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1 JOHDANTO 

Tämän opinnäytetyön aiheena on jakamistalous maatiloilla. Idea syntyi, kun 

sain kuulla Sveitsissä toimivasta ruokamatkailupalvelusta (Swisstavolata.com 

s.a.), joka tarjoaa illallisia paikallisissa maataloissa. Palvelu toimii verkossa ja 

liiketoimintamalli sisältää selkeästi jakamistalouden piirteitä. Mietin, voisiko 

tällainen palvelu toimia ruokamatkailusta tunnetun Etelä-Savon maatiloilla. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on kartoittaa jakamistalouden tuntemusta ete-

läsavolaisten maatalousyrittäjien keskuudessa ja selvittää heidän mahdolli-

suuksiaan hyödyntää jakamistalouden muotoja omassa liiketoiminnassaan. 

Työn tutkimusongelmana on tutkia, millaisia mielikuvia, kokemuksia ja odotuk-

sia alueen maatalousyrittäjillä on jakamistaloudesta. Toinen tutkimusongelma 

on se, kuinka paljon potentiaalisia palveluntuottajia alueelta löytyy ja millaisia 

palveluntuottajalta vaadittavia ominaisuuksia ja valmiuksia heillä on. Lisäksi 

ehdollisena kysymyksenä on se, millainen olisi jakamistalouden palvelupolku. 

 

Tutkimusaihe on työelämälähtöinen, ajankohtainen ja tarpeellinen. Maatalous-

yritysten kannattavuus on laskenut ja kaikki uudet liiketoimintamallit ja lisäelin-

keinot ovat tarpeen. Jakamistalous on ideologinen ja kulttuurinen ilmiö, mutta 

tässä opinnäytetyössä jakamistalouden eri toimintamalleja ja vertaispalveluja 

tarkastellaan liiketaloudellisesta näkökulmasta. Työn toimeksiantaja on MTK-

Etelä-Savo ry, tutkimuksen kohderyhmä on rajattu maatalousyrittäjiin.  

 

Työn empiirinen aineisto koottiin sekä laadullisen että määrällisen tutkimuksen 

menetelmillä. Haastattelut toimivat esiselvityksenä MTK-Etelä-Savo ry:n jäse-

nistölle tehtävälle kyselytutkimukselle. Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

koostuu kahdesta osasta. Toinen luku käsittelee jakamistalouden teoriaa, tut-

kimuksia ja ajankohtaisia artikkeleita, kolmas luku palvelumuotoilun teoriaa. 

Toimeksiantajan esittely on neljännessä luvussa, viidennessä käydään läpi 

tutkimusmenetelmiä ja aineistonkeruuta. Kuudennessa luvussa käydään läpi 

tuloksia, niitä verrataan muihin tutkimuksiin seitsemännessä luvussa, jossa 

esitetään myös johtopäätöksiä ja kehittämisehdotuksia. Viimeinen luku käsitte-

lee opinnäytetyö- ja oppimisprosessia sekä jatkotutkimusaiheita. 
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2 JAKAMISTALOUS 

Tämä luku käsittelee opinnäytetyön keskeisintä teoriaa eli jakamistaloutta. 

Luvun alussa käsitellään jakamistalouden käsitettä, sen toimintaedellytyksiä ja 

esitellään eri toimialoja, joilla jakamistalous on yleistynyt. Luvun loppuosassa 

käydään läpi jakamistalouden liiketoimintamalleja, jakamistalouteen liittyviä 

ongelmia ja siihen osallistumiseen liittyviä asioita. 

 

2.1 Jakamistalouden käsite 

Jakamistalous sai alkunsa Yhdysvalloista 2008 finanssikriisin jälkimainingeis-

sa. Jakamistalouden piirteitä voidaan kuitenkin erottaa menneisyyden luon-

nonkansojen ja hippikommuunien toiminnasta, suomalaisten talkooperinteestä 

tai vaikkapa jokamiehenoikeuksista. (Harmaala 2017, 19.) Maailmanlaajuisesti 

jakamistalous on yleistynyt nopeammin kuin Suomessa. Vuonna 2016 Suo-

messa jakamistalousmarkkinoiden koko oli noin 107 miljoonaa euroa, mutta 

arvon arvioidaan kasvavan kymmenkertaiseksi vuoteen 2020 mennessä. 

(TEM 2017b, 19.) 

 

Jakamistaloudella tarkoitetaan toimintaa, jossa yksittäiset henkilöt, yhteisöt tai 

yritykset jakavat vajaakäytöllä olevaa resurssia, kuten tuote, palvelu, aika tai 

osaaminen digitaalisen alustan kautta. (TEM 2017b, johdanto.) Harmaala ym. 

(2017, 16–23) kuvailee jakamistalouden olevan pääosin verkon kautta tapah-

tuvaa vuorovaikutusta, josta muodostuu taloudellista arvoa. Euroopan komis-

sio (2016) määrittelee jakamistalouden yhteistyötalous-termiä käyttäen. Ko-

mission tiedonannossa vuodelta 2016 on yhteistyötalous määritelty ”jaka-

misalustoja hyödyntäviksi liiketoimintamalleiksi, joilla luodaan avoin markkina-

paikka usein yksityishenkilöiden tarjoamien tavaroiden tai palveluiden väliai-

kaista käyttöä varten”.  

 

Jakamistalous on terminä lähtöisin englanninkielen sanoista sharing economy. 

Lisäksi jakamistaloudesta käytetään termiä yhteisöllinen kulutus (engl. colla-

borative consumption), jolla viitataan resurssien, kuten kulkuneuvojen yhteis-

käyttöön. Nämä molemmat termit kuvaavat 2000-luvun verkkoteknologian 

myötä ilmestyneitä sosiaalisia ja taloudellisia järjestelmiä. (Jakamistalous 

2018.) 
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Jakamistalouden pääajurina on toiminut kestävän kehityksen perusajatus siitä, 

että kaikki kulutus tulisi perustua hupenevien luonnonvarojen ja vajaakäytössä 

olevien resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen sekä ympäristötekijöiden 

parempaan huomioonottamiseen. Jakamistalouden ydinajatuksena on siirty-

minen uuden tavaran tuottamisen ja omistajuuden sijaan talousmalliin, joka 

perustuu olemassa olevien resurssien käyttöoikeuksiin, vuokraamiseen, lai-

naamiseen ja kierrätykseen sekä vertaistoimintaan ja -tuotantoon. Jakamista-

lous voidaan myös määritellä kattamaan kaikki taloudellinen toiminta, joka 

viittaa yhteiseen tai yhteisölliseen talouteen, kuluttamiseen, käyttöön ja tuotan-

toon. (Jakamistalous 2018.) Kuvasta 1 nähdään kuinka monitahoisesta toimin-

takentästä on kyse. Jakamistaloudesta käytetään monia eri termejä ja ne 

kaikki painottavat hieman eri näkökulmia. (Harmaala ym. 2017, 26–27.) 

  

 

Kuva 1. Jakamistalouden monitahoinen kenttä (Harmaala ym. 2017) 

 

Yhteisön, työn, teknologian ja ympäristön painoalueet ovat kaikissa toiminta-

malleissa läsnä, mutta niiden painotus vaihtelee. Jakamistalous ulottuu tiukan 

kapitalistisesta kansainvälisestä liiketoiminnasta hyvin pienimuotoiseen yhteis-

työhön ja vaihdantatalouteen. Jakamistalous on sekä virtuaalinen että fyysi-
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nen ilmiö. Jakamistalouden moninaisuuden takia sen ymmärtäminen ja lain-

säädäntö on vaikeaa. (Harmaala ym. 2017, 27–29.)  

 

Jakamistalouden alkuperäiseen ideaan sisältyy pyrkimys toiminnan avoimuu-

teen sekä ihmisten sosiaaliseen ja solidaariseen kanssakäymiseen. Käyttäjien 

verkostoitumisella ja avoimuudella halutaan lisätä kansalaisten valveutunei-

suutta ja vahvempaa asemaa palveluiden käyttäjinä ja tuottajina. Tuotannossa 

taloudellisten resurssien tasaisemman jakautumisen, paikallisuuden ja ekolo-

gisuuden merkitys on korostunut. (Harmaala ym. 2017, 23.) 

 

2.2 Jakamistalouden toimintaedellytykset 

Euroopan komission (2016, 3) mukaan jakamistaloudessa voidaan tunnistaa 

kolme eri toimijaryhmää. Resurssien jakoa varten tulee olla joukko palvelun-

tarjoajia, joilla on resursseja kuten omaisuutta, aikaa tai taitoa. Tämä ryhmä 

voi koostua joko satunnaisesti palvelujaan tarjoavista yksityishenkilöistä tai 

ammattimaisesti toimivista palveluntarjoajista. Toinen ryhmä on palveluiden 

käyttäjät. Näiden ryhmien välille tarvitaan joukko välittäjiä eli ns. alustatoimijoi-

ta, jotka mahdollistavat verkkoalustoilla käyttäjien ja palveluntarjoajien koh-

taamisen. 

 

Jakamistalouden perusedellytyksenä pidetään kaupungistumista, sillä jaka-

mistalouden toimiminen vaatii kriittisen määrän käyttäjiä käynnistyäkseen 

kunnolla. Jakamiseen tarvittava ihmismassa voidaan tavoittaa myös digitali-

saation kautta. (Harmaala ym. 2017, 22; TEM 2017a, 30.) Teknologian hyö-

dyntäminen ja mobiililaitteiden käytön lisääntyminen ovat olleet jakamistalou-

den ja koko toimintakulttuurin yleistymisen kannalta ratkaisevia tekijöitä (MMM 

2018, 33). Kansanedustaja Hanna Kosonen totesi Maa- ja metsätalousminis-

teriön tiedotteessa 10.10.2018, että ”Jakamistalouden eteneminen edellyttää, 

että toimivat tietoliikenneyhteydet varmistetaan ja jakamistalouden leviämisen 

kannalta välttämättömiä digitaitoja edistetään eri väestöryhmissä” (MMM 

2018b). 

 

Suomessa on Viestintäviraston (2018) mukaan nopeiden laajakaistaliittymien 

määrä lähes kolminkertaistunut viidessä vuodessa. Viestintäviraston arvion 

mukaan noin 55 %:ssa Suomen kotitalouksista oli kesäkuun 2018 lopussa 
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kiinteän verkon laajakaistaliittymä. Valokuidun lisääntyminen ja kasvavat liit-

tymänopeudet mahdollistavat esimerkiksi suoratoistopalveluiden helpomman 

ja runsaamman käytön. Julkisella sektorilla on oma tärkeä tehtävänsä jaka-

mistalouden kasvun mahdollistajana. Lainsäädännön lisäksi julkinen sektori 

tekee jakamista helpottavia infrastruktuurin rakentamiseen ja kaupunkisuunnit-

teluun liittyviä päätöksiä. (Barnes & Mattson 2016, 208–209; TEM 2018, 11.) 

 

Jakamistalous edellyttää, että toimijat jakavat resurssien lisäksi myös yhteisen 

käsityksen jakamistalouden hyödyistä. Jakamisen tulee perustua toimijoiden 

keskinäiseen vastavuoroisuuteen ja luottamukseen. Jakamistalouden leviä-

mistä jarruttaa epäluottamus käyttäjiä kohtaan. Sitä lievittämään on kehitetty 

erilaisia verkossa toimivia vertaisarviointijärjestelmiä. Ongelmana on se, että 

uusilla alustoilla kestää aikansa, ennen kuin näitä luottamusta lisääviä arvioin-

teja syntyy. (MMM 2018a, 86–87.) 

 

Yhteisöllisyyden kokeminen tärkeäksi inhimilliseksi tarpeeksi on yksi edellytys 

sille, että kuluttajat innostuvat toimimaan jakamistalouden toimijoina entistä 

aktiivisemmassa roolissa. Sosiaalinen media on liittänyt toisilleen täysin vierai-

ta ihmisiä luontevasti. Internetin kautta tapahtuvasta yhteistuotannosta hyvä 

esimerkki on eri yhteisöjen muodostama joukkoäly, jonka tunnetuimpia tuo-

toksia on verkkotietosanakirja Wikipedia. (Harmaala ym. 2017, 21–22.)  

 

2.3 Jakamistalouden toimialoja 

Suurin osa verkkokaupoista myy uutta tavaraa, mutta niiden lisäksi on useita 

kansainvälisiä (eBay, Facebookin Marketplace) ja paikallisia käytetyn tavaran 

myyntikanavia (suomalaiset Huuto.net, Keltainen Pörssi sekä Tori.fi). Kuka 

tahansa voi ryhtyä kauppiaaksi näillä foorumeilla. Näitä markkinapaikkoja yllä-

pitävät jakamistalouden yritykset ja erilaiset yhteisöt, joista osa toimii voittoa 

tavoittelemattomasti. Osa yrityksistä pyrkii saamaan mukaan sijoittajia, joita 

kiinnostavat jakamistalouden uudet liiketoimintamallit ja nopea kasvupotenti-

aali. (Harmaala 2017, 50.) Lisäksi markkinapaikkoja on syntynyt aineettomien 

asioiden kuten työnteon, yhteisöllisten työtilojen ja toimistohotellien muodossa 

(Jakamistalous 2018). 
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Työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta PwC teetti vuonna 2016 selvityk-

sen jakamistalouden nykytilasta Suomessa. Selvityksessä listattiin Suomessa 

olevia jakamistalouden toimialoja. Jakamistalouden toimijat on ryhmitelty vii-

teen eri päätoimintasektoriin, joita ovat; 

1. Majoitus ja tilat, jotka käsittävät kodin, huoneen tai makuupai-

kan vuokraamisen matkailijoille, kokous-, varasto- tai muun käyttämättömän 

tilan lyhytaikaisen vuokrauksen, kodinvaihdon, sekä loma-asunnon vuokrauk-

sen.  

2. Vertaisliikenne ja autonjako, johon kuuluvat sekä lyhyen että 

pitkän matkan henkilökuljetus niin, että kulkuneuvon omistaja itse toimii kuljet-

tajana tai lainaa autoa. 

3. Kotitalous- ja pientyöt, joka käsittää kotitalouksien ja yritysten 

tarjoamat keikkaluontoiset pientyöt ja kevyet toimistotyöt. Tähän lasketaan 

kuuluvaksi myös siivouspalvelut, lastenvahtipalvelut, asioidenhoito, ruuan tai 

tavaran kotiinkuljetus ja tavaroiden lyhytaikainen vuokraus.  

4. Ammatilliset palvelut, johon kuuluu tutkintoa, pätevyyttä tai eri-

tyisosaamista vaativat keikkaluontoiset työt, kuten kehitys- ja suunnittelupro-

jektit, asiantuntijakonsultaatiot ja esiintymiset. 

 5. Joukkorahoitus, joka käsittää yksityishenkilöiden tai organisaa-

tioiden suoraan toisilleen tai toisiltaan lainaama tai vastaanottama vastikkeel-

linen tai korollinen rahoitus ja vertaislainat. (TEM 2017b, 13; Harmaala ym. 

2017, 46.) 

 

Sektoreista ylivoimaisesti suurimman osuuden, 65 % transaktioiden rahallises-

ta vuotuisesta arvosta muodosti joukkorahoitus. Majoituksen osuus oli 19 %, 

vertaisliikenteen 1 %, kotitalous- ja pientöiden 14 % ja ammatillisten palvelui-

den 1 % kokonaissummasta. Näiden lukujen ennustetaan muuttuvan vuoteen 

2020 mennessä niin, että joukkorahoituksen rahallinen arvo suhteessa laskee 

37 %:iin, kun samalla vertaisliikenteen ennustetaan rajusti nousevan 29 %:iin 

kokonaisarvosta. Jakamistalouden pioneerisektorin eli majoituksen ennuste-

taan taantuvan 15 %:iin, kun kotitaloustöiden arvioidaan lisäävän osuuttaan 

18 %:iin ammatillisten sektorin jäädessä edelleen alle yhteen prosenttiin 

transaktioista. (TEM 2017b, 19–21.) 

 

Palveluntarjoajien ja -käyttäjien määrää oli PwC:n tutkimuksessa myös selvi-

tetty. Aktiivisia toimijoita oli vuonna 2016 arviolta noin 30 000, joista 51 % toi-
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mi kotitalous- ja pientyösektorilla, 34 % joukkorahoituksen, 10 % majoituksen 

sektorilla, ammatillisissa palveluissa 3 % ja vertaisliikenteessä 2 %. Palvelun-

käyttäjiä arvioitiin tuolloin olevan noin 250 000, joista 45 % käytti kotitalous- ja 

pientyön palveluja, majoitus- ja vertaisliikennepalveluja kumpiakin oli 21 % 

käyttäjistä, joukkorahoitusta 12 % ja ammatillisia palveluja vain 1 %. (TEM 

2017b, 17.) 

 

2.4 Jakamistalous liiketoimintamallina 

Jakamistalouden liiketoiminta on yleistymässä kovaa vauhtia. Harmaalan ym. 

(2017, 21) mukaan jakamistalous on kasvanut erityisesti niillä aloilla, joilla val-

litsee liiketoimintaympäristön avoin innovaatioiden ekosysteemi. Digitalisaatio 

ja palveluliiketoiminnan lisääntyminen ovat luoneet toimintamalleja, jossa tie-

toa jaetaan yhteistoimintamallisesti. Samaa sanovat Barnes ja Mattson (2016, 

200), jotka kuvailevat jakamistalouden toimijoita nimellä “prosumers”. Tämä 

termi on yhdistelmä sanoista producers ja consumers, joka kertoo hyvin sen, 

että toimijat ovat usein samanaikaisesti sekä kuluttajia että palveluntarjoajia. 

Usein palveluntarjoajat ovat toimineet ensin itse jakamistalouden käyttäjinä. 

 

Jakamistalouden liiketoimintamallit voidaan jakaa Harmaalan ym. (2017, 44) 

mukaan kolmeen eri ryhmään. Niitä ovat tuotteen käyttö palveluna eli niiden 

lainaaminen tai vuokraus, vanhojen tavaroiden myynti eli kierrätystalous sekä 

yhteisölliseen elämäntapaan liittyvä toiminta, kuten asunnonvuokraus, yhteis-

käyttö tai sosiaalinen ruokailu. Useat perinteiset yritykset ovat liittyneet jaka-

mistalouteen. Keinoina ovat olleet toiminnan laajentuminen ja partneroitumi-

nen esimerkiksi adoptoimalla omaan palveluunsa jonkun jakamistalouden pal-

velun tai yhteistyömallin. Yritykset ovat myös tehneet suoria investointeja ja-

kamistalouden alustoihin. Yhteistyö jakamispalvelun toimijoiden ja yritysten 

välillä voi tuoda vahvuuksia palvelukonsepteihin, brändiarvoon, asiakasarvo-

ketjuihin, tuotteiden palveluistumiseen tai vaikkapa sponsorointiin. (Harmaala 

ym. 2017, 78–80.) 

 

Jakamistalouden suuret voittajat ovat usein digitaalisen alustatalouden toimi-

joita. Alustatalouden kasvun syitä ovat kuluttajien asenteiden muuttuminen, 

jakamiseen liittyvä rahansäästö ja uudet ansaintamahdollisuudet, lisääntynyt 

yhteisöllisyyden tarve sekä teknologian ja sosiaalisen median lisääntynyt käyt-
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tö. Nopea kasvu johtuu yleensä myös siitä, että se perustuu olemassa ole-

vaan, mutta vielä käyttämättömään kapasiteettiin, jolloin skaalaus voi tapahtua 

todella nopeasti. (Harmaala ym. 2017, 53–54; Böcker & Meelen 2016, 28–29.) 

 

Alustayrittäjällä on mahdollisuus suureen ansaintaan, mutta siinä on riskinsä. 

Uudet toimijat voivat epäonnistua alustojen rakentamisessa. Epäonnistuminen 

voi johtua vääristä toimijoiden roolien ja kannustimien asetelmasta, liian var-

haisesta markkinoille tulosta tai markkinoiden kehityksen ajurien väärästä tul-

kinnasta. (TEM 2018, 15.) Kotimaiset alustatoimijat ovat myös erilaisen vero-

rasituksen alla kuin ulkomaiset, jolloin sijaintimaalla voi olla kilpailutilanteessa 

selkeää etua (Harmaala 2017, 126). 

 

Alustatalouden toiminta on suuremmaksi osaksi kuluttajapalvelua, mutta alus-

tatalouden määritelmissä ei esiinny työntekijää eikä työnantajaa. Alustatalou-

dessa toimijaroolit ovat palvelun tarvitsija eli käyttäjä ja palveluntarjoaja. Alus-

tatalouden ansaintamalli perustuu toimijoiden kohtaamisen mahdollistamiseen 

ja palveluntarjoajien tarpeeseen jakaa itse omistamiaan resursseja. Tästä 

menee pieni siivu alustatoimijalle joko prosentteina transaktion summasta tai 

jonkun muun osuuden perusteella. (TEM 2018, 30.) 

 

Alustatalouden toimijat ovat muuttaneet liiketoimintaympäristöä uusilla toimin-

tatavoillaan. Google on yksi suurimpia media-alan yrityksiä, vaikka yritys ei 

itse tuota mitään sisältöä. Airbnb tarjoaa majoituspalveluita omistamatta itse 

yhtään kiinteistöä ja haastaa siten hotellit ja majoitusliikkeet tarkempaan re-

surssienhallintaan. Verkkokaupat eivät omista varastojaan ja Über harjoittaa 

taksiliikennettä ilman omia autoja. (Korkiakoski & Gerdt 2016.) Tästä huolimat-

ta perinteiset tuotantomuodot, työn tekeminen ja niihin liittyvät instituutiot eivät 

kokonaan häviä (TEM 2018, 30). 

 

Digitalisaatio on muuttanut myös asiakkaiden ja yritysten välisiä valtasuhteita. 

Eräitä keskeisiä digitalisaation vaikutuksia on viestinnän muuttuminen reaali-

aikaiseksi. Verkon aikaansaama maantieteellisten rajojen poistuminen lisää 

tarjontaa ja mahdollistaa tarkemman hintavertailun. Suuruuden ekonomian 

tuoma hintakilpailu lisää myös asiakkaan ostovoimaa ja vaikuttamismahdolli-

suuksia. Tuotteiden jälkimarkkinointi verkossa tuo kuluttajalle taloudellista 
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etua ja mahdollistaa kestävän kehityksen arvojen mukaisen toiminnan. (Kor-

kiakoski & Gerdt 2016.)  

 

Barnes ja Mattson (2016, 200) toteavat, että jakamistaloudessa on suuri kas-

vupotentiaali, koska muutokset vaikuttavat paitsi yritysten liiketoimintaan myös 

mahdollisesti kokonaisiin toimialoihin ja ne voivat ulottua läpi koko toimitusket-

jun. Verkon mukaantulo kaupankäyntiin on tehnyt asiakkaista aktiivisia toimi-

joita. Ihmismassat ovat nopeasti omaksuneet ja halunneet hyödyntää uutta, 

helppokäyttöistä ja mahdollisesti viihdyttävää teknologiaa. Usein nämä säh-

köiset laitteet ja sovellukset ovat olleet kuluttajilla käytössä jo pitkään, ennen 

kuin yritykset ovat alkaneet hyödyntämään niitä liiketoiminnassaan. (Kor-

kiakoski & Gerdt 2016.) Perinteisempien toimijoiden on huomattu hyödyntävän 

yhä enemmän digitaalisia alustoja omassa toiminnassaan (TEM 2017a, 25). 

 

Jakamistalouden liiketoimintamalleista voidaan saada nyt ja tulevaisuudessa 

merkittävää hyötyä. Tämän takia lainsäädäntöä tulisi kehittää vastaamaan 

jakamistalouden tarpeita. Tämä tulisi tehdä siten, että turvataan olemassa 

olevien yritysten toimintaedellytykset niin, että jakamistaloudelle asetettavat 

ehdot eivät vääristä kilpailua. Samalla on tärkeää taata työntekijöille ja jaka-

mistalouden toimijoille oikeudenmukaiset työehdot sekä riittävä kuluttajan-

suoja. (Euroopan komissio 2016, 16; MMM 2018, 89.)  

 

2.5 Jakamistalouden hyödyt ja ongelmat 

Jakamistalouden hyödyistä puhuttaessa mainitaan valinnanvapauden lisään-

tyminen sekä saatavuuden ja palvelutason parantuminen uusien toimijoiden 

tullessa markkinoille.  Kuluttajalle hyötynä on lisäksi hintatason aleneminen ja 

tarjonnan monipuolistuminen. Jakamistalous voi myös luoda uusia toimeentu-

lomahdollisuuksia ja tämä taloudellisen toimeliaisuuden lisääntyminen näkyy 

positiivisesti läpi yhteiskunnan. (Harmaala ym. 2017, 35.) Jakamistalouden on 

nähty lisäävän itsensä työllistäjien määrää tulevaisuudessa, sillä alustojen on 

koettu tarjoavan helppoa kanavaa työllistymiseen (TEM 2017a, 18). 

 

Jakamistalouden ideologinen tausta on sopusoinnussa kiertotalouden periaat-

teen kanssa. Vanhasta tuotteesta tehdään uutta luonnonvaroja säästäen. Täs-

tä on sekä ekologisesti että ekonomisesti todella suuri hyöty. Kiertotalous on-
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kin luonut uusia työllistämis- ja talouskasvun mahdollisuuksia ilman uusien 

luonnonvarojen käyttöönottoa. (Harmaala ym. 2016, 176.) Suomessa toimii 

useita ravintoloiden ja elintarviketeollisuuden hävikkiruokien verkkokauppoja 

ja parhaillaan EU:n komissio valmistelee EU:n yhteistä ruokahävikkiohjelmaa 

(Kulmala 2018).  

 

Jakamistalouden on väitetty lisäävän yhteisöllisyyttä ja osallisuuden kasvua 

yhteiskunnassa (Harmaala ym. 2017, 174). Tässä piilee mielestäni yksi jaka-

mistalouden ristiriidoista, toisaalta halutaan kuulua yhteisöön, mutta toisaalta 

kulutusta ja varsinkin elämyksiä halutaan räätälöidä yksilöllisesti. Olen kuiten-

kin samaa mieltä Harmaalan ym. (2017, 174) kanssa siitä, että jakamisen li-

sääntyminen voi edistää taloudellista tasa-arvoa ja helpottaa yksinäisyyden ja 

syrjäytymisen tunnetta. 

 

Jakamistalouden ilmiöt ovat tuoneet esiin myös liiketoimintaympäristöön liitty-

viä ongelmia. Yksi kritisoiduista asioista on se, että jakamistalous aiheuttaa 

nykyisten säädösten soveltamisongelmia. Epäselvyys korostuu erityisesti sil-

loin, kun sääntely on Euroopan eri maissa kansallisella tasolla käytettävien 

menetelmien vuoksi hajanaista. Tämä vaikeuttaa yhteistyötalouden kehitty-

mistä Euroopassa. Lisäksi on olemassa vaara, että säädösten harmaita aluei-

ta hyödynnetään sääntöjä kiertämällä, josta seuraa kilpailun vääristyminen. 

(Euroopan komissio 2016, 2.)  

 

Kilpailun vääristymisestä ollaan oltu syystäkin huolissaan. Tutkimuksen mu-

kaan esimerkiksi kotimajoitus lisää alueen matkailutuloa lisääntyneenä mui-

den palvelujen käyttönä, mutta perinteiset majoitustarjoajat saattavat kärsiä 

tulonmenetyksestä (MMM 2018, 86). Lisääntynyt majoituskäyttö on nostanut 

hintatasoa kohtuuttomasti monissa suosituissa matkakohteissa ja vaikeuttanut 

paikallisten asumista. Madridin kaupungissa rajoitetaan Airbnb:n toimintaa, 

sillä kaupunki aikoo kieltää keskusta-asuntojen vuokraamisen turisteille. Pe-

rusteena ovat toiminnasta johtuva asuntojen hintojen nousu, naapureiden häi-

rintä ja perinteisen majoitusbisneksen häirintä epäreilulla kilpailulla. (Tuomi-

nen 2018.) 

 

Eräs lainsäädännöllinen ongelma on työsuhteiden oikeudelliset kysymykset ja 

kilpailun epätasa-arvoistuminen, kun jakamispalveluntarjoajat eivät ole lupien, 
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vakuutusten ja muiden vaatimusten suhteen samalla viivalla yritysten kanssa. 

Suomessa kehitetty ravintolapäivä sai osakseen kritiikkiä siitä, että kuka ta-

hansa voi ryhtyä yhdeksi päiväksi ravintoloitsijaksi, kun samaan aikaan yrityk-

siä säännellään tiukasti laeilla ja elintarvikeviranomaisten tarkastuksilla. Hotel-

li- ja majoitusalan etujärjestö MaRa teki kyselyn jäsenistöltään ravintolapäiväs-

tä. "Ravintolapäivä antaa vääristyneen kuvan hinnoista ja on vienyt jopa puo-

let alan yritysten päiväliikevaihdosta. Tämä on johtanut siihen, että osa yrittä-

jistä on perustanut yksityishenkilöinä omia ravintolapäiväravintoloita”, kertoi 

MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi vuonna 2015. (Kokko 2015.) 

 

Euroopan komissio (2016, 2) toteaa, että jakamistalous hämärtää kuluttajan ja 

palveluntarjoajan, työntekijän ja itsenäisen ammatinharjoittajan ja muun palve-

luntarjonnan välille vakiintuneita rajoja. Yritysten näkökulmasta jakamistalous 

on Barnesin ja Mattsonin (2016, 209) tutkimuksessa kuvailtu olevan kuin kak-

siteräinen miekka, sillä jakamistalouden muuttuneissa omistus- ja valtasuh-

teissa piilee omat riskinsä. Työntekijöiden toimeentulo ei välttämättä perustu 

pelkkään palkkatyöhön. Omaa osaamistaan voi myydä digitaalisilla alustoilla, 

jolloin suuret menestystarinat ja nopeat kilpailu- ja markkinatilannemuutokset 

ovat hyvinkin mahdollisia. Jakamistalouden uudet toimintamallit vaativat uutta 

johtamista, sillä tällaiset valtasuhteiden muutokset tarvitsevat rohkeita yksilöitä 

johtamaan tätä muutosta. (TEM 2018, 6.)  

 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2017a, 9) tekemän kyselyn raportissa mainitaan, 

että nykyinen lainsäädäntö voi aiheuttaa ongelmia itsensä työllistäjille ja niistä 

suurimmat liittyvät heikkoon työttömyysturvaan. Yhtenä kielteisenä ilmiönä on 

esitetty, että jakamistalous voi rajoittaa taloudellisesti heikommassa asemassa 

olevien osallistumista. Joillekin sivustoille rekisteröityminen vaatii lisäksi luot-

tokorttitiedot ja nuhteettoman maineen. (TEM 2017a, 30–31.) 

 

Suomessa yksi eniten mainituista ongelmista on jakamistalouden verotus. Ja-

kamistalous on yhdistetty veronkiertoon eli harmaaseen talouteen. YLE:n 

verkkouutisissa 1.11.2018 kerrottiin, että verottajan arvion mukaan asunnon 

tai mökin vuokrauksesta Airbnb:n kautta saa tuloja jo 8 800 suomalaista yksi-

tyishenkilöä ja 650 yritystä, joista moni on jättänyt ilmoittamatta nämä tulot 

veroilmoituksessa. Yhteensä näiden ilmoittamattomien vuokratulojen arvioi-

daan olevan vuonna 2018 noin 7 miljoonaa euroa. Verottaja on viime vuosina 
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kehittänyt keinoja näiden ansioiden selvittämiseksi. Digitalisaatio mahdollistaa 

sekä transaktiot että niiden seuraamisen kustannustehokkaasti, mutta alusta-

talouden toimijoiden tiedoista saadaan vielä ylimalkaista tietoa. ”Kansainväli-

sen tietojenvaihdon perusteella voidaan pyytää maksutietoja, mutta pitäisi tie-

tää tarkalleen kenen tietoja pyytää ja tämä on ongelma”, kertoo verohallinnon 

ylitarkastaja ja digitalouden riskivastaava Timo Puiro. (Parviala 2018.) 

 

2.6 Verotus jakamistaloudessa 

Jakamistaloustoiminnasta saadut tulot ovat veronalaista tuloa, joihin sovelle-

taan kolmea eri tuloverolakia: tuloverolakia (30.12.1992/1535, TVL), lakia elin-

keinotulon verottamisesta (24.6.1968/360, EVL) tai maatilatalouden tulovero-

lakia (15.12.1967/543, MVL). Jakamistalouden verotuksesta on olemassa oh-

jeistukset Verohallinnon verkkosivuilla. Henkilöverotuksen puolella jakamista-

loudesta saadut alle 7 000 euron tulot voi ilmoittaa tuloverokortilla. (Verohallin-

to 2018a.) Tavaroiden kirpputorimyynnin verotuksesta on säädetty seuraavas-

ti. ”Yksityishenkilö voi myydä oman perheensä käytössä olleita tavanomaisia 

tavaroita verovapaasti, jos myynnistä saadut voitot ovat yhteensä enintään 5 

000 euroa vuodessa. Jos saat vuodessa myyntivoittoja yli 5 000 euroa, sinun 

on maksettava rajan ylittävästä osasta luovutusvoittoveroa. Voitolla tarkoite-

taan myyntihinnan ja ostohinnan erotusta eli tuloista voidaan vähentää tulon-

hankkimiskulut.” (Verohallinto 2018b.)  

 

Poikkeuksena tästä on luonnontuotetulojen, kuten myyjän itse keräämien mar-

jojen ja sienten myyntitulot. Ne ovat verovapaita. Verovapaiden tulojen hank-

kimismenot eivät luonnollisestikaan ole vähennyskelpoisia. Jos myytävät tuot-

teet on joku muu kerännyt tai ne ovat jatkojalostettuja, ovat ne myyjälle myös 

tuloveronalaista ansiotuloa. (Verohallinto 2018c.) Jos myynnissä on muita kuin 

omassa käytössä olleita tavanomaisia tavaroita, on myyntivoitosta maksettava 

veroa, mutta veroa maksetaan vasta kun myynti ylittää 1 000 euroa kalenteri-

vuodessa. Tuhannen euron raja lasketaan myyntihinnoista, ei myyntivoitoista. 

Kun myynti ylittää 1 000 euron rajan, voitot ovat kokonaan veronalaista pää-

omatuloa. (Verohallinto 2018b.) 

 

Tämä herättää kysymyksen siitä, millä edellytyksillä palveluntarjoajaa voidaan 

pitää elinkeinonharjoittajana eikä vertaispalvelujen tarjoajana. EU:n jäsenvalti-
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ot tarkastelevat kysymystä tällä hetkellä eri tavoin. Yhteistyötalouden määritte-

lyssä tärkeitä ovat palvelujen tarjontatiheys, voitontavoittelumotiivi ja liikevaih-

don määrä. Mikään näistä tekijöistä ei yksinään riitä muuttamaan palveluntar-

joajaa elinkeinonharjoittajaksi, mutta tapauksesta riippuen niiden yhdistelmä 

saattaa kääntää tulkinnan elinkeinon harjoittamisen suuntaan. (Euroopan ko-

missio 2016, 9–10.)  

 

Euroopan komission esimerkki (2016, 10) määritelmästä sanoo, että ”Puutar-

hapalveluja säännöllisesti yhteistyöalustojen välityksellä tarjoava henkilö, joka 

yrittää saada huomattavan suuren rahallisen korvauksen, voi kuulua elinkei-

nonharjoittajan määritelmän piiriin. Ammattimaista perhepäivähoitajaa, joka 

tarjoaa satunnaisesti yhteistyöalustojen välityksellä puutarhapalveluja, ei pää-

sääntöisesti pidetä elinkeinonharjoittajana satunnaisia puutarhapalveluja kos-

kevilta osin.” Suomessa verottajan ohjeistus on, että ammattimainen tavaroi-

den tulonhankkimistarkoituksessa tehty myynti tulkitaan elinkeinotoiminnaksi. 

Myyjän tulee ilmoittautua elinkeinonharjoittajaksi ja rekisteröityä arvonlisäve-

rovelvolliseksi, jos tavaroiden myynnistä kertynyt liikevaihto ylittää vähäisen 

liiketoiminnan rajan eli 10 000 euroa vuodessa. (Verohallinto 2018b.) 

 

Maatalousyrittäjien kohdalla tämä rajanveto voi olla todella vaikeaa, johtuen 

siitä, että maatalousyritykset toimivat usein maatilatalouden tuloverolain alai-

sena luonnollisen henkilön y-tunnuksella. Verotuksen kannalta on tärkeää 

erottaa yksityisomaisuuden ja maatilatalouden omaisuus selkeästi. Euroopan 

komission (2016, 7) tiedonannon mukaan ”Ammattimaisena palveluntarjoaja-

na ei pitäisi automaattisesti kohdella yksityishenkilöitä, jotka tarjoavat palvelu-

ja yhteistyöalustojen välityksellä vertaisperiaatteella ja satunnaisesti. Hyvä 

keino edetä sääntelyssä on asettaa alakohtaisia kynnysarvoja, joiden alittues-

sa taloudellista toimintaa pidetään ei-ammattimaisena vertaistoimintana.” (Eu-

roopan komissio 2016, 7.) 

 

Verohallinnon (Verohallinto 2018d) syventävissä ohjeissa sanotaan, että maa-

tilatalouden tuloverolain mukaisia tuloja ovat mm. ”maatilalla olevasta raken-

nuksesta saadut vuokrat, maa- ja metsätalouden irtaimesta omaisuudesta 

sekä metsämaasta saatu vuokratulo. Muusta kiinteistöstä saatuna vuokratulo 

verotetaan joko elinkeinotulona elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 

EVL/360 § mukaan tai pääomatulona tuloverolain TVL/1535 § mukaan.”  
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Maatilan kiinteistöt ja kalusto tulee olla selkeästi erillään yksityistalouden 

omaisuudesta, tämä tapahtuu yleensä osakeyhtiömuotoisessa maataloudessa 

kirjanpidon kautta. Maatilalla olevasta asuinrakennuksesta saatu vuokratulo 

verotetaan tällöin maatalouden tulona. Koneista, kalustosta ja laitteista, he-

vosista ja muista tuotantovälineistä saadut vuokrat ja muut käyttökorvaukset 

ovat MVL 5 § 1 momentin 8 kohdan mukaan myös maatalouden tuloa. Myös 

esimerkiksi lomamökin vuokraustoiminta on lähtökohtaisesti maatalouden tu-

loa, vaikka varsinaista liityntää maataloustoimintaan ei olisikaan. (Verohallinto 

2018d.) 

 

2.7 Jakamistalouteen osallistumiseen vaikuttavia tekijöitä 

Jakamistalous alkoi kaupungeista ja siellä vallitsevasta resurssien epätasa-

painosta. Kaupungistuminen ja kaupunkimainen tiiviys tekevät kaupungeista 

itsessään eräänlaisia palvelunjakamisalustoja. Kaupunkikehitys on luonut so-

siaalisia ja taloudellisia suhteita eri sosiaalisten ryhmien kesken, jolloin uudet 

markkinat kuten erilaiset käytetyn tavaran kirppikset, kierrätysringit sekä tava-

ranlainausyhteisöt ovat muodostuneet helposti. (Harmaala 2017, 22–23.) 

 

Barnes ja Mattson (2016, 201–209) ovat tehneet tutkimuksen jakamistalou-

teen osallistumiseen vaikuttavista tekijöistä, jakamistalouden ajureista, jarrut-

tajista ja tulevaisuuden kehityksestä. Tutkimuksen kohderyhmänä oli kansain-

välinen 25 hengen joukko jakamistalouden käyttäjiä ja palveluntarjoajia. Tä-

män tutkimuksen mukaan jakamistalouden tärkeimmät ajurit ovat olleet talou-

delliset, teknologiset ja sosiaaliset tarpeet. Sen sijaan kestävän kehityksen ja 

ympäristökysymysten merkitys oli tutkimuksen mukaan kovin pieni.  

 

Kuvasta 2 (Barnes & Mattson 2016, 209) voidaan nähdä kaikkien eri tekijöiden 

merkitykset, nuolien koko kuvastaa kunkin eri osatekijän saamaa painoarvoa. 

Merkittävimmiksi jarruttajiksi tutkimuksessa nousi esiin ihmisten sosiaaliset ja 

kulttuuriset tekijät, kuten kuluttajien asenteet ja käyttäytymismallit.  
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Kuva 2. Ajurit, hidasteet ja tulevaisuuden kehityskohteet (Barnes & Mattson 2016) 

 

Barnes ja Mattson (2016, 209) tuovat tutkimuksessaan esiin jakamistalouden 

kehityksen tulevaisuudessa olevan kiinteästi yhteydessä taloudellisiin, tekno-

logisiin, sosiaalisiin ja paikalliskulttuurisiin tekijöihin. Tulevan lainsäädännön, 

sosiaalisten tekijöiden, politiikan ja verotuksen vaikutuksiin liittyi useita kysy-

myksiä, joiden ennustettiin muodostuvan jakamistalouden hidasteiksi seuraa-

van vuosikymmenen aikana. 

 

Toinen vastaavanlainen tutkimus on Böcker ja Meelenin (2016, 28–37) teke-

mä tutkimus, johon vastasi yhteensä 1330 Amsterdamin asukasta. Amster-

dam on ollut jakamistalouden edelläkävijä Euroopassa. Tutkimuksessa kysyt-

tiin asunnonvuokraukseen, kuljetukseen, yhteisruokailuun, työkalujen ja kul-

kuneuvon lainaamiseen liittyviä motiiveja sekä käyttäjän että tarjoajan näkö-

kulmasta. Tulokset olivat hyvin erilaisia eri sektoreilla. Kalliimman resurssin 

kuten asunnon jakamisen tärkeimmäksi ajuriksi osoittautuivat taloudelliset te-

kijät sekä käyttäjien että palveluntarjoajien keskuudessa, kun taas yhteisruo-

kailuun syynä olivat ryhmien sosiaaliset tarpeet. Muilla sektoreilla käyttäjien 
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vaikuttimet olivat selkeästi taloudellisia, mutta palveluntarjoajilla myös ympä-

ristökysymykset nousivat tärkeiksi asioiksi. 

 

Böcker ja Meelenin (2016) tutkimuksessa nostettiin esiin osallistujien sosio-

demografiset tekijät ja niiden vaikutukset. Eri sektoreilla oli tosin vaihtelua, 

mutta tulotasosta riippumatta vanhempien ihmisten motiivit olivat enemmän 

sosiaalisia kuin taloudellisia. Naisille ympäristöasiat olivat tärkeämpiä kuin 

miehille. Sen sijaan korkeasti koulutetut eivät pitäneet ympäristökysymyksiä 

merkittävinä motiiveina ja he olivat myös vähemmän motivoituneita jakamaan. 

Pienituloiset olivat sekä taloudellisesti että sosiaalisesti motivoituneita jaka-

maan etnisestä taustasta tai perhemuodosta riippumatta. Alemman tulotason 

todettiin vaikuttavan kannustavasti esimerkiksi huoneenvuokraukseen, kun 

taas korkeatuloisemmat vuokrasivat useammin kokonaisia huoneistoja ja 

asuntoja. (Böcker & Meelen 2016, 35; Ke 2017, 57:13.) 

 

Sosiodemografiset ja -ekonomiset tekijät on todettu olevan yhtenä tekijänä 

esimerkiksi työnjakamiseen osallistumiseen. Tutkimuksissa on paljon tutkittu 

demografisten tekijöiden, iän, sukupuolen ja rodun vaikutusta sekä sukupolvi-

en välisiä eroja. Silti ymmärrys on jäänyt puolitiehen, kun ei ole ymmärretty 

laajasti sosioekonomisten asioiden, kuten toimeentulon, koulutuksen ja am-

matin vaikutuksia henkilön tekemiin valintoihin. (Ke 2017, 57:2–9.) 

 

Jakamistalous voi helpottaa talouden taantumassa, mutta se ei poista tuloero-

jen syitä ja ongelmia. Resurssien kasaantuminen harvoille ja valituille voi ai-

heuttaa syrjäytymistä, kun samaan aikaan teknologia poistaa rutiinitöitä. 

(Kangaspunta 2015, 23–60.) Ongelmia jakamistaloudessa työllistymiseen voi-

vat aiheuttaa eri demograafiset tai taloudelliset tekijät sekä esimerkiksi IT-

lukutaidottomuus. Kaikilla ei ole jaettavia resursseja, varaa teknologisiin lait-

teisiin ja mahdollisuutta päästä verkkoyhteyteen tai liikkuvuus työn perässä on 

ylipäätään ongelmallista. Jakamistaloudessa on kaksi puolta, toisaalta on ky-

seessä kollektiivinen toimintatapa, mutta toisaalta on myös kyse yksilönva-

paudesta. (Barnes & Mattson 2016, 205–206; TEM 2017a, 29.)  

 

Suomessa jakamistalouden osallistumisen motiiveja on tutkittu vähän. Uusim-

pana on Maa- ja metsätalousministeriön vuosina 2017–2018 teettämä loka-

kuussa 2018 julkaistu ”Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden 
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mahdollisuutena”-selvitys. Käytän tässä opinnäytetyössä yhtenä vertailukoh-

tana tätä selvitystä, sillä se on Suomessa tehty, tuore ja vertailukelpoinen tut-

kimus. Tutkimusta voidaan pitää myös hyvin luotettavana. 

 

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, voidaanko jakamistaloudesta saada hyötyä 

Suomen saaristo-, rannikko- ja vesistöalueille. Tutkimuksessa oli käytetty Val-

tioneuvoston nimeämien saaristokuntien ja saaristo-osakuntien vapaa-ajan 

asunnon omistajille, vakinaisille asukkaille ja veneiden omistajille tehtyjä kyse-

lyjä. Kyselyiden vastausprosentit vaihtelivat 28 %:n ja 36 %:n (n=1500) välillä. 

Lisäksi tutkimusaineistona käytettiin kansainvälisten ja kotimaisten tutkimus-

ten ja käytettävissä olevien tilastojen analyysejä sekä haastateltiin jakamista-

louteen osallistuvia yrityksiä ja muita tahoja.  

 

MMM:n kyselyssä vastaajat tunsivat parhaiten yksityishenkilöiden tarjoamat 

majoituspalvelut ja internetissä tapahtuvan käytetyn tavaran ostamisen. Yli-

määräisiä resursseja oli olemassa, mutta niiden tarjoaminen oli vielä vähäistä. 

Halukkuus tarjota palveluita ja tavaroita toisille oli huomattavasti vähäisempää 

kuin halua toimia käyttäjänä. Rajoitteiksi koettiin huonot kokemukset vuok-

raamisesta, vahinkovastuukysymykset sekä itse vuokraustoimintaan liittyvä 

työläys, lisäksi omaa omaisuutta pidetään usein aivan liian henkilökohtaisina 

asioina luovutettavaksi vieraiden ihmisten käyttöön. Selvityksen perusteella 

Suomessa vallitsee myös kovin vahva omistamista korostava kulttuuri. Tutki-

muksen mukaan kuitenkin tuttujen kesken olemassa olevia resursseja hyö-

dynnetään laajasti, mikä johtaa siihen, että kiinteistöjen ja kulkuvälineiden kor-

kea oman käytön aste tuli esteeksi jakamiselle. (MMM 2018a, 78–86.) 

 

MMM:n tutkimuksessa yksityishenkilöiden tarjoamia elämyspalveluja oli käyt-

tänyt vain 8 % vastaajista, mutta kolmannes vastaajista ilmoitti tuntevansa 

niitä. Kimppakyytejä ja muita vertaiskyytejä oli hyödyntänyt vajaa kymmenes 

vastaaja ja noin 40 % tunsi kimppakyydit jotakin muuta kautta. (MMM 2018a, 

80.) Kaikista vastaajista vajaa puolet ilmoitti, että työavun antaminen ja vas-

taanottaminen kiinnostivat. Kolmanneksen mielestä jakamistalouden mallit 

eivät olleet ajankohtaisia tai riittävän hyödyllisiä. (MMM 2018 a, 72.) Vastaajis-

ta yli puolet liitti jakamistalouteen myönteisinä pidettäviä piirteitä, joita olivat 

palvelutason paraneminen, yhteisöllisyyden kasvu ja jakamistalouden ympä-

ristövaikutukset (MMM 2018 a, 66). Jakamistalouden uutuudesta ilmiönä ker-
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too se, että noin kolmannes ei osannut muodostaa kantaa jakamistalouteen 

(MMM 2018a, 86). 

 

Jakamistalouden taustalla on ekologisia ja kulttuurisia muutosajureita, mutta 

palveluntarjoajaksi ryhtyminen perustuu kuitenkin pitkälti tuotto-odotukseen. 

MMM:n kyselyyn vastanneista noin 80 % oli jokseenkin tai täysin samaa miel-

tä väittämästä, että vapaa-ajan asunnon tai veneen vuokraaminen aiheuttaa 

paljon työtä suhteessa siitä saatavaan tuloon. Vastaajan korkea ikä ja matala 

koulutusaste lisäsivät niiden osuutta, jotka olivat väittämästä täysin samaa 

mieltä. (MMM 2018a, 82–83.)  

 

Suomessa on toimivan sosiaaliturvan ansioista pienemmät tuloerot kuin mo-

nessa muussa Euroopan maassa. Tämä uskoakseni johtaa siihen, että sosio-

ekonomiset syyt jakamistalouteen osallistumiseen näyttävät olevan Suomessa 

vähäisemmät, niin kuin myös jakamisesta saatava hyöty. MMM: n tutkimuk-

sessa noin 40 % vastanneista koki, ettei jakamistaloudesta koidu riittävästi 

hyötyjä siitä aiheutuvaan vaivannäköön nähden (MMM 2018a, 11). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön raportissa (2017a, 85–87) on lueteltu tärkeimpiä 

keinoja, miten jakamistaloutta voitaisiin edistää. Luettelossa mainitaan yrittäji-

en neuvonta, osaamisen varmistaminen sekä valistaminen alustatalouden ja 

jakamistalouden keskeisistä teemoista. Myös digitaalisten työnvälitysalustojen 

integroiminen osaksi julkista työnvälitystä ja systemaattinen vuoropuhelu eri 

toimijoiden kesken oli listattu keinoissa.  

 

Jakamistaloudessa keskeistä on yhdenvertaisuus, jossa irtisanoudutaan hie-

rarkioista ja toimitaan yhdenvertaisina verkostoissa. Tämä yhdenvertaisuus 

voi jäädä näennäiseksi, sillä mukaanpääsy verkostoihin ei ole kiinni ainoas-

taan pääsystä erilaisille palvelualustoille, vaan siihen vaikuttavat myös erilai-

set sosiaaliset tekijät ja yhdyskuntarakenne. Todellisena riskinä nähdään, että 

hyvin toimeentulevat jakavat hyvää keskenään ja huono-osaiset jäävät ulko-

puolelle. (TEM 2018, 22.) 
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2.8 Palveluntuottajan kriteerit jakamistaloudessa 

Harmaala ym. (2017, 51) listaa jakamistalouden menestystekijöitä ja jakamis-

palvelujen kasvun ylläpitäviä tekijöitä. Niitä ovat mm. asiakkaiden palautteen 

kuuntelu, sosiaalisen median ja verkostojen aktiivinen käyttö asiakasviestin-

nässä. Sosiaalisuus on yksi jakamispalveluntuottajan tärkeimmistä kriteereis-

tä. Siihen liittyy monia tavoitteita ja taitoja, kuten digitaaliset viestintätaidot ja 

kielitaito. Hyvästä yleissivistyksestä ja muiden kulttuurien ymmärryksestä on 

apua verkostoitumisessa ja yleinen kiinnostus sekä kunnioitus muita toimijoita 

kohtaan ovat perusedellytys. Edellytyksenä toiminnalle on ansaita asiakkaiden 

luottamus. (Ke 2017, 57:3.) 

 

Toimijoilla on oltava lisäksi yhteinen arvomaailma ja usko yhteiseen tekemi-

seen (MMM 2018, 86). Jakamispalvelujen käyttäjiä ei yleensä kiinnosta brän-

di, vaan pikemminkin käytön edullisuus, helppous ja joustavuus. Alustatarjo-

ajien haasteena on kuitenkin ollut palveluntarjoajien laaja kirjo. Asiakaskoke-

muksen laatuun panostamiseksi ja yhtenäisen asiakaskokemuksen tuottami-

seksi on mietittävä palvelukulttuurin yhteinen ohjeistus. Tämä vaatii yksityisel-

tä palveluntarjoajalta kiinnostusta itsensä kehittämiseen ja yhteistyöhön mui-

den toimijoiden kanssa niin, että hänen palveluasenteensa ja resurssien taso 

vastaavat asiakkaan tarpeita. (Harmaala ym. 2017, 51.)  

 

Menestyminen jakamistaloudessa vaatii liiketoimintamallia, jossa perusele-

mentteinä on läpinäkyvyys ja aitous asiakkaiden suuntaan. Digitalisaatio on 

muuttanut talouden, työnteon ja yrittäjyyden perustaa. Perinteiset yritystoimin-

nan mallit, joissa korostuvat tuotanto- ja talousosaaminen ovat muuttumassa 

asiakastarpeen tunnistamiseen perustuvaksi toiminnaksi. (Harmaala ym. 

2017, 54–55; TEM 2018, 5.) 

 

 

3 PALVELUMUOTOILU 

Tässä luvussa käydään läpi ensin palveluiden merkitystä sekä palvelumuotoi-

lun teoriaa, palveluprosesseja ja asiakaskokemukseen liittyviä asioita. Luvus-

sa esitellään myös palvelumuotoiluprosessi pääpiirteissään sekä siihen liitty-

viä palvelupolun, -kontaktien ja -pisteiden käsitteitä. Viimeisissä alaluvuissa 
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kuvaillaan palvelumuotoiluprosessin kuvausmenetelmiä ja palvelun prototypi-

ointia. 

 

3.1 Palveluiden merkitys 

Globalisaation, digitalisaation ja uuden teknologian seurauksena tuotteet ja 

tavarat ovat kaikkien saatavilla kaikkialla melkein mihin aikaan tahansa. Te-

hokkaammat tuotantomenetelmät ovat laskeneet tuotantokustannuksia niin 

alas, että tuotteiden kilpailutilanne on kyllästynyt. Yritysten täytyy pystyä erot-

tumaan kilpailijoistaan. Palvelu on yksi keino erikoistua ja usein se on myös 

helpommin kopiosuojattavissa kuin tuote. Väestörakenteen ja huoltosuhteen 

muutokset länsimaissa ovat lisänneet palvelujen osuutta ja merkitystä. Palve-

lut ovat yhä kasvava osa myös Suomen kansantalouden ja työllisyyden tilas-

toissa. (Reason ym. 2015, 10–12; Tuulaniemi 2011, 18–22.) 

 

Palveluiden merkitys on korostunut 24/7 pyörivässä yhteiskunnassamme. Pal-

velumuotoilu on osaamisala, joka elää jatkuvassa muutoksen tilassa. Yhteis-

kunnan palveluistuminen tarjoaa yrityksille uusia liiketoimintamalleja ja kas-

vunmahdollisuuksia sekä uusia palveluita kuluttajille. (Tuulaniemi 2011, 18–

24.) Palveluiden yhtenä etuna on niiden ekologisuus, sillä palvelut ovat mo-

nesti aineettomia (Grönroos 2009, 81). Palvelumuotoilun hyödyntäminen on 

lisääntynyt digitaalisten palveluiden yleistymisen myötä (TEM 2018, 52). 

 

3.2 Asiakaskokemus 

Grönroosin (2009, 79) mukaan palvelujen tärkein piirre on niiden prosessi-

luonne. Tämä palveluiden ominaispiirre johtuu siitä, että palvelut yleensä tuo-

tetaan ja kulutetaan vähintäänkin osittain yhtä aikaisesti. Asiakas osallistuu 

aktiivisena toimijana palveluprosesseihin ja tästä prosessista muodostuu asia-

kaskokemus. Asiakaskokemuksen kehittämisen pohjana tulee kuitenkin aina 

olla liiketaloudelliset tavoitteet (Korkiakoski & Gerdt 2016). 

 

Asiakaskokemus on subjektiivinen, sillä palvelukokemus perustuu inhimillisiin 

ominaisuuksiin. Asiakaskokemus voidaan jakaa kolmeen eri tasoon; toimin-

taan, tunteisiin ja merkityksiin. (Tuulaniemi 2011, 75.) Nämä toiminnan eri ta-

sot voidaan nähdä arvon muodostumista kuvaavana pyramidina (kuva 3). Alin 

taso on toiminnan taso, joka kuvastaa palvelun kykyä vastata asiakkaan ensi-
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sijaiseen tarpeeseen. Siihen kuuluvat esimerkiksi palveluprosessien sujuvuus, 

saavutettavuus ja käytettävyys. Tämä taso on minimiedellytys palvelun käytet-

tävyydelle. (Tuulaniemi 2011, 74–75.) 

 

 

Kuva 3. Arvon muodostumisen pyramidi (Tuulaniemi 2011) 

 

Asiakas kokee palveluprosessin aikana todennäköisesti myös tunnepolun, 

jonka merkitys vaihtelee tilanteen mukaan (TEM 2018, 50). Pyramidissa tun-

netasolla tarkoitetaan asiakkaan tunnekokemuksia, kuten palvelun tuomaa 

mielihyvää, kykyä koskettaa aisteja ja luoda luottamusta. Ylin taso eli merki-

tyksen taso on asiakaskokemuksen kannalta abstraktein ja vaikein saavuttaa. 

Siihen liittyvät mielikuvat, unelmat sekä tarinat, joiden kautta asiakas muodos-

taa palveluun henkilökohtaisia omaan elämäntapaansa, kulttuuriinsa ja identi-

teettiinsä liittyviä merkityksiä. (Grönroos 2009, 81; Tuulaniemi 2011, 74–75.) 

 

Asiakaskokemuksen keskiössä ovat aina asiakkaan omat käsitykset, koke-

mukset ja odotukset hyvästä palvelusta. Näitä käsityksiä asiakas peilaa nykyi-

siin toiveisiinsa ja haluihinsa. Asiakaskokemus syntyy asiakkaan ja palvelun-

tuottajan keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena, se on lopputulos arvoket-

justa, jonka läpi asiakas kulkee. Odotukset asiakaskokemukselle muuttuvat 

koko ajan. Uudet tuotteet, konseptit, toimintatavat ja teknologiat muuttavat 

näitä odotuksiamme palveluista. (Korkiakoski & Gerdt 2016.)  
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3.3 Palveluprosessi 

Palvelu on prosessi, johon voi sisältyä sekä aineettomia että fyysisiä resursse-

ja. Yleensä palveluun liittyy myös jonkinlaista vuorovaikutusta asiakkaan ja 

palveluntarjoajan kesken. (Grönroos 2009, 77.) Palvelun määrittelyn lisäksi on 

mietittävä sen käyttötarkoitus ja sisältö. Palvelumuotoilussa prosessi jaetaan 

tarvittaessa ydin- ja lisäpalveluihin sekä oheis- ja tukitoimintoihin, jotta saatai-

siin tarpeeksi yksityiskohtainen kuvaus sisällöstä. Suunnittelussa on tärkeää 

tunnistaa kaikki tarvittavat resurssit, työvaiheet, toimijat sekä tukitoiminnot, 

sillä ne voivat olla merkittäviä kilpailutekijöitä. (Jaakkola ym. 2009, 11.)   

 

Palvelumuotoilu mahdollistaa asiakkaiden kanssa tapahtuvan yhteiskehittämi-

sen, jolloin käyttäjäkokemusta rakennetaan aidoista tarpeista lähtien. (TEM 

2018, 73.) Tuulaniemi (2011, 78) kuvailee palvelumuotoilussa käytettävää 

suunnittelumenetelmää nimeltä palvelupolku. Palvelupolku on usein aikajanal-

la esitetty prosessi, joka kuvaa asiakasryhmien palvelukokonaisuuden. Ku-

vassa 4 on kuvitteellisen esimerkin kautta selvitetty matkatoimiston kahden 

asiakkaan palvelupolkua. 

 

 

Kuva 4. Esimerkki kuvitteellisesta palvelupolusta 
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Palvelupolku jaetaan eri vaiheisiin eli eripituisiin palvelutuokioihin, jotka ku-

vaavat asiakkaan ja palveluntarjoajan välisiä prosesseja. Jotta päästäisiin kä-

siksi palvelumuotoilun suunnittelun kannalta oleellisiin asioihin, palvelutuokiot 

jaetaan vielä pienempiin osiin eli palvelun kontaktipisteisiin. (Tuulaniemi 2011, 

78.)  

 

Kuvan 4 palvelupolkuun on merkitty eri palvelutuokioita, kuten matkan suun-

nittelu, varaaminen, matkustus, matkakohteessa olo ja matkan muistelu. Näi-

den tuokioiden sisältö on kuvattu eri palvelutapahtumien eli kontaktipisteiden 

kuvauksena. Kontaktipisteet vaihtelevat omatoimimatkailijan ja seuramatkaa-

jan tarpeiden mukaisesti. Palveluprosessi on jaettu vielä esi-, ydin- ja jälkipal-

veluihin ja kontaktipisteisiin seuramatkustajan aikaperspektiivin mukaisesti. 

On huomattava, että jokaisessa palvelutuokiossa voi siis olla useita palvelun 

kontaktipisteitä. (Tuulaniemi 2011, 75–79.)  

 

Palvelupolkua, palvelutuokioita ja kontaktipisteitä tarkasteltaessa on pohditta-

va, mitkä pisteet on järkevää jättää asiakkaan itsensä hoidettavaksi ja missä 

vaiheessa hän tarvitsee apua. Hyvä palvelu maksaa aina, eikä huonoa tai vä-

hemmän kannattavaa asiakasta kannata ylipalvella. (Korkiakoski & Gerdt 

2016.)  Palveluntarjoajan tulisi pystyä kontaktipisteissä herättämään asiak-

kaassa positiivisia tunteita. Sähköisten palvelujen kohdalla tärkeää on toimi-

vuus ja oikean tiedon löytyminen tarpeeksi nopeasti. Asiakaspalvelutilanteis-

sa, jotka tapahtuvat toimitiloissa, kuvaan astuu mukaan niin kutsuttu ambient 

design. Siihen kuuluvat erilaiset palveluiden fyysiseen ympäristöön ja tunnel-

maan liittyvät elementit kuten tuoksut, värit ja maut sekä toimintaan liittyvät 

esineet ja rekvisiitta. (Tuulaniemi 2011, 80–82.)  

 

Digitaalisissa palveluyrityksissä asiakaspolku harvoin noudattelee perinteistä 

arvoketjua, sillä asiakas on tottunut liikkumaan markkinoinnin, myynnin ja 

asiakaspalvelun välillä aina senhetkisen tarpeensa mukaisesti. Verkostoista 

on muodostunut merkittäviä markkinointikanavia ja henkilökohtainen myyntityö 

on osittain joutunut väistymään ja tekemään tilaa itsepalvelulle, jolloin asiakas 

voi itse hoitaa yhä entistä suuremman osan ostoprosessista. (Korkiakoski & 

Gerdt 2016.) Tämä tulee ottaa huomioon palvelupolkua määriteltäessä. 
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3.4 Asiakasymmärrys ja asiakkaan arvonmuodostus 

Ymmärrys asiakkaan arvonmuodostuksesta on yksi palvelumuotoilun keskei-

sistä määritelmistä. Liiketoiminnan draiverin eli liikkeellepanevan voimatekijän 

tulee olla asiakkaan arvontuotannossa. (Kamensky 2012, 138.) On tiedostet-

tava, mitkä asiat vaikuttavat toimialan kehitykseen nyt ja tulevaisuudessa. 

Strategian laatimisessa olisi otettava huomioon poliittiset, ekologiset, ekono-

miset, sosiaaliset ja teknologiset tekijät ja muuttujat ja niiden mahdolliset vai-

kutukset asiakasprosesseihin. (Kamensky 2012, 80.) Kuluttajamarkkinoilla 

arkielämän ongelmat liittyvät usein inhimillisiin tarpeisiin. Tulevaisuuden kilpai-

luetu muodostuu käyttäjäkokemuksesta, inhimillisestä yrityskulttuurista ja 

merkityksellisistä tarinoista, mutta arvonluomisen kannalta haasteeksi muo-

dostuu ihmisten arkielämän ymmärtäminen ja ongelmien ratkaiseminen. (TEM 

2018, 49–62.) 

 

Tuulaniemi (2011, 33–37) listaa asiakkaan arvonmuodostuksen elementtejä, 

joita voivat olla brändi, rahan tai ajan säästö, tuotteen tai palvelun räätälöinti, 

muotoilu tai muut ominaisuudet, asiakkaan riskien vähentäminen, helppo saa-

tavuus tai uutuuden tuoma arvo. Todellisuudessa asiakkaan arvonmuodostus 

koostuu näiden kaikkien elementtien kokonaisuudesta. Joskus kuluttaja joutuu 

tyytymään huonoon tai keskinkertaiseen palveluun, koska asiakasymmärrys 

puuttuu tai kehittäminen on jäänyt puolitiehen. Palveluntuottajan on hyvä tie-

dostaa, että asiakkaat arvostavat eri asioita. Joillekin itsepalvelu on sopiva, 

toinen kaipaa henkilökohtaista palvelua. (Korkiakoski & Gerdt 2016.)  

 

Asiakkuuksien johtamisessa ei ole kyse tuottojen maksimoinnista, vaan järjes-

telmällisen yhteistyön ja sidoksien luomisesta asiakkaiden ja yrityksen kesken. 

Kun tällaiset sidokset ovat olemassa, asiakassuhde on vaikeammin katkaista-

vissa, varsinkin kun suhde luo lisäarvoa kummallekin osapuolelle. (Kaartio ym. 

2000.) Yritys, joka pystyy hyödyntämään teknologiaa asiakasdatan keräämi-

seen ja analysointiin, on asiakasymmärryksen ja asiakkuusstrategian kehittä-

misessä etunenässä (Kamensky 2012, 295). Asiakastiedon lisääntyessä ei 

datan analysoiminen kuitenkaan pelkästään riitä, vaan yritysten on nähtävä 

enemmän vaivaa asiakasymmärryksen eteen. (Korkiakoski & Gerdt 2016.) 
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Asiakasymmärryksellä on suuri merkitys asiakasarvon määrittelyssä. Palve-

luntuottajan olisi osattava asettua käyttäjän asemaan ja arvioida käyttäjäko-

kemuksen arvo asiakkaan maksamaan hintaan nähden. Palvelutuotanto ei siis 

eroa perinteisestä tuotannosta millään tavalla, sillä myös palvelumuotoilun 

tulee osata tuottaa taloudellisesti tehokkaita ja kilpailijoista erottuvia tuotteita. 

Palvelukulttuurin luomisen jälkeen markkinoinnin haasteeksi tulee palvelukult-

tuurin ylläpitäminen. (Tuulaniemi 2011, 71–106; Grönroos 2009, 452.)  

 

3.5 Palvelumuotoiluprosessi 

Palvelumuotoiluprosessi on erään määritelmän mukaan tutkimus-, suunnittelu- 

ja tuotantoprosessi, toisaalla sen kerrotaan olevan kokonaisvaltainen suunnit-

telu-, kehittämis- ja innovaatioprosessi (Stickdorn ym. 2018, 18). Palvelumuo-

toiluprosessin sisältö vaihtelee aina toimeksiannon mukaan, mutta siinä voi-

daan erottaa selkeät vaiheet eli toimintamallirunko. Runko sisältää viisi eri 

vaihetta, joita ovat tavoitteiden määrittelyn, tutkimuksen, varsinaisen suunnit-

telun, toteutuksen sekä arvioinnin osat. (Tuulaniemi 2011, 126–129.) 

 

Suunnitteluprojekti alkaa tarpeiden, tavoitteiden ja käytettävissä olevien re-

surssien määrittelystä, jossa palveluntuottajan ja toimeksiantajan välinen yh-

teistyö on tärkeää. Selkeä tehtävänanto, tarkat tiedot organisaatiosta, sen rea-

listisista liiketoiminnallisista tavoitteista sekä ajantasaiset markkina-, kilpailu- 

ja toimiala-analyysit ovat tärkeitä työkaluja suunnittelijalle. (Tuulaniemi 2011, 

132–138.) 

 

Tutkimus asiakkaiden odotuksista ja tarpeista on yksi palvelumuotoilun kriitti-

simmistä vaiheista. Puutteet ja väärät tulkinnat käyttäjäymmärryksestä voivat 

johtaa palveluun, jolle ei ole lainkaan kysyntää, koska asiakkaat eivät näe sille 

tarvetta tai se on liian monimutkainen. (TEM 2018, 68.) Palvelumuotoilussa 

asiakastutkimukset ovat suunniteltua, tarkoituksenmukaista tiedonhankintaa, 

jota voidaan hyödyntää missä tahansa suunnittelun vaiheessa. Käyttäjätiedon 

keräämiseen voidaan käyttää valmista dataa, haastatteluja, havainnointia, 

kohderyhmän osallistamista suunnitteluun, itsedokumentointia tai verkossa 

tapahtuvaa tutkimusta. (Tuulaniemi 2011, 24–27; Stickdorn ym. 2018, 97–

100.)  

 



31 

Palvelusuunnitteluprosessi on itsessään iteratiivinen eli toistuva (kuva 5). 

Stickdorn ym. (2018, 474) kuvailevat iteratiivisuutta syklisenä kierteenä, jossa 

eri prosessivaiheista toiseen siirtymisen ei tarvitse mennä järjestyksessä.  

 

 

Kuva 5. Palvelusuunnitteluprosessin kuvaus (Stickdorn ym. 2018) 

 

Jos suunnitteluvaiheessa huomataan, että tarvittavaa tietoa ei ole tarpeeksi, 

voidaan palata takaisin tutkimusvaiheeseen (A). Tilanne B voi tulla eteen, kun 

protypioinnissa huomataan, että joku asia ei toimi ja tarvitaan lisää luovaa 

ideointia. Joskus tutkimustieto voi antaa tarpeeksi syytä toimia ja silloin voi-

daan toimia heti, kuten tilanteessa C on tehty. (Stickdorn ym. 2018, 474.) 

 

3.6 Palvelun prototypiointi 

Palvelun prototypioinnilla tarkoitetaan testausta, miten suunniteltu palvelutuote 

toimii, onko sille olemassa asiakastilausta, onko palvelu ylipäätään taloudelli-

sesti kannattava tai strategisesti toimiva palveluntarjoajan näkökulmasta (Tuu-

laniemi 2011,195). Palvelun prototypiointi vie idean konkretisoinnista yhtä as-

kelta pidemmälle. Se on yksi keino minimoida riskejä ja tunnistaa kehittämistä 
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vaativat kohteet aikaisessa vaiheessa, jolloin virheiden korjaaminen on vielä 

edullista eikä viivästytä prosessia. (Stickdorn ym. 2018, 209; TEM 2018, 69.)  

 

Käyttötarkoituksesta riippuen palveluprototyyppi voi olla kuvaus koko palvelu-

prosessista tai sen osasta. Digitaaliset työkalut helpottavat palvelun prototypi-

ointia ja nopeat kokeilut kertovat, miten palvelu toimisi käytännössä todellises-

sa käyttöympäristössä. (TEM 2018, 69.) Prototypiointitapoja ovat erilaiset 

skenaariot, työpajat, arviointimatriisit, analyysit, palvelukertomukset sekä 

joukkoistaminen ja pelillistäminen (Tuulaniemi 2011, 195–207). Tilassa tapah-

tuvan palveluprosessin prototyyppi voidaan havainnollistaa esimerkiksi pie-

noismallien, näytelmien, animaatioiden tai videoiden avulla (TEM 2018, 69).  

 

Joukkoistamisella tarkoitetaan organisaation ulkopuolisten ennalta määritte-

lemättömien henkilöiden osaamisen hyödyntämistä. Kyse voi olla ongelman-

ratkaisusta tai kokonaan uuden tuotteen tai palvelun suunnittelusta. (Heikkilä 

ym. 2015, 15.) Prahahaldin ja Ramaswamyn (2004) mukaan joukkoistamisen 

edellytyksenä on yhteistyö asiakkaiden ja yritysten välillä. Tämä edellyttää 

avointa vuoropuhelua ja yhteyden mahdollistamista, riskin arviointia ja toimin-

nan läpinäkyvyyttä, jotta asiakkaat sitoutuisivat yhteistyöhön. (Heikkilä ym.  

2015, 20.) Pelillistämisellä tarkoitetaan pelillisten elementtien hyödyntämistä 

verkossa ja mobiilisovelluksissa. Huotari ja Hamari (2012) määrittelevät pelilli-

syyden tukevan asiakasarvon muodostumista sellaisissa palveluissa, joissa 

asiakas itse luo pelillisyyden kautta lisäarvoa. (Heikkilä ym.  2015, 9–17.)  

 

3.7 Service Blueprint  

Palvelun sisällön lisäksi on mietittävä, miten palvelu implementoidaan eli to-

teutetaan. Palveluprosessin kuvaaminen Service Blueprint -mallilla auttaa 

hahmottamaan eri vaiheiden aikana tapahtuvien prosessien ja henkilöiden 

toimintaa. Malli kuvaa palveluprosessia mahdollisimman monimuotoisesti, tar-

kasti ja kronologisesti. Suunnittelun toteuttamiseksi tulee selvittää, missä me-

nee palvelun asiakasrajapinta eli ns. line of visibility. Tämä näkymätön raja 

jakaa toiminnot, joissa asiakas on läsnä, tai jotka hän näkee (front stage) sekä 

toiminnot, jotka ovat asiakkaalta piilossa (back stage). Joskus tuo raja on häi-

lyvä, se voi asettua eri kohtaan tai puuttua kokonaan asiakas- tai tapauskoh-

taisesti. (Jaakkola ym. 2009, 15–16; Reason ym. 2015, 18–19.)  
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Kuvassa 6 (Reason ym. 2015, 19) on kuvattu hyvin yksinkertainen Service 

Blueprint, jossa asiakasrajapinta on merkitty toimintojen kautta. Eri uimaradoil-

la kuvaillaan prosessin kannalta oleelliset toiminnot ja toimijat, sekä miten 

prosessi kulkee ja mitä resursseja siihen tarvitaan. Siihen merkitään palvelun 

kilpailutekijät, prosessin kriittiset kohdat sekä asiakkaan rooli. Tärkeää on 

myös huomata, ovatko jotkut työvaiheet jo olemassa tai yhteisiä jonkun muun 

palvelun kanssa sekä se, miten eri tavoilla asiakas voi olla kontaktissa palve-

luntarjoajaan. (Jaakkola ym. 2009, 15–16; Reason ym. 2015, 18–19.)  

 

 

Kuva 6. Service Blueprint -malli (Reason ym. 2015) 

 

Kyseessä ei ole pelkkä asiakaspalvelutilanteen kuvaus, vaan koko palvelu-

prosessin kuvaus asiakkaan näkökulmasta. Service Blueprint on hyvä työkalu 

myös vanhan palvelun laadunkehittämiseen. Tuotantoon liittyvät kustannuk-

set, resurssit ja asiakkaan arvoketju voidaan havainnollistaa toimintokohtai-

sesti tällä tavalla. (Tuulaniemi 2011, 211–212; Reason ym. 2015, 18–19.) Ar-

voketjuihin voi syntyä uusia liiketoimintamahdollisuuksia vanhojen toimialojen 

rajapintoihin. Tällöin palveluntarjoajan on täydennettävä osaamistaan. Esi-

merkiksi kulttuurimatkailupalveluiden tuottaja tarvitsee niin matkailun kuin kult-

tuurin tuntemusta. (TEM 2018, 5.) Muotoiluajattelu vaatiikin kykyä kehittää 

liiketoimintaa yli toimiala- ja organisaatiorajojen (TEM 2018, 72).  
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4 TOIMEKSIANTAJA 

Tässä luvussa esittelen opinnäytetyön toimeksiantajan MTK-Etelä-Savo ry:n 

toimintaympäristöä ja -tapaa. Viimeisessä alaluvussa kerron toimeksiantajan 

toiminnasta liittyen jakamistalouteen. 

 

4.1  Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 

Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimii MTK-Etelä-Savo ry, joka kuuluu 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n. Maa- ja metsätaloustuot-

tajain Keskusliitto MTK ry on yli satavuotias valtakunnallinen järjestö, jonka 

jäseninä on vuonna 2017 ollut 14 MTK-liittoa ja 66 metsänhoitoyhdistystä. 

Näiden lisäksi Turkiseläinten Kasvattajain Liitto, ProAgria Keskusten Liitto ja 

Suomen Yhteismetsät ry ovat MTK:n jäseniä. (Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry 2018d.)  

 

MTK-liitoissa on 350 MTK-yhdistystä sekä yhteisöjäseninä on osuuskuntia ja 

eri tuotantosuuntia edustavia kerhoja. Maataloustuottajayhdistyksiin kuului 

vuoden 2017 lopussa 112 696 jäsentä ja 46 600 jäsentilaa. Lisäksi metsänhoi-

toyhdistyksissä oli 204 060 jäsentä. (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto 

MTK ry 2018d.) 

 

MTK ry:n edunvalvontatyö kattaa maatalous- ja metsäpolitiikan lisäksi maa-

seudun yrittämisen edellytyksien edistämisen. MTK vaikuttaa asiantuntijuudel-

laan kansallisesti ja kansainvälisesti. Keskusliiton ydintehtäviä ovat poliittinen 

ja yhteiskunnallinen edunvalvonta. Niihin kuuluvat vaikuttaminen jäsenten hy-

väksi maatalous- ja metsäasioissa, yrittäjien asioissa, vero-, rahoitus- ja laki-

asioissa, ympäristö- ja maapolitiikassa sekä sosiaalipolitiikassa. (Maa- ja met-

sätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 2018c.)  

 

MTK ry tarjoaa edunvalvonnan ja koulutuksen lisäksi jäsenilleen erilaisia asi-

antuntijapalveluita vakuuttamisen ja rahoituksen, viestinnän, neuvonnan ja 

lakiavun muodossa. Jäsenetuina ovat erilaiset muut edut ja bonukset, ener-

gia-edut, sukupolvenvaihdosedut sekä alueelliset ja paikalliset jäsenedut, ku-

ten kaupallisten kumppanien tarjoamat edut. (Maa- ja metsätaloustuottajain 

Keskusliitto MTK ry 2018b.) 
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4.2 MTK-Etelä-Savo ry 

MTK-Etelä-Savo ry on maanviljelijöiden, metsänomistajien ja maaseutuyrittäji-

en maakunnallinen etujärjestö ja vaikuttaja. Siihen kuuluu yhteensä 17 eri 

tuottajayhdistystä Etelä-Savon alueelta. (Maa- ja metsätaloustuottajain Kes-

kusliitto MTK ry 2018a.) Maakuntauudistuksen myötä Joroinen ja Heinävesi 

siirtyvät pois Etelä-Savosta (MTK-Etelä-Savo ry 2018, 22).  

 

MTK-Etelä-Savon toimintakertomuksessa (2018, 7) kerrotaan, että järjestön 

toiminnan tarkoituksena on toimia jäsenistönsä talouden ja henkisen hyvin-

voinnin turvaamiseksi ja edistämiseksi. Tärkeimmäksi tavoitteeksi mainitaan 

maaseutuyrittäjien tuotantomahdollisuuksien ja yrittäjien toimeentulon kehit-

täminen ja maaseudun yleisiin asumisen ja elämisen edellytyksiin vaikuttami-

nen. Tärkeä tehtävä järjestöllä on myös vaikuttaminen päätöksentekoon sekä 

maakunnallisesti, kuntatasolla että valtakunnan ja EU:n tasolla. 

 

Keskeinen rooli järjestöllä on myös alueelliseen toimintaan. Alueella sijaitsevat 

ELY-keskukset, aluehallintovirastot, maakuntaliitot, kunnat, osuuskunnat, ra-

hoitus- ja kaupallisen alan toimijat ja viranomaistahot ovat liiton yhteistyö-

kumppaneita ja samalla edunvalvonnan kohteita. Erityisesti mainitaan kasva-

va tarve toimia jäsenistön eli tuottajien paikallisten myyntikanavien edistämi-

seksi vastalauseena keskusliikkeiden ketjuohjauksen hintakilpailulle. (MTK-

Etelä-Savo ry 2018, 7.)  

 

Etelä-Savo on Suomen maaseutuvaltaisinta aluetta, maakunnassa toimivien 

yritysten toimipaikoista merkittävä osa sijaitsee alkutuotannossa (MTK-Etelä-

Savo ry 2018, 19). Rakennemuutos tulee muuttamaan tilakokoja ja tuotantoa, 

mutta ruoantuotannon ja kehittyvän metsä- ja biotalouden uudet liiketoiminta-

mallit tuovat uusia kasvun ja yrittäjyyden mahdollisuuksia. Yrittäjien yhteistyö 

tulee tässä olemaan merkittävässä roolissa. (Hangasmaa 2018, 278–279.) 

 

Monella maatilalla sivuelinkeinosta on kasvanut pääelinkeino (MTK-Etelä-

Savo ry 2018, 19). Maatilojen keskikoko on Etelä-Savossa maan pienimpiä ja 

pienimmillä tiloilla harjoitetaan usein muuta yritystoimintaa tai käydään ulko-

puolella töissä. EU:n maataloustukiin tulee kohdistumaan tulevaisuudessa 

uusia leikkauksia. Tilakoon kasvattaminen ja tuotannon monipuolistaminen 
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ovat monen, varsinkin maito- ja lihatilan jatkamisen edellytyksinä. (MTK-Etelä-

Savo ry 2018, 12; Lehtonen & Niemi 2018, 135.) 

 

Etelä-Savon maakuntaohjelma toteuttaa Puhtaasti paras! Etelä-Savo – Sai-

maa -maakuntastrategiaa, jonka strategiset painopistealueet ovat ruoka, met-

sä ja vesi sekä hyvinvoiva ihminen. Maakuntaohjelma nojaa voimakkaasti alu-

een luonnonvaroihin ja toiseen vahvaan elinkeinoon eli matkailuun. Maatilat 

muodostavat suuren osan vakituisesta asutuksesta ja maatiloilla on paikallis-

ten palvelujen lisäksi myös suuri sosiaalinen merkitys matkailijoille. Tiestön 

kunto ja infrastruktuurin toimivuus ja kestävä kehitys ja puhdas luonto ovat 

tärkeitä sekä vakituisille että vapaa-ajan asukkaille. Maakuntaohjelman muita 

sisältöteemoja ovat kestävä biotalous, elinkeinoelämän kasvu ja kansainvälis-

tyminen sekä älykäs erikoistuminen ja innovaatiot. (MTK-Etelä-Savo ry 2018, 

12–13; Etelä-Savon maakuntaliitto 2018, 42–46.) 

 

4.3 Jakamistalous maataloudessa 

Jakamistalousmuotoinen liiketoiminta on toistaiseksi vähäistä maataloudessa. 

Maataloustuottajat ovat kuitenkin huomanneet asiakasmarkkinoinnin, sosiaali-

sen median, uusien kuluttajaryhmien ja sähköisten myyntikanavien suomat 

mahdollisuudet. Nämä muutokset voivat saada aikaan positiivisia vaikutuksia 

liiketoiminnan kannattavuudelle ja luoda kaivattua kasvua. Maakunnassa kehi-

tetään uusia ruoan suoramyynti- ja verkkokauppoja, Reko-ruokapiirejä ja mui-

ta uusia myyntikanavaratkaisuja, uusimpana esimerkkinä Juvan lähiruoka-

kontti. 

 

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on aloittanut yhteistyön yk-

sityisen alustatoimijan kanssa, sillä yhteistyö nähdään yhtenä mahdollisena 

apukeinona saada uusia tulovirtoja maatiloille. Kesällä 2018 julkaistulla sovel-

luksella nimeltä SKED voi etsiä vuokralle koneita, työntekijöitä sekä varastoti-

loja ja vastaavasti tarjota omia koneita, työpanosta ja tiloja muille.  

 

Alustatarjoaja Skedin perustaja Kristina Sweet kertoo Maaseudun tulevaisuu-

dessa 2.10.2018, että Skedin ajatuksena on saada olemassa olevat resurssit 

tehokkaampaan käyttöön ja näin lisätä kannattavuutta ja viljelijöiden selviyty-

mismahdollisuuksia. Sweet sanoo, että työvälineet muodostavat maanviljelijäl-
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le 40 prosenttia kokonaiskustannuksista, mutta suuri osa koneista seisoo käyt-

tämättömänä osan vuodesta. Tuloja voi saada koneiden lisäksi myös tyhjillään 

olevista rakennuksista, joita voi vuokrata varastotiloiksi esimerkiksi veneille, 

asuntoautoille tai rakennustarvikkeille.  Sovellus on ilmainen käyttäjilleen, mut-

ta Sked ottaa ansaintamallinsa mukaisesti MTK:n jäseniltä yhdeksän ja muilta 

kymmenen prosenttia vuokraushinnasta. (Liesmäki 2018; Sked 2018.) 

 

Yhdeksi hallituksen lähiruokaohjelman kehittämisen tavoitteeksi on vuoteen 

2020 mennessä määritelty alkutuotannon toimintamahdollisuuksien paranta-

minen (MMM 2013, esipuhe). Tähän ohjelmaan on kirjattu, kuinka ”alkutuo-

tannon kannattavuuden parantamiseksi saatavilla tulee olla monipuolista tuo-

tanto- ja liiketoimintaneuvontaa ja sen toimijoiden on päästävä mukaan inno-

vaatioverkostoihin.” (MMM 2013, 8.) MTK ry on lähtenyt mielestäni ennakko-

luulottomasti toteuttamaan tätä tavoitetta myös jakamistalouden näkökulmas-

ta.  

 

Jakamistaloudesta voisi tulla maatalousyrittäjille yksi keino lisätä tulovirtoja, 

tämä on huomattu ministeriössä asti. ”Jakamistaloutta on kuitenkin kehitettävä 

siten, että yhteiskunnan hyväksymiä pelisääntöjä noudatetaan”, sanoo maa- ja 

metsätalousministeri Jari Leppä MMM:n tiedotteessa 10.10.2018. ”Jakamista-

louden keinoin käyttämättömät vapaat resurssit voidaan valjastaa laajempaan 

käyttöön. Tällä luodaan edellytyksiä uusille elinkeinoille ja talouden kasvulle 

koko Suomessa.” (MMM 2018b.) 

 

Maatalousyrittäjien erityisasema työmarkkinoilla ja yrityskentässä tuo omat 

haasteensa koko yhteiskunnan ja myös jakamistalouden näkökulmasta. Toi-

saalta on kyse kansantalouden kannalta merkityksellisestä ruoantuotannosta 

ja elintarvikkeiden huoltovarmuudesta, toisaalta yksittäisen ihmisen elinkeino-

toiminnasta, johon ketään ei voida pakottaa. Jotta Suomessa olisi kannattavaa 

maataloutta tulevaisuudessa, tulee yhteiskunnan ja hallinnon pystyä myös 

tukemaan alkutuotantoa muutoksien keskellä. 
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5 TUTKIMUSMENETELMÄT JA TUTKIMUSAINEISTO 

Tässä luvussa käydään läpi opinnäytetyössä käytettyjä tutkimusmenetelmiä. 

Opinnäytetyön aineistonkeruuseen käytettiin sekä laadullista että määrällistä 

menetelmää. Ensimmäisessä alaluvussa käydään läpi laadullista eli kvalitatii-

vista tutkimusmenetelmää, toisessa määrällistä eli kvantitatiivista tutkimusme-

netelmää. Viimeisessä alaluvussa kuvaillaan opinnäytetyön tutkimuksen toteu-

tusta, tutkimusaineiston hankintaa ja analysointia.  

 

5.1 Laadullinen tutkimus 

Eri laadullisen eli kvalitatiivisen tutkimuksen tyyppejä ovat mm. toimintatutki-

mus, tapaustutkimus, etnografia, diskurssianalyysi, fenomenografia, elämän-

kertatutkimus, grounded theory -menetelmä ja keskusteluanalyysi.  Yleisiä 

kvantitatiivisia eli määrällisiä tutkimustyyppejä ovat erilaiset kokeelliset tutki-

mukset sekä survey-tutkimukset. Kirjallisuudessa mainittu liiketaloudessa ylei-

nen tapaus- eli casetutkimus voi olla sekä laadullinen että määrällinen. Ta-

paustutkimus on muutakin kuin keruumenetelmä, se on tutkimusote, jonka 

ydin perustuu tutkimusasetelmaan, aineiston tulkintaan ja tapaan rakentaa 

johtopäätökset. (Hirsjärvi ym. 2010, 191; Koskinen ym. 2005, 154–158.) 

 

Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus on tutkimusmenetelmä, jota käytetään, 

kun halutaan ymmärtää syvemmin ja perusteellisemmin jotain ilmiötä tai asi-

aa. Tutkimustapa on tarkoituksenmukainen silloin, kun halutaan saada uutta 

tietoa kokonaan uudesta näkökulmasta, löytämään, kuvaamaan, selittämään 

tai löytämään syitä ja seurauksia. (Heikkilä 2014,15.)   

 

Tutkimusmenetelmät voidaan jakaa eri aineistonkeruu- ja analyysimenetel-

miin. Aineistonkeruumenetelmiä laadullisessa tutkimuksessa ovat erilaiset 

haastattelut, havainnointi ja dokumentit. (Kananen 2015, 24.) Muita laadullisen 

tutkimuksen aineistoja voivat olla esimerkiksi ryhmäkeskustelut tai henkilökoh-

taiset dokumentit, kuten muistiinpanot, kirjeet tai päiväkirjat sekä litteroitu au-

diomateriaali. Laadullisen tutkimuksen aineistonkeruu tapahtuu usein vapaa-

muotoisesti ja tuloksena saatu aineisto on yleensä tekstimuotoista. (Eskola & 

Suoranta 2003, 15; Heikkilä 2014, 15–16.)  
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Laadullisen tutkimusmateriaalin keruussa useiden erityyppisten lähteiden 

käyttö eli triangulaatio on suotavaa. Monipuolisten lähteiden ja eri tutkimus-

menetelmien käyttö lisäävät tutkimuksen luotettavuutta, varsinkin jos kysees-

sä on yksittäinen tapaustutkimus. (Koskinen ym. 2005, 158.)  Eskola ja Suo-

ranta (2003, 17–19) kuvailevat laadullista tutkimusta aineistolähtöiseksi ana-

lyysiksi, mikä tarkoittaa sitä, että teorian rakentaminen voidaan aloittaa aineis-

tosta käsin täysin ilman ennakkomääritelmiä tai -asetelmia. Laadullisen tutki-

muksen aineistoa voidaan koota teorioista ja aiemmista tutkimuksista ja se on 

riippuvainen aina tutkijan valinnoista ja tulkinnasta (Töttö 2004, 9–20, Saara-

nen-Kauppisen ja Puusniekan mukaan).  

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston keruuseen valitaan tarkoin määrätty ja rajat-

tu kohderyhmä eli näyte. Laatu korvaa määrän ja aineistonkeruun ongelmaksi 

voi muodostua se, että aineistoa on runsaasti. Tutkimusongelman tiukka raja-

us on ehdoton edellytys tutkimuksen onnistumiselle. Tutkimusaineiston sopiva 

määrä on joustava käsite. Määrä on yleensä riittävä silloin, kun samat asiat 

alkavat kertaantua eli aineisto ns. kyllääntyy, eikä mitään uutta nouse esiin. 

(Eskola & Suoranta 2003, 18–19; Hirsjärvi ym. 2010, 182.) 

 

Eskola ja Suoranta (2003,15) kertovat, että laadullisessa tutkimuksessa tutki-

mussuunnitelma ja -ongelma voivat muuttua tutkimusprosessin kuluessa. Tä-

mä on selkeä ero verrattuna kvantitatiiviseen eli määrälliseen tutkimukseen, 

jossa tutkimusongelma on määritelty etukäteen ja säilyy muuttumattomana 

koko prosessin ajan. Kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusprosessin eri 

vaiheet usein nivoutuvat toisiinsa, kun määrällisessä tutkimuksessa ne ovat 

selkeämmin erotettavissa. (Heikkilä 2014, 16.) 

 

Teemahaastattelu 

 

Yksi laadullisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmä on teemahaastattelu. 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 66) kertovat, että teemahaastattelussa aihealueet ja 

haastattelun runko ovat määritelty etukäteen, mutta tarkemmat kysymykset 

voidaan määritellä vaikka vasta haastattelutilanteessa.  Puolistrukturoidussa 

teemahaastattelussa ei lähdetä liikkeelle ihan näin kylmiltään, vaan kysymys-

runkoa valmistellaan valittujen teemojen mukaisesti. Menetelmänä teema-

haastattelu on mukautuva. Kysymysjärjestystä tai -muotoa voidaan vaihdella 
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tarpeen mukaan, jolloin haastattelusta voi muodostua hyvin keskustelunomai-

nen. Haastattelijan tulee kuitenkin varmistaa, että kaikki tarpeelliset päätee-

ma-alueet käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi. (Eskola & Suoranta 

2003, 86–87.) 

 

Teemahaastattelun tärkeä instrumentti on itse haastattelukysymysten runko. 

Runko toimii tukena ja muistilistana haastattelutilanteessa, mutta on tiedostet-

tava, että kysymysrunkoa ei aina voi eikä tarvitse orjallisesti noudattaa. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 66; Koskinen ym. 2005, 108–109.) Teemahaastatteluiden 

kysymyksistä tehdään yleensä avoimia. Niiden sopivaan määrään ja järjestyk-

seen pitää kiinnittää huomiota. Perustiedot kannattaa selvittää suljetuilla ky-

symyksillä, mutta muuten kovin johdattelevia tai rajoittavia kysymyksiä kannat-

taa välttää. Hyvin herkkäluontoiset kysymykset kannattaa lisäksi muotoilla 

epäsuoriksi. (Koskinen ym. 2005, 109–110.) 

 

Hirsjärvi ym. (2010, 206–211) listaavat haastattelun etuja ja heikkouksia. 

Heikkoutena on se, että haastattelut yleensä vievät paljon aikaa. Haastatteluti-

lanteeseen liittyy myös riskitekijöitä, jotka voivat heikentää tutkimuksen luotet-

tavuutta ja vääristää tuloksia. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi tutkimus-

aiheen arkaluontoisuus tai kulttuuriin liittyvät asiat, haastattelutilanne itses-

sään sekä haastateltavan tai haastattelijan henkilökohtaiset ominaisuudet. 

Haastattelijalla on tärkeä tehtävä eliminoida näitä virhelähteitä. Haastattelussa 

on ratkaisevaa se, miten hyvin haastattelija osaa tulkita vastauksien oikean 

merkityksen. Tarpeellisen aineiston laadun ja määrän varmistamiseksi lisäky-

symykset ja tarkennukset ovat sallittuja, joskus jopa suotavia.  

 

Teemahaastattelun etuna on sen dialogimaisuus. Se toimii hyvin myös sekä 

yksilö- että ryhmähaastatteluissa. Lisäksi teemahaastattelun etuna täysin 

avoimeen haastatteluun verrattuna on se, että haastattelija pystyy helpommin 

kontrolloimaan aiheessa pysymistä, haastattelun kestoa ja aineistomateriaalin 

kerääntymistä. Teemahaastattelun etuna on myös sen helppous vastaajalle. 

Haastateltavan omat sanavalinnat ja käsitykset tulevat selkeämmin esille kuin 

tiukan strukturoiduissa kysymyksissä. Etukäteen valitut taas teemat helpotta-

vat haastatteluaineiston käsittelyä ja selkeyttävät tulkintaa. (Hirsjärvi ym. 

2010, 206–211; Eskola & Suoranta 2003, 86–87.) 
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Aineiston analyysi ja luotettavuus 

 

Laadullisen tutkimuksen aineiston analyysilla tarkoitetaan aineistoon tutustu-

mista, tekstimateriaalin järjestelyä, sisällön jäsentämistä ja tutkijan omaa tul-

kinnan tekoa asioiden yhteyksistä. Analyysia voidaan tehdä eri aiheiden ja 

teemojen perusteella sekä tutkimalla huolellisesti tutkimusongelman kannalta 

tärkeiden aiheiden esiintymistä ja ilmentymistä tutkimusaineistossa. Tarkoi-

tuksena on saada selkeyttä, löytää uutta tietoa ja tiivistää sitä niin, ettei mitään 

oleellista jää puuttumaan. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

 

Hirsjärvi ja Hurme (2000, 171–174) kuvaavat useita eri metodeja, joita voi 

käyttää systemaattisesti tutkimuksen tekstimateriaalin analysoinnissa. Näitä 

ovat sanojen laskeminen sekä luokittelu, astekointi ja tyypittely sekä aiheiden 

järjestely teemoittain ja asioiden eri yhteyksien ja kehityskulun tarkastelu. Kai-

kissa näissä tutkitaan tiettyjen asiasanojen esiintymistä tekstissä, jolloin sen 

merkityksestä voidaan tehdä johtopäätöksiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttavat monet asiat. Ensiksi jo 

tutkimusasetelman valinta, tutkimusaineiston laatu ja käsittely sekä tutkijan 

itsensä tekemät valinnat ja tulkinnat vaikuttavat suoraan tutkimuksen luotetta-

vuuteen. Luotettavuuden arvioinnissa tulee eteen myös laadullisen tutkimuk-

sen inhimillinen erehtyväisyys, sillä suhde todellisuuteen on jokaisella tutkitta-

valla ja tutkijalla erilainen. Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei voi päästä 

koskaan täysin objektiiviseen totuuteen. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 184–185; 

Eskola & Suoranta 2003, 208–209.)  

 

Laadullisen tutkimuksen muita kriteerejä luotettavuuden analysoinnissa ovat 

uskottavuus, siirrettävyys, varmuus ja vahvistuvuus (Eskola & Suoranta 2003, 

211–212). Kananen (2015, 112–113) tähdentää laadullisen tutkimuksen luo-

tettavuudessa tarkastelemaan vahvistettavuutta, arvioitavuutta eli riittävän 

dokumentoinnin täyttymistä ja tulkinnan ristiriidattomuutta. Tärkeää on myös 

vahvistaa luotettavuutta tutkittavan näkökulmasta ja tutkijan tulee aina perus-

tella tehdyt valinnat. Tutkimuksen tietojen tulisi myös olla ajantasaisia eli mah-

dollisimman tuoreita ja täsmällisiä, jotta tutkimus olisi luotettava. 
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5.2 Määrällinen tutkimus 

Määrällistä tutkimusta kuvataan usein tilastolliseksi tutkimusmenetelmäksi. 

Sen avulla pyritään saamaan numeraalista, prosentuaalista tai muuten selke-

ästi mitattavaa aineistoa mahdollisimman suurelta joukolta, jolloin aineistosta 

saatuja tuloksia voitaisiin yleistää. Määrällisessä tutkimusmenetelmässä ai-

neiston keruu tapahtuu usein strukturoidusti, jolloin kaikilta kysytään tarkalleen 

samaa asiaa samalla tavalla. (Heikkilä 2014, 15.) Aineistonkeruuseen voidaan 

käyttää myös valmiita aineistoja, kuten erilaisia tilastoja, tietokantoja ja arkisto-

ja. Niiden muokkaaminen voi olla työlästä, sillä ne harvoin soveltuvat sellaise-

naan käytettäväksi tutkimusmateriaaliksi. (Hirsjärvi ym. 2010, 186–189.) 

 

Määrällinen tutkimus voidaan tehdä kokonaistutkimuksena tai otantatutkimuk-

sena. Kohderyhmän valintaan voidaan käyttää erilaisia otantamenetelmiä. 

Tavallisimpina otantamenetelminä käytetään yksinkertaista, systemaattista, 

ositettua tai ryväsotantaa sekä otantaa otoskoon mukaan. (Hirsjärvi ym. 2010, 

180.) Heikkilä (2014, 40–41) ja Hirsjärvi ym. (2010, 180) määrittelevät otosko-

koon vaikuttavia tekijöitä, joita ovat perusjoukon koko ja heterogeenisyys, tut-

kittavien tietojen tarkkuus, tutkimuksen tarkoitus, sille asetettu luottamustaso 

sekä odotettavissa oleva kato ja virhemarginaali. Perusjoukon koko ei suora-

naisesti vaikuta otoksen kokoon, vaan ainoastaan siihen, tehdäänkö lopulta 

kokonais- vai otantatutkimus. Määritelmä sopivasta otoskoosta on vaihteleva, 

se on minimissään vähintään 50 tilastoyksikköä, mutta mielellään yli sata. 

Tärkeää on, että otoksesta tulee tarpeeksi kattava, jotta kaikkiin vastaajaryh-

miin saadaan tarpeeksi vastaajia. (Heikkilä 2014, 44.)  

 

Heikkilä (2014, 31–32) kuvaa hyvin otannan vaiheita. Hänen määritelmänsä 

mukaan kohdeperusjoukkoon voivat kuulua kaikki yksiköt, kun taas kehikko-

perusjoukkoon vain ne, jotka voidaan oikeasti tavoittaa. Kehikkoperusjoukos-

sa voi esiintyä ali- tai ylipeittoa. Alipeittoa esiintyy, jos otoksesta puuttuu osit-

tain tai kokonaan siihen kuuluvia yksiköitä. Ylipeitosta puhutaan silloin, kun 

kohdeperusjoukossa on siihen kuulumattomia yksiköitä tai siinä on yliedustet-

tuja yksikkötyyppejä. Syynä voivat olla esim. puutteelliset tai väärät rekisterit. 

Määrällisessä tutkimuksessa otoksen tulisi sisältää samoja ominaisuuksia 

samassa suhteessa perusjoukkoon nähden, jotta tutkimus olisi luotettava.  
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Kyselytutkimus 

 

Kyselylomakkeen teko on yksi tärkeimpiä vaiheita määrällisen tutkimuksen 

luotettavuuden varmistamisessa. Huonosti suunniteltu, epäselviä tai puutteel-

lisia kysymyksiä sisältävä tutkimuslomake voi pilata koko tutkimuksen. Kysy-

myksien suunnittelussa on tiedostettava, mitä ja miten tarkkaa tietoa vastauk-

sista halutaan. (Heikkilä 2014, 45–46.) Vastausvaihtoehtoja tulee olla useita ja 

kyselyyn voidaan lisätä avoimia kysymyksiä tarpeen mukaan. Avoimien kysy-

mysten käyttäminen on työläs tapa kerätä tietoa, mutta perusteltua varsinkin, 

jos kaikkia vaihtoehtoja ei tunneta. (Heikkilä 2014, 47; Hirsjärvi 2010, 201.) 

 

Sekä Hirsjärvi ym. (2010, 202) että Heikkilä (2014, 46–47) luettelevat hyvän 

kyselylomakkeen tunnusmerkkejä, kuten siistiin ulkonäköön ja täsmällisiin 

vastausohjeisiin liittyviä kokonaisuuksia. Hyvä lomake on loogisesti etenevä, 

kohteliaalla kirjakielellä tehty. Kysymykset ovat helppoja ja selkeitä yhtä asiaa 

koskevia kysymyksiä. Lomake ei saa olla liian pitkä ja se tulee testata etukä-

teen useammalla koehenkilöllä. Omaa työtään helpottaakseen tutkijan olisi 

hyvä miettiä jo suunnitteluvaiheessa, miten tietoja on mahdollista analysoida. 

 

Kyselytutkimuslomakkeen tekemiseen liittyviä vaiheita ovat tutkittavien asioi-

den määrittely, lomakkeen ja kysymysten suunnittelu, lomakkeen testaus ja 

rakenteen ja kysymysten korjaaminen sekä viimeistely. Kysymystyyppejä ovat 

mm. avoimet kysymykset, suljetut eli strukturoidut kysymykset sekä sekamuo-

toiset kysymykset, joissa esiintyy sekä valmiita vaihtoehtoja että avoimia osia. 

Valmiita vastausvaihtoehtoja sisältävät strukturoidut kysymykset voivat olla 

dikotomisia eli kaksi eri vaihtoehtoa sisältäviä tai useampia vaihtoehtoja käsit-

täviä monivalintakysymyksiä. (Heikkilä 2014, 47–51.) 

 

Heikkilä (2014, 53) kertoo, että Eskola (1975, 165–181) luokittelee kysymyk-

sistä saatuja tietoja sisällön ja muotoilun perusteella. Kyselyllä voidaan kerätä 

tietoa täsmällisistä sekä arvionvaraisista tosiasioista, käyttäytymisen syistä, 

asenteista ja arvoista, uskomuksista ja mielipiteistä sekä sosiaalisista suhteis-

ta. Mielipidekysymyksissä arvionvaraisia asioita kysyttäessä käytetään eri 

painoarvojen merkityksien määrittelyssä hyväksi asenneasteikoita. Tällaisia 

ovat yleiset Likertin ja Osgoodin asteikot. (Heikkilä 2014, 51–53; Hirsjärvi ym. 

2010, 197–200.) 
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Määrällisen tutkimuksen tilastollisia muuttujia määritellään erilaisilla mitta-

asteikoilla. Tällaisia asteikoita ovat luokittelu- eli nominaaliasteikko, josta käy-

tetään myös nimitystä laatueroasteikko, järjestys- eli ordinaaliasteikko, väli-

matka- eli intervalliasteikko sekä suhdeasteikko eli absoluuttinen asteikko. 

Nominaaliasteikon tyyppisiä muuttujia ovat useat asiat, joita ei voida laittaa 

perustellusti mihinkään järjestykseen, mutta niitä voidaan silti luokitella. Näitä 

ovat esimerkiksi vastaajan sukupuoli tai siviilisääty. (Heikkilä 2014, 80–81.) 

 

Järjestysasteikolla kuvataan muuttujia, joilla on selkeä järjestys, muttei vakiin-

tunutta välimatkaa. Niitä ovat tyypilliset mielipidemittaukseen tai arvoihin pe-

rustuvat kysymykset, joilla haetaan paremmuusjärjestystä. Välimatka- ja suh-

deasteikko ovat hyvin lähellä toisiaan. Välimatka-asteikollisilla muuttujilla on 

vakioitunut, samansuuruinen välimatka toisiinsa ja niiden arvoja voidaan las-

kea yhteen tai vähentää, mutta niillä ei ole selkeää nollakohtaa. Tähän kuulu-

vat muun muassa vuosiluvut ja lämpötilat. Suhdeasteikolla kuvataan muuttu-

jia, joilla on selkeä nollakohta, järjestys sekä vakiovälit. Tähän ryhmään kuu-

luu suurin osa fysikaalisten ilmiöiden muuttujista sekä rahaan ja muihin luku-

määriin liittyvät muuttujat. (Heikkilä 2014, 81–82.) 

 

Aineiston analysointi  

 

Määrällisen tutkimuksen aineistoa analysoidaan pelkistämällä ne tunnuslu-

vuiksi. Tunnusluvut jaetaan eri luokkiin, kuten sijaintiluvut, hajontaluvut ja 

muut tunnusluvut. Tyypillisiä määrällisestä aineistosta etsittäviä sijaintia ku-

vaavia tunnuslukuja ovat keskiarvo, moodi, mediaani ja erilaiset prosent-

tiosuudet eli fraktiilit.  Keskiarvo kuvaa muuttujien aritmeettista keskiarvoa, 

moodi kuvaa tyyppiarvoa ja mediaani on koko havaintojoukon keskikohta. 

Tyypillisimmät fraktiilit ovat kvartiileja eli neljännesosia, muita ovat kvintiilit 

(viidesosat), desiilit (kymmenesosat) sekä persentiilit (sadasosat). (Heikkilä 

2014, 83–85.) 

 

Hajontaluvut kuvaavat sananmukaisesti hajontaa eli sitä, kuinka hajallaan 

muuttujista tehdyt mittaukset toisistaan tai keskiarvoa kuvaavista sijaintiluvuis-

ta ovat. Tällaisia lukuja ovat vaihteluväli ja vaihteluvälin pituus, kvartiiliväli ja 

kvartiilivälin pituus sekä keskipoikkeama ja -hajonta. Muita hajontalukuja ovat 
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mm. variaatiokerroin, joka kuvaa suhteellista hajontaa, keskiarvon keskivirhe, 

joka kuvaa keskiarvon luotettavuutta eli luottamusväliä sekä hieman harvinai-

sempi varianssi. Muita tunnuslukuja ovat vinous ja huipukkuus. Vinous kuvaa 

jakauman symmetrisyyttä ja huipukkuus sen korkeinta kohtaa verrattuna nor-

maalijakaumaan. (Heikkilä 2014, 85–88.)  

 

Tunnuslukujen valinta riippuu muuttujan käytetystä mitta-asteikosta. Nominaa-

litasoisille eli laatua kuvaaville muuttujille voi lukumäärien ja prosenttiosuuksi-

en lisäksi laskea vain moodin. Järjestysasteikon muuttujien arvoista ei taas 

yleensä lasketa keski-arvoja. Välimatka- ja suhdeasteikon tasoisille muuttujille 

voidaan määritellä kaikki muut sijainti- ja hajontaluvut, mutta variaatiokerroin 

voidaan laskea vain suhdeasteikon tasoisille muuttujille. (Heikkilä 2014, 81–

88.) 

 

Määrällisen tutkimuksen aineiston analyysi aloitetaan tutkimusaineiston tiivis-

tämisellä ja muokkaamisella. Tähän voidaan käyttää erilaisia tilasto- tai tau-

lukkolaskentaohjelmia (Kananen 2015, 100), mikä onkin aiheellista, sillä muut-

tujia ja tutkimusyksiköitä on usein määrällisesti paljon.  Tiivistetyn aineiston 

kuvausmenetelminä käytetään erilaisia suoria jakaumia, ristiintaulukointia, 

vertailua sekä tunnuslukuja. Suora jakauma on taulukko, joka kertoo, miten 

kysymykseen on vastattu sekä suhteelliset osuudet kaikista yhtä muuttujaa 

koskevista havainnoista. (Kananen 2015, 101.) Jakaumien tulkinta on yleensä 

selkeitä prosenttien tutkimista. Määrällisen tutkimuksen tuloksia tehdään 

yleensä prosenttiluvuista, ei kappaleista, mutta prosenttiluvut ovat järkeviä 

vasta tarpeeksi suurista luvuista laskettuna. (Heikkilä 2014, 78.) 

 

Monimutkaisista taulukoista pyritään löytämään tutkimusongelman kannalta 

oleellisia asioita. Usein vaikeaselkoisten taulukoiden tulkintaan käytetään sa-

nallista tulkintaa. (Kananen 2015, 102–103.) Kahden muuttujan vertailua yh-

täaikaisesti voidaan tehdä ristiintaulukoinnilla, jolloin yleensä tutkitaan jonkin 

nominaalitasoisen taustamuuttujan, kuten ikä tai sukupuoli ja jonkin muun 

muuttujan välisiä yhteyksiä. Ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä voidaan 

selvittää, onko muuttujilla keskinäistä riippuvuussuhdetta. Tämän testin suorit-

tamiseen on olemassa joukko edellytyksiä frekvenssien määristä, jotta saatai-

siin luotettavia tuloksia. (Heikkilä 2014, 198–201.) 
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Luotettavuus 

 

Heikkilä (2014, 27–29) määrittelee hyvän määrällisen tutkimuksen luotetta-

vuuden elementtejä. Niitä ovat validiteetti, eli pätevyys, reliabiliteetti eli luotet-

tavuus, objektiivisuus, tehokkuus ja taloudellisuus sekä avoimuus. Myös Vilk-

ka (2007, 152) puhuu tutkimuksen kokonaisluotettavuudesta, joka muodostuu 

validiteetista ja reliabiliteetista. Kananen (2015, 116–119) käyttää validiteetista 

määritelmiä ulkoinen validiteetti (yleistettävyys) ja sisäinen validiteetti (syy-

seuraussuhde). Validiteetilla tarkoitetaan yleensä sitä, että tutkimukselle ase-

tetut mittarit ovat päteviä eli tutkivat oikeita asioita. Tähän voidaan vaikuttaa 

harkituilla kysymyksillä, mutta edustava otos, hyvin määritelty kohderyhmä ja 

korkea vastausprosentti lisäävät validin tutkimuksen toteutumista.  

 

Reliabiliteetilla eli luotettavuudella tarkoitetaan tutkimuksen tarkkuutta ja tois-

tettavuutta, eli että luotettava tutkimus antaa uudelleen tehtynä samat tulok-

set. Uusintamittaus ei kuitenkaan takaa tutkimuksen reliabiliteettia, sillä ilmiö 

usein muuttuu ajan saatossa. (Kananen 2015, 119.)  Määrällinen tutkimus 

pyrkii yleistämään ja yleistettävyydelle tärkeää on se, että kohderyhmä edus-

taa koko perusjoukkoa. Otantatutkimuksessa otoksen määrittelyssä pitää 

huomata, ettei kohderyhmä muodostu vinoksi, vaan että se antaa tuloksia kat-

tavasti. Jos otos on hyvin pieni ja vastausprosentti jää alhaiseksi, syntyy suuri 

poistuma, joka saattaa antaa sattumanvaraisia tuloksia. (Kananen 2015, 116.) 

 

Tutkijan tulee pyrkiä objektiivisuuteen tutkimuksen joka vaiheessa. Hyvä tut-

kimus on myös tehokas ja taloudellinen. Aineistoa kerätessä tulee avoimesti 

selvittää tutkittaville tutkimuksen tarkoitus, sen tulokset ja johtopäätökset sekä 

käytetyt menetelmät sekä mahdolliset riskit. Myös tutkimusraportissa tulee 

pitäytyä avoimuudessa ja kertoa kaikki oleelliset ja myös ne epämieluisat tu-

lokset. (Heikkilä 2014, 28–29; Vilkka 2007, 160.) Määrällisen tutkimuksen ra-

portoinnissa on pidettävä huolta, että taulukot ja kaaviot on muotoiltu oikein. 

Jos asteikot, desimaalit tai prosentit puuttuvat tai ovat väärin perustein valittu 

tai kuvaaja-akseli on väärästä kohdasta katkaistu, saattaa syntyä sinällään 

oikeista tiedoista harhaanjohtavia kuvaajia. (Heikkilä 2014, 77–78.) 
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5.3 Tutkimuksen toteutus, aineiston keruu ja analysointi 

Opinnäytetyöhön kuuluvaan tutkimuksen toteuttaminen alkoi heinäkuussa 

2018. Tein silloin päätöksen tutkimuksesta, jonka teema liittyisi jakamistalou-

teen, maatalouteen ja maaseutuyrittäjiin. Tarvitsin opinnäytetyölle toimeksian-

tajan ja otin ensin yhteyttä ProAgria Etelä-Savoon, mutta harkinnan jälkeen 

päädyin yhteistyöhön MTK-Etelä-Savo ry:n toiminnanjohtajan Vesa Kallion 

kanssa. Pidimme palaverin MTK-Etelä-Savo ry:n toimistolla Mikkelin Maaher-

rankadulla 21.9.2018, jossa kävimme läpi opinnäytetyön aiheeseen, näkökul-

maan ja suunniteltuun toteutustapaan liittyviä ajatuksia. Samaan aikaan tutus-

tuin jakamistalouden teoriaan, alan tutkimuksiin sekä palvelumuotoilun teori-

aan ja keskustelin eri henkilöiden kanssa opinnäytetyön teemasta. 

 

Opinnäytetyö muodostui selkeämmin hahmotettavaksi 27.9.2018 keskustel-

tuani ohjaajani Heli Aaltosen kanssa aiheesta, alustavasta tutkimussuunnitel-

masta sekä eri tutkimusmenetelmien valinnasta. Alkuperäinen suunnitelmani 

ei ollut tutkimusongelman kannalta riittävä. Tässä vaiheessa päätettiin ensin 

tehdä tutkimushaastattelut, että saataisiin tarpeeksi laadullista aineistoa ja 

materiaalia kyselylomaketta varten. Aihealue ja tutkimusongelma sisälsivät 

paljon Heikkilän (2014,15) mainitsemien arvojen, asenteiden ja odotusten mit-

taamista, johon laadullinen tutkimus on toimiva. Laadullista tutkimusta käyte-

tään joskus esitutkimuksen tapaa ennen määrällisen tutkimuksen tekoa, tällä 

varmistetaan kysyttävien asioiden tarkoituksenmukaisuus (Hirsjärvi ym. 2010, 

136). Laadulliseksi aineistokeruumenetelmäksi valittiin teemahaastattelut. 

 

Syys- ja lokakuun ajan tutustuin teoriaan. Lokakuun 17. päivänä tein Vesa 

Kallion kanssa nimilistaa teemahaastatteluun pyydettävistä henkilöistä. Haas-

tateltaviksi valikoitiin mahdollisimman paljon asiasta tietäviä kohderyhmän 

henkilöitä. Lokakuussa sain Vesa Kalliolta linkin Maa- ja metsätalousministeri-

ön tiedotteeseen, joka käsitteli uusinta jakamistaloudesta tehtyä tutkimusta, 

mikä osui aihealueena ihan nappiin oman tutkimukseni kannalta. Aloitin teori-

an kirjoittamisen 20.10.2018 ja 9.11.2018 lähetin ensimmäisen version ohjaaja 

Heli Aaltoselle. MTK-Etelä-Savo ry:n johtokunta piti kokouksen 29.10.2018, 

jossa toimeksiantajasopimus hyväksyttiin ja pääsin virallisesti aloittamaan 

opinnäytetyöni heti seuraavana päivänä eli 30.10.2018.  
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Marraskuun alussa 5.11.2018 löysin linkin SKED verkkoalustasta, jonka kans-

sa MTK tekee yhteistyötä. Tämä oli oiva yhteensattuma, olin löytänyt palvelu-

muotoilun kannalta merkittävän osatekijän. Koska alustatoimijan haastattelu 

antaisi lisänäkökulmaa opinnäytetyöhön, otin puhelimitse yhteyttä SKEDIN 

toimitusjohtaja Kristina Sweetiin ja kerroin hänelle opinnäytetyöstä. Hän suos-

tui yhteistyöhön ja vastasi sähköpostilla lähettämiini haastattelukysymyksiin 

(liite 1). Tein kysymykset tutustumani teorian pohjalta, miettien mahdollista 

palvelun toteutusta ja palvelupolkua. Kristinan äidinkieli on englanti, joten tein 

haastattelukysymykset englanninkielellä ja Kristinan englanninkieliset vasta-

ukset käänsin suomeksi vapaasti kääntäen. 

 

Teemahaastattelut ja niiden analysointi 

 

Vesa Kalliolta 17.10.2018 saamallani haastateltavien listalla oli yhteensä 16 

nimeä, joista lopulta valitsin kymmenen. Valintaperusteina käytin heidän liike-

toimintamallia, aktiivisuutta sosiaalisessa mediassa sekä harrastuneisuutta. 

Halusin, että haastateltavat edustaisivat mahdollisimman montaa erilaista 

päätuotantosuuntaa. Tämä ei onnistunut, mutta lopulta kokoonpanossa oli 

maito- ja lihakarjataloustiloja, hevostila, matkailuyrittäjä sekä muu tuotantotila.  

 

Olin ajatellut haastatella mahdollisimman montaa henkilöä tuolta listalta. 

Huomasin kuitenkin, että tutkimusaineisto alkoi hyvin pian kyllääntyä. Olin 

saanut paljon käyttökelpoista materiaalia kyselylomakkeen muotoilua varten 

kasaan jo neljännen haastattelun kohdalla. Halusin aineistosta kuitenkin tar-

peeksi kattavan ja päädyin siksi tekemään muutaman haastattelun vielä lisää, 

koska haastateltavista puuttui esimerkiksi matkailuyrittäjä kokonaan.  

 

Tein haastattelut yhteensä yhdeksälle henkilölle seitsemässä eri haastattelus-

sa, eli kaksi haastatteluista oli parihaastatteluja. Haastateltavista kuusi oli nai-

sia ja kolme oli miehiä. Yksi suunniteltu haastattelu jäi pois sen takia, että ai-

kataulu jäi sopimatta. Haastattelut tehtiin haastateltavan tahdon mukaan, joko 

haastateltavan kotona tai Mikkelin keskustassa sijaitsevan lounasravintolan 

rauhallisessa kabinetissa. Yhden haastattelun tein puhelimitse haastateltavan 

ilmaistaessa, että se sopisi hänelle parhaiten. 
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Teemahaastattelujen kysymykset on nähtävillä liitteessä 2. Käytin kysymyk-

senasettelussa osittain samantyyppisiä teema-aihealueita, mitä oli käytetty 

aiemmissa teorian viitekehykseen liittyvissä tutkimuksissa, jotta pystyisin hel-

pommin vertailemaan niitä myöhemmin itse saamiini tuloksiin. Tutustuin eri 

tutkimuksiin, teemoihin sekä kysymyksenasetteluun. Osallistuin samanaikai-

sesti Xamkin oppilaitoksen Tutkimusmenetelmät-kurssille, josta sain paljon 

hyviä vinkkejä erityisesti määrällisen kyselytutkimuksen tekoon.  

 

Soitin haastateltaville etukäteen ja kerroin, mistä olin saanut heidän yhteystie-

tonsa sekä sen, mihin haastattelu on tulossa, mikä on tämän opinnäytetyön 

tarkoitus sekä toimeksiantajan osuus tuloksien suhteen. Kerroin myös, että 

käytän näitä haastatteluja kyselykaavakkeen kysymyksien muotoiluun. Haas-

tattelut tehtiin tiukassa aikataulussa 7.11.–22.11.2018 välisenä aikana. Kysy-

mykset olivat puolistrukturoituja teemahaastattelukysymyksiä. Vastaajien eri 

tuotantosuunnan eroista, näkökulmasta ja kokemuksista johtuen tein hieman 

eri kysymyksiä eri haastateltaville. Osa kysymyksistä, kuten jakamistaloutta 

koskevat ensimmäiset teemakysymykset olivat kaikille aina samat, mutta osa 

kysymyksistä oli riippuvainen haastateltavan edellisistä vastauksista. 

 

Lyhin haastattelusta tehty äänitys kesti 33 minuuttia, pisin oli kestoltaan yksi 

tunti ja kolme minuuttia, keskimääräinen haastattelun kesto oli noin 45–50 

minuuttia. Haastattelujen pituuteen vaikuttivat haastateltavien aiheen tunte-

mus. Jotkut selkeästi tarvitsivat enemmän aikaa miettiä vastauksia ja toiset 

olivat puheliaita. Neljän haastattelun kohdalla tuli joku keskeytys, joko puhe-

linsoitto tai auto saapui haastateltavan pihaan. Tämä hieman häiritsi keskitty-

mistä, mutta mielestäni ei merkittävästi. Haastattelujen kestoon nämä keskey-

tykset eivät vaikuttaneet, sillä pysäytin äänityksen siksi aikaa. Lounasravinto-

lassa tehdyt haastattelut olivat ruokailun yhteydessä käytävää keskustelua, 

mutta mielestäni ruokailu ei häirinnyt haastateltavan keskittymistä, vaan pi-

kemminkin päinvastoin. 

 

Haastattelujen tekeminen sujui miellyttävässä ilmapiirissä, sillä kaikki haasta-

teltavat olivat erittäin avoimia ja vastasivat mielellään tekemiini kysymyksiin. 

Useimpien haastateltavien kohdalla jakamistalouden käsitteen avaaminen vei 

paljon aikaa haastattelun alusta. Aihe oli myös poikkeuksetta kaikkien haasta-

teltavien mielestä erittäin mielenkiintoinen ja haastattelut olivat hyvin keskus-
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telunomaisia. Keskustelu yleensä käsitti myös muutakin aiheen tiimoilta, sillä 

kysymykset herättivät uusia ajatuksia ja ideointia haastateltavissa. Selkeä ky-

symysrunko helpotti haastattelun etenemistä ja haastateltavan eksyttyä ai-

heesta seuraava kysymys taas palautti tiukasti aiheeseen. Haastattelijan pa-

neutuminen jakamistalouden teoriaan oli erittäin tärkeää. Eri esimerkkien käyt-

tö edisti haastattelun etenemistä, jos haastateltava koki, ettei ymmärtänyt asi-

aa. Tutkimuksen kannalta oli kuitenkin oleellista, ettei haastattelija antanut 

liikaa tietoa tai johdatellut haastateltavaa. Haastattelija joutui tarkkaan asetta-

maan sanansa, mikä kuuluu nauhoilla luonnottoman hitaana puheena. 

 

Haastattelujen purku tapahtui mahdollisimman pian itse haastattelun jälkeen, 

yleensä heti samana tai seuraavana päivänä. Haastattelujen purun yhteydes-

sä kuuntelin nauhat useampaan kertaan. Useammalla havainnointikerralla 

pyrin varmistamaan Eskola ja Suorannan (2003, 213) mainitseman aineiston-

keruumenetelmän tarkkuuden. Koska nauhoilla oli usein paljon puhetta aiheen 

sivusta ja ulkopuolelta, päädyin tekemään ratkaisun, jossa aineistoa tiivistettiin 

niin, että vain tärkeimmät kohdat esitettyihin teemoihin ja kysymyksiin litteroi-

tiin.  

 

Analysointimenetelminä haastatteluissa käytettiin litteroidun materiaalin luokit-

telua eri aiheiden ja kysymysten perusteella. Asiasanojen laskemista käytettiin 

silloin, kun tarvittiin tietoa siitä, kuinka moni oli vastannut myöntävästi tai kiel-

tävästi. Jo haastattelutilanteissa kiinnitettiin huomiota tutkimusongelman kan-

nalta tärkeisiin aiheisiin ja niiden esiintymiseen aineistossa. Vastaukset järjes-

tettiin aihealueittain, jolloin eri haastateltavien vastauksia samasta teemasta 

pystyi helpommin vertailemaan keskenään. Tärkeimmät kohdat korostettiin 

joko lihavoinnilla tai korostuskynällä. 

 

Aineistosta tutkittiin erityisesti sitä, löytyisikö haastatteluista yhteisiä piirteitä ja 

teemoja. Varsinaisia tekstinkäsittelyyn käytettäviä analysointiohjelmia ei ana-

lysoinnissa käytetty, vaan tulkinta on puhtaasti haastattelijan tekemää. Haas-

tattelujen aineistoa tulkittiin sekä teoria- että aineistolähtöisesti, jotta löydettäi-

siin teoriasta johdettuja käsitteitä ja merkityksiä. (Kananen 2015, 90–93.) Lo-

pullista aineistoa tiivistettiin ja yhdisteltiin teemahaastattelun teemojen mukai-

siin kokonaisuuksiin ja siitä tehtiin lopulliset johtopäätökset. 
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Kyselylomakkeen teko ja vastausten analysointi 

 

Opinnäytetyön määrällinen tutkimusaineisto kerättiin sähköpostitse Webropol-

kyselylomakkeella, jota myös kutsutaan survey-tutkimukseksi (Hirsjärvi ym. 

2010, 134). Kyselylomakkeen kysymyksissä hyödynsin kummankin ohjaajani 

eli Vesa Kallion ja Heli Aaltosen asiantuntemusta. Kysymyksissä käytin omaa 

harkintaa, mutta varsinkin Heliltä sain selkeää ohjausta toteutuksen ja ana-

lysoinnin kannalta tärkeisiin asioihin. Sain Webropol-kyselyn valmiiksi testaus-

ta varten 3.12.2018. Testasin kyselyn ja linkkien toimivuutta useammalla hen-

kilöllä ja viimeisiä virheitä korjailin vielä juuri ennen linkin avautumista.  

 

Kyselylomakkeen tekoon käytin paljon aikaa. Opettelin ohjelman käytön itse-

näisesti ja yhden kerran jouduin ottamaan yhteyttä tekniseen tukeen. Olin teh-

nyt teoria-aineiston pohjalta kysymysrunkoa, jota haastatteluista saadun tie-

don avulla muokkasin selkeämmäksi. Lisäsin sekä poistin muutamia kysy-

myksiä kokonaan ja muotoilin niitä helpommin ymmärrettävämmiksi. Kysy-

myksien säännöt ja suodatustoiminnot ovat mielestäni tärkeitä kyselyyn vas-

taamisen mielekkyyden kannalta ja niitä mietin myös erityisen tarkkaan. 

 

Kyselytutkimuksen otantamenetelmänä käytettiin harkinnanvaraista menetel-

mää. Vastaajat valittiin yli 1 700 hengen kohdeperusjoukosta tietyillä kriteereil-

lä. Teimme tämän Vesa Kallion kanssa yhdessä MTK-Etelä-Savo ry:n toimis-

tolla Mikkelin Maaherrankadulla. Kohdeperusjoukkona toimivat kaikki MTK-

Etelä-Savon jäsenet, joista karsittiin ensin ei-aktiiviset toimijat. Koska kohde-

ryhmänä olivat maataloutta harjoittavat yrittäjät, suodatettiin pelkät metsätalo-

ustilat pois käyttämällä yli yhden hehtaarin peltoalan määritystä. Kolmas suo-

datus koski ikää, se asetettiin koskemaan 18–68-vuotiaita.  

 

Mielenkiintoisena seikkana mainittakoon, että kun koetimme suodatusta nais-

sukupuolen mukaan, saimme vastaajien lukumääräksi 116 kpl. Tämä ei suin-

kaan olisi ollut riittävä, joten poistimme sekä sukupuolta että vastuuhenkilöitä 

koskevat suodatusmääritykset. Saimme otannaksi 1 260 kpl kohderyhmän 

henkilöitä, joille lähetettiin kyselykaavake sähköpostitse 10.12.2018. Näistä 

sähköposteista noin sata oli pois toiminnasta, joten lopullinen korjattu otosko-

ko oli 1160. Vastaamisaikaa oli hieman yli kolme viikkoa aina 2.1.2019 asti. 
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Vastausaikana laitettiin MTK-Etelä-Savo ry:n Facebook-sivuille yksi julkaisu 

opinnäytetyöstä heti vastausajan alettua 11.12.2018. Laitoin myös omasta 

henkilökohtaisesta profiilistani yhden päivityksen tiedoksi tutuille MTK:n jäse-

nille. Vastaajia oli kertynyt 30.12.2018 vain 40 kpl, jolloin päätettiin laittaa vielä 

muistutusviesti sähköpostitse. Lopullinen vastaajamäärä oli 3.12.2019 vasta-

uslinkin sulkeuduttua 71 kpl (taulukko 1, liite 4/1), vastausprosentti oli 6,12 %, 

mikä on todella alhainen. Neljä vastaajaa suodattui pois ensimmäisen vasta-

uksen perusteella, joten lopulta vastaajamäärä oli 67 ja vastausprosentti 5,77. 

 

Kyselyn vastausajan umpeuduttua aloitin tulosten tarkastelua Webropol-

ohjelman raportti-alalehdellä. Webropoliin muodostuu kerätyistä tiedoista suo-

raan jakaumataulukko, jolloin analysointia on helppo tehdä. Tutkin eri vasta-

uksista saatuja lukuja ja sitä, miten tuloksia olisi hyvä esittää ja mitkä ovat tut-

kimusongelman kannalta tärkeimmiksi nousevat asiat. Tutkin, suodatin ja 

muokkasin eri jakaumia sekä mietin, mitkä muuttujat voisivat olla kaavioiden 

perusteina. Viimeisenä tein kyselytutkimuksen eri aineistojen syötön Webro-

pol-ohjelmasta Exceliin. Käytin Webropolin valmista analyysityökalua, jolla 

pystyi vertailemaan eri ikäryhmien ja sukupuolien tekemien vastausten eroja. 

Avoimien vastauksien analysoinnissa tutkin sekä tiettyjen avainsanojen esiin-

tymistä vastauksissa sekä teema-aiheisiin liittyviä asioita. 

 

 

6 TULOKSET 

Tässä luvussa esitellään tutkimuksen tärkeimpiä tuloksia. Ensimmäisessä ala-

luvussa kerrotaan kvalitatiivisen tutkimuksen eli teemahaastatteluiden tulok-

sista ja toisessa alaluvussa esitellään sähköisen Webropol-kyselyn tärkeimpiä 

tuloksia. Haastatteluista kerrotaan tärkeimpiä tutkimusongelmaan liittyviä esil-

le tulleita avainkohtia. Määrällisen kyselytutkimuksen tuloksia on esitelty sa-

nallisesti sekä erilaisilla taulukoilla ja diagrammeilla.   

 

6.1 Teemahaastattelut 

Teemahaastatteluiden (liite 2) tutkimusaineisto koostui yhteensä yhdeksän eri 

haastateltavan vastauksista. Jo haastatteluja tehdessä ilmeni se, että jakamis-

talous on vieras käsite. Lähes jokainen haastateltava vastasi ensimmäiseen 

kysymykseen: ”Mitä teille tulee mieleen termistä jakamistalous?” ettei juuri-
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kaan mitään. Tässä vaiheessa avasin termiä ja tarvittaessa luettelin eri yrityk-

siä ja ilmiöitä, jotka esiintyvät kyselykaavakkeen 14. kysymyksessä. Tämän 

jälkeen haastateltavat alkoivat käsittää termin merkityksen, jolloin haastattelua 

oli helppo jatkaa seuraaviin kysymyksiin. 

 

Teema 1: Jakamistalouden käsite ja kokemukset jakamistaloudesta 

 

Jakamistalouden yrityksistä tunnetuimpia olivat Airbnb ja Facebook. Näitä so-

velluksia olivat useimmat haastateltavat itse käyttäneet tavaroiden myyntiin, 

ostamiseen sekä asuntojen vuokraukseen, niin palveluntarjoajana kuin käyttä-

jänä. Muita käytettyjä tavaroiden osto- ja myyntikanavia olivat kaupalliset toi-

mijat, kuten Tori.fi, Huuto.net ja Huutokaupat.com. Reko-piirin mainitsi neljä 

haastateltavaa, mutta yksi heistä mainitsi sen vielä toimivan ”ihan lapsenken-

gissä”, toinen totesi sen olevan ”hifistelyä”. Über oli tunnettu, mutta vain yksi 

haastateltavista oli ulkomaanmatkalla käyttänyt palvelua. Kyytipalveluihin ja 

yhteiskyydityksiin suhtauduttiin kuitenkin selkeästi positiivisesti ja niiden toivot-

tiin lisääntyvän ja sen nähtiin olevan keino ratkaista sekä maaseudun nuorten 

että vanhojen kulkemisongelmia. 

 

Digitaaliset viihdekanavat, kuten Youtube ja Netflix, olivat hyvin tunnettuja ja 

niitä ilmoitti käyttäneensä puolet haastateltavista. Facebookia käytti viisi haas-

tateltavaa liiketoiminnassaan omien tuotteiden ja tilan markkinointiin ja sen 

todettiin toimivan erittäin hyvin. Facebookin todettiin olevan hyvä ilmainen ma-

talan kynnyksen myyntipaikka ja nopea suurten massojen tavoittamiseen. 

Muita yrityksiä ja ilmiöitä, joita mainittiin, olivat mm. vaihtotyöt ja muu yhteis-

toiminta, 4H, Green Care, viljelyneuvojat, Lomarengas, Huutokaupat.com, 

Brother Christmas, työaikapankit, Halipuu ja FoodHub. 

 

Kysyttäessä mielipidettä näistä jakamistalouden yrityksistä ja ilmiöistä seitse-

män yhdeksästä haastateltavasta koki ne erittäin positiivisena asiana. Yhdellä 

vastaajalla ei ollut mitään mielipidettä ja yksi vastaajista sanoi, ettei jakamista-

lous kosketa häntä millään lailla. Verkon koettiin mahdollistavan monia hyviä 

asioita joita ei ennen ollut, kuten globaalin tarjonnan tuotteille ja sitä kautta 

isommat markkinat. Majoituspuolella Airbnb:n todettiin tuovan kaivattua lisä-

kapasiteettia majoitukseen. Yksi haastateltavista mainitsi samanarvoisten ja-

kamisen olevan myös omaan filosofiaan sopiva juttu.  
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Ruokapäivä ja ravintoloiden ylijäämäruokaa myyvät yritykset koettiin hyödylli-

siksi. Yhteisruokailusta oli yhdellä henkilöllä kokemusta järjestäjänä ja kahdel-

la muulla kiinnostusta. Kauppojen ruokahävikistä oli yksi haastateltava suoras-

taan tuohtunut, ruokahävikki todettiin yksimielisesti negatiiviseksi asiaksi. 

 

Omia kokemuksia jakamispalveluiden käytöstä kuvailtiin hyviksi. Yksi sanoi, 

että jos tuote on haluttu ja hinnoiteltu oikein, se menee yleensä kaupaksi. Ja-

kamistalouden palveluja oltiinkin itse valmiita käyttämään monessa tilantees-

sa. Yksi vastasi, että käyttäisi jakamispalveluita melkein missä vaan, jos tar-

vetta on ja tarjonta ei mene harmaan talouden rajoilla.  

 

Palveluntarjontaan suhtauduttiin vaisummin, mutta erityisesti työsuorituksia 

olisi ollut valmis tarjoamaan lähes kaikki. Osaamisen palveluita oli tarjonnut 

sosiaalisen median kautta yksi haastateltavista ja toinen oli tarjonnut eläimiin 

liittyvää palvelua. Palveluntarjonta oli tapahtunut kahdella suullisesti, viidessä 

tapauksessa sosiaalisen median tai kaupallisen toimijan tai jakamisalustan 

kautta. Yksi haastateltavista ilmoitti, ettei ollut tarjonnut osaamistaan missään, 

vaan antaa palvelut ”ylimääräisenä ja ilmaiseksi”, koska ”niitä on hankalaa 

hinnoitella julkisesti.” 

 

Maatiloilla oli kokemusta erityyppisistä vertaistalouden käytännöistä, esim. 

työvoiman ja koneiden yhteiskäytöstä. Koneurakointia ja vastikkeetonta naa-

puriapua oli tarjonnut ja vastaanottanut suurin osa. Vastikkeeton työ oli yleen-

sä tehty erilaisissa järjestöissä, jolloin taloudellinen hyöty oli mennyt yhteiseen 

kassaan. Vertaispalveluja ei myöskään tarjottu digitaalisten alustojen kautta 

kaikille, vaan niitä jaettiin ainoastaan tuttujen kesken. Yksi kuitenkin toivoi li-

sää koneiden yhteiskäyttöä ja kolme haastateltavaa kaipasi ylipäätään tiiviim-

pää yhteistyötä maatalousyrittäjien kesken. 

 

Teema 2: Maatilan resurssit 

 

Maatalouden resursseista (liite 2) kysyttäessä yleisin vajaakäytöllä oleva re-

surssi joka mainittiin, oli koneet. Koneiden ja pientyökoneiden käytöstä löytyi 

vajaakäyttöä neljän haastateltavan mielestä. Kolme vastaajaa mainitsi metsät, 

vaikka osa metsistä on metsästysseurojen käytössä tai suojelukohteena. Sen 
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sijaan yksityistalouden puolella mainittiin vajaakäytöllä olevan erilaisia raken-

nuksia, kuten rantasauna, kesämökki, asunto tai talo. Myös yksi vastaaja ker-

toi, että ”olisihan tuossa ympäröivä luonto ja valmis Airbnb -kokonaisuus.” 

Oman osaamisen mainitsi kolme haastateltavaa ja yhtä monella oli muita re-

sursseja, kuten eläimet. Haastateltujen joukossa oli useampi, jolla oli erikois-

osaamista liittyen liikuntaan tai henkiseen hyvinvointiin. 

 

Teema 3: Halukkuus jakamiseen ja odotukset vastineesta sekä mahdolli-

set hidasteet ja ajurit osallistua jakamistalouteen 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat olevansa valmiita jakamaan jotakin resurssia. 

Kaksi vastasi, ettei heillä ole mitään niin henkilökohtaista, ettei sitä voisi jakaa. 

Kaksi muuta vastasi, että voisi itse kyllä jakaa, mutta mies ei. Oman osaami-

sen jakamiseen suhtauduttiin myönteisesti ja haastatteluissa tuli esiin monta 

ideaa. Oli terapiatoimintaa ja ohjausta eläinten kanssa toimimiseen, keskuste-

lupiirejä ja muuta vertaistoimintaa, vanhusten ja lastenhoitoa, nuorten mopo-

piirejä, piha- ja puutarhasuunnitelmia sekä maatalouslomittajan työtä muille 

maatiloille varamiesringin tapaan. Maatiloilla olisi myös paljon tehtävää työtä, 

jota useat olisivat olleet valmiita tarjoamaan muiden tehtäväksi, kuten navetta-

työterapiaa, metsänraivausta, piha- ja puutarhatöiden tekoa, taimenistutusta, 

kivenkeruuta ja eläinten hoitoa. Muita haastatteluissa mainittuja asioita olivat 

aamiaismajoituspalvelu, koneiden ja pientyökalujen ja kesämökin vuokraus 

sekä varastotilojen vuokraus. 

 

Vastineeksi jakamiselle kaikki sanoivat, että taloudellinen etuus, kuten raha tai 

vaihtokauppa on merkittävin, mutta myös vastapalvelus oli useimpien mieleen. 

Sosiaalisen hyvinvoinnin merkityksen mainitsi kolme haastateltavaa; yksi pu-

hui ”onnistumisen tunteesta ja hyvästä mielestä”, toinen kertoi olevansa ”hoi-

vaviettinen”. Työsuoritus vastapalveluksena olisi ollut kahden mieleen erityi-

sesti, sillä heillä työtä tuntui olevan ihan jaettavaksi asti. 

 

Jakamisen suurimpina esteinä haastateltavat näkivät ajan puutteen, tämä asia 

nousi esiin jokaisen haastattelun kohdalla. Melkein yhtä usein mainittiin luot-

tamusongelmat siitä, että kalliit koneet rikkoutuvat tai että ”ihmiset eivät osaa 

toimia oikein ja vastuullisesti koneiden, eläinten ja muun omaisuuden kanssa.” 
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Tätä osaamista epäiltiin ihan syystäkin, sillä maatalousyrittäjien työ on usein 

erikoisosaamista, jossa käyttöturvallisuus ja osaaminen ovat tärkeää.  

 

Verottajan suhtautumista epäiltiin myös, sillä yksityishenkilön ja maatalousyrit-

täjän rajaa on joskus vaikea vetää. Verotusta moitittiin myös liian kovaksi. By-

rokratiasta mainitsi viisi haastateltavaa, Suomi ristittiin ”byrokratian helvetiksi” 

ja yksi haastateltavista vaati perintöveroa poistettavaksi, mutta varsinaisena 

esteenä sitä ei kukaan pitänyt. Sen sijaan yksi mainitsi, että pelko sanktioista 

ja ylimääräisistä verotarkastuksista on este, sillä” joku voi tehdä perättömän 

ilmiannon verottajalle.” 

 

Koneiden vuokrasopimuksiin liittyvät laki- ja vastuuasiat ja sopimusriskit näh-

tiin selkeänä hidasteena. Resurssien puute ei niinkään ollut ongelma, vaikka 

yksi mainitsi, että hänen mökkinsä on niin alkeellinen, ettei sitä varmaan ku-

kaan haluaisi vuokrata. Kaksi vastaajaa mainitsi syrjäisen sijainnin ja logistii-

kan voivan koitua esteeksi, ja että koneet ja varastot ovat niin paljon omassa 

käytössä, että varsinkin sesonkina niiden jakaminen olisi mahdotonta tai aina-

kin ”sitä olisi erittäin tarkkaan aikataulutettava.” Taloudellisesta tilanteesta ker-

too neljän haastateltavan kommentit siitä, että vaikka heillä olisi resursseja, 

ideoita ja osaamista, niin ei ole aikaa ja jaksamista kehittää toimintaa ja ettei 

ole varaa palkata ketään tekemään siksi aikaa maatilan töitä. 

 

Hidasteena yksi kommentoi, että kysyntä ja tarjonta pitäisi ensin saada koh-

taamaan ja tietous jakamistoiminnasta lisääntymään. Verkon helpompi hyö-

dyntäminen nousi yhteisenä nimittäjänä esiin kuuden vastaajan vastauksissa. 

Helppokäyttöisten alustojen ja teknisten laitteiden todettiin olevan edellytys 

jakamisen lisääntymiselle. Ne koettiin erityisen tärkeiksi silloin, kun verkosta 

haetaan tietoa, palveluntarjoajia tai kun hyödynnetään erilaisia maksu-, luot-

tamus- ja luokittelujärjestelmiä. Verkkosivujen ja maksusovelluksien tulisi olla 

selkeitä, nopeita ja helppoja käyttää. Verkosta toivottiin myös esimerkkejä ja 

sopimusmallipohjia eri jakamistalouden toimintamalleihin. Lisäksi kaivattiin 

käytännön esimerkkejä siitä, miten joku on onnistunut kehittämään jakamista-

loutta omassa liiketoiminnassaan. Silloin voisi rohkaistua itsekin yrittämään. 

Yksi mainitsi hidasteeksi ”oman laiskuuden ja iän tuoman väsymyksen.” 
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Kannustimina jakamiseen haastateltavat näkivät selkeät hyödyt, kuten talou-

dellinen tai sosiaalinen pääoma. Taloudellinen etu, kuten raha tai muu hyödy-

ke oli lähes kaikkien mielestä tärkein kannustin, sillä työlle pitää saada korva-

us. Neljä haastateltavaa mainitsi, että verkostoituminen ja sosiaalinen kanssa-

käyminen, jossa voi hyödyntää omaa ja toisen osaamista olisivat hyviä kan-

nustimia. Kolme haastateltavaa mainitsi, että kannustimena voisi toimia oman 

työmäärän vähentyminen ja fyysisen työn helpottuminen. Yleisesti ottaen 

maatalousyrittäjät näkivät erittäin positiivisena asiana vaihtokaupat ja työn-

vaihdon. 

 

Teema 4: Tulevaisuuden odotukset 

 

Jakamisen hyödyistä (liite 2) nousi haastatteluissa esiin erityisesti verkostoi-

tuminen, siitä mainitsi viisi haastateltavaa. Myös palvelujen laatu ja saatavuus, 

verkon avoimuus sekä laajempi markkinointi nähtiin suurena hyötynä. Kaksi 

mainitsi hyödyksi myös resurssien ja ”joutavan tavaran” hyödyntämisen, luon-

nonvarojen säästämisen ja ekologiset edut. Sosiaalinen tasa-arvo ja yksinäi-

syyden vähentyminen koettiin myös tärkeinä hyötyinä, sitä kommentoi neljä 

haastateltavaa.  

 

Muina hyvinä puolina nähtiin se, että sosiaalinen media on mahdollistanut so-

lidaarisemman kuluttamisen. Jakamistalouden todettiin ehkäisevän syrjäyty-

mistä sekä lisäävän taloudellista tasa-arvoa, kun kaikilla on samat mahdolli-

suudet kaupankäyntiin. Yksi vastaaja mainitsi asiakaskontaktit sosiaaliseksi 

hyödyksi ja kaksi sanoi, että konekannan ja mökit saa pidettyä paremmassa 

kunnossa, kun ne ovat käytöllä ja niistä saa tuloja. Myös vähävaraisten toi-

meentulon kasvu oli yksi mainittu hyöty. 

 

Haitoista kysyttäessä kaikki totesivat, ettei suurempia haittoja ole näkyvissä 

ainakaan vielä.  Markkinahäiriköistä haittana mainitsi kaksi haastateltavaa, 

sillä koettiin, että kuka tahansa voi tulla markkinoille. Lainsäädäntöä ei koettu 

hidasteeksi, mutta kaksi vastaajaa mainitsi, että vaarana on, että ”jos toiminta 

menee kovin byrokraattiseksi ja vaikeaksi, niin se loppuu ennen kuin alkaa-

kaan.” Maailmalla olevat ongelmat kyllä tiedostettiin, mutta todettiin, että meil-

lä ei ole suurempia ongelmia, koska Suomessa on hyvä valvonta ja ihmiset 

ovat luottavaisia. 
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Yksittäiset vastaajat mainitsivat mahdollisina haittoina esimerkiksi sen, että 

jakamistalous vaatii erilaista itsensä likoon laittamista. Yksityisyys häviää ja 

ongelmaksi voi koitua se, että voi olla hankalaa muuttaa toimintatapoja ja ot-

taa huomioon muita tekijöitä, kun ”maatiloilla on totuttu tekemään asiat omaan 

tahtiin ja omalla tavalla.” Verkon avoimuus koettiin myös haittatekijänä siksi, 

että verkossa voi saada perusteettomasti huonoa palautetta, mikä voi leimata 

yrittäjän pitkäksi aikaa. Koneiden rikkoontumista pelkäsi kolme vastaajaa ja 

kaksi oli huolissaan jakamistalouden vaikutuksesta kilpailuun ja veronkiertoon. 

Mainittiin, että pienyrittäjyyttä voi haitata, jos tarjonta muuttuu ylenpalttiseksi ja 

epäiltiin myös, etteivät kaikki yksityiset ihmiset viitsi ilmoittaa tuloja verottajalle.  

 

Jakamistalouden tulevaisuudesta kysyttäessä kaikki olivat yksimielisiä siitä, 

että se tulee jollain tapaa lisääntymään. Verkkokaupan arveltiin lisääntyvän ja 

hoivapalvelujen toimivan luonnollisena jatkeena. Nähtiin, että jakamistalous 

voisi olla yksi mahdollisuus lisätä elinvoimaisuutta, jos palveluille löytyy kysyn-

tää ja tarjontaa. Tulevaisuuden riskeinä mainittiin, että toiminnan tulisi pysyä 

rehellisenä, ja että verotuksellisesti rajanveto voi olla vaikeaa. Esiin nousi 

myös pelko siitä, että pienimuotoisille palvelulle aletaan määritellä liian korkei-

ta verotusarvoja. Kahdella vastaajalla oli lisäksi huoli vanhemmista sukupol-

vista, joilla kaikilla ei ole tarvittavaa kielitaitoa ja teknistä osaamista.  

 

Väittämät 

 

Jakamistaloudesta tehtyihin väittämiin (liite 2) vastattiin lyhyesti. Varsinaista 

veronkiertoa ei jakamistalous kenenkään mielestä ollut, mutta enemmistö 

myönsi, että jakamistalous antaa siihen helpommin mahdollisuuden. Yksi ki-

teytti vastaukseksi, että ”ei se ole veronkiertoa, jos joku pyörittää rahaa, niin 

eihän se häviä mihinkään, vaan se jää paikkakunnalle pyörimään ja hyödyt-

tämään kaikkia kuitenkin”. Kaikki vastaajat olivat myös sitä mieltä, ettei jaka-

mistalous varsinaisesti vääristä kilpailua, mutta yksi epäröi, onko hyvä asia, 

että viralliset organisaatiot lähtevät edistämään tällaista toimintaa. Tapauskoh-

taisesti jakamistalouden todettiin voivan muuttua kilpailua vääristäväksi asiak-

si, ainakin yrittäjän näkökulmasta. Yksi vastaajista arvioi, että jakamistalous 

pikemminkin parantaa ja oikaisee kilpailua, kun yrittäjä joutuu miettimään, mitä 

tekisi itse paremmin. 
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Väittämä siitä, että jakamistalous tuo etua kaikille osapuolille sai kannatusta. 

Kaikki haastateltavat totesivat, että kaikki hyötyvät. Muutamat lisäsivät tosin 

ehdollisen määreen, että ”todennäköisesti”, ”toivoisin” tai ”ainakin pitäisi, jos 

kaikki toimii oikein.” Jakamistalouden todettiin myös säästävän luonnonvaroja 

ja ehkä lisäävän sosiaalisuutta. Väittämä ”Jakamistalous lisää palvelun laatua 

ja saatavuutta” oli vaikea. Palvelun laatu koettiin tapauskohtaisesti niin hanka-

laksi arvioida, että siitä tuli vastauksia sekä puolesta että vastaan ja muutama 

ei osannut sanoa mielipidettään. Sen sijaan enemmistö eli seitsemän vastaa-

jaa yhdeksästä oli sitä mieltä, että jakamistalous todennäköisesti lisää saata-

vuutta. Tämä kysymys on kyselylomakkeessa jaettu kahdeksi eri väittämäksi, 

koska se aiheutti haastatteluissa niin paljon päänvaivaa. 

 

Väittämä ”Jakamistalous edistää tuloeroja” sai aikaan hämmästystä. Kysymys 

liittyi siihen, että teknologian rooli tuloerojen muodostumisessa on kiistanalai-

nen asia. Jätin tämän väittämän pois kyselykaavakkeesta, koska se ei ollut 

tutkimuksen kannalta oleellinen ja aiheutti liikaa hämmennystä. Seitsemän 

vastaajan mielestä jakamistalous ei lisää tuloeroja, vaan pikemminkin tasoit-

taa niitä, yksi ei osannut sanoa ja yksi oli väittämästä samaa mieltä. 

 

Avoimeen kysymykseen haastateltavilla oli paljon omia ajatuksia jaettavana. 

Maatilojen suoramyynnin ja Rekon heikkoutena mainittiin niiden pienimuotoi-

suus. Maatalouden rakennemuutokset koettiin yhdeksi syyksi yhteistyön ka-

toamiseen. Syrjäkylien vanhusten hoivapalveluihin toivottiin jakamistaloudesta 

apua ja ylipäätään kaivattiin lisää yhteisöllisyyttä. Ihmisten välinpitämättömyys 

yhdessä tekemiseen harmitti ja nuorison kato maaseudulta kaupunkeihin mie-

tityttivät. Työikäisille kaivattiin keskustelupiirejä ja vertaistukea. Ruokahävikki 

puhututti, ja sen syyn arveltiin olevan osaksi ruoan halvassa hinnassa.   

 

Jakamistalous oli aiheena kiinnostava, mutta sen merkitystä ei osattu arvioida. 

Yksi haastateltavista totesi, kuinka ”Kaupallisuuteen on kyllästytty ja kaivattai-

siin muuta. Pitäisi ensin selvittää, mitä tarvitaan ja sitten kehittää jonkinlainen 

MTK suosittelee -konsepti, joka lisäisi luotettavuutta.” Jakamistalouden koet-

tiin olevan tärkeässä roolissa virkistymis- ja elämyspalveluiden tuotannossa, 

majoituspiikeissä sekä mahdollisuutena uudenlaiseen palvelutuotantoon.  
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SKED 

 

SKED-verkkoalustasovelluksen ja Sked Oy:n toimitusjohtaja Kristina Sweetin 

haastattelu (liite 1) tehtiin sähköpostikeskustelun muodossa ajanjaksolla 

6.11.–14.11.2018. Sweet uskoo, että jakamistalouden yleistyminen maatalou-

dessa on vain ajan kysymys. Maatalouden kannattavuuden lasku, maatalous-

tukien leikkaukset, ilmastonmuutos, BREXIT ja muut globaalit toimintaympä-

ristön muutokset luovat painetta siirtyä taloudellisempaan ja kestävämpään 

maatalouteen.  

 

Sweet kertoo, että Skedin ideana on työkoneiden, varastotilojen ja työvoiman 

jakaminen maanviljelijöiden kesken sesonkiaikaan ja muuna aikana myös 

muille. Hän toivoo, että maatalousyrittäjät voisivat Skedin avulla lisätä kannat-

tavuutta matalampien kustannusten ja uusien markkinoiden avulla. Jakamista-

lous voisi tuoda muutoksen myös omistamisen malliin. Jokaisen maatilan ei 

tarvitsisi investoida kalliisiin koneisiin, vaan niitä voisi vuokrata. Tämä vähen-

täisi pääomakustannuksia koneisiin kohdistuvien lainojen korkojen, vakuutus-

ten ja korjauskulujen vähentyessä. Sweetin mukaan SKED pyrkii samalla 

luomaan etua kaikille, sillä hintojen läpinäkyvyys alentaa yleistä kustannusta-

soa ja tarjoaa uusia vaihtoehtoja. 

 

Sweet epäilee, että suurin syy maatalousyrittäjillä osallistua jakamistalous-

tyyppiseen toimintaan on taloudellinen. Jakamistalouden esteistä hän arvioi, 

että suurimmat esteet liittyvät maataloustöiden aikataulutukseen ja koneiden 

rikkoontumiseen. ”Jakaminen kohdistuu toistaiseksi kuitenkin vain alhaisen 

riskin toimintaan, kuten varastojen käyttöön venevajana tai traktorin vuokrauk-

seen sesongin ulkopuolella, mutta sesonki on kriittistä aikaa”, Sweet sanoo.  

 

Sweet on kehittämässä yhteistyökumppaninsa Osuuspankin kanssa vakuu-

tuksien osalta lisäpalveluita kuten erityisvakuutuksia, mutta yrittäjillä on oltava 

omat vakuutukset kunnossa. Kehitystyön alla on myös muita luottamusta li-

sääviä instrumentteja, kuten koneenvuokraajan tarkistuslista, joka toimisi sa-

maan tapaan kuin autonvuokrauksessa on käytössä. Selkeät hinnat, läpinäky-

vyys ja käyttäjäkokemusten vertaisarviointijärjestelmä pyrkivät omalta osal-

taan vahvistamaan käyttäjien ja palveluntarjoajien luottamusta. 
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Lopuksi Sweet toteaa jakamistalouden tulevaisuudesta: ” Meillä (SKED) ei ole 

mitään erityisvaatimuksia maatalousyrittäjille ja palveluntarjoajille, ainoastaan 

tarvitaan tahtoa ja valmiutta muutokseen. Muutos on välttämätöntä selviytymi-

selle ja me kaikki tarvitsemme maataloustuotantoa. Toiveeni on, että maatalo-

usyrittäjät olisivat avoimia jakamistalouden ajatukselle ja valmiita kokeile-

maan, olisiko siitä heille hyötyä.” 

 

6.2 Kyselytutkimus 

Webropol-kyselyn vastaajista neljä vastaajaa suodattui pois ensimmäisen ky-

symyksen perusteella (taulukko 7, liite 4/1). Vastaajamääräksi muodostui lo-

pulta 67 kpl, mikä on alhainen. Ristiintaulukoinneissa ei ole tehty khiin ne-

liö -testausta, koska frekvenssit ovat siihen liian pieniä eikä ryhmien yhdistä-

misestä saada hyötyä. Tulosten sattumanvaraisuutta ei ole voitu eliminoida, 

joten tulokset ja vertailut ovat näin pienellä vastaajamäärällä suuntaa-antavia. 

 

Vastaajatiedot  

 

Kyselytutkimukseen vastanneista (n= 67) maatalousyrittäjistä 30 % oli naisia 

ja 70 % miehiä (taulukko 12, liite 4/2). Eniten vastaajia oli Etelä-Savon suuris-

ta kaupungeista, kuten Mikkelistä (20 %) ja Savonlinnasta (18 %), mutta hyvin 

edustettuina olivat myös maatalouspitäjä Juva sekä Pieksämäen kaupunki 

(taulukko 11, liite 4/2). Vastaajien ikäluokkajakaumasta (taulukko 13, liite 4/2) 

näkyy, että lähes puolet vastaajista kuului ikäluokkaan 51–60-vuotiaat, 24 % 

oli nuoria viljelijöitä eli 26–40-vuotiaita, 19 % oli 41–50-vuotiaita ja loput 7 % 

oli yli 61-vuotiaita. Alle 26-vuotiaita ei ollut vastaajissa yhtään. 

 

Kysymys 3 (liite 3/2) koski maatilojen tuotantosuuntia ja sivuelinkeinoja, vas-

tauksia tuli yhteensä päätuotantoon 86 kpl ja sivuelinkeinoon 67 kpl. Ja-

kaumataulukosta (taulukko 8, liite 4/1) nähdään, että metsätalous näyttelee 

suurta osaa sekä päätuotannossa (23 %, n=86) että lisäelinkeinoissa (54 %, 

n=67). Päätuotannossa toisena tulee muu kasvinviljely (16 %), sen jälkeen 

lypsykarjatilat (14 %) ja viljanviljely (13 %). Hieman yli 20 % eli 14 vastaajaa 

ilmoitti sivuelinkeinoksi jonkun muun, näitä avoimessa kentässä mainittuja 

sivuelinkeinoja olivat mm.  

 mökkimatkailu (4 kpl) 
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 lumiurakointi (2 kpl) 

 koneurakointi (2 kpl) 

 hunajantuotanto ja mehiläistarhaus (2 kpl) 

 tärkkelysperuna 

 maatilamatkailu 

 metsätaimituotanto 

 palkkatyö 

 metsä 

 teurastus 

 sähköurakointi. 

 

Taulukko 1 kuvaa maatalouden muuta liiketoimintaa koskevaa monivalintaky-

symystä (liite 3/2), joka keräsi yhteensä 99 vastausta. Yleisin muu liiketoiminta 

maatiloilla oli koneurakointi tai koneenvuokraus (40 % vastaajista, n=67). 

Tuotteiden suoramyyntiä, torimyyntiä tai toimitusmyyntiä ilmoitti tilalla harjoit-

tavansa noin 27 % vastaajista, maatilamatkailua 18 % ja oman osaamisen 

palvelutuotantoa 16 %. 

 

Taulukko 1. Kysymys 4. Muu liiketoiminta tilalla (n= 67) 

Muu liiketoiminta tilalla määrä % kaikista 
vastauk-
sista n= 99 

% vastaajis-
ta n= 67 

tuotteiden suoramyyntiä, torimyynti tai toimitus-
myyntiä 

18   18,18 % 26,87 % 

maatilamatkailua, mökkivuokraus, bed & break-
fast 

12 12,12 % 17,91 % 

ateriapalvelua tai ruokamatkailupalvelua 2 2,02 % 2,99 % 

luontomatkailu ja eräretkeily 2 2,02 % 2,99 % 

hoiva- ja hoitopalvelut (myös kotieläinhoito) - - 0 % 

koneurakointi tai koneenvuokraus 27 27,27 % 40,3 % 

tilanvuokraus (tuotanto/varastotilojen vuokraus, 
pellonvuokraus) 

5 5,05 % 7,46 % 

oman osaamisen palvelutuotanto (esim. opetus-
toiminta, kotitaloustyöt) 

11 11,11 % 16,42 % 

ohjelmapalvelutuotanto, elämyspalvelut 1 1,01 % 1,49 % 

muu, mikä? 4 4,04 % 5,97 % 

ei ole muuta liiketoimintaa 17 17,17 % 25,37 % 

Vastauksia yhteensä 99 100,00 %  

 

Vastaajista neljännes ilmoitti, ettei tilalla ole muuta liiketoimintaa. Yksittäisiä 

avoimia vastauksia muun liiketoiminnan kysymykseen olivat veroton keräilyta-

lous, kuten sienet, metsuri- ja sähköurakointi sekä palkkatyö. Melkein puolet 

eli 46 % vastaajista ilmoitti jonkun taloudesta työskentelevän maatilan ulko-

puolella ja noin 27 % tiloista ilmoitti, että heillä on ulkopuolista palkattua työ-

voimaa (taulukko 9; taulukko 10, liite 4/2).  
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Koulutuskysymykseen melkein puolet vastaajista (taulukko 14, liite 4/3) ilmoitti 

käyneensä keskiasteen. Yli puolella 21–40-vuotiaista ja 51–60-vuotiaista vas-

taajista oli keskiasteen tutkinto, kun 41–50-vuotiaista 38 %:lla oli korkeakoulu-

tutkinto. Perusasteen oli käynyt vajaa kolme prosenttia kaikista vastaajista ja 

tutkijakoulutusta ei ollut kellään. Kielitaitoa koskeva kysymys (taulukko 15, liite 

4/3) keräsi yhteensä 164 vastausta. Kaikki osasivat suomea, yleisin vieras 

kieli oli englanti (75 %) ja toisena oli ruotsi (40,3 %). Muut kielet olivat saksa, 

venäjä ja ranska, avoimissa vastauksissa mainittiin lisäksi italia ja thai. 

 

Vastanneiden kotitalouksien (n=67) vuoden 2017 bruttotulot näkyvät taulukos-

ta 2. Sen mukaan noin 52 % kotitalouksista ansaitsi yli 40 000 euroa, kun suu-

rin joukko eli 25 % kuului tuloryhmään 25–39 999 €. Kaikista alimpaan eli alle 

10 000 € tuloluokkaan ilmoitti kuuluvansa viisi kotitaloutta eli 7 % vastaajista. 

 

Taulukko 2. Kysymys 12. Kotitalouden bruttotulot v. 2017 (n=67) 

Tuloluokka Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

alle 10 000 € 5 7,46 % 

10- 24 999 € 10 14,93 % 

25- 39 999 € 17 25,37 % 

40- 59 999 € 15 22,39 % 

60- 79 999 € 8 11,94 % 

80- 99 999 € 6 8,95 % 

yli 100 000 €- 6 8,96 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

 Vastaajan ikä  

Tuloluokka 26–40 v. 41–50 v. 51–60 v. Yli 60 v.- 

alle 10 000 € 12 % 8 % 6 % 0 % 

10- 24 999 € 25 % 23 % 9 % 0 % 

25- 39 999 € 38 % 8 % 21 % 60 % 

40- 59 999 € 6 % 38 % 25 % 20 % 

60- 79 999 € 0 % 0 % 21 % 20 % 

80- 99 999 € 0 % 15 % 12 % 0 % 

yli 100 000 €- 19 % 8 % 6 % 0 % 

Yhteensä 100 % 100 % 100 % 100 % 

 

Kaksi taulukon ylintä tuloluokkaa, eli 80–99 999 € ja yli 100 000 € vuodessa 

ansaitsevat olivat kumpikin määrältään yhtä suuria (9 % vastaajista). Ikäluokit-

tain verrattaessa näyttäisi siltä, että nuorimmassa ikäluokassa eli 26–40-

vuotiaissa olisi prosentuaalisesti sekä kaikkein vähiten että kaikkein eniten 

tienaavia.  

 

Tyypillinen vastaajan kotitalouden koko eli moodi (taulukko 16, liite 4/3) oli 2 

henkilöä per talous, heitä oli lähes 36 % vastaajista, toiseksi suurin ryhmä oli 4 
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hengen taloudet. Yhden hengen talouksia oli 12 %, eli yhtä paljon kuin viiden, 

kuuden ja seitsemän hengen oli talouksia yhteensä. Kotitalouksien keskiarvo 

oli 2,93 henkilöä/talous, mediaani oli 3 henkilöä ja keskihajonta 1,36.  

 

Vastaajien mielikuvat ja kokemukset jakamistaloudesta 

 

Taulukosta 17 (liite 4/4) voidaan nähdä, että 14. kysymykseen (liite 3/6) jossa 

kysyttiin: ”Mitä jakamistalouden palveluja vastaaja tuntee ja mitä on itse käyt-

tänyt?”, vastauksia kertyi yhteensä 920 kpl. Yhteensä 23 % kaikista vastaajis-

ta oli toiminut joko jakamispalveluiden käyttäjänä (18 %) tai palveluntarjoajana 

(5 %). Noin 28 % ilmoitti, ettei tunne luettelon jakamistalouden palveluita ol-

lenkaan ja lähes puolet vastaajista oli kuullut, muttei ollut käyttänyt palveluita 

itse. Yleisin ja kaikkien tuntema jakamispalvelu (taulukko 17, liite 4/4) oli tava-

ran osto ja myynti, 72 % vastaajista (n=67) ilmoitti myyneensä ja 37 % osta-

neensa joskus jotain yksityishenkilöltä verkossa. Digitaalisia suoratoistopalve-

luja ilmoitti käyttäneensä 57 %, asiantuntijapalveluita 46 % ja majoituspalvelui-

ta 16 %.  

 

Muiden palveluiden käyttö ja palveluntarjonta oli vähäistä. Yksityisten tarjoa-

maa elämyspalvelua (taulukko 17, liite 4/4) ei ollut käyttänyt kukaan, se oli 

saanut myös eniten (63 %) ”En tunne ollenkaan” -vastauksia. Seuraavaksi 

vähiten tunnettu palvelumuoto oli yksityisten tarjoamat työsuoritukset ja työ-

aikapankit (48 %) sekä hoivapalvelut (42 %). Yleisimmät jakamistalouden toi-

mialat Suomessa kuten joukkorahoitus, majoituspalvelut sekä kyytipalvelut 

tunnettiin, mutta käyttö oli vähäistä. Vastaajista 76 % ilmoitti kuulleensa kimp-

pakyydeistä, 67 % tunsi Airbnb:n majoituspalvelut ja joukkorahoituksen tunnis-

ti 63 % vastaajista.  

 

Jakamistalouden käyttöä ja tuntemusta vertailtiin myös sukupuolien kesken 

(taulukko 31; liite 4/16). Tämän vertailun mukaan näyttäisi siltä, että naiset 

olisivat aktiivisempia majoitus- ja ateriapalveluissa sekä ylijäämäruoan ostos-

sa, kun miehet taas olisivat ahkeria tavaranlainaajia. Ikäryhmiä vertailtaessa 

(taulukko 26; liite 4/11; liite 4/12) vaikuttaisi siltä, että vähiten innokkuutta ja-

kamistalouteen osallistumiseen olisi yli 61-vuotiailla ja aktiivisimpia olisivat 

ikäryhmän 26–40-vuotiaat sekä 51–60-vuotiaat vastaajat.  
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Kysymyksessä 15 kysyttiin käyttäjäkokemuksia (taulukko 3) vain niiltä vastaa-

jilta, jotka olivat ilmoittaneet edellisessä kysymyksessä toimineensa joko käyt-

täjänä tai palveluntarjoajana kyseisessä palvelussa. Yhteensä 74 % kaikista 

(n=172) ilmoitti kokemusten olleen joko ”Erittäin hyviä” tai ”Hyviä”.  

 

Taulukko 3. Kysymys 15. Käyttäjäkokemukset (vastaajina ne, jotka ovat käyttäneet kyseistä 
palvelua joko ostajana tai palveluntarjoajana) 

Verkossa tarjottava palvelu 
Erittäin 
hyviä Hyviä 

Ei hyviä 
eikä 

huonoja 
Huo-
noja 

Erittäin 
huonoja 

En 
osaa 

sanoa 
Yhteen-

sä 

Tavaroiden myyminen ja ostaminen 
yksityishenkilöiltä (esim. Huutokau-
pat.com, EBay, Facebook–
kirppikset, Huuto.net, Tori.fi) 

5 32 15 - - - 52 

9,61 % 
61,54 

% 
28,85 

% - - -   

Tavaroiden lainaaminen tai vuok-
raaminen yksityishenkilöltä verkos-
sa (esim. Lainatavara.fi, Facebook) 

1 3 2 - - - 6 

16,67 
% 50 % 

33,33 
% - - -   

Yksityisten tarjoamat kyytipalvelut 
(esim. Über, Kyydit.net, Kimp-
pa.net) 

1 2 1 - - - 4 

25 % 50 % 25 % - - -   

Yksityisten tarjoamat majoituspalve-
lut (esim. Airbnb, couchsurfing) 

5 4 3 - - - 12 

41,67 
% 

33,33 
% 25 % - - -   

Yksityisten tarjoamat ateriapalvelu 
ja yhteisruokailut (esim. ravintola-
päivä, Eatwith.com) 

2 2 1 - - - 5 

40 % 40 % 20 % - - -   

Yksityisten tarjoamat työsuoritukset 
(esim. suoratyö.fi, aikapankit) 

- - - - - 1 1 

- - - - - 100 %   

Digitaaliset tuotteet suoratoistona 
(esim. Spotify, Netflix, Youtube) 

5 28 7 - - - 40 

12,5 % 70 % 17,5 % - - -   

Joukkorahoitus (esim. Invesdor, 
pankkien joukkorahoitus, Faceboo-
kin keräykset) 

- 2 0 1 - - 3 

- 
66,67 

% 0 % 
33,33 

% - -   

Yksityisten tarjoamat elämyspalve-
lut verkossa (esim. Cosyfinland) 

- - - - - - - 

- - - - - -   

Yksityishenkilöiden tarjoamat hoi-
vapalvelut 

- 4 1 - - - 5 

- 80 % 20 % - - -   

Osaamisen tarjonta tai asiantuntija-
palvelut (esim. blogit, Wikipedia) 

3 18 8 - - 2 31 

9,68 % 
58,06 

% 
25,81 

% - - 
6,45 
%   

Työkoneen tai kulkuneuvon vuokra-
us yksityishenkilöltä 

- 8 2 - - - 10 

- 80 % 20 % - - -   

Ravintoloiden ja kauppojen ylijää-
märuoan myynti ja osto (esim. 
ResQ.fi) 

1 2 - - - - 3 

33,33 
% 

66,67 
% 0 % 0 % 0 % 0 %   

Yhteensä 23 105 40 1 0 3 172 

% kaikista 13,37  61,05  23,26  0,58  0,00  1,74  100,00  

 

Eri toimialoista oltiin prosentuaalisesti eniten tyytyväisiä majoituspalveluihin, 

sillä 42 % vastaajista ilmoitti erittäin hyviä käyttäjäkokemuksia, mutta vastaaji-

en määrä ei ollut kovin suuri (n=12). Tavaroiden osto- ja myynti, digitaaliset 

suoratoistopalvelut sekä asiantuntijapalvelut saivat sekä suhteellisen paljon 

vastauksia että hyvät tyytyväisyysprosentit. 
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Myyntikanavat 

 

Kysymyksissä 16 ja 17 selvitettiin, mitä digitaalisia kanavia tuotteiden tai pal-

veluiden ostoon ja myyntiin on käytetty. Taulukosta 4 selviää, että yli 70 % 

vastaajista oli käyttänyt tuotteiden tai tavaroiden ostamiseen joko palveluntar-

joajan omia verkkosivuja tai -kauppaa tai kaupallisen toimijan verkkoalustaa.  

 

Taulukko 4. Kysymys 16. Mitkä olivat yleisimmät tuotteiden ja palveluiden ostamiseen käytetyt 
digitaaliset kanavat? (n=67) 

Tuotteiden tai palvelujen ostami-
seen käytetyt digitaaliset kanavat 

Luku-
ku-

määrä 

% kai-
kista 

% vas-
tanneista 

(n=67) 

Naiset 
(n=20) 

Miehet 
(n=47) 

Palveluntarjoajan omia verk-
kosivuja tai verkkokauppaa 

49 39,20 % 73,13 % 33,33 % 41,57 

% 

Muun kaupallisen toimijan verk-
koalustaa, esimerkiksi Tori.fi 

47 37,60 % 70,15 % 30,56 % 40,45 

% 

Sosiaalisen median alustaa, esi-
merkiksi Facebook 

21 16,80 % 31,34 % 27,78 % 12,36 

% 

En ole käyttänyt mitään 8 6,40 % 11,94 % 8,33 % 5,62 % 

Yhteensä 125 100,00 %   100,00 % 100,0 % 

 

Tuotteiden tai palveluiden tarjontaan (taulukko 5) oli yli puolet (54 %) vastaa-

jista käyttänyt kaupallisen toimijan verkkoalustaa. Omia verkkosivuja tai verk-

kokauppaa oli käyttänyt vähän yli 19 % ja kolmannes ei ollut käyttänyt mitään 

digitaalista kanavaa omien tuotteiden tai palveluiden tarjoamiseen. 

 

Taulukko 5.  Kysymys 17. Mitkä olivat yleisimmät tuotteiden tai palveluiden tarjontaan käytetyt 
digitaaliset kanavat? (n=67) 

Tuotteiden tai palveluiden tar-
jontaan käytetyt digitaaliset 
kanavat 

Luku-
määrä 

% kai-
kista 

% vas-
tanneista 

(n= 67) 

Naiset 

(n=20) 

Miehet 

(n=47) 

Omia verkkosivuja tai verkko-
kauppaa 

13 13,98 % 19,4 % 10,71 % 15,38 % 

Muun kaupallisen toimijan verk-
koalustaa, esimerkiksi Tori.fi 

36 38,71 % 53,73 % 35,71 % 40,00 % 

Sosiaalisen median alustaa, esi-
merkiksi Facebook 

21 22,58 % 31,34 % 32,14 % 18,46 % 

En ole käyttänyt mitään 23 24,73 % 34,33 % 21,43 % 26,15 % 

Yhteensä 93 100,00 %   100,00 % 100,00 % 

 

Sosiaalista mediaa oli käytetty yhtä paljon (31 % vastaajista) sekä ostamiseen 

että myymiseen. Vertailussa näyttäisi siltä, että naiset käyttäisivät sosiaalista 
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mediaa suhteellisesti enemmän (27–32 %) kuin miehet (12–18%) sekä osta-

miseen että myymiseen. 

 

Resurssit ja palvelut  

 

Yksityistalouden ja maatilatalouden resursseja on selvitetty monivalintakysy-

myksessä 18 (liite 3/8). Taulukko 18 (liite 4/5) kertoo, että eniten ilmoitettiin 

yksityistalouden resursseiksi asuinkiinteistöt (82 %), kulkuneuvot (67 % ), ve-

sikulkuneuvot (58 %) sekä loma-asunnot (48 %). Maatilatalouden puolella eni-

ten mainittuja resursseja olivat lomakiinteistöt (93 %), pientyökalut (93 %), 

pellot, metsät ja muut maa-alueet (91 %) sekä isot työkoneet (82 %). Kysymys 

19 koski halukkuutta näiden edellä mainittujen resurssien jakamiseen (tauluk-

ko 6). Tämä kysymys esitettiin vain niille, jotka olivat edellisessä kysymykses-

sä kertoneet olemassa olevista resursseista. 

  

Taulukko 6. Kysymys 19. Halukkuus resurssien jakamiseen (vastaajina ne, jotka ilmoittivat 
olemassa olevista resursseista) 

Resurssit 

Olisin 
valmis 

jakamaan 

Olisin 
valmis 

jakamaan, 
muttei ole 
vajaakäy-

töllä 

Ehkä 
olisin 
valmis 

jakamaan 

En olisi 
valmis 

jakamaan 
En osaa 
sanoa 

Yhteen-
sä 

Asuinkiinteistöt (myös pi-
hapiirin rakennukset, kuten 
pihasaunat, varastot, aitat) 

7 7 17 25 7 63 

11,11 % 11,11 % 26,99 % 39,68 % 11,11 %   

Lomakiinteistöt (mökit) 

17 2 14 5 3 41 

41,46 % 4,88 % 34,15 % 12,19 % 7,32 %   

Tuotantokiinteistöt (navetat, 
varastot, ladot, tallit yms.) 

8 12 16 23 6 65 

12,31 % 18,46 % 24,62 % 35,38 % 9,23 %   

Kulkuneuvot (autot, kuor-
ma-autot, moottorikelkat 
jne.) 

7 8 19 22 6 62 

11,29 % 12,9 % 30,65 % 35,48 % 9,68 %   

Työkoneet (puimurit, kaivu-
rit yms.) 

16 5 17 16 3 57 

28,07 % 8,77 % 29,83 % 28,07 % 5,26 %   

Vesikulkuneuvot (veneet, 
kanootit yms.) 

14 2 12 12 3 43 

32,56 % 4,65 % 27,91 % 27,91 % 6,97 %   

Pellot, metsät ja muut maa-
alueet 

11 6 15 28 6 66 

16,67 % 9,09 % 22,73 % 42,42 % 9,09 %   

Pientyökalut (klapikoneet, 
moottorisahat jne.) 

14 3 20 25 4 66 

21,21 % 4,55 % 30,3 % 37,88 % 6,06 %   

Muu, mikä? Hevoset 

1 - 1 1 1 4 

25 % - 25 % 25 % 25 %   

Yhteensä 95 45 131 157 39 467 

% kaikista 20,34 % 9,64 % 28,05 % 33,62 % 8,35 % 100,00  

 

Kaikista vastaajista 20 % olisi valmis jakamaan omaisuuttaan ja kolmannes 

ilmoitti, ettei olisi valmis jakamaan mitään. Mieluisin jakamisen kohde oli lo-
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makiinteistöt (41 %), vesikulkuneuvot (33 %) sekä työkoneet (28 %), vähiten 

mieluisia olivat pellot, metsät ja muut maa-alueet, asuinkiinteistöt sekä pien-

työkalut. Kolmasosa vastaajista ei osannut päättää, sillä ”Ehkä olisin valmis 

jakamaan” ja ”En osaa sanoa” vaihtoehdot saivat 36 % kaikista vastauksista. 

 

Ikäryhmien vertailussa (taulukko 27; liite 4/13; liite 4/14) vähiten halukkaita 

jakamiseen näyttivät olevan yli 61-vuotiaat, kun taas nuorin ikäluokka eli 25–

40-vuotiaat vaikuttivat olevan suhteellisesti eniten valmiita jakamaan omai-

suuttaan. Heistä moni oli valmis jakamaan jopa asuinkiinteistön. Näytti siltä, 

että 51–60-vuotiaat olivat hyvin vaihtelevasti valmiita jakamaan resurssejaan. 

 

Palvelujen tarjoamista koskevaan kysymykseen 51 % kaikista vastaajista il-

moitti, ettei pystyisi tarjoamaan taulukossa 19 (liite 4/6) lueteltuja palveluja. 

Vain 12 % kaikista vastaajista sanoivat pystyvänsä tarjoamaan jotain palve-

luista, kolmannes vastaajista vastasi ”Ehkä pystyisin tarjoamaan” ja neljä pro-

senttia ei osannut sanoa. Yleisin palvelu oli työapu rakennustöihin tai metsä-

töihin, sitä pystyisi tarjoamaan yhteensä 24 % kaikista vastaajista (kuva 7).  

 

 

Kuva 7. Kysymys 20. Mitä palveluja pystyisitte tarjoamaan? (n=67) 

 

Kysymys 21 (liite 3/10) koski halukkuutta palveluiden jakamiseen. Tämä ky-

symys esitettiin vain niille, jotka olivat vastanneet edelliseen kysymykseen 

numero 20 pystyneensä tarjoamaan jotain palvelua. Tuloksista (taulukko 20; 

liite 4/6) voidaan todeta, että 26 % kaikista vastaajista olisi valmiita jakamaan 

ja melkein puolet olisi ehkä valmiita jakamaan jotain palveluja. Vain vajaa 7 % 
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ilmoitti, ”ettei olisi valmis jakamaan” ja 18 % ”ei osannut sanoa”. Eniten oltiin 

valmiita jakamaan työapua (14 vastaajaa) sekä kyydityspalveluita (11 vastaa-

jaa), vähiten ateriapalveluita (4 vastaajaa).  

 

Monivalintakysymys 22 (liite 3/10) selvitti jakamisen vastinetta. Vastauksia tuli 

yhteensä 769 kpl. Kuvasta 8 (taulukko 21; liite 4/7) nähdään, että mieluisin 

vastine kaikilla vastaajilla sekä resurssien että palveluiden kohdalla oli raha tai 

muu taloudellinen etu. Yhteensä 55 % kaikista vastaajista ilmoitti haluavansa 

vastineeksi rahaa tai muuta taloudellista etua. 

 

 

Kuva 8. Kysymys 22. Mitä haluaisitte vastineeksi jakamisesta? (n= 67, vastauksia 769 kpl) 

 

Vastapalvelus tai työsuoritus olisi ollut mieluinen vastine 28 % vastaajista ja 

sosiaalisia kontakteja ja verkostoitumista olisi kaivannut 7 % vastaajista. Vain 

yksi prosentti ilmoitti, ettei haluaisi välttämättä mitään, ja 9 % ettei osaa sa-
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noa. Vastapalvelus oli mieluisinta työavun ja -koneiden vastineena, lomakiin-

teistöiden jakamisesta haluttiin vastineeksi rahaa ja sosiaaliset kontaktit oli 

mieluisin vastine kyydityspalveluiden kohdalla. 

 

Halukkuus osallistua jakamiseen käyttäjänä 

 

Kysymys numero 23 eli ”Mitä jakamispalveluja olisitte itse valmis käyttä-

mään?” esitettiin kaikille vastaajille (N=67) pakollisena kysymyksenä (taulukko 

22; liite 4/8). Vastausten jakauma näkyy kuvasta 9. 

 

 

Kuva 9. Kysymys 23. Mitä jakamispalveluja olisitte itse valmis käyttämään? (n=67)  

 

Kaikista vastaajista 29 % ilmoitti olevansa valmiita käyttämään jakamispalve-

luja, kun taas 18 % vastaajista ei käyttäisi niitä. Lähes puolet kaikista vastaa-

jista vastasi, että voisi harkita käyttävänsä ja melkein 10 % ei osannut sanoa. 
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Mieluiten käytettäisiin lomakiinteistöjä, työkoneita ja työapua ja vähiten asuin-

kiinteistöjä, ateriapalveluja sekä tuotantokiinteistöjä. 

 

Suurimmat esteet ja ajurit jakamistalouteen osallistumiseen 

 

Jakamistalouteen osallistumisen esteitä (maksimissaan viisi) kysyttiin moniva-

lintakysymyksessä 24. Kuvasta 10 nähdään, mitkä asiat voisivat olla vastaaji-

en (n=67) mielestä esteitä jakamistalouteen osallistumiselle palveluntarjoaja-

na. Lähes puolet eli 46 % vastaajista ilmoitti esteeksi ajanpuutteen, seuraa-

vaksi yleisimmät syyt olivat omaisuuden rikkoontumisen pelko (37 %) ja jaka-

misesta koituva vaiva hyötyyn nähden (33 %). 

 

 

Kuva 10. Kysymys 24. Mitkä asiat voisivat mielestänne toimia itsellenne esteenä jakamista-
louteen osallistumiselle palveluntarjoajana? (n=67) 

 

Vastaajista 28 % koki, ettei heillä ole vajaakäytöllä olevia resursseja tai että he 

eivät jaksa osallistua jakamiseen. Kaikkein vähiten koettiin teknisten laitteiden 
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tai heikkojen tietoliikenneyhteyksien olevan esteenä. Kuusi prosenttia ilmoitti, 

ettei heillä ole mitään esteitä osallistua jakamiseen. Avoimissa vastauksissa 

nousi esiin oma ikä, vaivat ja ihmisten välinpitämättömyys. Yksi kommentoi, 

että tuotannontekijöitä ei pitäisi laittaa jakoon lainkaan, sillä ne kuuluvat liike-

toimintaan. 

 

Ikäryhmävertailun (taulukko 28; liite 4/14) mukaan vaikuttaisi siltä, että nuoret 

olisivat huolissaan omaisuutensa puolesta, kun taas vanhemmat ikäryhmät 

kokevat ajanpuutteen suurimmaksi esteeksi. Ikäryhmässä 26–40-vuotiaat 

kolmen kärkeen kiilasi lisäksi vaihtoehto ”en tiedä, miten osallistua”. Sukupuo-

livertailu näyttäisi siltä, että miehet pelkäisivät omaisuuden puolesta, kun taas 

naisilla olisi enemmän ajan ja jaksamisen puutetta.  

 

Kysymyksessä 25 (liite 3/13) pyydettiin laittamaan jakamistalouden ajurit tär-

keysjärjestykseen asteikolla numero 1= tärkein, numero 4= vähiten tärkeä. 

Kuvasta 11 nähdään kaikkien vastaajien arvojärjestys, joka kertoo, että lähes 

70 % vastaajista valitsi taloudelliset tekijät kaikkein tärkeimmäksi ajuriksi.  

 

 

Kuva 11. Ajurien tärkeysjärjestys (N=67)  

 

Toiseksi tärkein ajuri oli resurssien tarkempi hyödyntäminen, kolmantena so-

siaaliset tekijät ja verkostoituminen, viimeisenä oli ympäristönsuojelu ja kestä-

vä kehitys. Taulukosta 24 (liite 4/9) nähdään, että resurssien tarkempi hyödyn-

täminen oli jakautunut tasaisemmin kuin muut ajuritekijät.  
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Ikäryhmävertailussa (taulukko 29; liite 4/15) näyttäisi siltä, että nuorin ikäryh-

mä 26–40-vuotiaat ja yli 61-vuotiaat olisivat suhteellisesti useimmin valinneet 

tärkeimmäksi ajuriksi taloudelliset hyödyt. Ajurien tärkeysjärjestystä (taulukko 

30; liite 4/15) verrattiin myös sukupuolten kesken. Kyselyyn vastanneista mie-

histä 75 % asetti taloudelliset tekijät tärkeimmäksi ajuriksi, kun naisilla sama 

luku oli 55 %. Naiset näyttivät arvottavan ympäristönsuojelun (25 %) ja sosiaa-

liset tekijät (15 %) tärkeimmiksi ajureiksi useammin kuin miehet (2 %).  

 

Väittämät jakamistaloudesta 

 

Lopuksi oli väittämiä jakamistaloudesta (kysymys 26; liite 3/14). Taulukosta 25 

(liite 4/10) nähdään, että 64 % vastaajista (n=67) oli sitä mieltä, että jakamista-

lous tuo taloudellista hyötyä kaikille osapuolille. Kaikista vastaajista yli 70 % oli 

myös sitä mieltä, että jakamistalous parantaa tuotteiden ja palveluiden saata-

vuutta ja jopa 75 % uskoi, että se lisää sosiaalisuutta ja vähentää yksinäisyyt-

tä. Lisäksi 45 % vastaajista arveli jakamistalouden edistävän ihmisten tasa-

arvoa ja solidaarisuutta, 67 % että jakamistalous säästää luonnonvaroja ja 40 

% uskoi sen parantavan tuotteiden ja palveluiden palvelutasoa. 

 

Vastaajista 36 % (n=67) oli eri mieltä kilpailun vääristymisestä jakamistalou-

den myötä ja 55 % oli myös sitä mieltä, että jakamistalous ei ole veronkiertoa. 

Yhteensä 60 % arveli, että jakamistalous tulee lisääntymään tulevaisuudessa, 

vain alle 10 % oli asiasta eri mieltä. Kaikista vastaajista kahdeksan prosenttia 

ei osannut muodostaa mielipidettä väittämiin ja melkein kolmannes oli valinnut 

neutraalin ”ei samaa eikä eri mieltä” vaihtoehdon.  

 

Avoimeen kysymykseen ”Mitä muita ajatuksia jakamistalous teissä herättää?” 

(liite 3/14) tuli yhteensä 18 vastausta. Useimmat olivat sitä mieltä, että aihe on 

mielenkiintoinen ja kehittämisen arvoinen, mutta ongelmat tiedostettiin. Viisi 

vastaajaa 67:stä eivät uskoneet jakamistalouden toimivuuteen ja tulevaisuu-

teen lainkaan.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA TOIMENPIDESUOSITUKSET 

Tässä luvussa esitellään opinnäytetyön tutkimuksessa ja tuloksissa esiin tul-

leita havaintoja ja niitä vertaillaan aiempiin tutkimuksiin. Luvussa käydään läpi 

johtopäätöksiä ja esitellään toimeksiantajalle toimenpidesuosituksia sekä arvi-

oidaan tutkimuksen luotettavuutta. 

 

7.1 Tutkimuksen tuloksia  

Opinnäytetyön tavoitteena oli kartoittaa jakamistalouden tuntemusta ete-

läsavolaisten maatalousyrittäjien keskuudessa ja selvittää eteläsavolaisten 

maatalousyrittäjien kokemuksia, odotuksia ja käsityksiä jakamistaloudesta. 

Tarkoituksena oli löytää keinoja hyödyntää jakamistalouden muotoja maatalo-

usyrittäjien omassa liiketoiminnassaan. Tutkimuksen mukaan jakamistalouden 

ilmiöitä tunnettiin vaihtelevasti, jokainen oli vähintäänkin kuullut jostakin jaka-

mistalouden palvelusta. Parhaiten tunnettiin käytetyn tavaran osto ja myynti, 

digitaaliset suoratoistopalvelut sekä asiantuntija- ja majoituspalvelut.   

 

Käyttäjäkokemuksia jakamistaloudesta oli alle neljänneksellä kaikista vastaa-

jista. Kokemukset olivat pääsääntöisesti (75 %) positiivisia, vajaa neljännes 

kaikista vastaajista suhtautui kokemuksiin neutraalisti ja huonoja kokemuksia 

oli vain yhdellä vastaajalla. Vastaajilla ei ollut suurempia odotuksia jakamista-

louden suhteen ja keskimäärin noin kolmannes vastaajista ei osannut vastata 

tai valitsi neutraalin vaihtoehdon jakamistaloutta koskeviin väittämiin. 

 

Toinen tutkimusongelma oli se, kuinka paljon potentiaalisia palveluntuottajia 

alueelta löytyy ja millaisia palveluntuottajalta vaadittavia ominaisuuksia ja val-

miuksia heillä on. Tähän saatiin suuntaa-antava vastaus. Määrä oli eri resurs-

seista ja palveluista riippuen 1,4 % – 23 % vastaajista (n= 67). Opinnäytetyön 

tutkimuksen tuloksien mukaan palveluntarjoajien ja käyttäjien kielitaito ja IT-

osaaminen ovat hyviä. Tarvittavat tekniset ratkaisut, kuten laajakaista ja äly-

laitteet olivat olemassa. Kolmas ehdollinen tutkimuskysymys eli palvelupolku-

kuvaus jäi tässä opinnäytetyössä toteutumatta, sillä tutkimuksessa kävi ilmi, 

että jakamistalouden kannalta maatalousyrittäjistä löytyi potentiaalisia palve-

luntarjoajia liian vähän, ja moni asia on vielä keskeneräinen.  
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Opinnäytetyön haastatteluissa ja kyselyssä kävi ilmi, että jakamistalouteen 

osallistumisen merkittävin jarruttaja oli maatalousyrittäjien ajanpuute. Myös 

pelko omaisuuden rikkoontumisesta sekä jakamisesta saatava liian vähäinen 

hyöty koettiin esteenä. Lisäksi esiin nousi jakamistalouden uutuus ilmiönä ja 

osaamisen puute.  

 

Merkittävimpiä kannustimia olivat taloudellisen tekijät, kuten raha sekä vasta-

palvelus. Taloudelliset tekijät ja resurssien tarkempi hyödyntäminen nähtiin 

kyselyssä keskeisimpinä ajureina osallistua jakamiseen. Jakamistalouden tu-

levaisuuteen suhtauduttiin myönteisesti. Suurin osa vastaajista uskoi, että ja-

kamistalous parantaa tuotteiden ja palveluiden saatavuutta, lisää sosiaalisuut-

ta ja säästää luonnonvaroja ja reilusti yli puolet uskoi, että se tulee lisäänty-

mään tulevaisuudessa.  

 

7.2 Vertailu aiempiin tutkimuksiin 

Käytän pääasiassa vertailututkimuksena Maa- ja metsätalousministeriön teet-

tämää ”Jakamistalous saaristo-, rannikko- ja vesistöalueiden mahdollisuutena” 

-selvitystä, sillä yhtäläisyyksiä Etelä-Savon maaseudun ja saaristoalueiden 

tutkimusympäristön kanssa on paljon. Iso osa saaristokunnista on maaseutu-

maisia alueita, vaikka joukossa on myös suuria kaupunkeja. Tyypillistä on 

myös asukasluvun vaihtelu vuodenajan mukaan ja se, että väestö on keski-

määräistä iäkkäämpää. (MMM 2018a, 27.)  

 

MMM:n kyselyssä vastauksista ilmeni, että kaikista vastaajista 42 % oli lai-

nannut, vuokrannut tai ostanut tavaroita verkon kautta, mutta lähes kolmannes 

ei ollut tehnyt ostoksia internetin kautta (MMM 2018a, 78–86). Opinnäytetyön 

kyselyn vastaajat tunsivat erittäin hyvin käytetyn tavaran ostoon ja myyntiin 

sekä digitaalisiin palveluihin liittyvät palvelut sekä osaamisen palvelut. Vastaa-

jista 72 % ilmoitti myyneensä ja melkein 40 % tarjonneensa tavaroita interne-

tissä. Vain 12 % ilmoitti, ettei ollut ostanut koskaan mitään verkon kautta. 

 

Yksityishenkilöiden tarjoamia majoituspalveluita oli MMM:n kyselyn mukaan 

käyttänyt alle 20 % vastaajista ja kolmasosa vastaajista ei tuntenut niitä ollen-

kaan (MMM 2018 a, 78–79). Opinnäytetyön kyselyn vastaajista 16 % oli käyt-
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tänyt majoituspalveluita ja vähän alle 18 % ei tuntenut palvelua lainkaan. Ma-

joituspalveluiden tuntemus on hyvää, sillä 67 % ilmoitti kuulleensa niistä.  

 

MMM:n (2018a, 79–86) selvityksessä yksityishenkilöiden tarjoamia työsuori-

tuksia oli käyttänyt 14 % vastaajista, ja sen lisäksi se oli tuttua noin kolman-

nekselle vastaajista. Eniten oli halukkuutta hankkia työapua. Opinnäytetyön 

kyselyn vastaajista vain yksi ilmoitti käyttäneensä yksityisten tarjoamia työpal-

veluja ja hoivapalveluita oli käyttänyt 5 henkilöä. Nämä kummatkin palvelu-

muodot olivat kuitenkin tuttuja yli puolelle vastaajista ja haastatteluissa niiden 

ennustettiin olevan tulevaisuudessa tarpeellisia palveluja.  

 

MMM:n selvitykseen vastanneista noin 40 % koki, että jakamistaloudesta ei 

koidu riittävästi hyötyjä siitä aiheutuvaan vaivannäköön verrattuna (MMM 

2018a, 86). Opinnäytetyön kyselyssä näin ilmoitti 33 % vastaajista. MMM: n 

(2018a, 69) selvityksen vastaajista suurin osa oli kokenut, että jakamistalous 

vaikuttaa positiivisesti palvelutasoon, kun opinnäytetyön kyselyn vastaajista 

vain 40 % koki saman. Kuitenkin yli 70 % oli sitä mieltä, että jakamistalous 

parantaa tuotteiden ja palveluiden saatavuutta, lisää sosiaalisuutta ja säästää 

luonnonvaroja. 

 

MMM:n (2018a, 66) kyselyssä 15 % vastaajista ei nähnyt lainkaan positiivisia 

vaikutuksia jakamistaloudessa. Opinnäytetyön vastaajista vain alle 10 % oli 

sitä mieltä, että jakamistalous ei tule lisääntymään ja että se ei lisää palvelui-

den tasoa. Myös 10 % ilmoitti sen olevan veronkiertoa. Harmaa talous ja 

sääntöjen puute lisäävät kilpailun vääristymistä (Euroopan komissio 2016, 2), 

ja opinnäytetyön kyselyn vastaajista jopa neljännes ilmoitti olevansa samaa 

mieltä väittämästä, että jakamistalous aiheuttaa kilpailun vääristymistä. 

 

Opinnäytetyön kyselyn tuloksien vertailulla eri ikäluokkien kesken (taulukko 

26) näyttäisi siltä, että nuorin ikäluokka 26–40-vuotiaat sekä 51–60-vuotiaat 

vaikuttaisivat olevan aktiivisimpia sekä jakamistalouden käyttäjinä että palve-

luntarjoajina. Sen sijaan yli 61-vuotiaista ei kukaan ollut toiminut palveluntar-

joajana. Samansuuntaisia tuloksia saatiin MMM:n selvityksessä, jossa todet-

tiin, että yli 64-vuotiaat ja miehet olivat vähiten kiinnostuneita tavaroiden tai 

palveluiden tarjoamisesta, kun taas nuoret suhtautuivat myönteisemmin jaka-

mistalouteen. (MMM 2018a, 74–85.) Koulutusasteella ei näyttäisi olevan mer-
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kittävää vaikutusta opinnäytetyön tutkimuksessa, mutta MMM:n tutkimuksessa 

korkeampi koulutus lisäsi positiivista suhtautumista (MMM 2018a, 85). 

 

Ikäryhmästä riippumatta näyttäisi olevan yleisempää osallistua jakamistalou-

teen käyttäjänä kuin palveluntarjoajana. Opinnäytetyön kyselyn vastaajista 

melkein puolet oli valmis vuokraamaan lomakiinteistön tai maa-alueen yksityi-

seltä ja työapua olisi ollut valmis vastaanottamaan kolmannes vastaajista. 

Työavun tarjonta oli myös yleisin palveluntarjontamuoto. Opinnäytetyön kyse-

lyn vastaajista 60 % arveli, että jakamistalous kasvaa tulevaisuudessa, 

MMM:n kyselyssä tätä mieltä oli noin puolet vastaajista (MMM 2018a, 69).  

 

Jakamistalouden syntyperäisenä pääajurina on ollut kestävän kehityksen ta-

voite (Jakamistalous 2018). Uudet ansaintamahdollisuudet, ympäristöä sääs-

tävät tekijät, palvelutason parantuminen sekä yhteisöllisyys nousivat esiin sel-

vimmin asioina, jotka liitettiin jakamistalouteen. Nämä tekijät on nähty myös 

merkittävinä vaikuttimina jakamistalouden vahvistumiseen. Vaikka jakamista-

louden taustalla on ekologisia muutosajureita, perustuu palveluntarjoajaksi 

ryhtyminen tuotto-odotukseen eli jakamistalous ei siinä suhteessa erotu muus-

ta vaihdannasta. (MMM 2018a, 67–82.)  

 

Opinnäytetyön tulokset ovat samansuuntaisia sekä MMM:n selvityksen että 

Barnes ja Mattsonin (2016, 209) tutkimuksen kanssa siinä, että jakamistalou-

den tärkeimmät ajurit ovat taloudelliset. Kestävän kehityksen ja erityisesti ym-

päristökysymysten merkitys vaikuttaisi olevan kovin pieni. Böcker ja Meelenin 

(2016, 35) tutkimuksen mukaan suurimmat jarruttajat olivat ihmisten sosiaali-

set ja kulttuuriset tekijät, kuluttajien asenteet ja käyttäytymismallit. MMM:n sel-

vityksessä (MMM 2018a, 86) todettiin, että vaikka periaatteessa jakamistalout-

ta kannatetaan, pelätään samalla oman omaisuuden tuhoutumista.  

 

7.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 

Tulosten perusteella voidaan todeta, että vaikka MTK:n jäsenistön käsitys ja-

kamistaloudesta oli vieras, oli se aiheena mielenkiintoinen ja ilmiönä tuttu. 

Käytetyn tavaran ostoon ja myyntiin, suoratoistopalveluihin ja verkon käyttöön 

on totuttu. Kokemukset jakamistaloudesta olivat positiivisia ja suurin osa suh-

tautui jakamistalouteen myönteisesti. Eteläsavolaisilla maatiloilla olisi jonkin 
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verran jaettavia resursseja, mutta vaikka resursseja olisi olemassa, niiden tar-

jonta on vähäistä, koska kokemusta asiasta ei ole (MMM 2018 a, 80).  

 

Eniten olisi resursseja ja halua jakaa lomakiinteistöjä, vesikulkuneuvoja ja työ-

koneita. Suuri osa opinnäytetyön kyselyyn vastaajista epäröi kysyttäessä po-

tentiaalia ja halukkuutta palveluntarjontaan. Eniten oltiin valmiita tarjoamaan 

työpalveluja ja kyydityspalveluja. Potentiaalia kuitenkin olisi, sillä osalla olisi 

hyvät edellytykset toimia myös muiden palveluiden palveluntarjoajana. Puolet 

ilmoitti, etteivät pystyisi tarjoamaan mitään palveluja. 

 

Opinnäytetyön vastaajat kokivat suurimpana esteenä jakamiseen osallistumi-

seen ajanpuutteen. Lisäksi koettiin pelkoa omaisuuden tuhoutumisen ja jaka-

mistalouden kulttuuri miellettiin vielä kovin etäiseksi. Jakamisesta saatava 

hyöty nähtiin lisäksi liian pieneksi vaivaan nähden ja yllättäen nuoret alle 40-

vuotiaat eivät tienneet, miten osallistua. Tuloksista voidaan päätellä, että maa-

talousyrittäjillä olisi jonkin verran mahdollisuuksia hyödyntää jakamistalouden 

muotoja liiketoiminnassaan, mutta aika, uskallus ja osaaminen puuttuvat ja 

hyöty jää pieneksi. Haastatteluissa nousi myös esille se, että vaikka ideoita 

olisi, toiminnan kehittämiseen ei välttämättä löydy tarvittavia resursseja. 

 

Opinnäytetyön aihe sai alkunsa maatiloilla tapahtuvan yhteisruokailun ideasta. 

Ravintolapäivän perustajajäsen Timo Santala kertoi 24.8.2018 ilmestyneessä 

YLE uutisten artikkelissa ”Hyvästi noutoruoka ja kuppilat! Joko Suomessa koit-

taa kotiravintoloiden aika?” että ulkomaiset varauspalvelut etsivät jalansijaa 

myös Suomesta. Santala jatkaa: ” Esimerkiksi kesämökkiläisten suosima seu-

tu voisi toimia kausiluonteiselle kotiravintolalle huomattavasti paremmin kuin 

yltiökilpailtu pääkaupunkiseutu.” (Natri 2018.) Maailmalla sosiaalinen syömi-

nen kiinnostaa, mutta Suomessa kotikokkaaminen ei näyttäisi olevan yhtä 

kiinnostavaa. Opinnäytetyön kyselyssä vain neljä vastaajaa 67:stä ilmoitti ha-

lukkuutensa toimia sosiaalisen ruokailun palveluntarjoajana.  

 

Kehittämisehdotukset 

 

Tulokset herättävät kysymyksen siitä, mitkä asiat voisivat lisätä palveluntarjo-

ajien määrän ja jakamistalouden tietoisuuden kasvua. Jotta palvelunkysyntä ja 

-tarjonta kohtaisivat harvaanasutulla maaseudulla, tulisi kartoitustyötä tehdä 
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paikallisesta tilanteesta (MMM 2018a, 86). Asiakasarvon muodostuksen kriitti-

nen piste on palveluntarjoajan ja käyttäjän kohtaamisessa, mutta kaikkien toi-

mijoiden yhteiset arvot ja normit luovat koko palvelukulttuurin perustan (Grön-

roos 2009, 484). 

 

Työpajatoiminta ja innovaatioverkosto 

 

Hallituksen lähiruokaohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi mahdollistaa alkutuotta-

jille monipuolista tuotanto- ja liiketoimintaneuvontaa ja innovaatioverkostoja 

(MMM 2013, 8). Ensimmäinen kehittämisehdotus toimeksiantajalle olisi palve-

luntarjoajien osaamisen ja liiketoiminnan vahvistaminen MTK:n jäsenille tarjot-

tavalla tiedottamisella, työpajoilla ja neuvonnalla. Jakamistalouden yleistymi-

sen kannalta pioneerityö, toimintamallien kokeilu ja tiedon lisääminen olisi tar-

peellista, sillä haastatteluissa kävi ilmi, että ideoita ja orastavaa mielenkiintoa 

aihetta kohtaan löytyy. Muutamat haastateltavat heräsivät kehittelemään ide-

oita omaan toimintaansa jakamistalouden esimerkkien innostamina. Niitä olisi 

helppo lähteä implementoimaan työpajatyyppisellä yhteistoiminnalla.  

 

Liiketoiminnan kehittäminen työpajatyyppisesti lisäisi verkostoitumista sekä 

vertaistukea, jota maatalousyrittäjät tarvitsisivat rohkaistuakseen ja saadak-

seen vahvistusta ideoilleen. Työpajoissa maatalousyrittäjien olisi hyvä päästä 

tutustumaan eri jakamistalouden liiketoimintamuotoihin sekä esittämään ky-

symyksiä, sillä jakamistalous herättää tällä hetkellä enemmän kysymyksiä 

kuin antaa vastauksia. Näihin tilaisuuksiin olisi hyvä saada mahdollisesti ulko-

puolisia asiantuntijoita ja vaikkapa SKED-sovelluksen Kristina Sweet vastaa-

maan kysymyksiin. Haastatteluissa nousi esiin halu yhteistyöhön ja verkostoi-

tumiseen. Yrityskummitoiminta voisi olla uusia näkökulmia ja innovaatioita 

synnyttävä toimintatapa, josta maatalousyrittäjät voisivat hyötyä. 

 

Viestintä 

 

Toisena kehittämisehdotuksena on monikanavaisen sähköisen kuluttajavies-

tinnän lisääminen. MTK ry:n ydintehtäviin (luku 4.1, 35) kuuluvat edunvalvon-

nan ja neuvonnan lisäksi viestinnän tehtävät. Verkkosivustoja on valtava mää-

rä, eikä suurten massojen tietoisuuteen ole helppoa päästä. Ensimmäinen 

kriittinen kontaktipiste onkin Maataloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n yhteis-
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työkumppanin SKED-sovelluksen löytyminen verkosta. Tämä on suoraan riip-

puvainen sekä MTK ry:n viestinnästä, järjestön toiminnasta mediajulkisuudes-

sa että alustayrittäjän omasta viestinnästä. Viestintä vaatisi mahdollisesti suu-

rempia resursseja, kuin mitä tämän opinnäytetyön toimeksiantajalla, maakun-

nallisella MTK-Etelä-Savo ry:llä on käytössään. Toimeksiantaja pystyy toki 

omalta osaltaan tiedottamaan paikallisesti jäsenistölleen jakamistalouden 

mahdollisuuksista, mutta se ei riitä. Tärkeämpää olisikin ratkaista, miten saa-

da tieto SKED-sovelluksesta myös suurten massojen tietoisuuteen. Tietoisuus 

palveluiden olemassaolosta on ensimmäinen askel palvelun käyttöönotolle. 

Omakohtaiset kokemukset palvelusta lisäävät kiinnostusta ja madaltavat kyn-

nystä siirtyä käyttäjästä palveluntarjoajaksi. (MMM 2016, 73.)  

 

Jakamistalouden vaatimus kriittisestä massoista (luku 2.2, 9) vaatii enemmän 

käyttäjiä ja eritoten lisää palveluntarjoajia, joita ei vielä ole. Tämä ei mielestäni 

onnistu tarjoamalla tuotteita tai palveluja maatalousyrittäjältä toiselle, vaan 

tarvitaan avointa viestintää myös muille massoille. Koneita ja laitteita käyttävät 

muutkin ammattiryhmät kuin maatalousyrittäjät, heitä ovat muun muassa eri-

laiset viher-, talon- ja maanrakentajat. Potentiaalisia SKED-jakamisalustan 

käyttäjäryhmiä ovat myös vapaa-ajan asukkaat eli mökkiläiset sekä muut pai-

kalliset kuluttajat, myös heidät tulisi tavoittaa. Vapaa-ajan asukas voisi hyvin-

kin olla enemmän kiinnostunut vuokraamaan klapikoneen lähimaatilalta kuin 

kaupungissa sijaitsevasta vuokraamosta. Tietoisuus jakamissovelluksesta 

voisi lisätä myös työkoneiden saatavuutta, kun läheisen tietyömaan traktori 

olisi vapaana silloin kun maatilan kone on huollossa ja päinvastoin. 

 

Jakamistalouden tekijät koostuvat olemassa olevista resursseista ja eri toimi-

joista, kuten käyttäjät, palveluntarjoajat sekä alustatoimijat. Lisäksi vaaditaan 

toimivat tekniset ratkaisut sekä kriittinen massa käyttäjiä. (Euroopan komissio 

2016, 3; Harmaala ym. 2017, 22.) Jakamistalouteen tarvittava kriittinen massa 

eli kuluttajat käyttävät paljon aikaa sosiaalisessa mediassa. Niiden käyttöliit-

tymät ovat tuttuja ja helppokäyttöisiä ja sosiaalisessa mediassa on paljon ih-

misiä. Vaikka Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry on edunval-

vontajärjestö, se voisi tehdä muutakin kuin jäsenviestintää ja kuluttajille suun-

nattua markkinointiviestintää sosiaalisessa mediassa.  
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Asiakasviestintä ja toiminnan läpinäkyvyys (luku 2.8, 24) ovat jakamistalouden 

menestystekijöitä. MTK ry:n Keskusliiton kuluttajaviestintä voisi hyötyä omista 

kuluttajakanavista, joissa olisi viihdyttävää, mielenkiintoista ja kuluttajaa hou-

kuttelevaa sisältöä. MTK ry:n sosiaalisessa mediassa on kohtuullisen vähän 

seuraajia, valtakunnallisen MTK ry:n Facebook sivuilla oli 3.2.2019 noin 8 400, 

Instagramissa noin 1 500 ja Youtube-kanavalla vajaa kaksi sataa. Kanavilla 

tehtävät päivitykset ovat enimmäkseen jäsenille tarkoitettuja päivityksiä.  

 

Informatiivisia jäsenpäivityksiä tarvitaan, mutta opinnäytetyön haastatteluissa 

kävi ilmi, että monet yrittäjistä tekevät arjen touhuistaan paljon kuluttajille 

suunnattuja videopäivityksiä sosiaalisessa mediassa, jotka ovat erittäin suosit-

tuja. Linkityksiä MTK:n toiminnasta ja maatalousyrittäjien arjesta voisi tehdä 

eri digitaalisen median sivustoille (Youtube, Instagram, Facebook), sekä myös 

niille paikallisille ”puskaradioille”, sillä se lisäisi tietoisuutta ja kontakteja muihin 

sosiaalisiin ryhmiin. Tämä vaatii panostusta sisällöntuotantoon ja siirtymistä 

interaktiivisempaan viestintään.  

 

SKED -sovelluksen käyttäjälähtöinen kehittäminen 

 

Kolmas kehittämisehdotus on yhteistyön lisääminen SKED-alustatarjoajan ja 

MTK:n jäsenistön eli käyttäjien kanssa. Palvelumuotoiluprosessin (luku 3.5, 

30) teoriaosassa kerrotaan, kuinka tärkeää on käyttäjäymmärrys ja oikeat tul-

kinnat asiakastarpeista. Vaikka alustatarjoajan vastuut olisivat hyvin minimaa-

liset, on koko jakamistalouden toiminnallisuus riippuvainen alustan toimivuu-

desta, luotettavuudesta ja erottautuvuudesta. (Korkiakoski & Gerdt 2016.) 

SKED-sovelluksen ongelmana on mielestäni heikko erottautuminen, puuttuvat 

palveluntarjoajat ja käyttöliittymän visuaalinen ja tekninen toteutus. Sovelluk-

sen nimi on suomalaiselle outo ja sen tulisi paremmin kuvastaa, mihin tarkoi-

tukseen sovellusta käytetään. 

 

Palvelun käyttäjälähtöinen kehittäminen ja avoin innovaatio ovat tärkeitä ja-

kamistalouden yleistymisen kannalta (Harmaala ym. 2017, 21). Jakamistalou-

den leviämisen tueksi tarvitaan helppokäyttöisiä sovelluksia, jotka huomioisi-

vat esimerkiksi kasvavan ikääntyvän väestön digitaidot (MMM 2018a, 86–87). 

Haastatteluissa nousi esille digitaalisten sovellusten huono toimivuus ja käyt-

tömukavuus. Sosiaaliset innovaatiot, uudet käyttöalustat ja mobiilisovellukset 
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koettiin hyviksi työvälineiksi, joiden käyttöä ei aristeltu, mutta niihin kaivattiin 

helppoutta. Käyttäjät vaativat verkkosivuilta ja -sovelluksilta selkeyttä ja help-

pokäyttöisyyttä. 

 

Palveluprosessin (luku 3.3, 27) kehittäminen aidoista lähtökohdista auttaa 

ymmärtämään paremmin asiakkaan tarpeita. Haastatteluissa tuli esille huoli 

jakamistalouden mahdollisesti mukanaan tuoman byrokratian ja paperityön 

lisääntymisestä. Maatalousyrittäjiä kuormittaa jo nyt kohtuuttoman paljon pa-

peritöiden, eri ilmoitusten ja rekistereiden tekeminen. Tätä taakkaa voisi hel-

pottaa sillä, että verkkoalustalta löytyisivät valmiit sopimuspohjat, joissa kuvail-

taisiin eri toimijoiden vastuut sekä selkeät ohjeistukset lomakkeiden täyttöön. 

Opastus jakamistalouden verojen ilmoittamiseen olisi hyvä myös löytyä alus-

talta, vaikka vain linkkinä verohallituksen verkkosivuille. Se, että kaikki tarvit-

tava löytyy samasta osoitteesta, voisi kannustaa kokeilemaan. 

 

Uusia jakamisalustoja hyödyttäisi, jos ne saisivat vertaisarviointeja muilta alus-

toilta käyttöönsä. Jakamisalustojen välinen tiedonvaihdon yhteistyö hyödyttäisi 

myös käyttäjiä, koska palveluihin ei tarvitsisi kirjautua joka kerta erikseen, 

vaan tehtyä vahvaa tunnistusta voisi hyödyntää toisella alustalla. (MMM 

2018a, 83–84.) Tässä tapauksessa valitettavasti MTK:n jäsenrekisteristä löy-

tyviä käyttäjätietoja ei voida EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti ilman lupaa 

hyödyntää kaupallisen SKED-sovelluksen käyttöön. 

 

Jakamistalouden palvelupolku muodostuu hieman erilaiseksi kuin perinteises-

sä liiketoiminnassa. Digitaalisten palvelujen kohdalla käyttöliittymä on oleelli-

nen tekijä (Tuulaniemi 2011, 82). Alustatarjoaja toimii linkkinä palveluntarjo-

ajan ja -käyttäjän välillä ja tämä asettaa alustatarjoajalle tiettyjä vaatimuksia ja 

odotuksia. SKED-sovelluksen käyttäjiksi on suunniteltu MTK:n jäsenistöä ja 

muita maatalousyrittäjiä. Tärkeimmät kontaktipisteet ovat rajapinnat käyttäjien, 

alustatarjoajan ja palveluntarjoajien kesken. Palveluntuottajan ja toimeksianta-

jan yhteistyö, käyttäjälähtöinen sovelluksen suunnittelu ja käyttäjien palaut-

teen kysyminen olisivat mielestäni tärkeää myös siksi, että käyttäjälähtöisyys 

on avainasemassa jakamistalouden palvelupolun muotoilussa (luku 3.5, 31).  

 

Tutkimusvaiheessa Stickdorn ym. (2018, 97) määrittelevät laadullisen tutki-

mustiedon, käyttäjälähtöisten menetelmien ja määrällisten analyysien olevan 
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palvelumuotoilussa ensisijaisen tärkeitä siksi, että vältyttäisiin olettamuksilta.  

Alustayrittäjällä on vaarana epäonnistua johtuen vääristä toimijoiden rooleista, 

liian varhaisesta markkinoille tulosta tai markkinoiden kehityksen väärästä tul-

kinnasta (TEM 2018, 15).  

 

Osa kehittämisesityksistä ei ole toimeksiantajan päätettävissä olevia asioita, 

mutta ehdotan vähintäänkin miettimään, mitkä ovat yhteistyön keinot ja tavoit-

teet sekä keskustelua tämän opinnäytetyön aiheesta Kristina Sweetin kanssa. 

Työpajojen ja viestinnän lisäksi ehdotan yhteistyötä Xamkin kanssa. Palvelun-

polun ja sovelluksen käyttäjälähtöistä kehittämistä ja muotoilua voidaan tehdä 

esimerkiksi monialaisissa opiskelijaprojekteissa. 

 

7.4 Luotettavuuden analysointi 

Eskola ja Suoranta (2003, 210) määrittelevät kvalitatiivisen tutkimuksen luotet-

tavuuden tärkeimmäksi kriteeriksi tutkimusprosessin sekä tutkijan itsensä. 

Tutkimuksen tekoon liittyy kiinteästi sen luotettavuuden tarkastelu prosessin 

jokaisessa vaiheessa. Laadullisen tutkimuksen aineiston tekstimuoto tuo 

haasteita luotettavuuden mittareiden asettamiselle. Mäkelä (1990) määrittelee 

laadullisen tutkimuksen aineistolle joukon kriteerejä, joita tulisi ottaa huomi-

oon. Näitä ovat aineiston määrä eli riittävyys, sen kattavuus ja yhteiskunnalli-

nen merkittävyys sekä arvioitavuus ja toistettavuus. Kvalitatiivisessa tutkimuk-

sessa on mahdotonta etukäteen määritellä, koska aineistoa on tarpeeksi. Siksi 

aineiston kyllääntymistä ja sen luotettavuutta on analysoitava samanaikaisesti 

sitä mukaa, kun aineistoa kertyy. (Eskola 2003, 214–215; Kananen 2015,115.) 

 

Tämän opinnäytetyön laadullisen tutkimusaineiston riittävyys ei ollut ongelma, 

sillä haastateltavia oli runsaasti ja heiltä sai paljon tietoa. Aineiston analyysis-

sa pyrin olemaan huolellinen ja varmistamaan aineiston kattavuuden tarpeeksi 

monilla, erityyppisten haastateltavien valinnalla. Kattavuus laadullisessa tut-

kimuksessa tarkoittaa sitä, että tulkinnat tehdään koko tutkimusmateriaalista, 

eikä vain satunnaisesti poimien. Aineiston merkittävyys on suhteellinen asia, 

jota tutkijan itsensä tulee kunnioittaa ja puolustaa. (Eskola 2003, 214–215.)  

 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistonkeruu, analyysi ja tulkinta ovat enem-

män tai vähemmän toisiinsa liittyneitä prosesseja, joista muodostuu tutkijan 
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tulkinnan ja tekstin tuottamisen kautta tutkimuksen todellisuus (Eskola & Suo-

ranta 2003, 236). Tutkimusraportin kirjoittaminen on tärkeä taito luotettavuu-

den kannalta. Olen mielestäni hyvä kirjoittamaan ja olen pyrkinyt kuvaamaan 

tarkkaan ja kriittisesti eri tutkimusaineiston keruuseen ja analysointiin liittyviä 

seikkoja. Olen itsekin toiminut maatalousyrittäjänä ja tunnen kohderyhmän 

ongelmat hyvin. Pidin kuitenkin visusti mielessä, että kyse on tutkimuksesta, 

johon omien kokemuksieni ei tulisi antaa vaikuttaa. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta mitataan uskottavuuden, siirrettävyy-

den, varmuuden ja vahvistuvuuden arvioinnilla. Uskottavuus liittyy suoraan 

tutkijaan, eli siihen vastaavatko tutkijan tulkinnat tutkittavien käsityksiä vai on-

ko niissä ristiriitaisuuksia. Siirrettävyys liittyy kysymykseen siitä, onko tutki-

mustuloksista mahdollista tehdä tietyillä ehdoilla yleistyksiä. Varmuudella tar-

koitetaan edelleen tutkijan objektiivisuutta ja vahvistuvuus tarkoittaa sitä, voi-

daanko tutkimuksen tuloksiin saada vahvistusta muista vastaavista tutkimuk-

sista. (Eskola & Suoranta 2003, 211–212.)  

 

Tämä opinnäytetyö ei pysty tarjoamaan yleispäteviä tuloksia tällä vastaaja-

määrällä (67 kpl). Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden kriteeri siirrettävyy-

destä eli se, onko tuloksista mahdollista tehdä yleistyksiä, ei toteudu. Opin-

näytetyön tutkimustulokset ovat mielestäni kuitenkin jossain määrin vertailu-

kelpoisia. Vahvistuvuus on tärkeä luotettavuuden mittari tässä tapauksessa. 

Vahvistuvuutta tarkastellessa selvitetään, voidaanko edellisistä tutkimuksista 

saada vahvistusta saaduille tuloksille, vai onko havaittavissa sattumanvarai-

suuksia tai ristiriitaisuuksia (Kananen 2015, 113). Kyselyn tuloksia vertaamalla 

voidaan todeta, että saaduille tuloksille saatiin jonkin verran vahvistusta muis-

ta tutkimuksista, joten tutkimusta voidaan sanoa kohtuullisen luotettavaksi. 

Opinnäytetyön tutkimuksen uskottavuutta ja objektiivisuutta pyrin vahvista-

maan tarkentamalla ja selventämällä ilmiöitä, käytettyjä määritteitä sekä käsit-

teitä.  

 

Kyselytutkimuksen luotettavuus 

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuuden analysoinnissa käytetään yleensä 

käsitteitä reliabiliteetti ja validiteetti. Validiteetti eli pätevyys perustuu siihen, 

että on kysytty oikeita asioita ja että mittarit ovat oikeita. Tähän voidaan vai-
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kuttaa kyselylomakkeen huolellisella suunnittelulla, perusjoukon määrittelyllä 

sekä edustavan otoksen varmistamisella. Myös korkea vastausprosentti lisää 

validin tutkimuksen onnistumista. (Heikkilä 2014, 27.) Tarkastellessa tutki-

musaineiston edustavuuden riittävyyttä (Heikkilä 2014, 76) on todettava, että 

opinnäytetyön kyselyyn vastanneiden ryhmien kokoja ja ominaisuuksia ei pys-

tytä vertailemaan koko populaation ominaisuuksiin.  

 

Reliabiliteetti eli pätevyys tarkoittaa tuloksen tarkkuutta. Tähän liittyy myös 

oleellisesti tuloksien yleistäminen ja sattumanvaraisuus. Tuloksia tulisi tarkas-

tella aina hyvin huolella ja kriittisesti. Myös eri tilasto-ohjelmien osaaminen on 

tärkeää, jotta tulokset pystytään analysoimaan mahdollisimman tarkkaan. Tu-

loksia ei voida myöskään yleistää, jos poistuma eli vastaajien kato on kovin 

suuri. (Heikkilä 2014, 28.) Tällainen systemaattinen virhe johtaa epävarmaan 

lopputuloksia ja heikentää tutkimuksen reliabiliteettia ja validiteettia. Syste-

maattinen virhe voi johtua kadon lisäksi esimerkiksi siitä, että vastaajat kaunis-

televat asioita tai suorastaan valehtelevat. (Vilkka 2007,153.) 

 

Opinnäytetyön määrällisen tutkimusaineiston tuloksista ei voida tehdä yleis-

tyksiä. Tähän suurimpana syynä ovat opinnäytetyön kyselyn vastaajien pieni 

määrä ja suuri kato. Ristintaulukointien khiin neliö -testausta ei ole voitu suorit-

taa eli tulosten sattumanvaraisuutta ei ole voitu eliminoida. Jäsenrekisterin 

sisältöä en tunne, joten en osaa arvioida sitä, kuinka moni kyselyn vastaanot-

tajista oli aktiivitoimijoita ja kuului potentiaaliseen tutkimuksen kohderyhmään. 

Vastaajien määrään olisi voinut ehkä vaikuttaa sillä, että otantaa olisi tarken-

nettu ja vastaamisesta olisi luvattu jokin palkinto. Kyselykaavake oli myös aika 

pitkä, se on voinut omalta osaltaan vaikuttaa vastaajien määrää. 

 

Määrällisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellessa tulee validiteetin eli pä-

tevyyden määritelmä tärkeämmäksi kuin reliabiliteetti. Validiteetti on edellytys 

reliabiliteetille eli tutkimuksen luotettavuudelle, sillä jos tutkittavat asiat ja mit-

tarit eivät ole oikeita eli valideja, saadaan vääriä tuloksia, vaikka reliabiliteetti 

olisi korkea. (Kananen 2015, 120.) Määrällisen tutkimuksen aineistonkeruussa 

eli kyselykaavakkeessa käytin paljon käytännön esimerkkejä ja kuvauksia ja-

kamistaloudesta, jolloin vastaajan käsitys asiasta vastaisi tutkittavaa asiaa. 

Silti monet vastaajat eivät ymmärtäneet asioiden yhteyksiä tai eroavaisuuksia. 
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Vapaassa vastauskentässä oli kolmelta vastaajalta tullut kommentteja koskien 

jakamistalouden termiä ja sen määritelmää. Voimme tästä päätellä, että osa 

vastaajista sekoitti jakamistalouden liiketoiminnan perinteiseen verkkokaup-

paan tai vertaistalouteen, jossa vaihdanta perustuu tuttujen kesken tehtävään 

toimintaan. Kyselytutkimuksessa tuli yllättäen esiin toinen epätarkka käsite. 

Kotitalouden bruttotulojen kohdassa oli avoimessa vastauskentässä komment-

ti, jossa sanottiin sen olevan epäselvä. Tästä johtuen voimme epäillä, että ko-

titalouden tulojen kohdalla uskottavuuden määritelmä ei ole täysin toteutunut. 

 

Tutkimusmenetelmien ja -prosessin totuuden mukainen ja tarkka kuvaus lo-

pullisessa tutkimusraportissa on myös merkittävä tutkimuksen luotettavuuden 

mittari (Eskola & Suoranta 2003, 219). Olen tehnyt seikkaperäisen kuvauksen 

tutkimusmenetelmistä, aineiston keruusta ja analyyseistä sekä tutkimuksen 

aikataulusta, yhteistyökumppaneiden ja toimeksiantajan roolista sekä omasta 

toiminnastani. Tällä olen pyrkinyt takaamaan tutkimuksen läpinäkyvyyden.  

 

Kaikki haastattelut ja haastateltavien henkilöllisyyteen liittyvät tiedot on käsitel-

ty anonyymisti hyvän tutkimusetiikan mukaisesti. Olen pyrkinyt toimimaan kai-

kessa niin avoimesti ja objektiivisesti kuin mahdollista. Kristina Sweetin esiin-

tyminen omalla nimellään on sovittu hänen kanssaan. Tutkimusaineiston ano-

nyymiys ja vapaaehtoisuus ovat hyvän tieteellisen käytännön mukaisen tutki-

muksen etiikan pääperiaatteita (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

 

Tutkimuksen tulisi aina jollain tavalla viedä yhteiskuntaa eteenpäin ja tuoda 

aiheesta esiin jotain uutta. Tämä ylevä tavoite on tosin hyvin harvinaista saa-

vuttaa opinnäytetyöhön liittyvässä tutkimuksessa. (Kananen 2015, 17.) Oma 

käsitykseni opinnäytetyön tutkimuksen yhteiskunnallisesta merkityksestä kir-

kastui vasta tutkimuksen edetessä. Jos tutkimus toistettaisiin nyt uudestaan, 

tulokset voisivat hyvinkin olla erilaisia, sillä tutkimushenkilöiden mielissä on 

uskoakseni täytynyt tapahtua jotain muutosta. 
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8 LOPUKSI 

Tässä luvussa käyn läpi opinnäytetyöprosessia ja opinnäytetyön lopputulosta 

omasta ja toimeksiantajan näkökulmasta. Lisäksi pohdin vaihtoehtoisia toimin-

tatapoja ja lopuksi esittelen jatkokehittämistoimenpiteitä. 

 

Opinnäytetyön määrällistä tutkimusta ei voida pitää kovin onnistuneena. Saa-

duista tuloksista voidaan kuitenkin tehdä toimeksiantajalle huomionarvoisia 

havaintoja ja johtopäätöksiä. Laadullisen tutkimuksen osuus ja teoria antavat 

toimeksiantajalle lisäymmärrystä jakamistaloudesta, joka on maataloudessa 

vielä kovin vieras. Teorian kautta saatiin myös aineistoa jakamisalustan kehit-

tämiseen ja toimenpide-ehdotuksia toimeksiantajalle. 

 

Toivon, että opinnäytetyön tuloksena maatalousyrittäjät ammattiryhmänä ym-

märtäisivät paremmin jakamistalouden mahdollisuuksia. Tutkimusongelmaan 

eli kysymykseen siitä, millaisia kokemuksia ja odotuksia maatalousyrittäjillä on 

jakamistaloudesta, saatiin hieman valaistusta. Pääsääntöisesti kokemukset 

olivat hyviä ja suhtautuminen positiivista. Kohderyhmässä oli laadultaan hyviä 

potentiaalisia palveluntuottajia kuitenkin liian vähän jakamistalouden näkökul-

masta. Muihin tärkeisiin kysymyksiin, kuten ajurit ja hidasteet, saatiin vahvis-

tusta vertailemalla tuloksia muihin vastaaviin tutkimuksiin.  

 

Jos tekisin tutkimuksen uudelleen, pyrkisin takaamaan kysymysten ja käsittei-

den ymmärtämistä ja lisäämään validiteettia. Kyselyn vastaajamäärien lisää-

miseksi olisi voinut lisätä jäsenviestintää tutkimuksenteosta. Jatkotutkimusai-

heena ehdotan, että tutkimus toistetaan myöhemmin. Olisivatko tulokset eri-

laisia, jos tutkimus toistettaisiin parin vuoden päästä valtakunnallisesti? Löy-

tyisikö maakunnallisia eroja, olisiko aika muuttanut käsityksiä ja jakamistalous 

lisääntynyt maataloudessa? Hyviä jatkotutkimusaiheita ovat käyttäjälähtöiset 

kehittämistutkimukset, joilla selvitettäisiin eri keinoja jakamistalouden edistä-

miseksi ja käytäntöön viemiseksi maatiloilla. Itse koen hyötyneeni opinnäyte-

työn tekemisestä sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti paljon. Tutkimuk-

sellisuus on heikkouteni ja sitä olen päässyt harjoittamaan opinnäytetyön te-

kemisessä. Prosessi on ollut miellyttävä, sillä opinnäytetyön aihe on ollut in-

nostava.  
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Liite 1 

Questions for Kristina Sweet, the CEO of SKED 
 
How did you come up with the idea of Sked? 
How did you decide the name Sked?  
Does it mean something? 
What is the purpose and mission of Sked?  
What needs does it meet?  
 
What acquirements do you wish for your service providers?  
What kind of skills or resources do you wish the service providers would 
have?  
What do you wish from the users? 
 
How do you assure the reliability of the users who rent machinery?  
How do you verify that users have the skills to use the machinery properly and 
safely?  
How do you assure the service providers that their property is safe, that it 
won´t get broken or stolen?  
Do the service providers have to have specific insurance for the machinery 
they are renting?  
What about the storage sharing, do the users have to have a specific insur-
ance or is it the service provider´s responsibility? 
 
In your opinion, what are the main drivers or reasons in participation of shar-
ing economy (like in Sked case the machinery, storage and workers)? 
In your opinion, what are the main inhibitors in people´s participation of shar-
ing economy? 
 
What means do you use to strengthen the trust between users and service 
providers? 
What do you think about the future of sharing economy in agriculture in Fin-
land?  
How will it change in the future, in your opinion?  
What needs to be done to increase sharing in society? 
Do you have something you would like to say about sharing economy? 
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Teemahaastattelun kysymykset  

Teema 1: Jakamistalouden käsite ja kokemukset jakamistaloudesta 
 
Mitä teille tulee mieleen termistä jakamistalous? 
Mitä jakamistalouden yrityksiä te tunnette (tai osaatte nimetä)? 
Mitä mieltä olette näistä yrityksistä? 
 
Mitä palveluja olette itse käyttäneet? 
Millaisia nämä kokemukset ovat olleet? 
Millaisissa tilanteissa olisitte valmiita käyttämään jakamispalveluita? 
Oletteko itse toimineet palveluntarjoajana? Mitä palveluja olette tarjonneet? 
Millä alustalla olette tarjonneet palveluja? 
 
Teema 2: Maatilan resurssit 
 
Mitä maatilatalouden resursseja teillä on mitkä ovat ns. vajaakäytöllä? 
Mitä yksityistalouden resursseja teillä on? 
 
Teema 3: Halukkuus jakamiseen ja odotukset vastineesta sekä mahdolli-
set hidasteet ja ajurit osallistua jakamistalouteen 
 
Mitä olisitte mahdollisesti itse valmis jakamaan? 
Mitä haluaisitte vastineeksi jakamisesta? 
Mitkä asiat voisivat toimia esteenä jakamiselle?  
Mitkä asiat voisivat toimia kannustimina jakamiseen? 
 
Teema 4: Tulevaisuuden odotukset 
 
Mitä hyötyä jakamisesta voisi olla? 
Mitä haittaa jakamisesta voisi olla? 
Millaisena näet jakamistalouden merkityksen tulevaisuudessa? 
 
Mielipideväittämät 
Mitä mieltä olette väittämistä: 
Jakamistalous on veronkiertoa? 
Jakamistalous vääristää kilpailua? 
Jakamistalous tuo etua kaikille osapuolille? 
Jakamistalous lisää palvelun laatua ja saatavuutta? 
Jakamistalous lisää tuloeroja? 
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JAKAUMATAULUKOT 
 
Taulukko 7. Kysymys 1. Onko tilalla ollut maataloustoimintaa vuonna 2017- 2018? (n=71) 

  n= 71 % vastanneista (n=71) 

Kyllä 67 94,37 % 

Ei 4 5,63 % 

Yhteensä 71 100,00 % 

 
 
Taulukko 8. Kysymys 3. Maatilan päätuotanto ja sivuelinkeinot (n= 67) 

Tuotan-
tosuunta  

Päätuo-
tanto 

Si-
vuelin-
keino Yht: 

% Kaikesta 
päätuotan-
nosta n=86 

Päätuotan-
non % kai-
kista vasta-

uksista 
n=153 

% Sivuelin-
keinoista 
=67 

Sivuelin-
keinon % 
kaikista 
vastauk-

sista 
n=153 

Lypsykarja 

12 - 12 13,95 % 7,84 %     

100 % -           

Lihakarja 

8 2 10 9,30 % 5,23 % 2,99 % 1,31 % 

80 % 20 %           

Sikatila 

2 - 2 2,33 % 1,31 %     

100 % -           

Siipikarja 

1 - 1 1,16 % 0,65 %   
 100 % -           

Lammas 

1 1 2 1,16 % 0,65 % 1,49 % 0,65 % 

50 % 50 %           

Viljanviljely 

11 5 16 12,79 % 7,19 % 7,46 % 3,27 % 

68,75 % 31,25 %           

Puutarhakas-
vien viljely 

10 - 10 11,63 % 6,54 %     

100 % -           

Muu kasvin-
viljely 

14 9 23 16,28 % 9,15 % 13,43 % 5,88 % 

60,87 % 39,13 %           

Metsätalous 

20 36 56 23,26 % 13,07 % 53,73 % 23,53 % 

35,71 % 64,29 %           

Kotieläintila 

2 - 2 2,33 % 1,31 %     

100 % -           

Hevostila 

1 - 1 1,16 % 0,65 %     

100 % -           

Kalatalous 

- - -         

- -           

Muu, mikä? 

4 14 18 4,65 % 2,61 % 20,90 % 9,15 % 

22,22 % 77,78 %           

                

Yhteensä 86 67 153 100,00 % 56,21 % 100,00 % 43,79 % 

 

  



 

Liite 4/2 

Taulukko 9. Kysymys 5. Käykö joku maatilalta muualla tilan ulkopuolella töissä? (n=67) 

  Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

Kyllä 31 46,27 % 

Ei 36 53,73 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

 

Taulukko 10. Kysymys 6. Käykö tilalla ulkopuolista palkattua työvoimaa? (n=67) 

  Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

Kyllä 18 26,87 % 

Ei 49 73,13 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

 

Taulukko 11. Kysymys 7. Vastaajan asuinkunta (n= 67) 

Asuinkunta  Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

Enonkoski 2 2,98 % 

Heinävesi 1 1,49 % 

Hirvensalmi 0 0 % 

Joroinen 2 2,98 % 

Juva 9 13,43 % 

Kangasniemi 3 4,48 % 

Mikkeli 14 20,9 % 

Mäntyharju 5 7,46 % 

Pertunmaa 2 2,99 % 

Pieksämäki 7 10,45 % 

Puumala 1 1,49 % 

Rantasalmi 6 8,96 % 

Savonlinna 12 17,91 % 

Sulkava 3 4,48 % 

Yhteensä 67 100 % 

 

Taulukko 12. Kysymys 8. Vastaajan sukupuoli (n=67) 

Sukupuoli  
 

Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

Nainen 20 29,85 % 

Mies 47 70,15 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

 

Taulukko 13. Kysymys 9. Vastaajan ikä (n= 67) 

Ikäluokka 
  

n= 67 % vastanneista (n=67) 

18–25 0 0 % 

26–40 16 23,88 % 

41–50 13 19,4 % 

51–60 33 49,26 % 

61– 5 7,46 % 

Yhteensä 67 100 % 
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Taulukko 14. Kysymys 10. Vastaajan koulutus (n=67) 

Koulutusaste  n= 67 % vastanneista 
(n=67) 

perusaste (kansa-, keski- tai peruskoulu) 2 2,98 % 

keskiaste (ammatillinen tai ylioppilastutkinto) 31 46,27 % 

alin korkeakouluaste (ei ammattikorkeakoulu) 12 17,91 % 

alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu, korkea-
koulu) 

11 16,42 % 

ylempi korkeakouluaste (yliopistotason tutkinnot) 11 16,42 % 

tutkijakoulutusaste (lisensiaatti, tohtorintutkinnot) 0 0 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

Koulutusaste 26–
40 v 

41–
50 
v. 

51–
60 
v. 

Yli 
60 
v.- 

Yhteensä 

perusaste (kansa-, keski- tai peruskoulu) 0 0 1 1 2 

keskiaste (ammatillinen tai ylioppilastutkinto) 8 4 18 1 31 

alin korkeakouluaste (ei ammattikorkeakoulu) 2 4 5 1 12 

alempi korkeakouluaste (ammattikorkeakoulu, 
korkeakoulu) 

4 2 4 1 11 

ylempi korkeakouluaste (yliopistotason tutkinnot) 2 3 5 1 11 

tutkijakoulutusaste (lisensiaatti, tohtorintutkinnot) 0 0 0 0 0 

      

Yhteensä 16 13 33 5 67 

 
Taulukko 15. Kysymys 11. Vastaajan kielitaito (n=67)  

Kieli 
 

Lukumäärä % kaikista % vastanneista (n=67) 

suomi 67 40,85 % 100 % 

ruotsi 27 16,46 % 40,3 % 

englanti 50 30,49 % 74,63 % 

venäjä 4 2,44 % 5,97 % 

saksa 10 6,10 % 14,93 % 

ranska 3 1,83 % 4,48 % 

muu, mikä? Thaimaa, 

Sauvvoo ja karjaloo, italia 
3 1,83 % 4,48 % 

Yhteensä 164 100,00 %   

 
Taulukko 16. Kysymys 13. Kotitalouden koko (n=67) 

Kotitalouden koko (henkilöä) Lukumäärä % vastanneista (n=67) 

1 8 11,94 % 

2 24 35,82 % 

3 12 17,91 % 

4 15 22,39 % 

5 5 7,46 % 

6 2 2,99 % 

7 1 1,49 % 

Yhteensä 67 100,00 % 

   

keskiarvo 2,93 henkilöä per talous 

moodi 2 henkilöä per talous 

mediaani 3 henkilöä per talous 

keskihajonta 1,36 henkilöä per talous 
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Taulukko 17. Kysymys 14. Verkossa toimivat jakamispalvelut, niiden tuntemus ja käyttökokemus (n=67) 

Verkossa toimiva palvelu 

"Olen ollut 
ostajana 

verkossa" 
Vastausten 
lukumäärä 

% vastaajista 
(n=67) 

"Olen toiminut 
palveluntarjoajana 
verkossa" Vastaus-

ten lukumäärä 
% vastaa-

jista (n=67) 

"Olen kuullut, 
mutten ole käyttä-
nyt verkkopalve-
lua" Vastausten 

lukumäärä 
% vastaajista 

(n=67) 

"En tunne 
ollenkaan" 
Vastausten 
lukumäärä 

% vastaajista 
(n= 67) 

Vastauksia 
yhteensä  

Tavaroiden myyminen ja ostaminen yksi-
tyishenkilöiltä (esim. Huutokaupat.com, 
EBay, Facebook–kirppikset, Huuto.net, 
Tori.fi) 48 71,64 % 25 37,31 % 15 22,39 % -  -  88 
Tavaroiden lainaaminen tai vuokraaminen 
yksityishenkilöltä verkossa (esim. Lainata-
vara.fi, Facebook) 6 8,96 % 4 5,97 % 37 55,22 % 25 37,31 % 72 
Yksityisten tarjoamat kyytipalvelut (esim. 
Über, Kyydit.net, Kimppa.net) 4 5,97 % -   - 51 76,12 % 15 22,39 % 70 
Yksityisten tarjoamat majoituspalvelut 
(esim. Airbnb, couchsurfing) 11 16,42 % 5 7,46 % 45 67,16 % 12 17,91 % 73 
Yksityisten tarjoamat ateriapalvelu ja yhteis-
ruokailut (esim. ravintolapäivä, Eatwith.com) 5 7,46 % 1 1,49 % 40 59,70 % 23 34,33 % 69 
Yksityisten tarjoamat työsuoritukset (esim. 
suoratyö.fi, aikapankit) 1 1,49 % -  -  36 53,73 % 32 47,76 % 69 
Digitaaliset tuotteet suoratoistona (esim. 
Spotify, Netflix, Youtube) 38 56,72 % 4 5,97 % 22 32,84 % 5 7,46 % 69 
Joukkorahoitus (esim. Invesdor, pankkien 
joukkorahoitus, Facebookin keräykset) 3 4,48 % -  -  42 62,69 % 23 34,33 % 68 
Yksityisten tarjoamat elämyspalvelut ver-
kossa (esim. Cosyfinland) -   - -   - 26 38,81 % 42 62,69 % 68 

Yksityishenkilöiden tarjoamat hoivapalvelut 5 7,46 % -  -  35 52,24 % 28 41,79 % 68 
Osaamisen tarjonta tai asiantuntijapalvelut 
(esim. blogit, Wikipedia) 31 46,27 % 1 1,49 % 27 40,30 % 9 13,43 % 68 
Työkoneen tai kulkuneuvon vuokraus yksi-
tyishenkilöltä 9 13,43 % 4 5,97 % 38 56,72 % 19 28,36 % 70 
Ravintoloiden ja kauppojen ylijäämäruoan 
myynti ja osto (esim. ResQ.fi) 3 4,48 % -  -  40 59,70 % 25 37,31 % 68 

Yhteensä 164   44   454   258   920 

% kaikista  17,83 %   4,78 %   49,35 %   28,04 %   100,00 % 

  



 

Liite 4/5 

Taulukko 18. Kysymys 18. Yksityistalouden ja maatalouden resurssit (N=67) 

Resurssit 
Yksityistalou-

dessa  
% kaikis-

ta 
% vastanneista (n= 

67) 
Maatilatalou-

dessa 
% kai-
kista 

% vastanneista 
(n= 67) Yhteensä 

% kai-
kista 

Asuinkiinteistöt (myös pi-
hapiirin rakennukset, kuten 
pihasaunat, varastot, aitat) 

55 9,93 % 82,09 % 34 6,14 % 50,75 % 89 16,06 % 

61,8 %     38,2 %         

Lomakiinteistöt (mökit) 
32 5,78 % 47,76 % 10 1,81 % 14,93 % 42 7,58 % 

76,19 %     23,81 %         

Tuotantokiinteistöt (nave-
tat, varastot, ladot, tallit 
yms.) 

4 0,72 % 5,97 % 64 11,55 % 95,52 % 68 12,27 % 

5,88 %     94,12 %         

Kulkuneuvot (autot, kuor-
ma-autot, moottorikelkat 
jne.) 

45 8,12 % 67,16 % 38 6,86 % 56,72 % 83 14,98 % 

54,22 %     45,78 %         

Työkoneet (puimurit, kaivu-
rit yms.) 

3 0,54 % 4,48 % 55 9,93 % 82,09 % 58 10,47 % 

5,17 %     94,83 %         

Vesikulkuneuvot (veneet, 
kanootit yms.) 

39 7,04 % 58,21 % 7 1,26 % 10,45 % 46 8,30 % 

84,78 %     15,22 %         

Pellot, metsät ja muut maa-
alueet 

16 2,89 % 23,88 % 61 11,01 % 91,04 % 77 13,90 % 

20,78 %     79,22 %         

Pientyökalut (klapikoneet, 
moottorisahat jne.) 

25 4,51 % 37,31 % 62 11,19 % 92,54 % 87 15,70 % 

28,74 %     71,26 %         

Muu, mikä? (Laulutaito, 
lausunta, tarinointi, tanssi-
taito, kaivuri, hevoset) 

3 0,54 % 4,48 % 1 0,18 % 1,49 % 4 0,72 % 

75 %     25 %         

Yhteensä 222 40,07 %   332 59,93 %   554 100,00 % 

Vastanneita  67               
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Taulukko 19. Kysymys 20. Mitä palveluja pystyisitte tarjoamaan? (n= 67) 

Palvelu 
1 Pystyisin 
tarjoamaan 

2 Ehkä 
pystyisin 

tarjoamaan 

3 En pys-
tyisi tar-
joamaan 

En osaa 
sanoa Yhteensä 

Kyydityspalvelut omalla kulkuneuvolla 

11 30 22 4 67 

16,42 % 44,78 % 32,83 % 5,97 %   

Hoito- ja hoivapalvelut (esimerkiksi lasten-
hoito, eläinten hoito) 

7 18 41 1 67 

10,45 % 26,87 % 61,19 % 1,49 %   

Työapu rakennustöihin, metsätöihin jne 

16 27 22 2 67 

23,88 % 40,3 % 32,84 % 2,98 %   

Pientyösuoritukset (kotityöt, siivous yms.) 

6 23 35 3 67 

8,95 % 34,33 % 52,24 % 4,48 %   

Ateriapalvelut (yhteisruokailun järjestämi-
nen omassa yksityiskodissa) 

4 9 52 2 67 

5,97 % 13,43 % 77,61 % 2,99 %   

Elämyspalvelut 

6 24 33 4 67 

8,96 % 35,82 % 49,25 % 5,97 %   

Yhteensä 50 131 205 16 402 

% kaikista 12,44 % 32,59 % 51,00 % 3,98 % 100,00 % 

 
 
Taulukko 20. Kysymys 21. Mitä palveluja olisitte valmis jakamaan? (n=67) 

Palvelu 

1 Olisin 
valmis ja-
kamaan 

2 Ehkä oli-
sin valmis 
jakamaan 

3 En olisi 
valmis 

jakamaan 
En osaa 
sanoa Yhteensä 

Kyydityspalvelut omalla kulkuneuvolla 

11 24 3 7 45 

24,44 % 53,33 % 6,67 % 15,56 %   

Hoito- ja hoivapalvelut (esimerkiksi las-
tenhoito, eläinten hoito) 

5 14 3 4 26 

19,23 % 53,85 % 11,54 % 15,38 %   

Työapu rakennustöihin, metsätöihin jne 

14 23 2 6 45 

31,11 % 51,11 % 4,45 % 13,33 %   

Pientyösuoritukset (kotityöt, siivous 
yms.) 

7 14 2 9 32 

21,87 % 43,75 % 6,25 % 28,13 %   

Ateriapalvelut (yhteisruokailun järjestä-
minen omassa yksityiskodissa) 

4 6 2 3 15 

26,67 % 40 % 13,33 % 20 %   

Elämyspalvelut 

10 16 1 7 34 

29,41 % 47,06 % 2,94 % 20,59 %   

Yhteensä 51 97 13 36 197 

% kaikista 25,89 % 49,24 % 6,60 % 18,27 % 100,00 % 
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Taulukko 21. Kysymys 22. Mitä haluaisitte vastineeksi jakamisesta? (Vastaajina ne, jotka 
ilmoittivat olemassa olevista resursseista). 

Resurssi  

Rahaa tai 
muuta ta-
loudellista 

etua 

Vastapalveluk-
sen tai työsuo-

rituksen 

Sosiaalisia 
kontakteja 

ja verkostoi-
tumista 

En haluaisi 
välttämättä 

mitään 
En osaa 
sanoa 

Yhteen-
sä 

Asuinkiinteistöt 
(myös pihapiirin 
rakennukset, kuten 
pihasaunat, varas-
tot, aitat) 

30 15 5 - 4 54 

55,55 % 27,78 % 9,26 % - 7,41 %   

Lomakiinteistöt 
(mökit) 

33 6 4 - 3 46 

71,74 % 13,04 % 8,7 % - 6,52 %   

Tuotantokiinteistöt 
(navetat, varastot, 
ladot, tallit yms.) 

37 18 3 1 3 62 

59,68 % 29,03 % 4,84 % 1,61 % 4,84 %   

Kulkuneuvot (au-
tot, kuorma-autot, 
moottorikelkat jne.) 

44 23 3 1 9 80 

55 % 28,75 % 3,75 % 1,25 % 11,25 %   

Työkoneet (puimu-
rit, kaivurit yms.) 

34 24 1 - 3 62 

54,84 % 38,71 % 1,61 % - 4,84 %   

Vesikulkuneuvot 
(veneet, kanootit 
yms.) 

24 6 2 2 4 38 

63,16 % 15,79 % 5,26 % 5,26 % 10,53 %   

Pellot, metsät ja 
muut maa-alueet 

50 22 6 1 12 91 

54,94 % 24,18 % 6,59 % 1,1 % 13,19 %   

Pientyökalut (kla-
pikoneet, mootto-
risahat jne.) 

34 20 4 - 3 61 

55,74 % 32,78 % 6,56 % - 4,92 %   

Kyydityspalvelut 

33 17 7 1 5 63 

52,38 % 26,98 % 11,11 % 1,59 % 7,94 %   

Hoivapalvelut (las-
tenhoito, eläinten 
hoito) 

16 8 6 1 3 34 

47,06 % 23,53 % 17,65 % 2,94 % 8,82 %   

Työapu rakennus-
töihin, metsätöihin 
jne 

34 27 3 - 3 67 

50,74 % 40,3 % 4,48 % - 4,48 %   

Pientyösuoritukset 
(kotityöt, siivous 
yms.) 

18 11 5 - 7 41 

43,9 % 26,83 % 12,2 % - 17,07 %   

Ateriapalvelut, 
yhteisruokailun 
järjestäminen yksi-
tyiskodissa 

11 4 2 - 2 19 

57,89 % 21,05 % 10,53 % - 10,53 %   

Elämyspalvelut 

26 10 5 - 5 46 

56,52 % 21,74 % 10,87 % - 10,87 %   

Muu, mikä? Kaivu-
ri 

2 1 1 - 1 5 

40 % 20 % 20 % - 20 %   

Yhteensä 426 212 57 7 67 769 

% kaikista 55 % 28 % 7 % 1 % 9 % 100 % 
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Taulukko 22. Kysymys 23. Mitä jakamispalveluja olisitte itse valmis käyttämään? (n=67) 

Palvelu 
Voisin 
käyttää 

Voisin 
harkita 

käyttäväni 
En käyt-

täisi 
En osaa 
sanoa Yhteensä 

Asuinkiinteistön vuokraus yksityishenki-
löltä 

15 22 21 9 67 

22,39 % 32,84 % 31,34 % 13,43 %   

Lomakiinteistön vuokraus yksityishenki-
löltä 

32 28 5  2 67 

47,76 % 41,79 % 7,46 % 2,99 %   

Tuotantokiinteistön vuokraus yksityis-
henkilöltä 

12 26 19 10 67 

17,91 % 38,81 % 28,36 % 14,92 %   

Kulkuneuvojen vuokraus yksityishenki-
löltä 

16 31 14 6 67 

23,88 % 46,27 % 20,9 % 8,95 %   

Työkoneiden vuokraus yksityishenkilöltä 

20 40 2 5 67 

29,85 % 59,7 % 2,99 % 7,46 %   

Vesikulkuneuvojen vuokraus yksityis-
henkilöltä 

18 32 11 6 67 

26,87 % 47,76 % 16,42 % 8,95 %   

Peltojen, metsien ja muiden maa-
alueiden vuokraus yksityishenkilöltä 

25 23 11 8 67 

37,31 % 34,33 % 16,42 % 11,94 %   

Pientyökalujen vuokraus yksityishenkilöl-
tä 

18 34 9 6 67 

26,87 % 50,75 % 13,43 % 8,95 %   

Yksityishenkilön tarjoama kyydityspalve-
lua 

20 26 14 7 67 

29,85 % 38,81 % 20,89 % 10,45 %   

Yksityishenkilön tarjoama hoivapalvelua 

17 30 12 8 67 

25,37 % 44,78 % 17,91 % 11,94 %   

Yksityishenkilön tarjoama työapu raken-
nustöihin, metsätöihin jne. 

24 36 5 2 67 

35,82 % 53,73 % 7,46 % 2,99 %   

Yksityishenkilön tarjoama pientyöapua 
(kotityöt, siivous yms.) 

19 37 7 4 67 

28,36 % 55,22 % 10,45 % 5,97 %   

Yksityishenkilön tarjoamat ateriapalvelut 
tai yhteisruokailu yksityiskodissa 

15 24 20 8 67 

22,39 % 35,82 % 29,85 % 11,94 %   

Yksityishenkilön tarjoamat hoivapalvelut 
(lastenhoito, eläinten hoito) 

17 27 15 8 67 

25,3 7 % 40,3 % 22,39 % 11,94 %   

Yksityishenkilön tarjoamat elämyspalve-
lut 

19 28 12 8 67 

28,36 % 41,79 % 17,91 % 11,94 %   

Yhteensä 287 444 177 97 1005 

% kaikista 28,56 % 44,18 % 17,61 % 9,65 % 100,00 % 
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Taulukko 23. Kysymys 24. Mitkä asiat voisivat mielestänne toimia itsellenne esteenä jakamis-
talouteen osallistumiselle palveluntarjoajana? (n=67)  

Asia, joka voi toimia esteenä n 
% vastauksista 

(n= 67) 
% kaikista 
(n= 233) 

minulla ei ole resursseja, mitä voisin jakaa 14 20,9 % 6,01 % 

minulla ei ole vajaakäytöllä olevia resursseja 19 28,36 % 8,15 % 

minulla ei ole taloudellista tarvetta 10 14,93 % 4,29 % 

ei kiinnosta 8 11,94 % 3,43 % 

ei ole aikaa 31 46,27 % 13,30 % 

en jaksa 19 28,36 % 8,15 % 

osaamiseni ei riitä 11 16,42 %  4,72 % 

en halua jakaa omaisuuttani 10 14,93 % 4,29 % 

en tiedä, miten voisin osallistua 16 23,88 % 6,87 % 

heikot tietoliikenneyhteydet ovat esteenä 5 7,46 % 2,15 % 

minulla ei ole tarvittavia laitteita (älypuhelin, tieto-
kone) 2 2,99 % 0,86 % 

en osaa käyttää teknisiä sovelluksia 3 4,48 % 1,29 % 

syrjäinen sijainti estää jakamisen (majoitus) 11 16,42 % 4,72 % 

jakamisesta on mielestäni liikaa vaivaa siitä saata-
vaan hyötyyn nähden 22 32,84 % 9,44 % 

mielestäni lainsäädäntö estää jakamisen 6 8,96 % 2,58 % 

en luota tuntemattomiin 14 20,9 % 6,01 % 

pelkään että omaisuuteni rikkoutuu 25 37,31 % 10,73 % 

minulla ei ole mitään esteitä osallistua jakamiseen 4 5,97 % 1,72 % 

jokin muu, mikä? ”Ikäni ja vaivani, nykyihmisten 
välinpitämättömyys, ei halua jakaa” 3 4,48 % 1,29 % 

Yhteensä 233   100,00 % 

 
Taulukko 24. Kysymys 25.  Ajurien tärkeysjärjestys. (n=67) 

Tärkeysjär-
jestysnu-

mero 

Resurssien tar-
kempi hyödyntämi-

nen 
Ympäristönsuojelu 
ja kestävä kehitys 

Taloudelliset teki-
jät 

Sosiaaliset tekijät ja 
verkostoituminen 

 määrä  määrä  määrä  määrä  

1 11 16,42 % 6 8,96 % 46 68,66 % 4 5,97 % 

2 30 44,78 % 12 17,91 % 12 17,91 % 13 19,4 % 

3 12 17,91 % 21 31,34 % 7 10,45 % 27 40,3 % 

4 14 20,9 % 28 41,79 % 2 2,99 % 23 34,33 % 

Yhteensä 67 100,00 % 67 100,00 % 67 100,00 % 67 100,00 % 
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Taulukko 25. Kysymys 27. Mielipideväittämät jakamistaloudesta (n=67) 

Väittämä  

Täysin 
samaa miel-

tä 
Samaa 
mieltä 

Ei samaa 
eikä eri 
mieltä Eri mieltä 

Täysin 
eri mieltä 

En osaa 
sanoa Yhteensä 

Jakamistalous tuo taloudellista hyötyä 
kaikille osapuolille 

11 32 19 2 - 3 67 

16,42 % 47,76 % 28,36 % 2,98 % - 4,48 %   

naiset 20,00 % 55,00 % 10,00 % 5,00 % - 10,00 % 100,00 % 

miehet 14,89 % 44,68 % 36,17 % 2,13 % - 2,13 % 100,00 % 

Jakamistalous parantaa tuotteiden ja 
palveluiden saatavuutta 

11 36 16 1 - 3 67 

16,42 % 53,73 % 23,88 % 1,49 % - 4,48 % 
 naiset 30,00 % 50,00 % 5,00 % 5,00 % - 10,00 % 100,00 % 

miehet 10,64 % 55,32 % 31,91 % 0,00 % - 2,13 % 100,00 % 

Jakamistalous parantaa tuotteiden ja 
palveluiden palvelutasoa 

4 23 25 7 1 7 67 

5,97 % 34,33 % 37,31 % 10,45 % 1,49 % 10,45 % 
 naiset 5,00 % 25,00 % 45,00 % 5,00 % 5,00 % 15,00 % 100,00 % 

miehet 6,38 % 38,30 % 34,04 % 12,77 % - 8,51 % 100,00 % 

Jakamistalous lisää sosiaalisuutta ja 
vähentää yksinäisyyttä 

14 36 11 1 - 5 67 

20,9 % 53,73 % 16,42 % 1,49 % - 7,46 % 
 naiset 25,00 % 40,00 % 20,00 % 0,00 % - 15,00 % 100,00 % 

miehet 19,15 % 59,57 % 14,89 % 2,13 % - 4,26 % 100,00 % 

Jakamistalous edistää ihmisten välis-
tä tasa-arvoa ja solidaarisuutta 

5 25 28 5 - 4 67 

7,46 % 37,32 % 41,79 % 7,46 % - 5,97 % 
 naiset 10,00 % 35,00 % 30,00 % 10,00 % - 15,00 % 100,00 % 

miehet 6,38 % 38,30 % 46,81 % 6,38 % - 2,13 % 100,00 % 

Jakamistalous aiheuttaa kilpailun 
vääristymistä 

3 14 17 17 7 9 67 

4,48 % 20,9 % 25,37 % 25,37 % 10,45 % 13,43 % 
 naiset 5,00 % 25,00 % 10,00 % 30,00 % 10,00 % 20,00 % 100,00 % 

miehet 4,26 % 19,15 % 31,91 % 23,40 % 10,64 % 10,64 % 100,00 % 

Jakamistalous on veronkiertoa 

2 6 14 23 14 8 67 

2,98 % 8,95 % 20,9 % 34,33 % 20,9 % 11,94 % 
 naiset - 15,00 % - 40,00 % 20,00 % 25,00 % 100,00 % 

miehet 4,26 % 6,38 % 29,79 % 31,91 % 21,28 % 6,38 % 100,00 % 

Jakamistalous säästää luonnonvaroja 

10 35 16 3 - 3 67 

14,92 % 52,24 % 23,88 % 4,48 % - 4,48 % 
 naiset 15,00 % 60,00 % 15,00 % 5,00 % - 5,00 % 100,00 % 

miehet 14,89 % 48,94 % 27,66 % 4,26 % - 4,26 % 100,00 % 

Jakamistalous tulee lisääntymään 
tulevaisuudessa 

7 33 14 4 2 7 67 

10,45 % 49,25 % 20,9 % 5,97 % 2,98 % 10,45 % 
 naiset 10,00 % 60,00 % 10,00 % 0,00 % 5,00 % 15,00 % 100,00 % 

miehet 10,64 % 44,68 % 25,53 % 8,51 % 2,13 % 8,51 % 100,00 % 

Yhteensä 67 240 160 63 24 49 603 

% kaikista 11,11 % 39,80 % 26,53 % 10,45 % 3,98 % 8,13 % 100,00 % 
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Taulukko 26. Vertailu ikäryhmät ja kysymys 14 (jakamistalouden tuntemus) 

Tavaroiden myyminen ja 
ostaminen yksityishenkilöil-
tä (esim. Huutokaupat.com, 
EBay, Facebook–kirppikset, 

Huuto.net, Tori.fi) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 13 7 2 0 22 
41–50 v. 8 5 3 0 16 
51–60 v. 24 13 8 0 45 
Yli 61 v. 3 - 2 0 5 

Yhteensä 48 25 15 0 88 
Tavaroiden lainaaminen tai 
vuokraaminen yksityishen-
kilöltä verkossa (esim. Lai-

natavara.fi, Facebook) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 4 4 6 7 21 
41–50 v. - - 7 6 13 
51–60 v. 2 - 20 11 33 
Yli 61 v. - - 4 1 5 

Yhteensä 6 4 37 25 72 
Yksityisten tarjoamat kyyti-
palvelut (esim. Über, Kyy-

dit.net, Kimppa.net) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 1 - 10 5 16 
41–50 v. - - 11 4 15 
51–60 v. 3 - 25 6 34 
Yli 61 v. - - 5 0 5 

Yhteensä 4 - 51 15 70 
Yksityisten tarjoamat majoi-
tuspalvelut (esim. Airbnb, 

couchsurfing) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 3 3 8 4 18 
41–50 v. 1 - 11 2 14 
51–60 v. 7 2 21 6 36 
Yli 61 v. - - 5 0 5 

Yhteensä 11 5 45 12 73 
Yksityisten tarjoamat ate-

riapalvelu ja yhteisruokailut 
(esim. ravintolapäivä, Eat-

with.com) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 1 1 8 7 17 
41–50 v. - - 7 6 13 
51–60 v. 4 - 22 8 34 
Yli 61 v. - - 3 2 5 

Yhteensä 5 1 40 23 69 
Yksityisten tarjoamat työ-
suoritukset (esim. suora-

työ.fi, aikapankit) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. - - 5 11 16 
41–50 v. - - 5 8 13 
51–60 v. 1 - 24 10 35 
Yli 61 v. - - 2 3 5 

Yhteensä 1 - 36 32 69 
Digitaaliset tuotteet suora-

toistona (esim. Spotify, 
Netflix, Youtube) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 13 2 2 1 18 
41–50 v. 6 1 6 0 13 
51–60 v. 19 1 10 3 33 
Yli 61 v. - - 4 1 5 

Yhteensä 38 4 22 5 69 
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Joukkorahoitus (esim. In-
vesdor, pankkien joukkora-
hoitus, Facebookin keräyk-

set) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 1 - 11 4 16 
41–50 v. - - 8 5 13 
51–60 v. 2 - 20 12 34 
Yli 61 v.- - - 3 2 5 
Yhteensä 3 - 42 23 68 

Yksityisten tarjoamat elä-
myspalvelut verkossa 

(esim. Cosyfinland) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. - - 8 8 16 
41–50 v. - - 4 9 13 
51–60 v. - - 12 22 34 
Yli 61 v.- - - 2 3 5 
Yhteensä - - 26 42 68 

Yksityishenkilöiden tarjoa-
mat hoivapalvelut 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 2 - 8 6 16 
41–50 v. - - 6 7 13 
51–60 v. 2 - 19 13 34 
Yli 61 v.- 1 - 2 2 5 
Yhteensä 5 - 35 28 68 

Osaamisen tarjonta tai asi-
antuntijapalvelut (esim. 

blogit, Wikipedia) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 9 - 5 2 16 
41–50 v. 3 - 8 2 13 
51–60 v. 18 1 11 4 34 
Yli 61 v.- 1 - 3 1 5 
Yhteensä 31 1 27 9 68 

Työkoneen tai kulkuneuvon 
vuokraus yksityishenkilöltä 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 4 3 8 4 19 
41–50 v. 1 - 9 3 13 
51–60 v. 4 1 17 11 33 
Yli 61 v.- - - 4 1 5 
Yhteensä 9 4 38 19 70 

Ravintoloiden ja kauppojen 
ylijäämäruoan myynti ja 

osto (esim. ResQ.fi) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut palve-
luntarjoajana ver-

kossa 

Olen kuullut, mut-
ten ole käyttänyt 
verkkopalvelua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

26–40 v. 1 - 7 8 16 
41–50 v. - - 8 5 13 
51–60 v. 2 - 21 11 34 
Yli 61 v. - - 4 1 5 

Yhteensä 3 - 40 25 68 
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Taulukko 27. ikäryhmät ja kysymys 19 (halukkuus jakamiseen) 

Asuinkiinteistöt (myös 
pihapiirin rakennukset, 
kuten pihasaunat, va-

rastot, aitat) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 3 2 4 4 1 14 

41–50 v. 1 2 3 5 1 12 

51–60 v. 3 3 8 14 4 32 

Yli 61 v. - - 2 2 1 5 

Yhteensä 7 7 17 25 7 63 

Lomakiinteistöt (mökit) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 6 - 3 - 2 11 

41–50 v. 1 1 2 3 - 7 

51–60 v. 10 1 7 2 - 20 

Yli 61 v. - - 2 - 1 3 

Yhteensä 17 2 14 5 3 41 

Tuotantokiinteistöt 
(navetat, varastot, la-

dot, tallit yms.) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 4 1 3 6 1 15 

41–50 v. - 5 2 5 1 13 

51–60 v. 4 6 9 10 3 32 

Yli 61 v. - - 2 2 1 5 

Yhteensä 8 12 16 23 6 65 

Kulkuneuvot (autot, 
kuorma-autot, mootto-

rikelkat jne.) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 4 1 6 3 1 15 

41–50 v. 1 - 4 7 - 12 

51–60 v. 2 7 9 9 4 31 

Yli 61 v. - - - 3 1 4 

Yhteensä 7 8 19 22 6 62 

Työkoneet (puimurit, 
kaivurit yms.) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 6 1 5 1 1 14 

41–50 v. 1 1 4 4 1 11 

51–60 v. 9 3 7 8 1 28 

Yli 61 v. - - 1 3 - 4 

Yhteensä 16 5 17 16 3 57 

Vesikulkuneuvot (ve-
neet, kanootit yms.) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 3 - 4 3 1 11 

41–50 v. 2 - 2 4 - 8 

51–60 v. 9 2 6 3 1 21 

Yli 61 v. - - - 2 1 3 

Yhteensä 14 2 12 12 3 43 

 

  



 
Liite 4/14 

 

Pellot, metsät ja muut 
maa-alueet 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 2 - 7 4 3 16 

41–50 v. - 4 3 5 - 12 

51–60 v. 9 1 5 16 2 33 

Yli 61 v. - 1 - 3 1 5 

Yhteensä 11 6 15 28 6 66 

Pientyökalut (klapiko-
neet, moottorisahat 

jne.) 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 5 - 6 4 1 16 

41–50 v. 1 2 3 7 - 13 

51–60 v. 8 1 7 13 3 32 

Yli 61 v. - - 4 1 - 5 

Yhteensä 14 3 20 25 4 66 

Muu, mikä? 

Olisin val-
mis jaka-

maan 

Olisin valmis 
jakamaan, mut-
tei ole vajaakäy-

töllä 

Ehkä olisin 
valmis ja-
kamaan 

En olisi 
valmis ja-
kamaan 

En 
osaa 

sanoa Yhteensä 

26–40 v. 1 - 1 - - 2 

41–50 v. - - - - - - 

51–60 v. - - - 1 - 1 

Yli 61 v. - - - - 1 1 

Yhteensä 1 - 1 1 1 4 

 

Taulukko 28. Vertailu ikäryhmät ja kysymys 24 (esteet jakamiseen osallistumiselle) 

Este 26–40 v. 41–50 v. 51–60 v. Yli 60 v.- Naiset 
(n=20)  

Miehet 
(n=67) 

minulla ei ole resursseja, mitä voisin jakaa 5,88 % 6,67 % 6,73 % 6,01 % 4,69 % 6,51 % 

minulla ei ole vajaakäytöllä olevia resursse-
ja 

4,41 % 17,78 % 7,69 % 8,15 % 6,25 % 8,88 % 

minulla ei ole taloudellista tarvetta 1,47 % 2,22 % 5,77 % 4,29 % 1,56 % 5,33 % 

ei kiinnosta 1,47 % 4,44 % 3,85 % 3,43 % 0,00 % 4,73 % 

ei ole aikaa 14,71 % 13,33 % 13,46 % 13,30 % 17,19 % 11,83 % 

en jaksa 8,82 % 8,89 % 7,69 % 8,15 % 12,50 % 6,51 % 

osaamiseni ei riitä 5,88 % 2,22 % 4,81 % 4,72 % 7,81 % 3,55 % 

en halua jakaa omaisuuttani 1,47 % 4,44 % 6,73 % 4,29 % 1,56 % 5,33 % 

en tiedä, miten voisin osallistua 10,29 % 4,44 % 5,77 % 6,87 % 4,69 % 7,69 % 

heikot tietoliikenneyhteydet ovat esteenä 2,94 % 4,44 % 0,96 % 2,15 % 1,56 % 2,37 % 

minulla ei ole tarvittavia laitteita (älypuhelin, 
tietokone) 

0,00 % 0,00 % 1,92 % 0,86 % 0,00 % 1,18 % 

en osaa käyttää teknisiä sovelluksia 1,47 % 2,22 % 0,96 % 1,29 % 1,56 % 1,18 % 

syrjäinen sijainti estää jakamisen (majoitus) 5,88 % 2,22 % 4,81 % 4,72 % 4,69 % 4,73 % 

jakamisesta on mielestäni liikaa vaivaa siitä 
saatavaan hyötyyn nähden 

5,88 % 2,22 % 13,46 % 9,44 % 12,50 % 8,28 % 

mielestäni lainsäädäntö estää jakamisen 4,41 % 2,22 % 0,96 % 2,58 % 3,13 % 2,37 % 

en luota tuntemattomiin 7,35 % 6,67 % 3,85 % 6,01 % 4,69 % 6,51 % 

pelkään että omaisuuteni rikkoutuu 16,18 % 11,11 % 7,69 % 10,73 % 10,94 % 10,65 % 

minulla ei ole mitään esteitä osallistua 
jakamiseen 

0,00 % 2,22 % 2,88 % 1,72 % 3,13 % 1,18 % 

jokin muu, mikä? 1,47 % 2,22 % 0,00 % 1,29 % 1,56 % 1,18 % 

Yhteensä 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 
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Taulukko 29. Vertailu ikäryhmät ja kysymys 25 (ajurien tärkeysjärjestys) 

Ajurit sija 26–40 v. 41–50 51–60 Yli 60 v. 

Resurssien tarkempi 

hyödyntäminen 

 

1 12,50 % 30,77 % 12,12 % 20,00 % 

2 43,75 % 46,15 % 45,45 % 40,00 % 

3 31,25 % 0,00 % 18,18 % 20,00 % 

4 12,50 % 23,08 % 24,24 % 20,00 % 

Yhteensä  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

      

Ympäristönsuojelu ja 

kestävä kehitys 

 

1 6,25 % 0,00 % 15,15 % 0,00 % 

2 18,75 % 7,69 % 15,15 % 60,00 % 

3 12,50 % 53,85 % 33,33 % 20,00 % 

4 62,50 % 38,46 % 36,36 % 20,00 % 

Yhteensä  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

      

Taloudelliset tekijät 

 

1 75,0 % 53,85 % 69,70 % 80,00 % 

2 12,5 % 30,77 % 18,18 % 0,00 % 

3 12,5 % 7,69 % 9,09 % 20,00 % 

4 0,0 % 7,69 % 3,03 % 0,00 % 

Yhteensä  100,0 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

      

Sosiaaliset tekijät ja 

verkostoituminen 

 

1 6,25 % 15,38 % 3,03 % 0,00 % 

2 25,00 % 15,38 % 21,21 % 0,00 % 

3 43,75 % 38,46 % 39,39 % 40,00 % 

4 25,00 % 30,77 % 36,36 % 60,00 % 

Yhteensä  100,00 % 100,00 % 100,00 % 100,00 % 

 

 

Taulukko 30. Vertailu sukupuoli ja kysymys 25 (ajurien tärkeysjärjestys) 

Ajurit Sija Naiset (n=20) Miehet (n=47) 

Resurssien tarkempi hyödyntäminen 

 

1 5,00 % 21,28 % 

2 55,00 % 40,43 % 

3 15,00 % 19,15 % 

4 25,00 % 19,15 % 

 Yhteensä 100,00 % 100,00 % 

    

Ympäristönsuojelu ja kestävä kehitys 

 

1 25,00 % 2,13 % 

2 5,00 % 23,40 % 

3 45,00 % 25,53 % 

4 25,00 % 48,94 % 

 Yhteensä 100,00 % 100,00 % 

    

Taloudelliset tekijät 

 

1 55,00 % 74,47 % 

2 15,00 % 19,15 % 

3 25,00 % 4,26 % 

4 5,00 % 2,13 % 

 Yhteensä 100,00 % 100,00 % 

    

Sosiaaliset tekijät ja verkostoituminen 

 

1 15,00 % 2,13 % 

2 25,00 % 17,02 % 

3 15,00 % 51,06 % 

4 45,00 % 29,79 % 

 Yhteensä 100,00 % 100,00 % 
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Taulukko 31. Vertailu sukupuoli ja kysymys 14 (jakamistalouden tuntemus) 

Tavaroiden myyminen ja ostaminen yksi-
tyishenkilöiltä (esim. Huutokaupat.com, 
EBay, Facebook–kirppikset, Huuto.net, 
Tori.fi) 

Olen ollut 
ostajana 
verkossa 

Olen toiminut 
palveluntarjo-

ajana verkossa 

Olen kuullut, 
mutten ole 
käyttänyt 

verkkopalve-
lua 

En tunne 
ollenkaan Yhteensä 

naiset 50,0 % 32,1 % 17,9 % 0,0 % 100,0 % 

miehet 56,7 % 26,7 % 16,7 % 0,0 % 100,0 % 

Tavaroiden lainaaminen tai vuokraaminen 
yksityishenkilöltä verkossa (esim. Lainata-
vara.fi, Facebook) 

     naiset 5,00 % 0,00 % 55,00 % 40,00 % 100,00 % 

miehet 9,62 % 7,69 % 50,00 % 32,69 % 100,00 % 

Yksityisten tarjoamat kyytipalvelut (esim. 
Über, Kyydit.net, Kimppa.net) 

     naiset 10,00 % 0,00 % 75,00 % 15,00 % 100,00 % 

miehet 4,00 % 0,00 % 72,00 % 24,00 % 100,00 % 

Yksityisten tarjoamat majoituspalvelut 
(esim. Airbnb, couchsurfing) 

     naiset 26,09 % 17,39 % 52,17 % 4,35 % 100,00 % 

miehet 10,00 % 2,00 % 66,00 % 22,00 % 100,00 % 

Yksityisten tarjoamat ateriapalvelu ja yhteis-
ruokailut (esim. ravintolapäivä, Eatwith.com) 

     naiset 19,05 % 4,76 % 52,38 % 23,81 % 100,00 % 

miehet 2,08 % 0,00 % 60,42 % 37,50 % 100,00 % 

Yksityisten tarjoamat työsuoritukset (esim. 
suoratyö.fi, aikapankit) 

     naiset 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % 100,00 % 

miehet 2,04 % 0,00 % 53,06 % 44,90 % 100,00 % 

Digitaaliset tuotteet suoratoistona (esim. 
Spotify, Netflix, Youtube) 

     naiset 52,38 % 9,52 % 38,10 % 0,00 % 100,00 % 

miehet 56,25 % 4,17 % 29,17 % 10,42 % 100,00 % 

Joukkorahoitus (esim. Invesdor, pankkien 
joukkorahoitus, Facebookin keräykset) 

     naiset 10,00 % 0,00 % 70,00 % 20,00 % 100,00 % 

miehet 2,08 % 0,00 % 58,33 % 39,58 % 100,00 % 

Yksityisten tarjoamat elämyspalvelut ver-
kossa (esim. Cosyfinland) 

     naiset 0,00 % 0,00 % 45,00 % 55,00 % 100,00 % 

miehet 0,00 % 0,00 % 35,42 % 64,58 % 100,00 % 

Yksityishenkilöiden tarjoamat hoivapalvelut 
     naiset 5,00 % 0,00 % 45,00 % 50,00 % 100,00 % 

miehet 8,33 % 0,00 % 54,17 % 37,50 % 100,00 % 

Osaamisen tarjonta tai asiantuntijapalvelut 
(esim. blogit, Wikipedia) 

     naiset 55,00 % 0,00 % 40,00 % 5,00 % 100,00 % 

miehet 41,67 % 2,08 % 39,58 % 16,67 % 100,00 % 

Työkoneen tai kulkuneuvon vuokraus yksi-
tyishenkilöltä 

     naiset 4,76 % 9,52 % 52,38 % 33,33 % 100,00 % 

miehet 16,33 % 4,08 % 55,10 % 24,49 % 100,00 % 

Ravintoloiden ja kauppojen ylijäämäruoan 
myynti ja osto (esim. ResQ.fi) 

     naiset 15,0 % 0,0 % 65,0 % 20,0 % 100,0 % 

miehet 0,00 % 0,00 % 56,25 % 43,75 % 100,00 % 

 


