kulttuurisia hyötyjä ovat kansalaisten voimaantuminen aktiiviseksi toimijoiksi yhteiskunnal-

lisen toiminnan kentillä, kuluttajana tai tuottajana (Lahti & Selosmaa 2013, 101). 

 

Jakamistalousilmiöllä on myös kielteiset puolensa. Vastoin alkuperäisiä ympäristöä suoje-

levia arvoja, tietyt ilmiöön liittyvät palvelut ovat pahentaneet ympäristön kuormitusta. New 

Yorkissa ja San Franciscossa Uber ja Lyft ovat lisänneet autoja katukuvaan niin paljon, 

että ruuhkat ja saasteet ovat pahentuneet entisestään. (Hill 2016.) Lisäksi jakamistalou-

den toiminnasta saatuja rahoja, kuten Airbnb majoituksesta tienattuja ansioita, voidaan 

käyttää energiaa tuhlaavaan ja ympäristöä kuormittavaan toimintaan. Uudet mielenkiintoi-

set palvelujentarjoajat ympäri maailman saattavat saada ihmiset matkustelemaan enem-

män ja ilmiön mahdollistama internet ja sen käyttö on itsessään erittäin energiaa vievää. 

(Lahti & Selosmaa 2013, 90–91.)  

 

Talous muuttuu ja niin muuttuvat matkailun trenditkin jakamistalouden rinnalla. Suunta on 

osittain muuttumassa siihen, että varsinkin kaupungeissa huippuravintoloiden ja kauniiden 

julkisivujen lisäksi matkailijat haluavat nähdä matkakohteen paikallisen todellisuuden, 

kaikkine epätäydellisyyksineen. Autenttisuudelle on kysyntää. Suosiotaan kasvattavat 

kotiravintolat ja paikallisten ohjaamat kävelykierrokset. Ranskassa VoulezVousDinerin 

kautta varattu koti-illallinen saatetaan varata perinteisen ravintolan sijaan, koska siten 

pääsee harjoittamaan esimerkiksi kielitaitoaan ja tutustumaan paikallisiin ihmisiin. Paikal-

listen kanssa tehtyjä opaskierroksia järjestää nettisivusto Trip4Real, jossa parikymppisen 

Baptisten kanssa pääsee tutustumaan Montmarten alueella petangin peluuseen, pariisi-

laisen leipomon kulisseihin ja viinien sokko maisteluun. (Heikkilä 2015.) 

 

Toimijat jakamistalouden piirissä ovat toisinaan eri mieltä siitä, onko rahaan perustuva 

vaihtotalous sen kummempaa kuin nykyinenkään kapitalistinen talous. Jakamistalouteen 

erikoistunut juristi April Rinne on sitä mieltä, että tällä hetkellä erilaiset toimijat jakamista-

louden piirissä luovat kaikki yhdessä tärkeää lisäarvoa ilmiölle ja, että erilaisten toimijoi-

den “paremmuudesta” kiisteleminen ei ole järkevää. Henkilöt, jotka eivät ole niin tuttuja 
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ilmiön kanssa voivat varovaisesti tutustua ilmiöön menestyksekkäiden yritysten kuten 

Airbnb:n kautta, onnistuneen kokemuksen jälkeen kynnys kokeilla seuraavaa jakamistalo-

usaktiviteettia pienenee. Tällöin jakamistalouden maine kasvaa ja alkaa todella vaikuttaa 

yhteiskuntaamme. (Lahti & Selosmaa 2013, 159–160.)  

 

2.2 Omistamisen arvostamisesta käyttöoikeuden arvostamiseen 

Vaikka emme valmistaisi vaatteita kymmeneen vuoteen, tulisimme hyvin toimeen sillä 

mitä meillä jo on (Astikainen 2015, 46). Edeltävä vuosisata on pyörinyt paljolti kulutuksen 

ja kertakäyttökulttuurin ympärillä. Mentaliteetti tavaroiden mennessä rikki on ollut, että 

vanha heitetään pois ja tilalle ostetaan uusi. Koneet tehtiin sellaisiksi, että parin vuoden 

päästä ne menevät rikki, jotta firma tekee tulosta myydessään uusia rikkimenneiden tilalle. 

(Gansky 2010, 51–52.) Yksi tulos materialismin aikaansaannista on Tyynellämerellä, Ja-

panin ja Havaijin välissä kelluva jäteriutta. Sen on arvioitu olevan kaksi kertaa Texasin 

kokoinen ja yli kolme miljoonaa tonnia roskaa sisältävä lautta. Roskasta noin 90 prosenttia 

on muovia. Se sisältää kaikkea hammasharjoista kertakäyttömukiin ja sytkäreistä ostos-

kasseihin. Eikä tämä jäteriutta ole ainoa; yhdessä kaikki merellä olevat jätealueet peittävät 

arviolta jo 40 prosenttia merenpinta-alasta. (Botsman & Rogers 2010, 3, 5.)  

 

Markkinointi on saanut ihmiset ajattelemaan, että he tarvitsevat mitä ihmeellisimpiä tava-

roita vesimelonin siementen poistajasta avokadon siivuttajaan ja erilaisia muotoja kasvik-

sille antaviin leikkuukoneisiin. Parin käytön jälkeen tuotteet ovat jääneet käyttämättömiksi 

ja niille on täytynyt löytää säilytystilaa muiden tarpeettomien kodinkoneiden viereltä. Tava-

roiden ostamista on käytetty välineenä itsetunnon kohentamiseen. Materia on vienyt meitä 

pois tärkeimmän ääreltä (Botsman & Rogers 2010, 24, 38–39.) Vuoden 2008 talouskriisin 

jälkeen ihmiset ovat alkaneet miettimään arvojaan uudestaan ja sitä, mikä elämässä on 

oikeasti tärkeää (Gansky 2010, 63–64). Ihmiset ovat kyllästyneet valtavaan tavaramää-

rään ja näkevät, mitä karmeutta halpojen hintojen taakse piiloutuu: lapset valmistavat 

vaatteitamme ja tavaroitamme, töitä tehdään huonoissa työoloissa ja samalla luonto kärsii 

syntyvästä jätteestä ja kemikaaleista. 

 

Jakamistalouden tavaroiden jatkokäyttöä mietitään jo niiden suunnitteluvaiheessa, siksi 

niiden tulee olla hyvin pidettyjä ja korjattavissa (Gansky 2010, 119, 121). Verkkosivusto 

Buy me once, suomeksi Osta minut kerran, myy tavaroita, jotka on suunniteltu kestämään 

koko eliniän. Liike on syntynyt vastalauseena kulutushysterialle ja tavaroiden lyhyelle 

käyttöiälle. Sivuston perustaja Tara Button toteaa: ”Maailmassa, jossa rakennamme satel-

liitteja ja lähetämme ihmisiä avaruuteen, pystymme tekemään pannun, joka ei mene rikki 
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kolmen vuoden jälkeen.” Tavaroilla on ainainen takuu niiden mennessä rikki. Hän haastaa 

sivustollaan tuotteiden tekijöitä kestävimpiin tuotteisiin. (Nyt.fi 2016.)  

 

Kaikista kauneimpana ajatuksena jakamistalous ja sen tuoma hyöty liittyy siihen, miten 

uusia tavaroita ei tule ostettua, koska muilta voi lainata jo olemassa olevia. Venesmäen 

(2016, 51) mukaan valmistamaton tuote säästää eniten luonnonvaroja. Suomessa perus-

tettu kuinoma.fi on nettisivusto, jossa ihmiset voivat vuokrata toisilleen urheilu–, matkailu– 

ja musiikkitavaroitaan. Sen perustaja Markku Jussila kertoo palvelun menestyksen perus-

tuvan ”ostamatta jääneiden uusien tavaroiden määrään” (Lahti & Selosmaa 2013, 172.) 

Vuonna 2011 yli 300 uutta tavaraa jäi ostamatta palvelun tarjoamien vuokratuotteiden 

ansiosta (Kuinoma).  

 

Monet muut jakamistalousyrittämisen ammattilaiset vahvistavat, että kasvu ei ole kassa-

virran tai voittojen kasvua, vaan muun muassa tavaroiden kierron, yhteiskäytön ja käyt-

töiän kasvua. Nuorten työllistyminen ja jakamistalouden käyttäjien lisääntyminen ovat 

myös tärkeimpiä tavoitteita. Työnsaanti on tällä hetkellä vaikeaa, mutta uusien liiketoimin-

tamallien toteutus on helpompaa kuin koskaan. (Lahti & Selosmaa 2013, 156.) Talouden 

parissa toimivat henkilöt voivat olla voitoista myös eri mieltä. Yksityishenkilöiden kotona 

illallisia järjestävän yrityksen Feastlyn toimitusjohtaja Noah Karesh on sitä mieltä, että 

vaikka kyse on yhteisöllisyydestä, yrityksen toiminnan jatkuminen vaatii sen, että se tuot-

taa rahaa (Shareconomy 2015.) Jotkut uskovat jakamistalouden jäävän vain kuriositeetiksi 

jos se toimii ilman rahaa. Rahatalouden katoaminen kun ei ole realistinen tulevaisuuden 

näkymä. (Lahti & Selosmaa 2013, 159.) 

 

Yhä useampi sijoittaja on kiinnostunut jakamistalousyrityksistä. Jotkut kuluttajat eivät kui-

tenkaan hyväksy sijoittajien rahoja jakamistalousyrityksiä koskien. Kun jakamistaloudesta 

tulee valtavirtaa, se saattaa menettää joitakin piirteitä, jotka ovat alun perin vetäneet ihmi-

siä puoleensa. Palveluista tulee vähemmän persoonallisia. On yritysten päätettävissä hy-

väksytäänkö sijoittajien rahat ja muutetaanko liiketoimintaa toivotulle tasolle. Tämän jäl-

keen asiakkaat saavat päättää jatkavatko palvelun käyttöä. (Lahti & Selosmaa 2013, 158.) 

 

Näyttää siltä, että ihmisten kulutustottumukset ovat muuttumassa. Kun 1980-luvulla varal-

lisuuden mittarina toimi tavara, nyt merkityksellistä on ihmisen yksilöllinen maine, sekä 

luottamus. Avoimuus, jakaminen, vapaa käyttöoikeus ja osallistuminen korostavat merki-

tystään. Myös ekologisuuden ja säästeliäämmin elämisen merkitys on kasvanut, koska 

kuluttajat ovat huolissaan ympäristöstä ja ehtyvistä luonnonvaroista. Ihmiset ovat omatoi-

misesti alkaneet tehostamaan resurssien käyttöä ja lisänneet kierrätystä. Jakamistalous 

on kehittynyt näiden arvojen avulla. (Lahti & Selosmaa 2013, 14, 17, 19.)   
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Asenteet muuttuvat muillakin saroilla. Suomessa erityisesti Helsingissä näkyy se, miten 

auton osto ei enää houkuttele samalla tavalla kuin ennen. Yhä useampi vaihtaa oman 

auton joukkoliikenteeseen, koska liikennesuunnittelussa kävely, pyöräily ja joukkoliiken-

teen käyttö on nostettu yksityisautoilun edelle. Tulevaisuudessa ruuhkamaksut saatetaan 

ottaa käyttöön ruuhkien hallitsemiseksi. (Metro 2016a, 6.) Yhdysvalloissa ajokorttien suori-

tusmäärä on vähentynyt, mikä tarkoittaa, että aikuisiksi kasvavat sukupolvet eivät enää 

automaattisesti osta autoa. (Pwc 2015, 19.)  

 

Aikanaan jakamista tarvittiin, jotta selvittiin päivästä toiseen. Kyse oli vastavuoroisuudes-

ta: kun sinä autat minua, minä autan sinua. Tämän kaltainen mentaliteetti loi yhteisöllisyyt-

tä ja saman ajatuksen siivittämänä syntyy moni nykyinenkin jakamistalouden yritys. Muut-

to maalta kaupunkiin on ollut hajottamassa kyläyhteisöjä ja johtanut siihen, että yksinäi-

syydestä ja syrjäytyneisyydestä on tullut yksi yhteiskuntamme suurimmista ongelmista. 

(Ruuska 2013; Lahti & Selosmaa 2013, 59.) Suomalainen ajatuspaja Kommonin tutkija 

Ilkka Lovion mielestä ihmisten tuominen jakamistaloudenpiiriin on paras lääke yksinäisyy-

den ja tarpeettomuuden aiheuttamiin ongelmiin (Lahti & Selosmaa 2013, 101). Astikainen 

(2015, 50) on sitä mieltä, että palveluja ajautuu käyttämään jokseenkin samanhenkiset 

ihmiset, mikä voi johtaa jopa uusiin ystävyyssuhteisiin. 

 

Vaikka yhteisöllisyys liitetään jakamistalouteen, ei uusien sosiaalisten suhteiden luominen 

P-2-P kanssakäymisissä päihitä sen tuomaa edullisuutta ja kätevyyttä. Toisin sanoen, 

vaikka käy mielenkiintoisen keskustelun Uber-kuskin kanssa, tai saa annoksen paikalli-

suutta Airbnb emännältä on olemassa tietyt yksityisyyden rajat, joita ihmiset palveluilta 

toivovat. Todellisuus on, että ihmiset haluavat parempaa vastinetta rahoilleen ja sitä esi-

merkiksi Airbnb tarjoaa. He vuokraavat enemmän koko asuntoja kuin, että asunto jaettai-

siin jonkun kanssa. Yritykset, jotka ymmärtävät nämä yksityisyyden rajat saavat parem-

man kilpailuedun muihin verrattuna. (Pwc 2015, 16.)  

 

2.3 Jakamistalouden toiminnan edellytykset 

Jakamistalouden asiantuntijoilla on näkemyksiä siitä, mitä tarvitaan, jotta saadaan aikaan 

toimiva jakamistalousympäristö. Botsman & Rogers (2010, 74–75) ovat määritelleet neljä 

tekijää, mistä heidän mielestään toimiva jakamistalous koostuu. Ne ovat: kriittinen massa, 

joutilaat resurssit, yhteiseen uskominen sekä luottamus ja vastavuoroisuus. Seuraavaksi 

käydään läpi, mitä nämä termit tarkoittavat käytännön esimerkkeineen. 
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Jakamistalouden parissa niin kuin muussakin bisneksessä ihmisillä tulee olla tarpeeksi 

valinnanvaraa ja toiminnan parissa monia säännöllisiä, lojaaleja käyttäjiä. Käyttäjät luovat 

muille ihmisille niin kutsutun ”sosiaalisen todisteen” siitä, että jakamistaloudenpalvelut 

ovat luotettavia ja kokeilunarvoisia. Valinnanvara taas liittyy siihen, että jos vaatteiden-

vaihtopäivätapahtumaan tulee vain pari ihmistä, jotka ovat eri kokoisia ja joilla on eri ma-

ku, on todennäköistä, etteivät he löydä mitään ja kokemus ei ole kovin tyydyttävä. Kriitti-

sen massan suuruus määräytyy yksilöllisesti tarjottavan kontekstin mukaan ja mitä odo-

tuksia ihmisillä on. Periaate on kuitenkin sama: jos käyttäjät ovat tyytyväisiä valinnanva-

raan ja käytön kätevyyteen, palvelu mitä todennäköisemmin menestyy. (Botsman & Ro-

gers 2010, 75–82.) Kriittinen massa tarkoittaa siis riittävää käyttäjämäärää ja heidän luo-

maa mielikuvaa palvelun luotettavuudesta. 

 

Toinen edellytys toiminnalle ovat joutilaat resurssit. Fyysisten tavaroiden kuten pyörien ja 

autojen lisäksi niitä ovat vähemmän konkreettiset asiat kuten ihmisten aika, taidot ja erilai-

set tilat ja hyödykkeet. Omistamme paljon tavaraa ja taitoja, joista emme hyödynnä lähes-

kään koko potentiaalia. (Botsman & Rogers 2010, 83–88.) Digitaaliset alustat mahdollista-

vat tarkemman, reaaliaikaisen mittauksen ylimääräiselle kapasiteetille ja mahdollistavat 

sen tarjoamisen niille, jotka sitä tarvitsevat. Se tekee kysynnän ja tarjonnan kohtaamisesta 

helpompaa kuin koskaan ennen. (Pwc 2015, 15.) Älypuhelimet ja koko ajan kehittyvät 

karttapalvelut auttavat paikantamaan tavarat entistä helpommin (Ruuska 2013).  

 

Jakamistalous vaatii ihmisiltä uskoa yhteiseen. Jokainen henkilö, joka liittyy jakamistalou-

denpiiriin tuo lisäarvoa toisille, vaikkei se välttämättä ole edes tarkoitus. Mitä enemmän 

ihmiset osallistuvat, sitä parempia verkostoja saadaan luotua. Pwc:n (2015, 16) tekemä 

tutkimus osoittaa että, mitä enemmän ihmiset tuntevat palveluja, sitä enemmän innois-

saan niistä ollaan. Sama ideologia pätee myös materiaan ja palveluihin. Yksi puhelin sel-

laisenaan ei hyödytä ketään, mutta puhelimien yleistyessä, päästään niitä hyödyntämään 

niille kuuluvalla tavalla. Kun kaikki omistavat puhelimen niiden käytöstä tulee järkevää. 

Tuotantotalouden palvelut puolestaan parantuvat lisääntyvän kysynnän ja käytön myötä. 

(Botsman & Rogers 2010, 88–91.)  

 

Luottamus on elintärkeää toiminnanjatkumiselle. P-2-P toiminnassa täytyy uskoa siihen, 

että ihmiset ovat harmittomia. Tavaroita lainatessa toivotaan, että lainattavat tavarat ovat 

hyväkuntoisia tai että ne palautetaan samassa kunnossa takaisin. (Botsman & Rogers, 

91–93.) Kun tehdään toiselle palvelus aikapankkitoiminnassa, toivotaan että vastineeksi 

saadaan jotain yhtä hyvää. Luotettavuuden takaamiseksi jakamistalouden palveluiden 

käyttö vaatii lähes aina rekisteröitymistä ja palautteenantoa. Palautteenannolla varmiste-

taan luotettavien ihmisten toiminta palveluissa. Väärinkäyttäjät saavat nopeasti huonoa 
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palautetta, jolloin he eivät pysty jatkamaan toimintaansa. Uberissa kuskien ja kyyditettävi-

en turvallisuuden takaamiseksi molemmat osapuolet rekisteröityvät palveluun ja antavat 

palautetta toisistaan. Airbnb:ssä sekä majoittaja että majoitettava arvioivat toisiaan. Luot-

tamuksesta eräs Airbnb emäntä totesi seuraavasti: ”Kun on yhden kerran vuokrannut ja 

havainnut, ettei tullut huijatuksi, kynnys seuraavaan vuokraukseen vain laskee.” (Sutinen 

2014). Molemminpuolinen arviointijärjestelmä takaa, että myyjä ja ostaja tuntevat olonsa 

turvalliseksi palveluiden parissa asioidessaan. 

 

Uuden kokeileminen on aina riski, siksi ensikokemuksen on oltava hyvä, jotta sille seuraa 

jatkoa. Koska olemme usein tottuneet ostamaan samaa leipää ja jogurttia, on fiksua, että 

kaupassa on näytteille asettelijoita. He maistattavat tuotteita pienen määrän, jolloin kyn-

nys uuden tuotteen ostamiseen pienenee. Sama pätee mihin tahansa: et halua sitoutua 

kuntosalille ennen kuin olet käynyt testaamassa että palvelut toimivat ja saat rahallesi 

vastinetta. (Gansky 2010, 93.) Ilmaiset tai edulliset kokeilut jakamistaloudenpiirissä kan-

nustavat kokeiluihin. Uber tarjoaa ensikäyttäjille 10 euroa ajorahaa (Uber 2016). Uusille 

kokeilijoille täytyy luoda tila, joka on mahdollisimman stressitön, jotta he saavat nauttia 

uudesta jakamistalousilmiöstä. 

 

2.4 Jakamistalous Suomessa ja maailmalla 

Jakamistalous on isoa bisnestä Yhdysvalloissa, mutta Euroopassa kielimuurit ja hajanai-

sempi markkina-alue hidastavat jakamistalouden leviämistä. Arvomaailmaltaan Eurooppa 

on kuitenkin jopa suosiollisempi jakamistalouden toimintamalleille kuin Yhdysvallat. Kriitti-

sen massan saavutus voidaan saavuttaa lyhyessäkin ajassa, eikä aiemmin tehtyjä virheitä 

tarvitse toistaa kun otetaan mallia edelläkävijöistä. (Lahti & Selosmaa 2013, 155.)  

Yksi tunnetuimmista jakamistalousyrityksistä on vuonna 2008 perustettu Airbnb. Se tarjo-

aa yksityismajoitusta ihmisten kodeissa, joko osittain tai kokonaan vuokrattuna. Majoituk-

sen tarjoaja määrittää vieraiden maksimimäärän ja yöpymisen hinnan, josta Airbnb ottaa 3 

prosentin välitysmaksun. Perustamisvuoden jälkeen kasvu on ollut nopeaa. Vuonna 2012 

tarjolla oli 110 000 majapaikkaa 192 maassa. (Lahti & Selosmaa 2013, 41.) Vuonna 2015 

majapaikkoja oli jo yli 2 000 000. (Airbnb 2016b.) Tällä hetkellä Helsingissä neljännes tar-

jotusta majoituskapasiteetista löytyy ihmisten kodeista (Koivisto 2016).  

 

Myös vuonna 2008 perustettu Uber tarjoaa henkilökuljetuspalvelua mobiili laitteilla olevan 

sovelluksen avulla, jossa yksityishenkilöt voivat yksityistalouteen kuuluvalla autolla tarjota 

tilauksesta kuljetuksia. Maksu tapahtuu täysin elektronisesti, josta Uber veloittaa kuskilta 
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sovelluksen käytöstä palvelumaksun. Uber toimii tällä hetkellä 395 kaupungissa, Helsinki 

mukaan lukien. (Uber 2016.)  

 

Suomalainen yritys We Task It Oy on luonut mobiili sovelluksen nimeltä Skillfied, jonka 

avulla voi etsiä omia taitojaan vastaavaa työtä. Kolmen kaveruksen perustama yritys lan-

seeraa sovelluksen käyttöön huhtikuun 2016 aikana. Idea yrityksen perustamiseen lähti 

samoihin aikoihin kun Uber oli saapumassa Suomeen. Miehet miettivät miksei liiketoimin-

nan muotoa voisi muokata vastaamaan normaalia työtä. Toimitusjohtaja Tiilikaisen mie-

lestä arvostus perinteiseen työntekoon on laskemassa ja ihmiset kaipaavat yhä enemmän 

vapautta ja liikkumista sitoumusten sijaan. Tiilikainen puhuu vastaavanlaisten palveluiden 

puolesta, koska talouden tulee aina kehittyä ja jakamistalous on väistämätön askel kehi-

tyksessä. Tiilikainen haluaa Suomen olevan etunenässä toteuttamassa mikroyrittäjyyden 

kasvua. Verotukseen ja työntekijöiden turvallisuuteen liittyvät asiat ratkaistaan sovelluksen 

sisään tehdyillä elementeillä. (Tiilikainen 9.3.2016). Vastaavanlaisia yrityksiä maailmalla 

ovat Taskrabbit ja Craigslist. 

 

Jakamistalouden parissa on löydetty konsteja ruokahävikin minimoimiseen. Nykymuotoi-

nen tehoton ruoanjakelujärjestelmä tuottaa ruokaa kymmenen miljardin ihmisen tarpeisiin, 

jolloin melkein puolet menee roskiin. Saksassa ylijäämäruoan jakelukanava on vapaaeh-

toisten toimijoiden ylläpitämä Foodsharing.de. Sen kautta syötäväksi kelpaavaa ruokaa on 

jaettu kymmeniä tuhansia kiloja sitä tarvitseville. (Astikainen 2015, 25, 33.) Tammikuun 

2016 lopulla avattu ravintoloiden hävikkiruokaa välittävä mobiilipalvelu ResQ myy ravinto-

loiden lounasajalta jäänyttä ruokaa annoksina tilaajilleen älypuhelinsovellusten kautta 

Helsingin ydinkeskustassa. Toimitusjohtaja Tuure Parkkisen mukaan yksi yrityksen tär-

keimmistä tavoitteista on lisätä ihmisten arvostusta ruokaa kohtaan. Myytyjen annosten 

määrä vaihtelee paljon, koska hävikin määrä on riippuvainen siitä, mitä kunakin päivänä 

ravintoloista jää yli. ResQ palvelulle on tällä hetkellä yli 1600 rekisteröitynyttä käyttäjää ja 

liuta käyttäjiksi haluavia jonossa. (Metro 2016, 4.) Suomalainen heittää ruokaa roskiin 23 

kiloa vuodessa (Venesmäki 2016). 

 

Toinen ravintolaruokien hävikkiruokaa välittävä palvelu on Lunchie, joka välittää hävikki-

ruokaa aamusta iltaan. Mukana on tällä hetkellä 115 ravintolaa ja Lunchie toimii Helsingin 

lisäksi Tampereella, Kuopiossa ja Jyväskylässä. Tarkoitus on laajentaa toimintaa edel-

leen. Mobiilisovelluksen kautta ravintolat laittavat ylijäämäruoat annoksina jakoon. Monen 

mieltä askarruttaa se, viekö hävikkiruoan tarjoaminen asiakkaita pois normaali ruoka-

ajoilta. Tuskin. Hävikkiruoan saanti on usein epävarmaa ja moni tietää jo etukäteen, mitä 

haluaa syödä. Hävikkiruokien ansiosta monet ravintolat saattavat saada uusia asiakkaita 
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kun pääsevät tutustumaan tarjontaan edullisten hävikkiruoka-annosten kautta. (Virmala 

11.4.2016.) 

 

Suomessa jakamistalouden yhteiskäyttöpalvelujen käyttöönotto on ollut suhteellisen hi-

dasta. Etenkin voittoa tavoittelemattomat yritykset laajenevat yleensä hitaasti. Osa yrityk-

sistä, jotka haluavat kasvaa nopeasti houkuttelevat toimintaansa mukaan sijoittajia, joita 

kiinnostavatkin jakamistalouden uudet liiketoimintamallit. (Lahti & Selosmaa 2013, 30–31.) 

Suomi ottaa vasta ensiaskeliaan tämän tyyppisen talouden parissa. 
 

2.5 Jakamistalouden ongelmat 

Ilmiötä kohtaan ollaan hyvin kriittisiä ja jopa sitä vastaan. Kirjalija Steven Hillin Raw Deal: 

How the "Uber Economy" and Runaway Capitalism Are Screwing American Workers ja 

Tom Sleen “Whats’s Yours is Mine, ottavat kantaa muun muassa Yhdysvaltojen kasva-

vaan freelanceri määrään, työolojen ja palkkojen huonontumiseen. Jakamistaloudenyri-

tykset houkuttelevat yksilöitä yhä huonompien työehtojen alle mainostaen tehtyä työtä 

vapaudella ja itsenäisyydellä. Tämän tyyppinen toiminta vahingoittaa kehitystä ja tunkeu-

tuu ihmisten aiemmin tarkasti varjelluille elämän alueille. (Macmillan 2016; Poole 2016.) 

Shareconomyn (2015) mukaan Yhdysvaltojen väestöstä 40 prosentin arvioidaan olevan 

freelancereita vuoden 2020 lopussa. 

 

Jakamistaloutta kritisoidaan työntekijöiden oikeuksien polkemisesta, kuskien pakkoyrittä-

jyydestä, verojen, sekä erilaisten lupa- ja vakuutusmaksujen välttelystä sekä nousseista 

vuokrista. Jakamistalousyritykset välttävät muun muassa suuret henkilöstökulut, sairaus-

vakuutusmaksut, lomarahojen maksamisen samaan aikaan kun yritys tahkoaa isoja voitto-

ja. (Skytén 2015.) 

 

Monet jakamistalouden harjoittajat tekevät toimiaan lakisäätelyn ja verotuksen ulkopuolel-

la, eikä jakamistalouden harjoittaminen tällä hetkellä tuo työntekijöille samanlaisia sosiaa-

lietuuksia kuin vakiintuneempien kanavien kautta saaduissa töissä. Siksi onkin hyvä, että 

tulot ovat yleensä vain pientä lisätienestiä. (Lahti & Selosmaa 2013, 68.) Kilpailun lisään-

tyminen ei kuitenkaan saa olla syy toiminnan vaikeuttamiseen, sillä ennen pitkää resurs-

seja tehokkaammin käyttävät tavat voittavat. (Lahti & Selosmaa, 71, 93.) 

 

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi on sitä mieltä, että koska esimerkiksi Airbnb:tä ei koske 

samanlaiset säännöt kuin muuta majoitusalaa, se vääristää kilpailua. Hän pitää toimintaa 

uudenlaisena harmaantalouden muotona. Yleensä ammattimainen majoitustoiminta on 

raskaasti säänneltyä ja tarkkaan verotettua, mikä vaikeuttavaa hotelli- ja majoituselinkei-
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non harjoittamista Suomessa. (Lappi 2014.) Kuitenkin Ravintolapäivän ollaan katsottu 

edistävän ravintolakulttuuria ja ajatusta siitä, että alan säätelyä voisi vähentää. Sen vaiku-

tus ravintoloiden lauantain myyntilukuihin on kuitenkin niin suuri, että Lappi on ehdottanut 

Ravintolapäivän siirtämistä sunnuntaille, jolloin se ei vaikuttaisi niin paljon muiden ravinto-

loiden myyntilukuihin (Mara 2014).  

 

Toiset ovat sitä mieltä, että hotellit ja yksityisten tarjoamat palvelut palvelevat erityyppisiä 

ihmisiä ja toiminta on niin pienimuotoista, ettei niitä voi verrata. Hotellien suurin segmentti 

ovat businessmatkailijat, kun taas Airbnb mahdollistaa enemmän pienibudjettisia vapaa-

ajan matkoja kaveriporukoiden kanssa. Tällä hetkellä Airbnb suosion kasvaessa myös 

hotellien kävijämäärät ovat korkeammalla kuin koskaan. (Haavisto 2015.) Rovaniemellä 

omaa pihamökkiään matkailijoille vuokraava Airbnb majoittaja Petteri Putkinen on sitä 

mieltä, että ilman tällaista edullisempaa majoitusvaihtoehtoa, osa Lappiin tehtävistä mat-

koista jäisi kokonaan tekemättä. (Juntti 2015.)  

 

Lahti & Selosmaa (2013, 71) enteilivät, että kun normaaleja vuokrattavia asuntoja aletaan 

käyttämään majoitustiloina matkailijoille, johtaa se siihen, että yleinen vuokrataso nousee 

vuokrattaviksi tarkoitettujen asuntojen vähentyessä. Näin on käynyt jo Yhdysvalloissa, 

missä Airbnbtä vastaan on pidetty useampia mielenosoituksia. Viime lokakuussa mielen-

osoittajat valtasivat osittain Airbnbn päätoimiston osoittaakseen mieltään nousevia vuokria 

ja veronkiertoa vastaan. Samalla kerättiin nimiä ”Proposition F” nimiseen kampanjaan, 

jonka tarkoitus on tiukentaa säädöksiä lyhytaikaisten majoitusten osalta. Se rajaisi päiviä, 

joina asuntoa saa vuokrata vuosittain ja vaatisi yrityksiä ilmoittamaan veloitetut summat 

sekä vierailujen pituudet. Airbnb harrastajien suuri määrä on San Franciscossa johtanut 

siihen, että asuntojen omistajat antavat häätöjä vuokralaisille saadakseen laitettua asun-

non matkailijoiden vuokrattavaksi. Tällöin vuokratulot kasvavat verrattuna siihen, että 

asunnossa asuisi vakituinen vuokralainen. Häätöjen määrät ovat kasvaneet ja vuokrat 

ovat nousseet korkeammalla kuin koskaan aiemmin. (Booth 2015.)  

 

Amsterdamissa on otettu käyttöön erilaisia rajoituksia majoitustoimintaan liittyen. Siellä 

käyttöä on rajattu niin, että omaa asuntoaan saa vuokrata korkeintaan 60 päivää vuodes-

sa ja jos asuu kaupungin edullisessa vuokra-asunnossa ei sitä saa vuokrata lainkaan 

Airbnb:n käyttöön häädön uhalla. (Viitanen 2016.) Alkuperäinen ajatus Airbnb:stä ja hal-

vemmista, autenttisimmista majoitusvaihtoehdoista on lähtenyt monessa paikassa niin 

sanotusti käsistä. Suomessa toiminta on vielä sivutuloa, mutta esimerkiksi New Yorkissa 

jotkut Airbnb isännät ostavat sijoitusasuntoja ja ovat välittäneet jopa 15–140 asuntoa ker-

ralla matkailijoiden käyttöön. Tähän ongelmaan ollaan nyt puututtu ja Airbnb on poistanut 

listoiltaan täten toimivia henkilöitä perustelemalla sen siten, että toiminta ei enää vastaa 
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yrityksen ideologiaa. Airbnb käyttöön saa ainoastaan vuokrata asunnon, jossa pysyvästi 

asuu. (Bort 2014; Bort 2015)  

 

Ottaessani yhteyttä jakamistalouteen liittyvissä verotusasioissa verotoimistoon sain vasta-

uksen veroasiantuntija Hanna Arhoselta. Hän kertoi jakamistalouden ja sen aiheuttamien 

verotusongelmien olevan verohallinnon tiedossa ja että niiden ratkaisemiseksi tehdään 

töitä kaiken aikaa. Tällä hetkellä Vero.fi sivuilla on olemassa ohjeita muutamille jakamista-

louden toimijoille. Uber-toiminnasta, eli ei-ammattimaisesta henkilönkuljetustoiminnasta, 

saadut tulot ovat veronalaista ansiotuloa. Verotulot ilmoitetaan, joko Veroilmoitus verkos-

sa – palvelussa tai esitäytetyssä veroilmoituksessa. Ohjeet ovat sovellettavissa muihin 

vastaaviin järjestelyihin. (Arhonen 17.2.2016.)  

 

Verotoimisto antaa ohjeet Uber tulojen selvittämiseen, olettaen ettei toiminta edellytä lii-

kennelupaa (Varonen & Myllymäki 2015). Kuitenkin luvattoman taksiliikenteen harjoittami-

nen on Suomessa kielletty. Ei-ammattimainen henkilöstökuljetustoiminta tarvitsee liiken-

neluvan. Uber toiminnasta on annettu Suomessa ensimmäinen tuomio. Helsingissä mies-

henkilö menetti kaikki Uber-palvelun kautta tienaamansa tulot valtiolle, vaikka maksoikin 

niistä asiaan kuuluvat verot ja lisäksi polttoaine – ja huoltokuluja. Tulojen menetyksen 

lisäksi mies sai rikoksesta, eli luvattomasta taksiliikenteen harjoittamisesta, 150 euron 

sakon. (Metro 2016c.) Tuomioistuimen käsittelyssä on myös muita vastaavia tapauksia. 

 

Tällä hetkellä Airbnb jättää jokaisen vuokraajan vastuulle verojen maksun omaan maa-

hansa. Verotoimisto on päivittänyt säännöt, miten lisätulot ilmoitetaan verottajalle. (Pitkä-

nen 2015.) Esimerkiksi Airbnb:stä saatavat tulot ovat veronalaista pääomatuloa. Ohje ve-

rotukseen löytyy vuokratulojen verotusohjeesta kohdasta, jossa on kerrottu satunnaisesta 

vuokraamisen verotuksesta. Tulot ilmoitetaan joko Veroilmoitus verkossa- palvelussa tai 

lomakkeella 7H (vuokratulo osakehuoneistosta tai lomakkeella 7K (vuokratulo kiinteistös-

tä). Molemmissa tapauksissa tuloista on mahdollista vähentää tulonhankkimisesta aiheu-

tuneet kulut. Uberin, Airbnbn ja muiden vastaavien toimintojen harjoittamista ei pidetä 

elinkeinotoimintana, vaikka palvelun tarjoaja olisi rekisteröitynyt elinkeinonharjoittajaksi. 

Pääsääntöisesti toiminta on niin pienimuotoista. (Arhonen 17.2.2016; Vero 2015.) 

 

Haastatellessani Matkalle Sallaan Ry:n matkailukoordinaattori Paula Aspholmia aiheesta 

häntä epäilytti, miten palveluiden korkean laadun varmistaminen onnistuu jos ilmiö leviäisi 

Sallaan. Tällä hetkellä palvelut eivät kilpaile perinteisten yritysten kanssa, niin pienimuo-

toisia ne nyt ovat. Aspholmille alueellisen laadun varmistaminen ja ongelmatilanteiden 

hoito, sekä niistä informointi on erityisen tärkeää. Häntä mietityttää löytäisivätkö esimer-

kiksi Airbnb majoituksessa olevat matkailijat Sallan monipuolisesti tarjotut palvelut. 



 

 

17 

Aspholm pelkää, että jakamistalouden palveluilla saattaisi olla imagoa heikentävä vaiku-

tus, mikäli ihmisten kokemukset sen piirissä olisivat epämiellyttäviä. Ongelmatilanteiden 

jälkihoito ja niistä informointi mietityttävät Aspholmia erityisesti. (Aspholm 3.3.2016).  

 

Jakamistaloudessa vastuu on yleensä kahdenvälinen ostajan ja myyjän välillä. Jos hotel-

lissa on epämiellyttävässä huoneessa, mitä todennäköisemmin huoneen voi vaihtaa ja 

hotellivirkailija on paikalla huolehtimassa, että vaihto sujuu mutkattomasti. Yleensä asiat 

sujuvat mallikkaasti myös jakamistalouden parissa, mutta on esimerkkejä siitä, kun kaikki 

ei menekään niin hyvin kuin pitäisi. Joskus vain ötökkä saattaa purkaa majoitussopimuk-

sen, jolloin asiasta saattaa syntyä kiistaa. (Mikkola 2015.) Jos tällaisia kokemuksia tulee 

ensikertalaisille paljon, vaarantaa se muiden jakamistalouden kaltaisten palvelujen kokei-

lun huonon kokemuksen vuoksi. Palveluiden käyttäjien tulee valmistautua vastaavanlaisiin 

ongelmiin ja niiden selvittämiseen mahdollisesti keskenään tai kolmannen osapuolen 

kanssa.  

 

Nopeasti kasvavat jakamistalouden yritykset saavat yhä enemmän kritiikkiä. Ihmiset jaka-

vat tarinoita huonoista kokemuksistaan ja yhä useampi on huolissaan sen vaikutuksista 

työllisyyteen, verojen maksuun sekä turvallisuuteen. Yritysten täytyy pystyä vastaamaan 

palautteeseen ja toivoa, että palveluiden käyttäjät eivät vähene huonojen kokemusten 

tavoittaessa yhä useamman henkilön, jolle palvelut eivät ole tuttuja. (Owyang & Samuel 

2015, 5.) 

 

Tulevaisuudessa yritykset osallistuvat toimintaan yhä aktiivisemmin, vaikkakin mukaan 

tuleminen saattaa olla ristiriidassa niiden ansaintalogiikan kanssa. Sellaisenaan suurten 

yritysten mukaantulo ei Janelle Orsin mielestä onnistu: ideologian täytyy vastata enem-

män jakamistalousajatusta tai sitten luoda kokonaan uusia yrityksiä. (Shareconomy 2015.) 

Koska jakamistalouden yrityksillä on valtava potentiaali kasvaa, tulee eteen varmasti yri-

tyksiä, jotka käyttävät termiä hyödykseen. Niin kuin ihmisiä ”vihreä pestään” kertoen yri-

tyksen olevan ekologisempi kuin se oikeasti on, tulevaisuudessa tähän tullaan törmää-

mään jakamistalouden yritysten parissa. Termin sharing economy tiedetään myyvään 

hyvin. Jokainen voi itse arvioida, kuinka totuuden mukaisia jakamisväittämät ovat. Yleen-

sä isoilla yrityksellä on taka-ajatuksena vanha perinteinen, eli saada ihmiset näiden kokei-

lujen kautta ostamaan heiltä tuotteita. Siksi ”jakamispesua” kannattaa varoa.(Berg & Fitter 

2016, 6.)  
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2.6 Jakamistalouden tulevaisuus 

Kun internet tuli mukaan kuvioihin, muutti se täysin tavan, miten kauppaa oltiin siihen 

mennessä käyty. Nyt jakamistalous ja sen kautta syntyneet uudet yritykset muuttavat jäl-

leen kulutustottumuksiamme ja tapaa, miten tuotteita markkinoidaan, myydään ja luodaan. 

(Owyang & Samuel 2015, 4.) Time listasi jakamistalouden yhdeksi kymmenestä asiasta, 

mitkä tulevat muuttamaan maailmaa tulevaisuudessa (Walsh 2011). Asiat tulevat muuttu-

maan senkin takia, että suosion taustalla on ihmisten oma aktiivisuus omasta aloitteesta. 

Taustalla ei toimi poliitikkoja, järjestöjä tai muita yleensä ihmisten toimia ohjaavia tekijöitä. 

 

Tulevaisuuden kasvavia jakamistalousyrityksiä perustetaan Pwc:n (2015, 14) mukaan 

matkustukseen, autoiluun, rahoitusalaan, henkilöstövuokraukseen sekä musiikin ja vide-

oiden suoratoistoon liittyen. Kaikkia asioita ei vain viitsi lähteä hakemaan kaupungin toi-

selta laidalta. Se ei yksinkertaisesti ole kätevää, eikä vähäarvoisten tuotteiden lainaami-

sessa ei ole riittävää taloudellista kannustinta (Lahti & Selosmaa 2013, 155.)  

 

Tulevaisuudessa yritysten mukaan tulo on yhä todennäköisempää. Berg ja Fitter (2016, 1-

4) ovat listanneet yrityksille keinoja, miten he voivat hyötyä jakamistalouden luomista 

mahdollisuuksista eniten. Yrityksiä kehotetaan vastaamaan paremmin ihmisten arvojen 

muutokseen luonnonvarojen säästämisessä ja tekemään helpommaksi parempien, ekolo-

gisempien hankintojen teko. Tuotantoprosessien pitää myös olla läpinäkyvämpiä.  

 

Yritykset voivat laajentaa toimintaansa edellä mainittujen keinojen avulla, jolloin asiakas-

kunta suurenee. Yhdistäessä teknologian tuotteisiinsa tulee palveluista entistä käteväm-

piä. Tunnetun yrityksen brändi on monille uusille käyttäjille takuu turvasta ja laadusta. Uu-

si tuntematon start up yritys ei tavoita luotettavuutta samalla tasolla. Teknologian kautta 

tulevat ostokset myös mahdollistavat yrityksiä tallentamaan asiakkaisiin liittyviä arvokkaita 

kulutuskäyttäytymistietoja tehokkaammin. Yritysten on myöskin hyvä selventää, kuka on 

esimerkiksi onnettomuuden sattuessa korvausvelvollinen. (Berg & Fitter 2016, 4-7.)  

 

Jakamistalouden piirissä toimivat ihmiset ovat uusi kohderyhmä ja Yhdysvalloissa General 

Motors on yksi monista mukaan lähteneistä yrityksistä. Se on sijoittanut RelayRidesiin ja 

näin se tavoittaa uusia yleisöjä markkinoinnissa, saa ”seksikkyyttä” tuotemerkilleen ja eri-

tyisesti tekee yhteistyötä sen vihollisen kanssa. (Lahti & Selosmaa 2013, 94-95.) Hotelli-

ketju Hyatt taas sijoitti lontoolaiseen Onefinestayhin, ja järjestää tästä eteenpäin luksus-

majoitusta myös yksityishenkilöiden kautta saaduissa luksusasunnoissa (Karmin 2015).  
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Myös jakamistalousyritykset haluavat kehittää ja laajentaa toimintaansa. Uber esimerkiksi 

teki Goodwillin kanssa tempauksen Yhdysvalloissa, Manhattanilla. Kahden päivän ajan 

Goodwillille lahjoituksia tekevät henkilöt saivat soittaa Uberin veloituksetta hakemaan ta-

varoita ja viemään ne Goodwillin keräyskeskuksiin. Näin Goodwill sai näkyvyyttä kaupun-

gissa ja Uber mahdollisuuden tulla tunnetuksi muunakin kuin henkilökuljetusyrityksenä. 

(Berg & Fitter 2016, 4.) Airbnb haluaa laajentaa toimintaa, niin, että se vastaa paremmin 

myös business matkailijoiden tarpeisiin (Haavisto 2015).  

 

Työelämässä ollaan jo pitkään oltu siirtymässä vakituisista töistä pätkätöihin. (Lahti & Se-

losmaa 2013, 72). Toiset kaipaavat työltään enemmän vapauksia, toiset taas vakiintumis-

ta. Työtulokset voivat olla vaihtelevia riippuen siitä, millä tavalla henkilö on palkattu. Työn-

antajat itse päättävät, mikä palkkausvaihtoehto työnkuvaan parhaiten sopii. Vastakohdat 

tulevat varmasti tulevaisuudessa kasvamaan ja palkkausvaihtoehdoilla on hyviä ja huono-

ja puolia. Tulevaisuudessa jakamistalouden yleistyessä sen tuomat tulot voivat olla päätu-

loja joillekin. Ihmisten täytyy itse aktiivisesti kerryttää eläkettä ja sosiaalietuuksia. (Kutin-

lahti & Mustakallio 2014). Valtioiden pitää tehdä verotuksesta kannustavampaa ja hel-

pompaa. Lisäksi vakuutusyhtiöiden tulee kehittää uusia parempia yhteisomistuksessa 

olevien vuokra-autojen, pyörien ja muun vastaavien vakuutuksia. (Lahti & Selosmaa 2013, 

72). 

 

Botsman & Rogers (2010, xxi) korostavat, että ihmisten ei tarvitse valita omistamisen ja 

jakamisen välillä vaan tulevaisuudessa yhä useampi tulee toimimaan molemmissa sar-

joissa. Verkkoteknologian avulla mahdollistettu jakamistalous on mahdollista tällä hetkellä 

vain niissä maissa, missä ihmisillä on päivittäin pääsy internetiin. Meille täällä Suomessa 

internetistä on tullut itsestäänselvyys. Todellisuudessa internet on koko maailman 7,3 mil-

jardista (Kokkonen 2016) ihmisestä arviolta kolmella miljardilla ja puhelimia viidellä miljar-

dilla. Internetin käyttäjien määrä kasvaa noin 5-7 prosentin vuosivauhtia. (Tuohinen 2016, 

B4.) Jää nähtäväksi miten palvelut kehittyvät sen jälkeen kun koko maailma on internetin 

äärellä. 

 

Voi myös olla että, koska luottamus ja palautteenanto on olennainen osa jakamistalouden 

palveluiden onnistumiselle, tulevaisuudessa luottokorttisi ei ole yhtä merkityksellinen, kuin 

maineesi. Jakamistalouden äärellä hyvän maineen omaavat henkilöt voivat saada esimer-

kiksi alennuksia verrattuna niihin, jotka eivät ole niin luotettavia lainaajia. (Gansky 2010, 

106.) 
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3 Salla pähkinänkuoressa 

Tässä kappaleessa esitellään Sallan kuntaa, lyhyesti sen historiaa ja elinkeinorakennetta 

sekä palveluita. Lisäksi käydään läpi Sallan matkailun strategiset suuntaukset ja tämän 

hetkiset projektit. Lopussa katsotaan, millä asteella muutamat jakamistalouden yritykset 

toimivat Sallassa. Lukua varten on haastateltu Matkalle Sallaan Ry:n matkailukoordinaat-

tori Paula Aspholmia, sekä kotimajoitus Moiporo yrityksen toista perustajaa Riitta Serla-

chiusta. Kuvassa 1 näkyy Sallan sijainti Suomen kartalla. 

 

 
 

Kuva 1 Sallan sijainti Suomen kartalla (Sallatunturi) 

 

3.1 Sallan kunta – palvelut ja elinkeinorakenne 

Sallan kunta sijaitsee Koillis-Lapissa, aivan Suomen itärajan tuntumassa. Sallan asukas-

luku oli vuoden 2014 lopussa 3781 (Tilastokeskus c). Nykyisen nimensä se sai vuonna 

1936, sitä ennen Salla tunnettiin nimellä Kuolajärvi. Aikanaan maatalous oli suurin työllis-

täjä, nyt eniten töitä tarjoaa palveluala; noin 70 prosentille työmarkkinoista.(Sallan kunta 

f.) Vuonna 2012 Sallassa oli töitä tarjolla noin 1200 henkilölle ja vuonna 2013 määrä oli 

laskenut 1139 kappaleeseen. Yrityksiä Sallassa oli vuonna 2012, 235 kappaletta. (Tilasto-

keskus a, d.) 
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Ennen toista maailmansotaa Sallassa oli meneillään hyvä kehitys. Suuret savotat houkut-

telivat mukanaan uutta väestöä aina vuoteen 1939 asti. Sota muutti kuviot, kun alueen 

rakennukset ja rakenteet tuhottiin. Noin puolet alueesta menetettiin Neuvostoliitolle, joka 

vaati rautatien rakentamista Kelloselkään. Sodan jälkeen koitti jälleenrakennuksen aika, 

siirtoväen sijoittaminen ja rintamamiesten asuttaminen. Vielä 1950–luvun lopulla Salla oli 

johtava asutus–, raivaus–, ja meijeripitäjä. 1960–luvulla koneellistuminen johti voimakkaa-

seen rakennemuutokseen, jonka seurauksena parhaimmillaan 12 000 henkilön asutta-

massa Sallassa työttömyys kasvoi ja työikäinen väestö muutti paikkakunnalta pois. 60–

luvun loppupuolella ihmisiä muutti paljon myös Ruotsiin. Väestökadon jatkumisen seura-

uksena syrjäkylien kauppa–, posti– ja koulupalvelut ovat loppuneet. (Heinänen 1993, 

351–356.) 

 

Sallan keskustasta löytyvät tällä hetkellä palvelut vähittäiskaupasta erikoisliikkeisiin ja 

tuotantoyrityksiin. Matkailu saralla alueen yrittäjät tekevät tiivistä yhteistyötä, jonka tulok-

sena syntyy uusia tuotteita ja palveluita. Kouluttautuminen on mahdollista ylioppilastutkin-

non tasolle asti. Sallassa toimii kansalaisopisto ja monia järjestöjä. (Sallan kunta a, f.)  

 

Sallassa sijaitsee vuonna 2002 kansainväliselle ajoliikenteelle käyttöön otettu raja– ja tul-

liasema. Avaamisen jälkeen ylittäjämäärät ovat olleet kasvussa. Elinkeinoelämän näkö-

kulmasta rajanavaus on tuonut paikallisiin kauppa–, palvelu– ja majoitusliikkeisiin lisää 

venäläisasiakkaita. (Sallan kunta i.) Vuonna 2012 Sallan raja-asema ylitettiin yli 220 000 

kertaa, näistä venäläisiä oli melkein 145 000. (Holopainen 2013). 

 

Sallan nimipäivänä 19.7 vietettävä Salla–päivä on yksi vuoden suurimmasta tapahtumista. 

Toritapahtuma kerää vuosittain Sallaan tuhansia ihmisiä. (Sallan kunta c.) Kunnassa on 

kahdeksan aktiivisesti toimivaa urheiluseuraa, talvisin 160 kilometriä hiihtolatuja ja 15 vai-

keustasoltaan vaihtelevaa rinnettä. Sallalaisten ja matkailijoiden käytössä on tennis– ja 

urheilukenttä, keila– ja jäähalli ja kuntosali sekä liikuntakeskus. (Sallan kunta d, h.) Sal-

lassa on juostu vuodesta 2014 lähtien Midnight Marathon (Salla Midnight Trail Marathon 

2016). 

 

Vuoden 2013 tilastokeskuksen raportin (Taulukko 1) mukaan Sallan väestöstä 31,9 pro-

senttia on yli 65-vuotiaita, koko Suomen keskiarvo on 19,4 prosenttia.  Alle 15–vuotiaiden 

osuus on 9,5 prosenttia kun koko maassa luku on 16,4 prosenttia. 15–64 vuotiaiden 

osuus on 58,6 prosenttia ja koko Suomessa 64,2 prosenttia. Taulukossa 2 näkee muutok-

sen vuoteen 2013 verrattuna. Nuorten osuus väestöstä on pysynyt samana, mutta yli 64-

vuotiaiden osuus väestöstä on kasvanut 1,4 prosenttiyksikköä. 
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Taulukko 1 Sallan ikäjakauma (Tilastokeskus) 

Väestö Salla Koko maa 

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 9,5 16,4 

15-64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 58,6 64,2 

65 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä, % 31.12.2013 31,9 19,4 
 

Taulukko 2 Sallan ikäjakauman kehitys (Tilastokeskuksen Px-Web-tietokannat) 

Alle 15-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2014 9,5 

15–64 -vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2014 57,2 

Yli 64-vuotiaiden osuus väestöstä, % 31.12.2014 33,3 
 

Taulukossa 3 esitetään Sallan työllisyystilanne vuoden 2012 lopusta. Vuonna 2012 Sallan 

työttömyysaste oli 22,6 prosenttia. Eläkkeellä olevien osuus väestöstä oli 41 prosenttia, 

kun koko maassa keskiarvo on 24,2 prosenttia. Sallan väestö on siis suhteellisen iäkästä. 

Taulukko 4 kuvaa muutosta edeltävään vuoteen. Työllisyysaste on kasvanut 0,2 prosent-

tiyksikköä, työttömyysaste on noussut 1,2 prosenttiyksikköä ja eläkeläisten osuus on kas-

vanut 0,6 prosenttiyksikköä. Asukkaita Sallasta muutti pois 89 henkilöä. (Tilastokeskus; 

Tilastokeskuksen Px-Web-tietokannat) 

 

Taulukko 3 Sallan työllisyystilanne (Tilastokeskus) 

Työllisyysaste, % 31.12.2012 55,1 - 
Työttömyysaste, % 31.12.2012 22,6 10,7 
Eläkkeellä olevien osuus väestöstä (3979), % 31.12.2012 41 24,2 
 

Taulukko 4 Sallan työllisyystilanteen kehitys (Tilastokeskuksen Px-Web-tietokannat) 

Työllisyysaste, % 31.12.2013 55,3 
Työttömyysaste, % 31.12.2013 23,6 
Eläkeläisten osuus väestöstä (3890), % 31.12.2013 41,6 

 

3.2 Sallan matkailu 

Sallaan lähdetään lomanviettoon luonnon äärelle. Omaleimaisuus ja rauhallisuus ovat sen 

valtteja, vaikkakaan Salla ei ole vielä paikkana kovin tunnettu ja sen saavutettavuus on 

ongelmallinen. Lähin rautatieyhteys on Kemijärvellä ja lähimmät lentokentät löytyvät Kuu-

samosta ja Rovaniemeltä. Sallan tärkeimmät vahvuudet ovat Venäjän rajalla sijainti, sekä 

EU:n suurin kansallispuisto Oulanka ja noin kymmenen kilometriä kirkonkylältä sijaitseva 

Sallatunturi, jossa on hyvät puitteet lasketteluun ja hiihtämiseen. (Salla 2020.)  
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Salla pyrkii olemaan erilainen laskettelukohde ja sen tärkeimmät kohderyhmät ovat tällä 

hetkellä alppihiihdon aktiiviharrastajat, sekä 35+ pariskunnat ja perheet sekä Suomesta 

että ulkomailta. Matkailu keskittyy tunturiin, mutta ostokset hoidetaan Sallan keskustassa, 

jonne on vuosia suunniteltu myös ostoskeskuksen rakentamisesta. Tärkeä parannus inf-

rastruktuuriin olisi kevyen liikenteen väylä, jota suunnitellaan rakennettavaksi Sallatunturin 

ja kirkonkylän välille. (Aspholm 3.3.2016.) Sallaa ja Sallatunturia voi ajatella samaan ta-

paan kuin Kuusamoa ja Rukaa tai Kittilää ja Leviä.  

 

Sallatunturi on vuoden 2009 hiihtokeskus. Rinteillä järjestetään säännöllisesti kansainväli-

siä kilpailuja pujottelun Eurooppa Cup – osakilpailuista nopeuslaskun maailmancuppiin. 

Kisarinteessä harjoittelee sekä suomalaisia, että ulkomaalaisia alppinisteja. (Salla c.) Tällä 

hetkellä Sallassa on meneillään kaikkien aikojen paras matkailutalvi. Vaikka talous on 

taantumassa Sallassa matkailuelinkeino on kasvanut. Kasvua edellisvuoteen oli jo joulu-

kuussa 2015 yli 22 prosenttia ja yrittäjien mukaan kasvu on jatkunut samana myös helmi-

kuussa. Sallan mielenkiintoa herättävä mainoslause ” Salla – in the middle of nowhere” on 

matkailukoordinaattori Aspholmin mukaan osana luomassa mielenkiintoa kohteeseen. 

(Korhonen 2016.)  

 

Kotimatkaiset matkailijat ovat ympärivuotisesti suurin matkailijaryhmä. Kevät-talvella kan-

sainvälisten asiakkaiden määrä kasvaa koko ajan. Ulkomaalaisista suurimmat matkailu-

ryhmät ovat hollantilaiset ja isobritannialaiset. Sen jälkeen tasaisesti espanjalaiset, saksa-

laiset ja venäläiset. Eksoottisimmat yksittäiset ryhmät tulevat Brasiliasta ja Japanista. Vii-

pyvyys on useimmiten viikon mittainen. Venäjän matkailun elpyessä, vierailuista tulee 

hyvin todennäköisesti lyhyempiä. (Aspholm 3.3.2016.) 

 

Tämän hetken suurin työstettävä projekti on Sallatunturi 2020, jonka suurimpia tavoitteita 

on muun muassa kehittää Sallan kesämatkailua, sekä kotimaan talvimatkailua ja parantaa 

Sallan saavutettavuutta ja lisätä majoituskapasiteettia. Projektin tavoitteet on luotu 2007 ja 

niitä päivitettiin vuodesta 2011 lähtien tarkastellen samalla miten tavoitteet ovat toteutu-

neet. Päivitetty versio valmistui kokonaisuudessaan vuonna 2013. (Salla 2020.) 

 

Sallatunturi 2020 projektiin on listattu Sallan S.W.O.T (Strenghts, Weaknesses, Oppor-

tunities and Threats), jossa yhdeksi suurimmaksi haasteeksi on määritelty sen saavutetta-

vuus. Korkeimman sesongin aikaan ulkomaalaisista erityisesti iso-britannialaiset ja hollan-

tilaiset lentävät charter–lennoilla, joko Kuusamoon tai Rovaniemelle, joista on linja-

autoyhteys Sallaan. Reittilennoilta aikataulut on haastavat, koska lentokentän kautta tule-

va suora yhteys Rovaniemeltä Sallaan on ainoastaan lauantaisin. Parempien liikenne yh-

teyksien eteen tehdään koko ajan töitä. (Salla 2020; Aspholm 3.3.2016.)  
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Osana Sallatunturi 2020 projektia keväällä 2016 Holiday Club Resortin yhteyteen raken-

netaan kaksikerroksisia hotellitasoisia huoneistoja. Ensimmäisten huoneistojen on tarkoi-

tus valmistua keväällä 2017. Sallatunturin majoituskapasiteetti tulee kasvamaan 150:lla 

vuodepaikalla. Tämän kaltaisille matkanjärjestäjien varattavissa oleville majoituksille on 

ollut lisätarve talvisesongin aikaan. (Aspholm 3.3.2016.)  

 

Matkailu Sallassa on sesonkiluontoista, niin kuin koko Lapissa. Vuodessa saattaa olla pari 

viikkoa, jolloin yritykset sulkevat ovensa, aika sijoittuu yleensä touko – tai lokakuulle. Alan 

yrittäjät ovat kuitenkin päätoimisia, työntekijöitä on sesongin ulkopuolella vain vähemmän. 

Sallassa ollaan ylpeitä siitä, että sesonkityöntekijät palkataan pääosin omasta kunnasta. 

Kesällä sukset ja monot vaihtuu pelkkiin sauvoihin ja erilaisiin survival–retkiin. Tarjolla on 

myös melontaa, poro-ohjelmia, patikointia ja kalastusta. (Aspholm 3.3.2016.) Sesongin 

ulkopuoliseen tekemisen vähyyteen puuttui Matkalle Sallaan Ry oivalla tavalla. Vuodesta 

2012 alkaen on järjestetty ”EI TAPAHDU MITÄÄN-VIIKOT” lokakuun alussa. Seuraavaksi 

nerokkaita otteita tapahtuman kuvauksesta. (Salla 2012.) 

 
“Paikkakunnan kuuluisin baari, Äteritsiputeritsipuolilautatsi- baari, tuttavallisemmin Ä-baari, 

sulki ovensa jo jokunen vuosi sitten. Bingo loppui ja mummot jäävät aamulla hellojensa ää-

reen keittämään soppaa peräkammarin pojilleen. Nuoriso muuttaa muualle opiskelemaan. 

Sallan suurin asutuskeskittymä on Hopeaharjun vanhainkoti.” (Salla 2012.) 

 

”Lokakuussa voi käpertyä takkatulen ääreen lukemaan hyvää kirjaa tai katsomaan elokuvaa 

televisiosta. Tosin televisiomastossa on ollut viimeaikoina jäätymisongelmia ja aika ajoin 

vastaanottimesta näkyy vain lumisadetta.” Yllättävän rentouttavaa sekin”, kerrotaan koke-

muksen perusteella Sallasta. Sallan karusta arjesta tehty dokumentti Salla -Selling the Silen-

ce ( Härmän kielelle tämä käännettäisiin kaiketi jotenkin, notta Sallassa myyrään hilijaasuut-

ta) pyörisi taukoamatta Sallan elokuvateatterissa, jos kylästä löytyisi sellainen. Vaan eipä 

löydy, joten mökkirauha on taattu.” (Salla 2012.) 

 

3.3 Salla ja jakamistalouden palvelut  

Tutkimani perusteella Sallassa ei vielä hirveästi ole jakamistaloudenpalveluita. Sallan 

haasteita jakamistalouteen liittyen on kriittisen massan saavuttaminen, pitkät etäisyydet ja 

iäkäs väki, joille internetin käyttö saattaa olla haastavaa. Tällä hetkellä etsiessä asuntoa 

Airbnb:n kautta Sallan kirkonkylältä ei löydy yhtäkään. (Airbnb 2016). Samalla haulla eh-

dotetaan asuntoja jopa Pyhätunturilta. Sallan ja Pyhätunturin välillä on kuitenkin lähes 80 

kilometriä matkaa. Kun majoittajaa etsii Couchsurfingista, tuloksena on 12 osumaa, joista 
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lähes jokaisen viimeinen sisäänkirjautuminen järjestelmään on tapahtunut yli kolme kuu-

kautta sitten. Tämä osoittaa, etteivät käyttäjät ole kovin aktiivisia. (Couchsurfing 2016).  

 

Globalisaatio on johtanut siihen, että samat tuotteet, palvelut, kaupat ja ruoat ovat saata-

villa joka maassa. Siksi autenttisuuden etsiminen matkailijoille on tullut yhä tärkeämmäksi. 

Kotimajoitus tarjoaa matkailussa persoonallisuutta ja aitoutta. Kasvavaa matkailutrendiä 

on jo jonkin aikaa koitettu jalkauttaa Suomeen. Varsinkin aktiiviset matkailijat kaipaavat 

persoonallista yhden yön majapaikkaa aamiaisineen edullista maksua vastaan. Suomessa 

suositus hinta per yö on vähintään 50 euroa, jotta muut matkailuyrittäjät eivät koe kotima-

joittujien polkevan yöpymishintoja. Kotimajoitus tuo apua myös suurten tapahtumien aika-

na majoitusongelmiin. Hotellit varataan jopa vuotta etukäteen suurien tapahtumien aikaan. 

(Ahjopalo 2013; Ekman 2015.)  

 

Sallan verkkosivuilta pääsee kätevästi kotimajoitusta tarjoavan Moiporon sivuille. Moiporo 

järjestää kotimajoituksen lisäksi lettukotailtoja ja sauvakävelyretkiä. (Salla 2016.) Haastat-

telin paikan yrittäjää Riitta Serlachiusta kotimajoitukseen, yrittämiseen ja matkailuun liitty-

en. Esittelen yrityksen, koska näyttää siltä, että vastaavanlaiselle majoitustarpeelle löytyy 

kysyntää tulevaisuudessa yhä enemmän. Haluan antaa esimerkin alan parista, jotta ihmi-

set tietävät, mitä kotimajoitus voi parhaimmillaan olla. Lopputeksti on koostettu Serlachi-

uksen (4.2.2016) puhelinhaastattelusta. 

 

Serlachius ja Ilkka Sipilä rakensivat yhdeksän vuotta sitten Sallatunturin kupeeseen oma-

kotitalon, josta alkoivat vuokraamaan kahta huonetta matkailijoille. Paikalla järjestetään 

myös lättykotakestejä, joihin mahtuu parhaimmillaan 20 henkilöä. Serlachius on tehnyt 

matkailijoiden kanssa opastettuja sauvakävelyretkiä ja tulevaisuudessa ajatuksena on 

lähteä yhdessä marjaan vieraiden kanssa ja tulla tekemään marjapiirakka saman tien ko-

tiin. Kotimajoitusta tarjotaan muiden töiden ohella. 

 

Kiireisintä on kevät-talvella, jolloin matkailijat hiihtävät. Kesäisin tehdään paljon kävelyret-

kiä maastoon. Serlachius ja Sipilä ovat vahvasti mukana matkailijoiden päivien kulussa 

majoituksen ajan. Tapana on syödä aamiainen, sekä etukäteen tilattava illallinen yhdessä 

ja istuskella iltaa lättykodassa silloin kuin tilausta on. Suurin asiakaskunta ovat suomalai-

set sitten saksalaiset, ranskalaiset ja hollantilaiset. Sallaan saapuvat esiintyjät ovat pitä-

neet kotimajoitusta hyvänä vaihtoehtona, koska esiintymisen jälkeen useimmat ruokailu-

paikat ovat menneet kiinni. Serlachius pystyy joustamaan aikataulussaan niin, että esiinty-

jät saavat ruoan esityksen jälkeen. 
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Lättykotailtoja järjestävät myös muut palveluntarjoajat, mutta erityisesti hollantilaisia vie-

hättää Moiporon tarjoaman palvelun pienuus ja intiimiys. Kodassa istuskelu on tunnelmal-

lista ja siellä ollessa voi tutustua muihin matkailijoihin. Majoittujat ovat kehuneet erityisesti 

Sallan maisemia, ystävällistä henkilökuntaa ja hyviä rinteitä. Kotimajoituksessa ehdotto-

mat kehut saa ruoka, johon Serlachius panostaakin todella paljon. Poronliha tilataan muun 

muassa ystävältä ja näin taataan paikallinen ruoka.  

 

Ystävät ovat vahvasti mukana heidän toiminnassaan. Tutut ovat usein mukana istumassa 

iltaa, kertomassa tarinoita ja joskus jopa soittamassa musiikkia ja luomassa tunnelmaa 

illankulkuun. Hyvät verkostot mahdollistavat, että apua löytyy aina. Serlachius on sitä 

mieltä, että tällaista majoitusta tarvittaisiin enemmän Sallatunturin tai kirkonkylän läheisyy-

teen. Hän tietää, että monella sallalaisella on mökkejä, jotka eivät ole koko ajan käytössä, 

joten hän piti tutkimuksen aihetta hyvänä. 

 

Majoittujia otetaan vastaan oman jaksamisen mukaan. Varaukset tehdään paljolti soitta-

malla ja palautetta saadaan suoraan asiakkailta. Serlachius ei käytä myyntikanavana esi-

merkiksi Airbnbtä, eikä ole luonut profiilia Tripadvisoriin. Tämän hetken majoituskapasi-

teettiin ja myyntikanavoihin ollaan tyytyväisiä. Serlachius toivoo Sallan kirkonkylälle 

enemmän toimintaa. Tyhjiä liiketiloja ei saisi olla ja lasten leikkipaikkojakin olisi hyvä kehit-

tää. Myös maasto-opasteita tulisi kehittää entisestään. Varsinkin ulkomaalaiset matkailijat 

eksyvät helposti, eivätkä he mielellään lähde täysin tuntemattomaan maastoon itsekseen. 

Opasteiden avulla kynnystä omatoimiseen luonnossa kulkemiseen voisi madaltaa. 
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4 Tutkimus 

Suomessa ei ole juurikaan tutkittu, miksi ihmiset osallistuvat jakamistalouteen, keitä nämä 

ihmiset ovat ja miten he suhtautuvat uuteen taloudenilmiöön. Tässä tutkimuksessa on 

tutkittu näitä asenteita kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän avulla hyödyntäen muutamaa 

kvalitatiivista avointa kysymystä. Karkeasti voi yleistää, että kvantitatiivinen tutkimus käsit-

telee numeroita ja kvalitatiivinen tutkimus kuvaa merkityksiä ja sanoja. Näin sanottaessa 

menetelmiä ei ole tarkoitus asettaa toistensa vastakohdiksi vaan ne hyvin usein täydentä-

vät toinen toistaan. Kvantitatiivinen tutkimus tehdään usein ennen kvalitatiivista tutkimus-

ta. Se luo perustan sille, miten kvalitatiivisessa haastattelussa muodostetaan tutkittavat 

ryhmät. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 136–137.) Tämän tutkimuksen kyselyrunko 

sisälsi kaksitoista kysymystä, joihin oli annettu vastausvaihtoehdot ja kolme avointa kysy-

mystä, joiden oli tarkoitus syventää vastauksia. Tämänkaltaista kyselyä kutsutaan puoli-

strukturoiduksi. Apuna käytettiin myös osallistuvaa havainnointia. Seuraavaksi käydään 

läpi tarkemmin tutkimuksen tavoitteet, sen toteutus ja tutkimustulokset. 

 

4.1 Tutkimuksen tavoitteet 

Tutkimuksessa selvitettiin, kuinka tuttu ilmiö jakamistalous Sallassa on, mitkä ovat yleiset 

asenteet sitä kohtaan ja olisivatko sallalaiset valmiita tarjoamaan vastaavia palveluita tu-

levaisuudessa. Tutkimuksen toimeksiantajan, Matkalle Sallaan Ry:n, puolesta selvitettiin 

myös kuntalaisten mielipiteitä kunnan ja matkailun toimintaan liittyen ja kerättiin kehitys-

ehdotuksia. Kehitysehdotuksia, jotka koskivat jakamistaloutta on hyödynnetty tässä työs-

sä, muu palaute on toimitettu toimeksiantajalle. 

 

4.2 Tutkimuksen toteutus  

Alkuperäinen suunnitelma oli tehdä jaettava kyselylomake ainoastaan paperiversiona. 

Analysoinnin helpottamiseksi päädyttiin kuitenkin Webropoliin laadittuun puolistrukturoi-

tuun kyselylomakkeeseen. Kyselyä laadittaessa se testattiin useaan kertaan eri henkilöil-

lä. Näin varmistuttiin siitä, että kysely etenee kronologisessa järjestyksessä, on selkeä ja 

sopivan mittainen. Tällä tavalla haluttiin välttää kirjoitusvirheet ja saada selko siitä, että 

vastaajat ymmärtävät kysymykset samalla tavalla kuin tutkija on tarkoittanut. Palautteen 

perusteella lomakkeeseen tehtiin tarvittuja muutoksia ja usean eri version jälkeen syntyi 

lopullinen kyselylomake. Kysymyksiä laadittaessa pyrittiin varmistamaan, että vastaukset 

toisivat lopulta vastauksia tutkimusongelmiin. Kyselylomake on nähtävillä kokonaisuudes-

saan liitteessä 1. 
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Tutkimus toteutettiin Webropol–kyselynä sallalaisille aikavälillä 11–18.3.2016. Tämän 

ajanjakson aikana kyselyyn vastasi 77 henkilöä. Vastaukset saatiin, joko tutkijan auttaes-

sa vastaajia täyttämään kyselylomake paikan päällä Sallassa tai niin, että vastaajat vasta-

sit sähköpostiin lähetetyn linkin kautta kyselyyn heidän aikansa niin salliessa. Vastauksia 

paikan päällä Sallassa kerättiin kolmena päivänä. Ensimmäisenä päivänä Sallan kunnan 

kirjastossa, toisena K–Market Puolukassa ja kolmantena päivänä S–Market Erätulessa. 

Vastauksia kerättiin aamupäivisin noin neljän tunnin ajan. Olosuhteet haastattelupaikoissa 

olivat rauhalliset ja häiriötekijöitä ei ollut. Auttamalla vastaajia kyselyn täytössä saatiin 

vastauksia noin kolmekymmentä, loput vastauksista tulivat sähköpostitse lähetetyn linkin 

kautta. Sähköpostiosoitteita kerättiin vastausten keräyksen yhteydessä niiltä ihmisiltä, 

joilla ei ollut aikaa jäädä täyttämään kyselylomaketta paikan päälle. Sähköpostitse kysely 

lähetettiin myös omien verkostojen kautta henkilöille, joiden tiedettiin olevan sallalaisia. 

Kyselykaavakkeita oli myös tulostettu paperiverisoita, siltä varalta, että vastaamaan halu-

aa kerralla useampi henkilö. Näin ei menetetty vastauksia siitä syystä, että avustettu kyse-

lyn täyttö tapahtui tietokoneella. Tutkimuksen kyselyvaihe toteutettiin osittain paikanpäällä 

tavoitteena saada mahdollisimman paljon vastauksia ja havainnoida ihmisten reaktioita 

kyselytutkimuksen aiheeseen.  

 

Kyselyssä tiedonantaja täyttää kyselylomakkeen, joko valvotusti tai kotonaan. Haastatte-

lussa tutkija esittää kysymykset ja tallentaa tiedonantajan vastaukset muistiin. (Tuomi & 

Sarajärvi 2013, 73.) Tässä tutkimuksessa käytettiin molempia menetelmiä. Paikan päällä 

vastaukset tallennettiin tiedonantajien puolesta ja sähköpostitse lähetetyn linkin kautta 

vastanneet suorittivat kyselyyn vastaamisen kotonaan. Haastattelemalla tiedonantajia 

tutkija saa paljon joustavuutta tekemisiinsä. Tutkijalla oli mahdollisuus toistaa kysymys, 

korjata väärinkäsityksiä sekä epäselvyyksiä. Hän pystyi myös käymään keskustelua tie-

donantajien kanssa ja näin havainnoimaan kyselylomakkeen ulkopuolelta esiin nousevia, 

aiheeseen liittyviä asioita, jotka muuten jäisivät huomioimatta.  

 

Havainnointia apuvälineenä käyttäessä on tärkeää ilmaista, millä tavalla se on vaikuttanut 

tuloksiin. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 73.) Vaikka havainnointi on työlästä, koska asioita on 

hankala kirjoittaa ylös ja tutkijan pitää luottaa paljon omaan muistiinsa, saa sen avulla 

välitöntä tietoa yksilöiden toiminnasta ja käyttäytymisestä. Kun asioita tarkastellaan niiden 

luonnollisessa ympäristössä, keinotekoisuus poistuu. Havainnointimenetelmänä tässä 

tutkimuksessa oli osallistuva havainnointi eli täysin vapaa ja luonnolliseen toimintaan mu-

kautunut. (Hirsjärvi ym. 2009, 213, 215.) Tässä tutkimuksessa havainnoinnin keinot moni-

puolistivat vastauksia. Havainnoinnin kautta tehtyjä huomioita kerrotaan haastettelukysy-

myksiä läpi käydessä sekä johtopäätöksissä.  
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Haastattelutyyppi oli yhdistetty kyselylomake ja teemahaastattelu. Tavoitteena oli saada 

vastaukset valmiiksi laadittuihin puolistrukturoituihin kysymyksiin annetuilla vaihtoehdoilla, 

määrätyssä järjestyksessä. (Tuomi & Sarajärvi, 74–75.) Tietoperustan avulla ovat synty-

neet tutkimusongelmaan liittyvät teemat osallistuneisuudesta, asenteesta ja tulevaisuuden 

valmiuksista jakamistalouden parissa. 

  

Survey–tutkimus eli kyselytutkimus laaditaan tietylle joukolle ihmisiä ja aineisto kerätään 

strukturoidussa muodossa. Kerätty aineisto auttaa kuvailemaan, selittämään ja vertaile-

maan ilmiötä. (Hirsjärvi ym 2009, 134.) Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeessa oli yh-

teensä viisitoista kysymystä. Mikään kysymyksistä ei ollut pakollinen. Vastaajien ei toivota 

jättävän koko kyselyä tekemättä, jos he eivät osaa vastata esimerkiksi vain yhteen kysy-

mykseen. Perustelut kysymyksille käydään kohta kohdalta läpi seuraavassa kappaleessa. 

Parhaiten tähän tutkimukseen toi vastauksia tilastollinen analyysi ja päätelmien teko. 

Avoimista vastauksista olen koittanut löytää samankaltaisuuksia ja toistuvuuksia.  

 

4.3 Tutkimustulokset 

Kyselylomakkeessa selvitettiin ensin taustatiedot. Luotettavuuden lisäämiseksi ensimmäi-

senä varmistettiin, että kyselyyn vastaava henkilö oli sallalainen. Kysymys oli tärkeä erityi-

sesti sähköpostitse vastaaville, mutta myös tutkijan paikan päällä tekemissä lomakkeen 

täytöissä. Moni halukas kyselyyn vastaavista oli ulkopaikkakuntalainen. Meneillään oli 

sesonki, mikä lisäsi ulkopaikkakuntalaisten määrää Sallassa. Vastanneista 77:stä henki-

löstä kaikki olivat sallalaisia, joten jokainen vastaus pystyttiin hyödyntämään. Taustatie-

doissa selvitettiin myös sukupuoli, ikä, koulutus (viimeisin suoritettu tutkinto) työtilanne ja 

tulotaso. Vastaajista 53 oli naisia ja 24 miehiä. Tutkimuksen vastaukset olivat nimettömiä, 

eikä henkilöllisyys selviä lukijoille. 
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Taulukossa 5 on esitetty vastaajien ikäjakauma. Tutkimuksessa saatujen vastausten ikä-

jakauma edustaa hyvin Sallan kunnan ikäjakaumaa (Taulukko 1, s.22). Enemmistö, 34 

prosenttia, vastaajista oli 56–65-vuotiaita. Ikäryhmien 26–35, 36–45, 46–55 ja 66–75, vas-

taajamäärät olivat lähes samaa luokkaa, prosenttiosuus kaikilla sijoittui 13–16 prosentin 

väliin. 18–25-vuotiaita vastaajia oli 6 prosenttia ja yli 75-vuotiaita 3 prosenttia. 

 

Taulukko 5 Vastaajien ikäjakauma (n=77) 

Vastaajien ikä-
rakenne  Kpl % 

18-25 5 6 % 

26-35 11 14 % 

36-45 12 16 % 

46-55 11 14 % 

56-65 26 34 % 

66-75 10 13 % 

yli 75-v. 2 3 % 

Yhteensä 77 100 % 
 

Kuviossa 1 havainnollistetaan, mikä on vastaajien viimeiseksi suoritettu tutkinto. Suurin 

osa haastatelluista oli viimeisimpänä käynyt toisen asteen tutkinnon. Se kuvaa hyvin Sal-

lan todellista jakaumaa toisen asteen suorittaneiden osalta. Vuoden 2012 Tilastokeskuk-

sen mukaan sallalaisista 56,8 on suorittanut keskiasteen tutkinnon (toinen aste), korkea-

kouluopinnot on suorittanut 13,8 prosenttia. Korkeakoulun suorittaneiden vastausprosentti 

tutkimuksessa oli 22, eli hieman korkeampi kuin todellinen koulutusjakauma vuonna 2012. 

 

Kuvio 1 Vastaajien viimeiseksi suoritettu tutkinto (n=77)
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Kuviossa kaksi on esitetty vastaajien työllisyystilanne. Se jakautui paljolti samalla tavalla 

kuin todellinen työtilanne Sallassa (Taulukko 2, s.22). Enemmistö vastaajista oli työssäkä-

vijöitä. Seuraavaksi suurin ryhmä oli eläkeläiset ja sitten työttömät.  

 

 
Kuvio 2 Vastaajien työllisyystilanne (n=77) 

 

Taustatiedoissa selvitettiin myös vastaajien tulotaso. Suurin osa eli 56 prosenttia vastaa-

jista tienasi vuonna 2015 25 001–50000 euron välillä. Toiseksi suurin tuloluokka oli 10 

000-25 000, jolle sijoittui 26 prosenttia vastaajista. Tällä välille sijoittui varmasti paljon elä-

keläisiä ja työttömiä. Alle kymmenentuhatta vastaajista tienasi 13 prosenttia ja 50001-

75000 6 prosenttia vastaajista. Lahden ja Selosmaan (2013, 19) mukaan jakamistalou-

teen osallistuva henkilö on yleensä alle 40-vuotias, hyvin tienaava kaupunkilainen. Tästä 

voidaan päätellä, että tulotasolla saattaa olla vaikutusta siihen, kuinka aktiivisesti ihmiset 

toimivat jakamistalouden parissa. 

 

Sallalaisten tuntemusta jakamistaloudesta mitattiin eri tasoilla. Yleisellä tasolla haluttiin 

tietää, kuinka moni jakamistalousyritys oli heille tuttu ja toiseksi mitattiin sitä, kuinka paljon 

sallalaisilla oli kokemuksia alan parissa. Jakamistalouteen liittyvät kysymykset alkoivat 

jakamistalouden määrittelemisellä ja antamalla esimerkkejä sen parissa toimivista yrityk-

sistä. Aihe on Suomessa vielä kohtalaisen uusi ja alan termistö oli monelle tuntematon, 

siksi oli tärkeää selittää termin merkitys.   

 

Lomakkeen ensimmäiseen kysymykseen oli listattu viisitoista jakamistalousyritystä, joiden 

tarkoituksena oli selvittää, kuinka tuttuja jakamistalouden yritykset sallalaisille olivat. Ras-

tiessaan riitti, että yrityksestä oli vain kuullut, joko uutisista, ystävältä, radiosta tms. Listalla 

olevat yritykset oli valittu niin, että ne edustavat mahdollisimman monipuolisesti jakamista-
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louden aloilla toimivia yrityksiä. Mukana oli majoitukseen, autoiluun, ruokailuun, henkilö-

kohtaiseen osaamiseen sekä musiikin ja elokuvien suoratoistoon liittyviä yrityksiä. Vastaa-

jille annettiin mahdollisuus lisätä yrityksiä kohdassa muut. Osa listatuista 15 yrityksestä 

toimii ainoastaan ulkomailla, osa Suomessa ja osa molemmissa.   

 

Kuvio 3 havainnollistaa sitä, miten sallalaiset tunnistivat eri jakamistaloudenyrityksiä. Yri-

tykset ovat listattu vasemmalta oikealle niin, että vasemmalla ovat tunnetuimmat yritykset. 

Suurin osa vastaajista oli kuullut yhdestä tai useammasta listatusta yrityksestä. Keskimää-

rin vastaaja tunnisti 3,7 yritystä. Vain neljä naisista ja yksi miehistä ei ollut koskaan kuullut 

mistään mainituista yrityksistä. Neljä heistä kuului ikäryhmään 56+. Tutuimmat jakamista-

loudenpalvelut sallalaisille olivat Spotify ja Netflix, joista Spotify oli enemmän tuttu miesten 

keskuudessa. Netflixin tunnettavuus oli jakautunut tasaisesti miesten ja naisten kesken ja 

oli noin 68 prosenttia vastaajista. Netflix oli tuttu jokaiselle 18–35-vuotiaalle, ja Spotify 

tuttu jokaiselle 18–25 vuotiaalle vastaajalle. Taskrabit ja Craigslistist olivat vähiten tunne-

tuimpien yritysten joukossa, mutta Netflixin ja Craigslistin käyttäjillä saattaa olla pieni yh-

teys. Craigslistista oli kuullut ainoastaan viisi miestä. Netflixissä on katsottavissa elokuva 

”Craigslist Joe”, joka kertoo miehestä, joka elää kuukauden pelkästään Craigslistin avulla. 

Miehet saattoivat tunnistaa yrityksen Netlifixin kautta. Kolmanneksi tunnetuin yritys oli 

Uber, joka oli tutumpi miehille kuin naisille, etenkin ikäluokassa 46–55-vuotiaat. Suoma-

laisten kimppakyytisivustojen kimppa.net ja kyyti.net tunnettavuus oli jakautunut tasaisesti 

miesten ja naisten välillä kuten myös viidenneksi tunnetuimman Airbnb:n. Airbnb:n tunnisti 

vastaajista noin 33 prosenttia. Muut kohdassa listattuja yrityksiä olivat Tori.fi ja Huuto.net 

lisäksi nettiauto, erilaiset nettikirpputorit, Stadin aikapankki ja kotimajoitus. Tori.fi ja Huu-

to.net olivat prosentuaalisesti tunnistaneet enemmän naiset kuin miehet, erityisesti ikä-

ryhmä 56+.  
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Kuvio 3 Tunnetuimmat jakamistalouden yritykset (n=77) 

 

Seuraavat kaksi kysymystä selventävät sitä, kuinka paljon sallalaiset olivat osallistuneet 

jakamistalouteen. Ensimmäinen kysymys tutki sitä, olivatko vastaajat osallistuneet jaka-

mistalouteen ostamalla jotain P–2–P kanavilta internetistä. Kuvio 4 havainnollistaa vastaa-

jien ostokokemuksia jakamistalouden parissa. Melkein puolet vastaajista olivat käyneet 

kauppaa internetin ostopalstoilla. Joku oli ostanut itselleen jopa lemmikkieläimen. Naisista 

47 prosenttia olivat ostaneet tavaroita internetistä. Miehet olivat ostaneet tavaroita kym-

menen prosenttiyksikköä vähemmän. Aktiivisimmat ostajat sijoittuvat ikäryhmään 26–35-

vuotiaat. 41:llä prosentilla vastaajista ei ollut ostokokemuksia jakamistalouden parissa. 

Vastaajat olivat jakautuneet tasaisesti miesten ja naisten kesken. Vähiten kokemuksia oli 

vanhemmalla väestöllä 66–vuotiaista ylöspäin. 

 

Vastaajista perusasteen koulutuksen käyneet olivat aktiivisimpia ostajia, puolet heistä 

tekivät ostoksia internetin P–2–P kanavilla. Työtilanteen mukaan yrittäjät ja työssäkäyvät 

olivat tehneet eniten ostoksia. Työttömät olivat sijalla kolme, jakautuen tasan ostoskoke-

mustensa mukaan. Työtilanteen mukaan vähiten aktiivista ryhmää jakamistalouden paris-

sa edustavat opiskelijat ja sen jälkeen eläkeläiset. Tuloksesta ei voi tehdä opiskelijoiden 

osalta johtopäätöksiä, sillä opiskelijoita kyselyyn vastasi ainoastaan yksi. 
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Kuusi henkilöä oli saanut tai vuokrannut yksityisasunnon käyttöönsä internetin kautta. 

Heistä viisi oli 56–65-vuotiaita työssäkäyviä, vähintään toisen asteen tutkinnon suorittanei-

ta naisia ja miehiä. Tulotaso neljällä sijoittui 25001–50000 tuhannen euron väliin. Loput 

kaksi edustivat kahta pienempää tuloluokkaa. 

 

Vastausvaihtoehdoissa ei kysytty, kuinka monelle vastaajalla on käyttöoikeus Netflixiin 

ja/tai Spotifyn. Suuren tunnettavuuden seurauksena voisi ajatella, että palveluiden käyttä-

jiä on varsinkin nuoremmassa ikäluokassa osa vastaajista. Tähän kyselyyn yksi henkilö oli 

lisännyt Netflixin ja Spotifyn käytön kohdassa ”joku muu, mikä”. Kukaan vastaajista ei ollut 

käyttänyt kimppakyytipalvelua tai vuokrannut autoa internetin P–2–P palveluiden kautta.  

 

 
Kuvio 4 Mitä jakamistalouden palveluita olet ostanut? (n=70) 
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Olen	  vuokrannut	  auton	  käyttööni	  
yksityishenkilöltä	  internetistä.	  

Olen	  löytänyt	  yksityisen	  henkilön	  tarjoaman	  
kyydin	  internetistä.	  

Olen	  ostanut	  erilaisia	  pienpalveluita	  
yksityishenkilöiltä	  internetistä.	  (esim.	  siivous,	  

lemmikin	  hoitopaikka)	  

Joku	  muu,	  mikä?	  

Olen	  vuokrannut/saanut	  yksityishenkilön	  
asunnon/huoneen	  käyttööni	  internetin	  kautta.	  

En	  ole	  osallistunut	  jakamistalouteen	  millään	  
yllämainituista	  tavoista.	  

Olen	  ostanut	  käytettyjä	  tavaroita	  
yksityishenkilöiltä	  internetistä	  .	  
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Kuvio 5 havainnollistaa, kuinka paljon sallalaisilla oli myyntikokemuksia jakamistalouden 

parissa. Kokemukset jakavat sallalaiset kahteen ryhmään. Noin puolella vastaajista ei ollut 

kokemusta myyntitoiminnasta P-2-P kanavien kautta. Tutkimuksen perusteella sallalainen 

P-2-P myyjä on profiililtaan seuraavanlainen: 26–35-vuotias työssäkäyvä, toisen asteen 

tutkinnon suorittanut, vuodessa 10 000-25 000 euroa tienaava mies tai nainen. Tutkimuk-

sen mukaan kokemusta on vähiten 56–65-vuotiailla naisilla ja miehillä, jotka ovat suoritta-

neet toisen asteen tutkinnon, ovat tällä hetkellä työttömiä, ja tienasivat viime vuonna alle 

10 000 euroa.  

 

Tällä hetkellä ainoa kyytiä tarjonnut henkilö oli 46–55–vuotias, työssäkäyvä, toisen asteen 

suorittanut vuodessa 25 001- 50 000 euroa tienaava nainen. Kolme henkilöä oli vuokran-

nut omaa asuntoaan muiden käyttöön. He kaikki olivat tällä hetkellä eläkkeellä, iältään 

45–65-vuotiaita. Tulotaso sijoittui 25 001–50 000 euron vuositulojen välille. Koulutustaso 

oli kaikilla kuitenkin erilainen. Muu kohdassa, yksi vastaajista oli kaupitellut omaa kesä-

mökkiään Tori.fissä.  

 

 
Kuvio 5 Mihin jakamistatalouden toimintaan ole osallistunut palveluntarjoajana? (n=71) 

 

Edeltävät kolme kuviota selventävät käsitystä siitä, kuinka tuttu ilmiö on sallalaisille ja 

kuinka paljon alan parissa on toimittu (Kuviot 3-5). Vastaajat, jotka ovat jollain lailla osallis-

tuneet jakamistalouteen vastasivat seuraavaan kysymykseen: minkälaisia kokemukset 

alan parissa ovat olleet? Kysymykseen vastasi 37 henkilöä, joista kuudella ei ollut koke-

musta. 29 vastaajista kertoi kokemusten olleen hyviä ja sujuvia, vaikkakin kokemus oli 

suurimmalle osalle vielä vähäistä. Eräs vastaajista oli törmännyt huijareihin kirpputo-

risivustoilla, mutta jatkanut silti toimintaansa, sillä kokemukset olivat olleet kuitenkin pää-
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internetsivustoilla.	  

Olen	  tarjonnut	  pienpalveluita	  verkossa.	  (esim.	  
kaupassakäynti,	  koirantalutus	  tms.)	  

Joku	  muu,	  mikä?	  

Olen	  vuokrannut	  oman	  asuntoni	  tms.jonkun	  
muun	  käyttöön	  internetin	  kautta.	  

Olen	  myynyt	  itselleni	  tarpeettomia	  tavaroita	  
internetissä.	  

En	  ole	  osallistunut	  jakamistalouden	  pariin	  
palveluntarjoajana.	  
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sääntöisesti positiivisia. Eräs vastaajista oli vuokrannut mökin ja ovien avaus oli tapahtu-

nut sähköisesti. Hyviä kokemuksia perusteltiin käytännöllisyydellä ja hyvällä hinta-

laatusuhteella. Yksi vastaajista kertoo ystävänsä kokemuksista Airbnb:stä. Sen kautta 

saadut kokemukset olivat olleet todella hyviä.  

 

Kuvio 6 havainnollistaa tulevaisuuden mahdollista toimintaa jakamistalouden parissa. 

Kahden seuraavan vuoden aikana valmius jakamistalouden parissa toimimisessa vaikut-

taa todennäköiseltä etenkin tarvikkeiden myymisen, lainaamisen tai vuokraamisen, sekä 

kimppakyytien saralla. Noin kolmasosa vastaajista ei ajatellut minkään listalla olevan so-

pivaa toimintaa itselleen. 

 

Lähes 60 prosenttia naisvastaajista olisi tulevaisuudessa valmis käyttämään P-2-P myyn-

tialustaa vaatteiden eteenpäin jakoa varten. Miehistä vastaavaan toimintaan ryhtyisi vain 

alle 20 prosenttia. Miehistä 40 prosenttia pistäisi työkalunsa eteenpäin ja naisista 20 pro-

senttia. Elektroniikka ja urheiluvälineet lähtevät eteenpäin todennäköisesti naisten käsistä 

mieluummin kuin miesten. Kyytiä vastaajista tarjoaisi tasapuolisesti molemmat sukupuolet 

noin 30:in prosentin osuuksilla. Jokin muu kohdassa eräät vastaajat kertoivat olevansa 

valmiita laittamaan kelkkansa ja lastenvaatteensa myyntiin internetiin.  

 

 
Kuvio 6 Voisitko seuraavan kahden vuoden aikana kuvitella 

lainaavasi/vuokraavasi/myyväsi tuntemattomalle jotain internetin välityksellä? (n=77) 
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Vastaajan rastiessa olevansa valmis johonkin edeltävään toimintaan, seuraavassa kysy-

myksessä selvitettiin, mitä palveluista/hyödykkeistä vastaaja haluaisi vastineeksi. Eniten 

vastineeksi niistä haluttiin rahaa. Vastapalvelus oli ajankohtainen jos henkilö käyttäisi 

omaa aikaansa tekemällä toiselle jonkin pienpalveluksen. Toiseksi suosituin tässä katego-

riassa oli, ettei palveluksesta haluttu vastineeksi mitään. Vastaajia kysymyksessä oli 54. 

  

Ennen viimeistä kysymystä selvitettiin kaikkien henkilökohtaista mielipidettä 

jakamistaloudesta. Vastaajia kertyi 58, joista 50 oli luettavissa myönteisiksi. Jakamistalou-

teen suhtaudutaan uteliaina ja varmana siitä, että tulevaisuudessa se tulee esittämään 

vielä suurempaa roolia kuin tällä hetkellä. Jakamistalouden äärellä tietoisuutta pitäisi levit-

tää, jotta ihmiset osaisivat osallistua toimiin aktiivisemmin. Jakamistalouden ajateltiin ole-

van hyvä juttu esimerkiksi rahan säästön vuoksi. Myös auttamisen tunne, kestävä kehitys, 

kertakäyttökulttuurin vastaisuus ja hauskuus nostettiin palautteissa esiin.  

 

Vastauksista selviää, että osa kokee puutteita oman tietotekniikkaosaamisensa kanssa, 

jota palveluiden käyttöön tarvitsee. Yksi epäilevästi jakamistalouteen suhtautuva vastaaja 

oli sitä mieltä, että sen parissa toimitaan riskillä, koska ikinä ei voi tietää mitä loppupeleis-

sä saa. Jollekin myyjänä toimiminen tuntui vieraalta ja eräs oli sitä mieltä, että toiminta on 

enemmän nuorille suuntautuvaa. Yhtä vastaajaa mietitytti toiminnan turvallisuus. 

 

Kuvio 7 havainnollistaa vastaajien mahdollisia esteitä jakamistalouden parissa 

toimimiseen. Suurimmaksi mahdolliseksi esteeksi nousi se, että tuntemattomiin on 

hankala luottaa. Tuntemattomiin vähiten luottavat naiset, mutta samaan aikaan he ovat 

myös eniten sitä mieltä, ettei mitään ongelmia ole. Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli sitä 

mieltä, että esteitä ei ole. Jokin muu -kohdassa vastauksia kertyi 11 kappaletta. Muita 

esteitä jakamistalouden parissa toimimiseen oli muun muassa ikä. Vastaajat, jotka kertoi-

vat iän olevan este, olivat pääosin yli 75-vuotiaita. Vastaajaryhmässä 55-75-vuotialla syy-

nä oli, että internetin käyttö ei ole hallussa tai että sen käyttöä pitäisi opetella. Tämä ikä-

ryhmä tunnisti yhdessä edeltävässä kysymyksessä kuitenkin paljon eri kauppapaikkoja 

internetissä. Muun muassa Tori.fi ja Huuto.net oli kaikista tunnetuimmat juuri naisten kes-

kuudessa tässä ikäryhmässä.  

 

Erityisesti ikäryhmä 26–35-vuotiaat pelkäsi oman omaisuutensa puolesta. Vähiten esteitä 

jakamistalouden parissa toimimiseen oli 18–45-vuotialla. 56–65-vuotiaat vastasivat eniten 

etteivät tiedä miten osallistua. ”En tiedä miten”– kohtaan vastanneista 86 prosenttia oli 

naisia. Tulojen perusteella näyttää siltä, että vähiten esteitä jakamistalouden parissa 

toimimisessa on 25 001-50 000 euroa vuodessa tienaavilla. 
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Muita esteitä osallistumiselle oli, että asuinpaikka maaseudulla ei ole idyllinen palveluille, 

koska kohderyhmää on hankala löytää. Yksi vastaajista kertoi, että oma viitseliäisyys ja 

energisyys eivät ole omiaan tämän kaltaisen talouden parissa toimimiseen. Muita syitä 

olivat muun muassa se ettei internetin käyttö kiinnostanut. Vastaajaryhmän ”en halua 

osallistua”- taustalla uskon olevan myös haluttomuutta internetin käyttöä kohtaan, ei niin-

kään jakamistaloutta kohtaan. Myös havainnoidessa tein huomioita, että moni tätä ryhmää 

edustava jätti kokonaan vastaamatta. Tätä ryhmää edustavat henkilöt olivat vastausten ja 

havaintojen perusteella noin 46-65-vuotiaita.  

 

 
Kuvio 7 Mitkä seuraavista voivat toimia esteenä osallistumisellesi jakamistalouteen? 

(n=77) 

 

Havainnoinnin ansiosta pystyn toteamaan, että moni henkilö, jota pyysin vastaamaan ky-

selyyni poistui paikalta kertoen jättävänsä moiset touhut nuoremmille tai, että eivät käytä 

internetiä ollenkaan. Sallan väestö on iäkästä, näin ollen voisi tehdä päätelmän, että mo-

net iäkkäämmistä henkilöistä eivät ole kiinnostuneita asiasta juuri sen vuoksi, että asiat 

hoituvat internetissä. Uskon myös osan jättäneen vastaamatta kyselyyn, koska vierastavat 

internetin käyttöä.  

 

Koska kehitysehdotuksia Sallan kuntaa ja matkailua koskien kerättiin jakamistaloutta kos-

kevan kyselyn yhteydessä, osa palautteista liittyi myös joltain osin jakamistalouden palve-

luihin. Kehitysehdotuksia, joiden voidaan ajatella koskevan tai rinnastettavan jollain tavalla 

tähän toimintaan käydään läpi seuraavaksi.  

 

0	   5	   10	   15	   20	   25	   30	  

En	  halua	  osallistua	  

Omaisuuteni	  varastetaan	  tai	  se	  rikkoutuu	  

Minua	  ei	  kiinnosta	  

En	  tiedä	  miten	  osallistua	  

Jokin	  muu,	  mikä?	  

Minulla	  ei	  ole	  esteitä	  jakamistalouden	  parissa	  
toimimiseen.	  

Tuntemattomiin	  on	  vaikea	  luottaa	  
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Yksi palautteista koski koulujen ruokahävikkiä. Sen sijaan, että ruoka menisi roskiin toivot-

tiin, että se menisi jakoon esimerkiksi eläkeläisille tai työttömille maksutta tai pientä korva-

usta vastaan. Toinen vaihtoehto on antaa hävikkiruoka rehuksi maatiloille. Palautteissa 

toivotaan, että vanhukset otettaisiin paremmin huomioon ja mahdollistettaisiin heidän ko-

tona asumisensa mahdollisimman pitkään. Kehitysehdotuksissa toivotaan vapaaehtois-

toimintaa vanhainkoteihin. Useammassa kuin yhdessä palautteessa Sallaan toivottiin 

enemmän ruokapaikkoja. Lisää toivotaan myös talkootoimintaa ja ohjelmaa paikallisille, 

sekä oheispalveluita matkailijoille. Moni vastaajista oli nykyisellään tyytyväinen Sallan 

kunnan ja matkailuntoimiin. Toivon, että osasta ehdotuksia syntyy uusia kehiteltäviä ideoi-

ta toimeksiantajan puolesta. 

 

Keskimäärin sallalainen tunnisti 3–4 jakamistalousyritystä. Olen eritellyt kysymys kysy-

mykseltä miesten ja naisten välisiä eroja, sekä miten tulotaso ja koulutus ovat vaikuttaneet 

jakamistalouden parissa toimimiseen. Näyttää siltä, että jossain tilanteissa taustatekijöillä 

kuten tulotasolla on enemmän merkitystä kun taas toisessa.  

 

Taloansa vuokranneet ja siihen tulevaisuudessa valmiit ihmiset tienasivat 25 000-50 000 

euron välillä, kun taas ne jotka eivät löytäneet mitään sopivaa tekemistä jakamistalouden 

parista tienasivat yleensä alle 10 000 euroa. Voi olla, että vähemmän tienaavat joutuvat 

keskittymään rahan riittämiseen jokapäiväisessä elämässä kun enemmän tienaavat pys-

tyvät keskittämään ajatuksiaan muualle. Myös aktiivisimmat ostajat tienasivat yli 10 000 

euroa vuodessa ja olivat tällä hetkellä työssäkäyviä. Vähiten esteitä jakamistalouden pa-

rissa toimimiseen oli ryhmällä, joka tienasi 25 001-50 000 euroa. 

 

Kokemukset alan parissa ovat olleet myönteisiä, mikä viittaa siihen, että toimia tullaan 

tulevaisuudessa jatkamaan. Hyvien kokemusten kautta sanoma palveluiden kätevyydestä 

leviää ja ihmiset osaavat suositella palveluita toisilleen. Haastateltujen osalta, uskon luo-

neeni pohjaa sille, että jakamistaloudenpalvelut kiinnostavat enemmän ja ainakin heidän 

osaltaan tietoisuus kasvoi tutkimuksen yhteydessä.  

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi piirre on se, että se haluaa paljastaa jotain odottamattomia 

seikkoja, eikä nojata liikaa tietoperustassa todettuihin asioihin. (Hirsjärvi ym 2009, 164). 

Koska tällä hetkellä jakamistalous ilmiö on ollut enemmän urbaani, halusi tutkija osoittaa, 

että jakamistalouden tyyppisiä palveluja voisi harjoittaa myös muuallakin kuin kaupunki-

alueilla. Seuraavaksi tarkastellaan tulosten johtopäätöksiä. 
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5 Johtopäätökset ja pohdinta 

Johtopäätösten tekeminen on tutkimuksen viimeiseksi laadittava ydinasia (Hirsjärvi ym. 

2009, 221). Aiemmin esiteltiin tutkimustuloksia, tässä kappaleessa pohditaan millaisia 

jatkotoimenpiteitä tulosten perusteella voisi tehdä. Sallalaisten jakamistaloustietämys on 

suhteellisen hyvä. Tuntemus jakamistalousyrityksiä kohtaan liittyi paljolti maailmanlaajui-

sestikin tunnetuimpiin yrityksiin: Netflixiin ja Spotifyhin, sekä Uberiin. Lukuun ottamatta P–

2–P myynti – ja ostosivustoja, näyttää siltä, että sallalaiset tunnistavat tai ovat kuulleet 

useista jakamistalousyrityksistä enemmän kuin kokeilleet niitä.  

 

Suurin osa sallalaisten kokemuksista jakamistalouden parissa liittyivät tavaroiden ostoon 

ja myyntiin internetin P–2–P sivustoilla. Ikäluokassa 55–65-vuotiaat naiset olivat kaikista 

aktiivisimmin listanneet kohtaan muut sivuston Tori.fi. Samasta ikäryhmästä suurin este 

jakamistalouden parissa toimimisessa oli se, että oma internet osaaminen koettiin puut-

teelliseksi. Tämän ikäiset ihmiset toimisivat todennäköisesti aktiivisemmin internetissä, 

mikäli osaisivat. Tietotekniikkaosaamiseen ja älypuhelimien käyttöön voisi saada opastus-

ta yläasteen tai lukion opiskelijoilta. Eri ikäryhmien edustajat voisivat järjestää keskenään 

taitojen vaihtopäiviä. Siellä toinen sukupolvi opettaa toiselle jotain, mitä toinen ei niin hyvin 

osaa ja päinvastoin. Taitojen vaihtopäivän voisi järjestää koululla tai erikseen sovitussa 

tilassa ja siellä voisi olla eri pajoja. Pajoissa opiskelijat opettaisivat esimerkiksi Tori.fi:n, 

Airbnb:n, kimppakyytisivustojen ja eri älypuhelinapplikaatioiden käyttöä. Tapahtuma voisi 

olla vuosittainen tai esimerkiksi neljä kertaa vuodessa. Tämä valmistaisi opiskelijoita toi-

mimaan myös aktiivisesti tulevaisuudessa kun koulu antaa valmiuksia tapahtumien järjes-

tämiseen. Toisaalta taas tämän kaltaiset tapahtumat pitäisivät kuntalaiset aktiivisina kun 

hauskoja yhteisöllisiä kokoontumisia järjestetään eri-ikäisten kesken. 

 

Sallalaisten motiivit alan parissa toimiessa olivat paljolti samoja kuin, mitä tietoperustassa 

mainittiin. Niitä olivat rahan säästäminen, toisten auttaminen, palveluiden kätevyys sekä 

ympäristöystävällisyys. Sekä alan parista saadut kokemukset, että ihmisten henkilökohtai-

set mielipiteet jakamistaloudesta olivat pääosin positiivisia. Tämä viittaa mielestäni siihen, 

että palveluiden käyttöä tullaan tulevaisuudessa jatkamaan. 

 

Kolmasosa vastaajista oli valmis tarjoamaan kimppakyytejä tulevaisuudessa. Suomessa 

on luotu internetiin useita eri kimppakyytejä välittäviä palveluja. Kyydin löytämistä helpot-

taisi palvelin, jonka avulla kyytejä voisi etsiä eri sivustoilta samaan aikaan. (Lahti & Se-

losmaa 2013, 156.) Jotta kimppakyytipalvelusta tulisi toimiva, Sallassa pitäisi sopia yksi 

sivusto, minne kyydit ilmoitetaan ja mistä niitä haetaan. Nyt koko Suomen kimppakyydit 

on hajautettu usealle sivustolle, eikä kyydin etsiminen ole kovin kätevää. Yhteisen sivus-
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ton tekeminen palvelisi huonojen yhteyksien varrella sijaitsevaa Sallaa, mutta myös kaik-

kia palvelunkäyttäjiä ympäri Suomen. Olemassa olevien kimppakyytisivustojen yhdistämi-

sestä täytyy tehdä projekti, yhteistyössä koko Lapin kanssa. Kimppakyytien käyttöönottoa 

osana kyydityspalveluita voisi todella harkita vakavasti ja miettiä keinoja miten saada yksi-

tyisajot hyötykäyttöön. Sivuston laatiminen englanniksi palvelisi tulevaisuudessa seikkai-

lumielisiä matkailijoita. 

 

Kiinnostusta oli jonkin verran myös oman asunnon vuokraamiseen. Sallan kunta voisi olla 

yksi ensimmäisistä kunnista, jotka jatkuvasti välittäisivät esimerkiksi kotimajoitusta omilta 

sivuiltaan. Sallan matkailun sivulla voisi olla oma linkki näihin yksityisten henkilöiden tarjo-

amiin palveluihin esimerkiksi ”Live and do it like local”-tyyliin. Majoitus olisi hyvä nähdä 

nimenomaan täydentävänä elementtinä, ei kilpailijana. Kolmantena välittävänä osapuole-

na voisi toimia kunta, Matkalle Sallaan Ry tai joku uusi sallalaisten kehittämä Airbnb tyyp-

pinen palvelu, josta mahdolliset välityspalkkiot tulisivat Sallaan. Uuden välityspalvelun 

luominen voisi olla kehiteltävä idea ja sen toteutuessa työllistää useitakin henkilöitä kun 

kotimajoittajia rekrytoidaan ja toimintoja ylläpidetään. 

 

Ihmisten palautteen mukaan jakamistaloudesta tulisi saada enemmän tietoa, jotta palve-

luita osattaisiin hyödyntää enemmän. Aiheesta kiinnostuneille voisi pitää esitelmän kansa-

laisopistossa, yläasteella tai lukiossa.  

 

Tutkimuksessa kerättiin myös avointa palautetta ja kehitysehdotuksia koskien Sallan kun-

taa ja matkailua. Palautteet avattiin luvun neljä lopussa. Osaan kehitysehdotuksista voisi 

löytyä ratkaisu jakamistalouden parista. Hävikkiruoan edelleen laittoon on jo luotu mobii-

liapplikaatioita, joten palvelun käyttöönottoa voitaisiin kokeilla myös Sallassa. Siellä koulut 

voisivat ilmoittaa ylijäämäruoan määrän ja hinnan. Tämänkin applikaation käyttöä voitai-

siin opetella aiemmin mainitulla ”taitojen vaihtopäivillä”. Toinen vaihtoehto on ilmoittaa 

ylijäämäruoista koulujen omilla sivuilla. Tärkein asia on, että reitti, mitä kautta ylijäämä-

ruoan määrä ilmoitetaan on tiedossa kaikille sallalaisille ja sitä osataan etsiä oikeasti pai-

kasta.  

 

Yksi palautteista liittyi matkailijoille tarjottuihin lisäpalveluiden järjestämiseen. Jakamista-

loudenkaltaisten palvelujen tarjonta erämaisessa ympäristössä voisi lisätä Sallan veto-

voimaisuutta matkailukohteena. Sallassa, missä luonto, hiljaisuus ja paikallisuus on erityi-

sen tärkeässä roolissa, voi miettiä, mikä arvo olisi jos tulevaisuudessa matkailija pääsee 

mukaan paikallisten elämään. Arkipäivän asiat meille, ovat aivan eri arvossa matkailijalle. 

Palvelujen takaaminen edellyttää tietysti kuntalaisten mukana olemista, aktiivisuutta ja 

kiinnostusta asiaa kohtaan. 
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Koska Salla haluaa olla erilainen tunturikeskus ja matkakohde, voisi se miettiä keinoja 

miten hyödyntää paikallista elämää vielä enemmän matkailussa. Matkakohteiden on hyvä 

pystyä tarjoamaan erilaisia vaihtoehtoja sinne saapuvilla matkailijoille. Uskon palvelujen 

lisääntymisen local–experiencellä lisäävän Sallan vetovoimaisuutta matkailukohteena ja 

näin tuovan sinne uusia matkailijaryhmiä. Lappiin matkustaminen on yleensä melko kallis-

ta. Vaihtoehtoisilla palveluntarjonnalla Lapin ja Sallan matka tulee olennaiseksi vaihtoeh-

doksi myös pienemmällä budjetilla matkaaville henkilöille. Yöpymiset voisivat lisääntyä 

kun vähemmän tienaavatkin pääsisivät matkalle Lappiin. 

 

Yhdessä palautteista toivottiin ehostusta kirkonkylälle. Kylällä voisi pitää keväällä kukanis-

tuttajaistalkoot, jossa yhdessä ympäri kylää tehdään kukkaistutuksia. Kuntalaiset voisivat 

esimerkiksi istuttaa teiden varsille omalla pihallaan kasvavia kukkia. Tämä tapahtuma 

voisi olla osa taitojen vaihtopäivää tai vaan muuten mukava kylätapahtuma. Kesällä tai 

muuna ajankohtana voisi järjestää myös tavaranvaihtopäiviä ”Tuo tullessas – vie mennes-

säs” –periaatteella. Teematapahtumia, joiden järjestämisessä kyläläiset ja järjestöjen 

edustajat voisivat toimia apuna. 

 

Vanhusten hyvinvoinnissa voisi hyödyntää aikapankkitoimintaa. Mikäli vanhukset ovat 

liian vanhoja antamaan vastapalveluksia enää takaisin, voisi heidän lähiomainen toimia 

apuna. Vapaaehtoistyö on myös hyvä idea, mutta pidemmän päälle ihmisiä sitouttaa 

enemmän se, että saa myös itse välillä jotain vastineeksi. Tutkimuksessa kysyttiin, mitä 

ihmiset haluaisivat vastineeksi jos antaisivat omaa aikaansa joillekin pienpalvelusten hoi-

toa varten. Vastaus oli, että ei mitään tai vastapalveluksen. Henkilöitä, jotka olivat valmiita 

lahjoittamaan aikaansa oli alle kymmenen, mutta pienikin määrä auttamassa vanhuksia 

on parempi kuin ei yhtään. Tämänkaltainen toiminta siis vastaisi myös tutkimuksen tulok-

sia.  

 

On epäselvää olisiko jatkuvan ravintolatoiminnan pitäminen Sallan kirkonkylällä kannatta-

vaa, vähäiseen ravintolatarjontaan ratkaisu voisi löytyä pop-upeista. Yhteistyö ammatti-

koulujen kanssa voisi mahdollistaa esimerkiksi sesongin ajaksi avattavan pop-up ravinto-

lan. Sallan kirkonkylällä on tyhjiä liiketiloja, joihin pop-uppejen perustaminen olisi mahdol-

lista. Kahvila- tai ravintolatoimintaa voisi pyörittää ravintola- leipomo tai yrittäjyyttä opiske-

levat yhdessä tai erikseen. Ravintolapäivästä voisi yrittää järjestää myös Salla–päivien 

kaltaisen jokavuotisen tapahtuman. Tempauksen tekeminen/vastuu ravintoloiden rekry-

toinnista voisi olla osa jonkun opiskelijan produktityyppistä opinnäytetyötä.  
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Palautteissa toivottiin myös, että matkailusta tehtäisiin elinkeinona enemmän kaikkien 

kyläläisten asia. Jotta kuntalaiset saataisiin aktiivisiksi toimijoiksi matkailun kehittämises-

sä, ovat jakamistalouden kaltaiset palvelut yksi keino sitouttamisessa. Jos kuntalaiset pys-

tyvät saamaan lisätuloja, esimerkiksi majoittamalla matkailijoita, lähtisivät he rohkeammin 

mukaan. Kuntalaisten pitäisi päästä mukaan matkailijoiden arkeen. Toinen vaihtoehto on 

pitää teemapäivä tai viikko, jossa kuntalaiset olisivat matkailijoita. Tämän ajanjakson aika-

na kuntalaiset tarkastelevat asioita matkailijan näkökulmasta ja parhaimmista ehdotuksis-

ta/jaetuista Instagram kuvista/Facebook päivityksistä voisi voittaa jotain. Ajanjakso voisi 

sijoittua sesongin ulkopuolisille viikolle. Aktiviteetit olisivat sen verran alhaiset teemaviik-

kona, ettei se olisi kynnys olla lähtemättä mukaan tempaukseen. Tarkoitus olisi, että kun-

talaiset tutustuvat oman kylän matkailutarjontaan ja ymmärtäisivät, kuinka tärkeä elinkeino 

se on. Viikon aikana olisi erilaisia matkailuun liittyviä luentoja ja kiinnostavia vieraita.  

 

Annetuilla kehitysehdotuksilla uskon, että palvelut voisi saada toimiviksi myös noin neljän-

tuhannen ihmisen asuttamassa Sallassa. Niin paljon kuin jakamistalous herättääkin vasta-

rintaa perinteisissä palvelujentarjoajissa tulee toimintaa aina kehittää muuttuvan maailman 

mukaiseksi. Mielessä voi pitää myös, että jo olemassa olevat yritykset voivat hyötyä kun 

tekevät yhteistyötä tämän tyyppisten liiketoimintamallien kanssa. 

 

5.1 Tutkimuksen luotettavuus ja jatkotutkimusehdotukset 

Luotettavalla ja pätevällä tutkimuksella täytyy olla tietyt ominaisuudet, joita arvioidaan 

yleensä tutkimuksen jälkeen. Validius eli pätevyys tarkoittaa sitä, että tutkimusmenetelmä 

mittaa juuri sitä, mitä on tarkoitus mitata. Joskus vastaajat saattavat ymmärtää kyselylo-

makkeen kysymykset toisin kuin kyselyn laatija. Tämä vähentää tutkimuksen validiutta. 

Vaikka tutkimuksessa pyritään aina välttämään virheitä tulosten luotettavuus vaihtelee. 

(Hirsjärvi yms. 2009, 232.) Tässä tutkimuksessa varmistettiin hyvin, että siihen vastaavat 

vain henkilöt, joille kysely on tarkoitettu. Kyselylomakkeessa oli myös avattu hyvin aihee-

seen liittyvä tärkeä käsite ja annettu esimerkkejä alan parista. Kysymykset oli laadittu sel-

keästi ja vastausvaihtoehdot olivat järkevät. Kyselylomaketta laatiessa se testattiin useita 

kertoja ja varmistettiin, että kysymykset ymmärrettiin oikein. Tämän tutkimuksen validius 

on hyvä. 

 

Auttaessa vastaajia täyttämään kyselylomakkeen oli sillä varmasti vaikutusta siihen, miten 

ihmiset vastasivat. Vaikka yrittää olla neutraali ja olla vaikuttamatta ihmisten vastauksiin 

ovat vastaukset varmasti erilaiset tutkijan kanssa täytettäessä kuin jos henkilö täyttäisi 

kyselyn yksin kotonaan. Tutkijan kanssa kyselyn täyttäneet kuulivat aiheesta laajemmin, 
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Tietoa pystyi syventämään esimerkkien avulla ja kertomaan aiheesta enemmän kuin, mitä 

kyselylomakkeessa oli kerrottu.  

 

Reliaabelius tarkoittaa sitä, että tutkimustulokset ovat toistettavissa. Jos toinen henkilö 

tekee saman tutkimuksen ja saa samat vastaukset on tutkimuksen reliaabelius hyvä. 

(Hirsjärvi ym 2009, 231.) Opinnäytetyön tutkimusmenetelmät ja kyselyn suorittamisen 

ajankohta– ja paikka on kerrottu. Tutkimuksessa on kerrottu selkeästi, miten, missä ja 

milloin ja keneltä vastauksia on kerätty. Myös kyselylomake on kaikkien saatavilla. Annet-

tujen tietojen avulla, kuka tahansa voi toistaa tutkimuksen samalla tyylillä ja uskon, että 

vastaukset olisivat samankaltaiset. Tämän tutkimuksen reliaabelius on hyvä.   

 

Jos tutkimus tehtäisiin uudestaan tekisin muutaman asian toisin. Ensinnäkin olisin ottanut 

yhteyttä Sallan järjestöihin ja olisin pyytänyt vastauksia kyselyyn sitä kautta. Järjestöjen 

parissa toimivat henkilöt ovat yleensä aktiivisia toimijoita, joiden kautta jakamistalouspal-

velut voisivat herättää erityistä mielenkiintoa. Suuren työttömyyden vuoksi ottaisin myös 

aiemmin yhteyttä Sallan työttömien puolesta työtä tekevien toimistoon. Voi olla, että työt-

tömät saisivat hyviä ideoita oman toiminimen perustamiseen ja keksisivät työllistymiskei-

noja tätä kautta. Määrittelisin myös tarkemmin kysymyksen 12. Nyt vastauksista ei voinut 

erottaa halusiko vastaaja myydä, vuokrata vai lainata tavaran. Kysyisin myös, kuinka moni 

itse tilaa Netflixiä ja Spotifytä. 

 

Havainnoin avulla pystyn kertomaan, että osa vastauksista saatiin sen avulla, että juureni 

ovat Sallassa ja pystyin näin luomaan henkilökohtaisen siteen itseni ja vastaajan välille. 

Vaikka kysely oli suhteellisen lyhyt, alussa esittämäni lista viidestätoista yrityksestä herätti 

osassa haastateltavissa turhautuneisuutta. Listatessani yritystä yrityksen perään välillä 

niin, että haastateltava ei tiennyt montakaan huomasin, että he turhautuivat. Täten ha-

vainnoin perusteella lista yrityksistä olisi voinut olla hieman lyhyempi ja miettiä viideltä 

alalta jokaisesta vain yksi esimerkki. Vaikka kyselylomakkeessa oli selkeästi ilmaistu tut-

kimuksen kohdistuvan internetissä tapahtumaan jakamistalouteen, oli tätä faktaa usein 

tähdennettävä. Kyseessä oli nimenomaan internetissä tapahtuva tavaroiden myynti, kyy-

din ilmoitus tai muu vastaava, ei tuttavien kanssa tapahtuva vaihtokauppa. 

 

Mahdollisia jatkotutkimuksia voisi olla selvittää oikeasti ne henkilöt, ketkä haluaisivat alkaa 

kotimajoittamaan matkailijoita. Aiheesta voisi tehdä tutkimuksen Sallan työttömien parissa 

ja selvittää löytyisikö jakamistalouden kautta uusia työuria. Aiheen parissa voisi tehdä 

tutkimuksia myös lukiossa ja selvittää löytyisikö sieltä innovatiivisia keinoja kehittää Sallan 

palveluita. Asiaa voisi tarkastella myös jakamistaloudenyritysten näkökulmasta, eli tule-

vaisuudessa aiheesta opinnäytetöitä tehtäessä toimeksiantajana voisi olla joku edellä 
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mainituista jakamistalousyrityksistä ja siten voisi tutkia ihmisten ajatuksia jotain tiettyä 

palvelua kohtaan.  

 

5.2 Opinnäytetyöprosessin arviointi 

Ammattikorkeakouluun tullessani uskoin valmistumiseni jäävän kiinni opinnäytetyön puut-

tuessa. Osallistuin opinnäytetyöseminaariin 5.periodissa ja ensimmäisellä tunnilla kerto-

mani aihe ei liittynyt lopulta millään lailla lopulliseen työhöni. Pidin tärkeimpänä, että löy-

dän itseäni kiinnostavan aiheen, jotta jaksan usean kuukauden kirjoitusprosessin. Eräällä 

luennolla puhuttiin jakamistaloudesta ja tajusin, että tässä on ajankohtainen, työelämäläh-

töinen ja itselle erityisen mielenkiintoinen aihe. Tammikuussa aloitin lukemisen ja tietope-

rustan laatimisen. Tein toteutussuunnitelman hiljattain kirjoittamiseen ryhtymisen jälkeen 

ja pysyin aikataulussa. Itseni tuntien tiesin, että prosessia ei kannata pitkittää liikaa vaan 

puurtaa teksti kasaan intensiivisesti. Näin innostus aiheeseen säilyi koko prosessin ajan. 

 

Olen suhteellisen aktiivisesti mukana jakamistalouden parissa. Minulla on profiili Couch-

surfingissa, jonka kautta olen yöpynyt muun muassa Meksikossa ja Sarajevossa, sekä 

tavannut ihmisiä Oulussa ja Helsingissä. Monet tapaamistani henkilöistä ovat yhä mukana 

elämässäni, vaikka yöpymisestä on aikaa jo vuosia. Olen majoittunut Airbnb kautta ja 

myynyt ja ostanut vaatteita netissä olevilla alueellisilla kirpputoreilla. Mielestäni olen oiva 

esimerkki siitä, miten palveluita ei tarvitse valita joko–tai tyyliin. Pidän edelleen myös ho-

telleissa yöpymisestä ja siitä, että saan välillä veljeni autoa lainaan kuin, että pitäisi etsiä 

kyyti nettisivustolta. Joskus kaipaa enemmän seikkailua kuin toisena päivänä. Siksi onkin 

hyvä, että palveluita on tarjolla monenlaisia.  

 

Opinnäytetyöprosessin aikana liityin ja kokeilin monia jakamistalouden palveluita. Lai-

toin ”vuokrataan sokeria”–tarran oveen, vein pyöränpumppuni pyörävarastoon kaikkien 

käytettäväksi, ostin vanhoja tavaroita torista ja kirjauduin käyttäjäksi Kuinomaan ja Skill-

fiedeen. Tulen toimimaan jatkossakin jakamistalouden parissa ja odotan, miten ilmiö kehit-

tyy Suomessa. Vaikka pyöränpumppu meni jostain syystä rikki, eikä kukaan ei tullut lai-

naamaan sokeria lapusta huolimatta, enkä löytänyt hiihtokelien aikaan oikeankokoisia 

suksia Kuinomasta, oli aina jännittävää liittyä mukaan uusiin juttuihin. Jakamistalous on 

minulle harrastus, uskon näin olevan tulevaisuudessa monelle muullekin.  

 

Pohjimmiltaan ihminen haluaa luottaa toiseen ja siihen jakamistalous paljolti perustuu. 

Vaikka tekniikka toimii yhtenä tärkeimpänä tekijänä jakamistalouden edistämisessä, tär-

keintä on silti ihmisten oma sosiaalinen panos. Jakamiskulttuurin synnyttämisessä tarvi-

taan yritysten, kansalaisten ja julkisen sektorin yhteisiä ponnisteluja ja hankkeita. Yhteis-
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kunta, talous ja elämäntavat eivät muutu ilman sitä. (Lahti & Selosmaa 2013, 10, 14.) ”Lii-

ke-elämän ostamisesta on vuosisatoja pyritty tekemään mahdollisimman helppoa, jakami-

sen helpoksi tekeminen on vasta aloitettu.” (Lahti & Selosmaa 2013, 101) 
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Liitteet 

Liite 1. Kyselylomake 

Tämä kysely tehdään osana Haaga-Helian ammattikorkeakoulun opinnäytetyötä. Tutki-

muksessa selvitetään sallalaisten tietämystä ja asenteita jakamistaloutta kohtaan. Lisäksi 

selvitetään onko sallalaisilla tulevaisuudessa kiinnostusta toimia jakamistalouden parissa 

palvelujen tarjoajina. Toimeksiantajana opinnäytetyössäni on Matkalle Sallaan Ry. Yksit-

täiset vastaukset eivät erotu tutkimuksen missään vaiheessa. 

Kyselylomakkeessa on maksimissaan 15 kysymystä ja vastaamiseen menee aikaa noin 5-10 

minuuttia. 

Kyselyyn voi vastata aikavälillä 11-18.3.2016. 

 

Jos teille herää kysymyksiä aiheeseen liittyen, ottakaa yhteyttä: 

Maria Rannanlahti 

+358443065333 

maria.rannanlahti@myy.haaga-helia.fi 

 

TAUSTATIEDOT 
 

 

 

 

Tutkimukseni on rajattu käsittelemään ainoastaan Sallassa asuvia henkilöitä. Ul-
kopaikkakuntalaisten vastauksia ei huomioida. 
  

 

1. Oletko sallalainen?  

 
Kyllä 

 

 
Ei 

 

 

 

 

 

2. Sukupuolesi  

 
Nainen 

 

 
Mies 
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3. Ikäsi  

 
18-25 

 

 
26-35 

 

 
36-45 

 

 
46-55 

 

 
56-65 

 

 
66-75 

 

 
yli 75-v. 

 

 

 

 

 

4. Koulutuksesi  

 
Viimeiseksi suoritettu tutkinto 

 

 
Perusaste (peruskoulu, kansakoulu, oppikoulu) 

 

 
Toinen aste (lukio, ammattikoulu,–opisto) 

 

 
Korkeakoulu (yliopisto, ammattikorkeakoulu) 
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5. Työtilanteesi  

 
Työssä 

 

 
Työtön 

 

 
Opiskelija 

 

 
Eläkeläinen 

 

 
Yrittäjä 

 

 

Jokin muu, mikä? (esim.kotiäiti,-isä, ase- tai siviilipalvelus tms.) 

________________________________ 
 

 

 

 

 

6. Tulotasosi  

 
Mitkä olivat bruttotulosi vuonna 2015 ennen ennakonpidätystä? 

 

 
alle 10000€ 

 

 
10000€ -25 000€ 

 

 
25001€ - 50000€ 

 

 
50001€ - 75000 € 

 

 
75001 - 100000 € 

 

 
yli 100000€ 
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AJATUKSIA SALLASTA  
 

 

 

 

7. Jos saisit vapaat kädet, mihin panostaisit Sallan matkailussa ja kunnan toimin-

nassa?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

JAKAMISTALOUTEEN LIITTYVÄT KYSYMYKSET  
 

 
Jakamistaloutta on olemassa olevien resurssien tehokkaampi käyttö internetin 
avulla. Vanhojen tavaroiden myyminen tai kierrätys, sekä hyödykkeiden yhteis-
käyttö ovat kaikki osa jakamistaloutta. Internetin ansiosta jakamisesta on tullut 
oma talouden ala, jolla on potentiaalia kasvaa erittäin paljon. Teknologia yhdistää 
yksilöitä toisiin ihmisiin ja hyödykkeisiin tehokkaammin, kekseliäämmin ja kestä-
vämmällä tavalla. Jakamistaloudessa käyttöoikeudet ovat omistusta tärkeämpää. 
 
Esimerkkiyrityksiä alalta sekä Suomesta että ulkomailta: 
Majoitus: Couchsurfing, Airbnb 
Ruokailu: ResQ 
Kuljetus: Kimppa.net, Kyydit.net, Uber 
Media: Netflix, Spotify 
Lainatavara: Kuinoma.fi 
Pienpalvelut: Craigslist 

 

 

 

 

8. Mistä alla olevista jakamistalouden palveluntarjoajista olet kuullut? Voit rastia 

useita vaihtoehtoja.  

 
Airbnb 

 

 
BeWelcome 

 

 
Couchsurfing 

 

 
ResQ 

 



 

 

59 

 
Feastly 

 

 
Kimppa.net 

 

 
Kyydit.net 

 

 
BlaBlaCar 

 

 
Uber 

 

 
Netflix 

 

 
Spotify 

 

 
Kuinoma.fi 

 

 
Taskrabbit 

 

 
Craigslist 

 

 
Skillfied 

 

 

Joku muu, mikä/mitkä? 

________________________________ 
 

 
En ole kuullut mistään edellä mainituista palveluntarjoajista. Jos vastasit tähän, 
siirry suoraan kysymykseen 12. 

 

 

 

 

 

9. Mitä jakamistalouden palveluja olet ostanut?  

 
Voit rastia useampia vaihtoehtoja. 

 

 

Olen vuokrannut/saanut yksityishenkilön asunnon/huoneen käyttööni internetin 
kautta. 

 

 
Olen vuokrannut auton käyttööni yksityishenkilöltä internetistä. 
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Olen löytänyt yksityisen henkilön tarjoaman kyydin internetistä. 

 

 
Olen ostanut käytettyjä tavaroita yksityishenkilöiltä internetistä . 

 

 

Olen ostanut erilaisia pienpalveluita yksityishenkilöiltä internetistä. (esim. siivous, 
lemmikin hoitopaikka) 

 

 

Joku muu, mikä? 

________________________________ 
 

 
En ole osallistunut jakamistalouteen millään yllämainituista tavoista. 

 

 

 

 

 

10. Mihin jakamistalouteen liittyvään toimintaan olet osallistunut palveluntarjoaja-

na?  

 
Voit rastia useampia vaihtoehtoja. 

 

 
Olen vuokrannut oman asuntoni tms.jonkun muun käyttöön internetin kautta. 

 

 
Olen vuokrannut omaa autoani muiden käyttöön internetin kautta. 

 

 
Olen tarjonnut kimppakyytejä eri internetsivustoilla. 

 

 
Olen myynyt itselleni tarpeettomia tavaroita internetissä. 

 

 
Olen tarjonnut pienpalveluita verkossa. (esim. kaupassakäynti, koirantalutus tms.) 

 

 

Joku muu, mikä? 

________________________________ 
 

 
En ole osallistunut jakamistalouden pariin palveluntarjoajana. 

 

 

 

 

 

11. Minkälaisia kokemuksesi ovat olleet jakamistalouden parissa?  

________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

12. Voisitko seuraavan kahden vuoden aikana kuvitella lainaava-

si/vuokraavasi/myyväsi tuntemattomalle jotain alla olevista asioista internetin väli-

tyksellä? Voit rastittaa useampia vaihtoehtoja.  

 
Asunto 

 

 
Auto 

 

 
Kyyti 

 

 
Työkalu 

 

 
Vaate 

 

 
Elektroniikka 

 

 
Urheiluväline 

 

 
Pienpalvelut (kaupassakäynti, koiran ulkoilutus tms.) 

 

 
Oma taitosi (marjastus, kalastus, ruoanlaitto tms.) 

 

 

Joku muu mikä? 

________________________________ 
 

 
En, mikään ylläolevista asioista ei kuulosta sopivalta. Jos vastasit tähän, siirry 
kysymykseen 14. 
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13. Vastasit edelliseen kysymykseen olevasi valmis johonkin jakamistalouden toi-

mintaan. Rastita tähän, mitä haluaisit niistä vastineeksi.  

 
Ra-

haa 

Vastapalveluk-

sen 

Tava-

raa 

En 

tarvit-

se 

mi-

tään 

Asunto (myös aitta, mökki tms.)  
     

Auto  
     

Kyyti  
     

Elektroniikka  
     

Työkalu  
     

Vaate  
     

Urheiluväline  
     

Oma aika (pienpalvelus:koiranulkoilutus, 

kirjastossakäynti tms.)  
 

    

Oma osaaminen (ruoanlaitto, kalastus, 

marjastus, sienestys tms.)  
 

    

Jokin 

muu, 

mi-

kä?  

_____________________________

___ 
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14. Mitä ajattelet henkilökohtaisesti jakamistaloudesta ja siihen liittyvästä toimin-

nasta?  

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 
 

 

 

 

15. Mitkä seuraavista voivat toimia esteenä osallistumisellesi jakamistalouteen?  

 
Tuntemattomiin on vaikea luottaa 

 

 
Omaisuuteni varastetaan tai se rikkoutuu 

 

 
Minua ei kiinnosta 

 

 
En tiedä miten osallistua 

 

 
En halua osallistua 

 

 

Jokin muu, mikä? 

________________________________ 
 

 
Minulla ei ole esteitä jakamistalouden parissa toimimiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


