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1 Johdanto 
PwC on työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta toteuttanut tämän selvityksen 
jakamistalouden nykytilasta Suomessa. Markkinaselvityksen tavoitteena on lisätä 
tietoutta jakamistaloudesta ja luoda kokonaiskuva alan toimijoista sekä markkinoiden 
koosta ja kasvunäkymistä. 

Jakamistaloudella tarkoitetaan tässä selvityksessä ilmiötä, jossa yksittäiset henkilöt 
tai muut toimijat, kuten mikroyrittäjät tai pienyritykset, jakavat vajaakäytöllä olevaa 
resurssia (esim. tuote, palvelu, aika tai osaaminen) tarjoamalla sitä muiden käyttöön 
jonkin digitaalisen alustan kautta. Alustalla tarkoitetaan palvelua, jonka kautta re-
surssin omistava palveluntarjoaja ja palvelua etsivä loppukäyttäjä löytävät toisensa. 
Alustat toimivat välittäjinä ja saattavat yhteen palveluntarjoajat ja käyttäjät helpottaen 
näiden välisiä transaktioita. Transaktiolla tarkoitetaan käyttäjän ja palveluntarjoajan 
alustan kautta sopimaa yksittäistä vastineellista kauppaa tai vaihtoa. 

Selvityksessä kartoitettiin jakamistaloutta seuraavista näkökulmista: 

• Yleiskuva jakamistalouden toimintaympäristöistä 
• Jakamistalouden tunnettuus ja suomalaisten kuluttajien osallistumisaktiivisuus 

jakamistaloustoimintaan 
• Eri sektoreiden piirissä toimivat jakamistalousalustat 
• Nykyisen markkinan koko ja kasvupotentiaali sektoreittain 
 

Jakamistalouden nykytilaa selvitettiin jakamistalousalustatoimijoille suunnatulla kyse-
lyllä, sekä vertaamalla Suomen markkinaa ja jakamistalouden osuutta siitä jakamis-
talouden viimeaikaiseen kehitykseen ja kasvuennusteisiin muissa EU-maissa. 

2 Markkinaselvityksen kohteet ja rajaukset 
Tässä selvityksessä jakamistalouden toimijat on jaoteltu viiteen avainsektoriin. Sek-
toreiden määrittely noudattaa aiemmassa Euroopan komission vuonna 2016 teettä-
mässä Euroopan jakamistalousselvityksessä [1] määriteltyjä sektoreita, jotta markki-
noiden vertailu kansainväliseen toimintaympäristöön olisi mahdollista:  

• Majoitus ja tilavuokraus 
• Vertaisliikenne ja autonjako 
• Kotitalous- ja pientyöt 
• Ammatilliset palvelut 
• Joukkorahoitus 
 

Näiltä viideltä markkinasektorilta tarkasteltiin sellaisia jakamistalouspalveluita, joissa 
resurssin tai kyvykkyyden tarjoaja ja toisaalta sen käyttäjä tai kuluttaja voivat kohda-
ta toisensa digitaalisen alustan kautta. Selvityksen kohteet on rajattu pääasiallisesti 
vertaistoimintaan (ns. peer-to-peer -toiminta, P2P), jossa resurssit ovat useimmiten 
yksityishenkilön omistuksessa.  

Joissakin tilanteissa on jouduttu tekemään rajanvetoa siitä, onko toimintamallissa 
kysymys jakamistaloudesta vai tavanomaisesta alustan kautta tapahtuvasta liiketoi-
minnasta. Suomessa esimerkiksi muutamat autonvuokrausyritykset ovat julkaisseet 
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digitaalisen alustan kautta toimivia autonjakopalveluita, joissa vuokrattavia autoja ei 
haeta yrityksen toimitiloista, vaan ne ovat saatavilla kadunvarsipysäköintipaikoilta 
nopeasti palvelun kautta. Tällaiset palvelut ovat kuitenkin käytännössä vain uuden-
lainen jakelumalli perinteiseen autonvuokraustoimintaan. Näin ollen perinteisen bu-
siness-to-customer (B2C)-toiminnan uudenlainen alustoja hyödyntävä jakelukanava-
toiminta on rajattu tämän selvityksen ulkopuolelle. 

Toisaalta osa yrityksille ja yhteisölle mahdolliseksi tulleesta toiminnasta, kuten eri-
laisten erikoistilojen (taloyhtiöiden tilat, yritysten kokoustilat) vuokraaminen silloin kun 
ne eivät ole omistajien käytössä, on jakamistalouden kehityksen myötä syntynyt uu-
denlainen resurssien hukkakäyttöä poistava toimintatapa, jota nämä toimijat eivät 
ennen ole harjoittaneet. Tämän kaltaiset uudet toimintamallit on otettu mukaan tar-
kasteluun. 

Toinen rajaus selvityksen kohteiden osalta on se, että tuotteen tai esineen omistus-
oikeus ei siirry transaktion yhteydessä tarjoajalta käyttäjälle. Tämä rajaa mm. kirppu-
toritoiminnan selvityksen kohteiden ulkopuolelle. 

3 Markkinaselvitys 

3.1 Metodologia 
Selvitystyö koostui neljästä vaiheesta: 1) kirjallisuusselvityksestä, 2) sektori- ja toimi-
jakartoituksesta, 3) toimijoille suunnatusta kyselystä sekä 4) markkinoiden koon ja 
kasvupotentiaalin euromääräisestä arvioinnista. 

3.1.1 Kirjallisuusselvitys 

Kirjallisuusselvityksessä kartoitettiin aiempia jakamistalouden aihepiiriin liittyviä selvi-
tyksiä sekä kuluttajatutkimuksia. Näiden pohjalta tunnistettiin alustavasti jakamista-
louden toimintasektorit, selvitettiin yleiskuvaa jakamistalouspalveluiden käytöstä ja 
käyttökokemuksesta Suomessa, ja kartoitettiin maakohtaista vertailudataa jakamista-
louden nykytilanteesta, viime vuosien kehityksestä sekä tulevaisuuden kehitysarvi-
oista muissa Euroopan maissa. 

3.1.2 Sektori- ja toimijakartoitus 

Sektori- ja toimijakartoituksessa tunnistettiin yli 80 erilaista yritystä, organisaatiota tai 
yhteisöä, joiden osallistumista jakamistalouteen Suomessa tarkasteltiin lähemmin. 
Osa toimijoista rajattiin selvityksen ulkopuolelle seuraavilla kriteereillä: 

• toiminta ei täyttänyt tässä selvityksessä käytettyä jakamistalouden määritelmää 
(esimerkiksi pelkästään uusi jakelukanava perinteiselle B2C-toiminnalle tai käyte-
tyn tavaran myyntipalvelu) 

• ulkomainen toimija, jolla ei ole toimintaa Suomessa tai toiminta on kooltaan mer-
kityksettömän pientä 

• toiminnan katsottiin päättyneen 
• toiminnasta ei löytynyt selkeää kuvausta tai toimijan yhteystietoja (esimerkiksi 

nettisivut eivät olleet aktiiviset tai nettisivuilla on vain ilmoitus tulevasta julkistuk-
sesta) 
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Näiden poissulkukriteerien myötä selvityksen kohteiksi tunnistettiin 37 jakamistalous-
toimijaa, jotka on listattu sektoreittain liitteessä A. 

Sektorijaottelussa toimijat jaettiin edelleen palveluiden ja transaktioiden kohteiden 
mukaan hienojakoisempiin alasektoreihin. Tarkastelun edetessä kuitenkin huomat-
tiin, että tarkastelua ei ollut tarkoituksenmukaista tehdä näin hienojakoisesti. Jotta 
sektorimäärittelyt eivät johtaisi yhden yksittäisen toimijan edustamiin sektoreihin, ja 
jotta markkinoiden vertailu kansainväliseen toimintaympäristöön olisi mahdollista, 
päädyttiin lopulta sektorijakoon, joka noudattaa aiemmassa Euroopan laajuisessa 
selvityksessä määriteltyjä sektoreita. 

3.1.3 Kysely 

Tunnistettuja alustatoimijoita lähestyttiin kyselyllä, jossa toimijoilta kysyttiin perustie-
toja organisaatiosta (perustamisvuosi, henkilöstön määrä), talousluvuista 2015 (liike-
vaihto ja liikevoitto) sekä arvioita ja ennusteita talousluvuista vuosille 2016, 2017 ja 
2020, sekä tunnuslukuja ja tietoja toiminnasta (käyttäjien ja palveluntarjoajien luku-
määrät, tyypillisin transaktio, transaktioiden lukumäärä ja arvo, transaktioista alustal-
le syntyneet tuotot, kerätty ja haettava rahoitus). Lisäksi toimijoita pyydettiin kerto-
maan vapaasti näkemyksiään ja ideoitaan Suomen jakamistalouden toimintaympä-
ristön kehittämisestä. Kysely toteutettiin 1.–15.12.2016 välisenä aikana. 

3.1.4 Markkinoiden koon ja kasvupotentiaalin arviointi 

Suomen jakamistalousmarkkinoiden kokoa ja kasvupotentiaalia arvioitaessa hyö-
dynnettiin tunnistettujen alustatoimijoiden julkisesti saatavilla olevia taloustietoja, 
kyselyyn vastanneiden alustatoimijoiden itse antamia tietoja, Tilastokeskuksen tieto-
kannoista haettuja TOL 2008 -toimialaluokitukseen perustuvia markkinasektoreiden 
kokotietoja sekä eurooppalaisten vertailumaiden jakamistaloustoiminnan viimeaikais-
ta kehitystä, nykytilaa ja kehitysnäkymiä koskevia tietoja. Lisäksi erityisesti kansain-
välisten toimijoiden kohdalla hyödynnettiin ulkopuolisista selvityksistä, kuluttajatutki-
muksista ja markkina-analyyseistä sekä uutislähteistä kerättyjä tietoja ja arvioita.  

Kerätyistä tiedoista muodostettiin eri lähteisiin perustuvat arviot nykyisestä ja tulevai-
suuden potentiaalisesta markkinoiden koosta, ja näitä arvioita verrattiin toisiinsa. 
Johtuen sektorikohtaisten tietolähteiden rajaustarkkuudesta ja kyselyssä saatujen 
havaintomäärien suuresta vaihtelusta, joissain tapauksissa eri lähteistä saadut luvut 
erosivat merkittävästi toisistaan. Näissä tapauksissa eri lähteiden uskottavuutta ja 
lukujen realistisuutta arvioitiin mm. sektoriasiantuntijoita konsultoimalla. Selvitykses-
sä esitetyt arviot ja -ennusteet on muodostettu luotettavimpia lähteitä painottamalla. 

Selvityksen tuloksia tarkasteltaessa on tärkeää huomioida, että jakamistalousilmiön 
nopean kehityksen ja toimijoiden lyhyen toimintahistorian johdosta arviot perustuvat 
monessa tapauksessa hyvin pieneen määrään havaintoja ja siksi niihin liittyy merkit-
täviä epävarmuustekijöitä.  

Kasvuennusteiden laatimisen yhteydessä on tarkasteltu maita, joissa jakamistalou-
den markkinat ovat selvästi kehittyneemmät ja jakamistalouden toiminta laajempaa 
kuin Suomessa. Esimerkiksi Iso-Britannian voidaan arvioida olevan muutaman vuo-
den Suomea edellä jakamistalouden markkinoiden kehittymisessä. Näin ollen sekto-
rikohtaisissa kasvuennusteissa on otettu huomioon jakamistalouskulttuuriltaan kyp-
simpien markkinoiden kehityskulku, johon Suomen markkinapotentiaaliennusteet 
osaltaan perustuvat.  
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Selvityksen talouslukuihin tulee suhtautua suuntaa-antavina ja huomioida markkinoi-
den kehitykseen liittyvä epävarmuus erityisesti johtuen siitä, että ilmiö on vielä erit-
täin tuore ja toimijoiden toiminta on käynnistynyt pääosin muutaman viime vuoden ja 
osassa tapauksista vasta vuoden 2016 aikana. 

3.2 Markkinaselvityksen tulokset 

3.2.1 Jakamistalouden tunnettuus ja osallistujat Suomessa ja Euroopassa 

Euroopan komissio teetti vuonna 2016 EU:n laajuisen kuluttajakyselyn [3], jolla selvi-
tettiin kansalaisten suhtautumista, asenteita ja osallistumista jakamistalouteen (engl. 
collaborative economy). Kyselyn otos oli noin 500 henkilöä jokaisesta maasta. Euro-
barometer -kuluttajakyselyn tuloksia esitellään kuvioissa 1-4. 

Eurooppalaisiin vertailumaihin verrattuna suomalaisten käyttökokemus jakamistalou-
den palveluista on vielä suhteellisen pientä. Eurobarometer -kuluttajakyselyn tulos-
ten perusteella vain noin 8 % suomalaisista on vähintään kerran käyttänyt jakamista-
lousalustojen palveluja. Lisäksi noin 30 % väestöstä on tietoisia jakamistalouden 
alustoista, mutta ei ole käyttänyt niiden palveluja (ks. kuvio 1).  

Kuvio 1. Kokemus jakamistalouden alustoista Suomessa ja Euroopassa 

 

Lähde: Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms [3] 
 

Koko EU:n tasolla jo lähes 20 % väestöstä on osallistunut jakamistaloustoimintaan, 
ja lisäksi 35 % on ilmiöstä tietoisia. EU-maista Ranska erottautuu selkeänä jakamis-
talouden edelläkävijämaana, jossa yli neljäsosa väestöstä on käyttänyt palveluja 
toistuvasti ja miltei yhdeksän kymmenestä ranskalaisesta on vähintään kuullut jaka-
mistaloudesta. Jakamistalouden tunnettuus ja osallistuminen on Ranskan jälkeen 
suurinta Saksassa, Espanjassa ja Alankomaissa. 
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Eurobarometer -kyselyssä kysyttiin erikseen myös sitä, kuinka moni kuluttaja on itse 
tarjonnut jakamistalouden palveluja alustojen kautta. Jakamistalouden palvelualusto-
ja vähintään kertaalleen käyttäneistä kuluttajista (8 % väestöstä), noin 40 % on myös 
itse tarjonnut palvelua näiden alustojen kautta vähintään kerran (ks. kuvio 2). Lisäksi 
lähes kaikki palveluita tarjonneet kuluttajat ovat tehneet niin toistuvasti. Eurobaro-
meter -kyselyn tulosten mukaan jakamistalouteen osallistuneista kuluttajista aktiivi-
simmin palveluja alustojen kautta tarjosivat ruotsalaiset, ranskalaiset ja suomalaiset 
kuluttajat. Erityisesti Suomessa korostui se, että palveluntarjontaan osallistuneista 
käyttäjistä vain viisi prosenttia ilmoitti tarjonneensa palvelua vain kertaalleen – lähes 
kaikki käyttäjät jatkoivat ensikokeilun jälkeen palvelun tarjoamista näiden alustojen 
kautta. 

Kuvio 2. Jakamistalouteen osallistuneiden kuluttajien palveluntarjonta-
aktiivisuus Suomessa ja Euroopassa 

 

Lähde: Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms [3] 
 

Verrattuna perinteiseen tuotteiden ja palveluiden kauppaan, jakamistalouden tarjoa-
miksi pääasiallisiksi hyödyiksi kuluttajat kokevat erityisesti palveluiden saatavuuden 
ja edullisuuden. Nämä koetut edut korostuvat Suomessa hieman muuta Eurooppaa 
suuremmin (ks. kuvio 3). 

  

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

EU28

Ruotsi

Ranska

Suomi

Puola

Espanja

Saksa

Italia

Iso-Britannia

Belgia

Alankomaat

Oletko koskaan tarjonnut palvelua jakamistalousalustojen kautta? 
(Niistä, jotka ovat jakamistalousalustoja käyttäneet) 

Tarjoan palveluita tällaisten
alustojen kautta säännöllisesti
(kuukausittain)

Tarjoan palveluita tällaisen
alustan kautta ajoittain (kerran
muutamassa kuukaudessa)

Olen tarjonnut palvelua
tällaisen alustan kautta
kertaalleen

En ole



12 

Kuvio 3. Kuluttajien näkemys jakamistalouden käyttäjilleen tarjoamista eduista 

 

Lähde: Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms [3] 
 

Lisäksi suomalaiset suhtautuvat verkon yli tapahtuvaan toimintaan muita eurooppa-
laisia luottavaisemmin. Suomalaisten vastaajien osalta vastauksissa kuitenkin koros-
tuu huoli vastuukysymyksistä ja luottamuksesta palveluntarjoajaan ja itse palveluun. 
(ks. kuvio 4). 

Kuvio 4. Kuluttajien näkemys jakamistalouden käyttäjien kohtaamista ongel-
mista 

 

Lähde: Flash Eurobarometer 438 – The use of collaborative platforms [3] 
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3.2.2 Jakamistalouden alustatoimijat ja näiden päätoimintasektorit 

Tässä selvityksessä jakamistalouden markkinat on jaoteltu viiteen päätoimintasekto-
riin. Nämä sektorit ja niille tyypillinen toiminta on määritelty seuraavassa.  

1. Majoitus ja tilat 
 
Kodin, huoneen tai makuupaikan vuokraus matkailijoille, kokous-, varasto- tai 
muun käyttämättömän tilan lyhytaikainen vuokraus, kodinvaihto, sekä loma-
asunnon vuokraus.  

2. Vertaisliikenne ja autonjako  
 
Vertaisliikenteeseen kuuluvat sekä lyhyen että pitkän matkan henkilökuljetus, 
jossa kulkuneuvon omistaja yleensä toimii auton kuljettajana. Autonjakoon katso-
taan kuuluvaksi yksityisomisteisten autojen lyhytaikainen vuokraus, jossa kulku-
neuvon omistaja yleensä luovuttaa resurssin toisen tahon käyttöön. 

3. Kotitalous- ja pientyöt  
 
Kotitalouksien ja yritysten tarjoamat keikkaluontoiset pientyöt ja kevyet toimisto-
työt, siivouspalvelut, lastenvahtipalvelut, asioidenhoito, ruuan tai tavaran kotiin-
kuljetus ja tavaroiden lyhytaikainen vuokraus. 

4. Ammatilliset palvelut  
 
Tutkintoa, pätevyyttä tai erityisosaamista vaativat keikkaluontoiset työt, kuten ke-
hitys- ja suunnitteluprojektit (esim. ohjelmointityöt, käännöstyöt, graafinen suun-
nittelu), asiantuntijakonsultaatiot tai esiintymiset. 

5. Joukkorahoitus  
 
Yksityishenkilöiden tai organisaatioiden suoraan toisilleen tai toisiltaan lainaama 
tai vastaanottama vastikkeellinen tai korollinen rahoitus ja vertaislainat. Toimin-
nalle tyypillistä on, että rahoituksen tarpeeseen vastataan suurella määrällä pie-
niä osuuksia, eikä yhdellä tai muutamalla suuremmalla sijoituksella. 

Sektori- ja toimijakartoituksessa tunnistetut, Suomen jakamistalouden piirissä toimi-
vat 37 yritystä ja organisaatiota on luokiteltu tarkemmin eri toimintasektoreille liit-
teessä A. Osalla toimijoista toiminta kuitenkin ulottuu useamman sektorin alueelle. 
Näiden toimijoiden kohdalla luokittelu perustuu tulkintaan siitä, mille sektorille pää-
osa toiminnasta kohdistuu. Jakamistalousmarkkinoiden nopean kehityksen johdosta 
lista ei ole täydellinen, mutta kattaa markkinoiden eri toimintasektorit ja niiden suu-
rimmat toimijat. 
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3.2.3 Kyselyyn vastanneiden jakamistalouden alustatoimijoiden näkemykset 

PwC toteutti joulukuussa 2016 verkkokyselyn, joka lähetettiin 37 jakamistalouden 
alustatoimijaksi tunnistetulle taholle (ks. liite A). Kyselyyn vastasivat seuraavat 15 
alustatoimijaa (vastausprosentti 41 %): 

Me2we, SuoraTyö.fi, BookTheArtists, Fellow Finance Oyj, WeTaskit, Fixura,  
Coreorient, Treamer, Work Pilots, Sharetribe, Kliffa, Fair, Invesdor, Kyydit.net 

(Yksi vastauksen lähettäneistä toimijoista ei halunnut nimeään julkaistavan tässä 
yhteydessä.) 

3.2.3.1 Toiminnan kansainvälisyys 

Lähes kaikki kyselyyn vastanneista toimijoista ilmoittivat joko jo toimivansa kansain-
välisesti tai aikovansa laajentaa toimintaa Suomen ulkopuolelle (ks. kuvio 5). Vain 
yksi toimija suunnitteli keskittyvänsä ainoastaan kotimaan markkinoille. 

Kuvio 5. Kyselyyn vastanneiden jakamistalousalustojen toiminnan kansainvä-
listyminen 

 

Lähde: Jakamistalousalustoille suunnattu kysely 2016 
 

3.2.3.2 Rahoitus 

Kyselyyn vastanneiden toimijoiden kyselyn ajankohtaan (joulukuu 2016) mennessä 
keräämän rahoituksen perusteella myös sijoittajat uskovat jakamistalouden aseman 
vahvistumiseen ja tulevaisuuden potentiaaliin. Vastauksissaan rahoitustaan avan-
neet toimijat olivat keränneet yhteensä lähes 12 miljoonaa euroa rahoitusta eri läh-
teistä (ks. kuvio 6). Toimijat suunnittelevat myös hakevansa vielä lisärahoitusta kas-
vun tukemiseen ja jakamistalousalustojen kehitykseen. 
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Kuvio 6. Kyselyyn vastanneiden jakamistalousalustojen rahoitus 

 

Lähde: Jakamistalousalustoille suunnattu kysely 2016 
 

3.2.3.3 Kehittämisehdotukset 

Jakamistalousalustoja pyydettiin myös vapaasti esittämään ideoita tai näkemyksiä 
siitä, miten jakamistalouden toimintaympäristöä voitaisiin Suomessa kehittää. Vas-
tausten anonymiteetin säilyttämiseksi näitä vastauksia ei julkaista sellaisenaan. Tau-
lukkoon 1 on koottu lista useamman maininnan saaneista näkökulmista ja aihepii-
reistä. 
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Taulukko 1. Kyselyyn vastanneiden jakamistalousalustojen kehitysideoita ja 
näkökulmia Suomen toimintaympäristöön liittyen 

Kehitysehdotus, näkökulma tai mainittu ongelman aihepiiri Mainintoja 

Jakamistalouden lainsäädännön osalta toivotaan, että kehityksessä otettaisiin 
huomioon Euroopan komission suositukset ja mallia naapurimaiden hyviksi tode-
tuista ratkaisuista. Lisäksi kaivataan kehitysyhteistyömahdollisuuksia minis-
teriöiden kanssa. 

6 

Verotuksen helpotuksia jakamistalouden toimijoille, erityisesti pienimuotoiseen 
(alle jonkun rajasumman) ja/tai yleishyödylliseen (esim. vanhustenhoito) toimin-
taan. 

5 

Maksujen suorituksen mahdollistavia sähköisiä rajapintoja verottajan järjestel-
miin ja keskitettyjä ratkaisuja sekä järkeviä rajoja esimerkiksi arvoltaan pienten, 
mutta volyymiltaan suurten maksujen ilmoittamiseen. 

4 

Erityisesti jakamistalouden innovaatioiden ja palveluiden kehittämiseen suunna-
tun tuen tai kansallisen rahoitusmekanismin luominen.  

3 

Jakamistaloustoimijoiden tulisi tehdä aktiivisemmin yhteistyötä keskenään sekä 
perinteisten toimijoiden kanssa ekosysteemin muodostamiseksi. 

2 

Enemmän kuluttajien hyväksyvään asennemuutokseen valmistavaa toimintaa ja 
näkyvyyttä jakamistalouden toimijoille. 

2 

Lähde: Jakamistalousalustoille suunnattu kysely 2016 
 

3.2.4 Jakamistalouteen osallistujat sekä markkinoiden koko ja 
kasvupotentiaali 

Seuraavat arviot jakamistalouspalvelujen käyttäjämääristä sekä jakamistalouden 
transaktioiden arvoista ja tuotoista alustoille perustuvat usean eri lähteen analyysiin.  

Selvityksen lähteinä käytettiin PwC:n jakamistalousalustoille suuntaamasta kyselystä 
saatuja tuloksia, sektorikohtaisia arvioita Suomen markkinoiden koosta vastaavilla 
perinteisemmillä toimintamalleilla, sekä arvioita eurooppalaisten vertailumaiden ja-
kamistalouden viimeaikaisesta kehityksestä ja kasvuennusteista. Lisäksi niillä toimi-
aloilla, joilla suurimmat toimijat ovat kansainvälisiä, eikä talous- tai käyttäjämääräar-
vioita ole Suomen toiminnasta erikseen saatavilla, analyysit perustuvat ulkopuolisiin 
datalähteisiin, selvityksiin ja uutislähteistä kerättyihin lukuihin ja toimintakuvauksiin. 
Eri lähteistä saatuja arvioita on verrattu toisiinsa, ja niitä yhdistelemällä on muodos-
tettu kokonaisarviot eri suureista. 

Osalla toimialoista Suomen kokonaismarkkinoiden kasvu on maltillista, ja jakamista-
louden koko ja kasvu perustuvat osittain osuuteen, jonka uudet jakamistalouden toi-
mintamallit syövät perinteisten toimijoiden markkinoista. Näihin palveluihin lukeutuvat 
esimerkiksi kodinvuokraus matkailijoille sekä autojen yhteiskäyttö. Toisaalta osalla 
sektoreista jakamistalous tarjoaa uudenlaisia toimintamalleja, jotka lisäävät ja moni-
puolistavat sektorin palveluntarjontaa. Tällaisia uudenlaisia palveluita ovat esimer-
kiksi ruuan kotiinkuljetuspalvelut sekä vertaislainat. 
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3.2.4.1 Palveluntarjoajien ja palveluiden käyttäjien määrä 

Tässä selvityksessä palveluntarjoajaksi katsotaan kunkin sektorin kohdalla osapuoli, 
joka resurssin tarjoaa – esimerkiksi asunnon vuokraaja, rahoittajaosapuoli, tai ruu-
ankuljetuslähetti. Palvelun käyttäjäksi luetaan osapuoli, joka resurssia on vailla  
– esimerkiksi auton vuokralle ottaja, rahoitusta etsivä, tai työsuorituksen tilaaja ja 
palkanmaksaja. 

Suomessa vuoden 2016 aikana jakamistaloustoimintaan osallistui arviolta noin  
30 000 aktiivista palveluntarjoajaa (ks. kuvio 7). Eniten palveluntarjoajia on Kotita-
lous- ja pientyöt -sektorilla, jolle onkin viime vuosina ilmestynyt useampia alustatoimi-
joita. Seuraavaksi suurin sektori on Joukkorahoitus.  

Kuvio 7. Arvio jakamistalousalustojen palveluntarjoajamääristä 

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Joukkorahoitus -sektorin osalta tulee huomioida, että tällä sektorilla palveluntarjoaja- 
ja käyttäjämäärien suhde on selvityksen määrittelyn johdosta erilainen kuin muilla 
sektoreilla: yhtä palvelukokonaisuutta kohden on monta palveluntarjoajaa (rahoitta-
jaa) ja yksi asiakas (rahoituksen kohde), kun taas esimerkiksi kuljetuspalveluissa 
yksi palveluntarjoaja (tuotteen kuljettava lähetti) palvelee montaa asiakasta (tuotteen 
loppukäyttäjä). 

Jakamistalouden palveluiden käyttäjiä voidaan arvioida olleen kaikkiaan noin  
250 000 (ks. kuvio 8). Sektorikohtaisessa tarkastelussa suurin käyttäjämäärä on Ko-
titalous- ja pientyöt -sektorilla, joka muodostaa 45 % kaikista käyttäjistä. Suuri käyttä-
jämäärä koostuu esimerkiksi ruuan kotiinkuljetuksen tilaajista – Suomessa toimivat 
ruuan vertaiskuljetuspalvelut Foodora ja Wolt ovat molemmat arvioineet toimittavan-
sa jo 1 000 annosta päivässä [4, 5].  

  

Majoitus ja tilat 
10 % 

Vertaisliikenne ja 
autonjako 

2 % 

Kotitalous- ja 
pientyöt 

51 % 

Ammatilliset 
palvelut 

3 % 

Joukkorahoitus 
34 % 

Aktiivisia palveluntarjoajia noin 30 000 



18 

Kuvio 8. Jakamistalousalustojen palveluiden käyttäjien määrä  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Seuraavaksi suurimmilla sektoreilla, Majoitus ja tilat sekä Vertaisliikenne ja autonja-
ko, valtaosa nykyisistä käyttäjistä on kahden kansainvälisen markkinajohtajapalve-
lun, Airbnb:n ja Uberin käyttäjiä. Ammatilliset palvelut -sektorin osuus niin palvelun-
tarjoajista kuin käyttäjistäkin on erittäin pieni, vain muutaman prosentin suuruinen. 

Sääntelykysymykset ovat olleet esillä niin Suomessa kuin Euroopassa erityisesti 
liikennesektoriin liittyen [6]. Suomessa käräjäoikeus on tuominnut Über-kuljettajia 
sakkorangaistuksiin sekä velvoittanut heidät menettämään henkilöliikenteen harjoit-
tamisesta ansaitsemansa tulot valtiolle [7]. Nämä ennakkotapaukset vaikuttanevat 
myös sektorin palveluntarjoaja- ja käyttäjämääriin lähitulevaisuudessa. 

3.2.4.2 Markkinoiden koko ja kasvupotentiaali 

PwC:n analyysin mukaan Suomen jakamistalousmarkkinoiden transaktioiden eli  
yksittäisten ostotapahtumien kokonaisarvo ylitti 100 miljoonaa euroa vuonna 2016 
(ks. kuvio 9).  
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Kuvio 9. Jakamistalouden transaktioiden arvo 2016  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Volyymiltaan ylivoimaisesti suurin sektori on Joukkorahoitus -sektori, jossa myös 
yksittäisten transaktioiden arvo on usein muita sektoreita suurempi (ks. kuvio 10). 

Kuvio 10. Jakamistalouden transaktioiden osuudet sektoreittain 2016  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Käyttäjämääriin nähden Vertaisliikenne ja autonjako -sektorin transaktioiden koko-
naisarvo on hyvin pieni, sillä yksittäiset transaktiot ovat usein arvoltaan pieniä, lyhyi-
den matkojen vertaisliikennettä. Auton vertaisjakamistoiminta on Suomessa otta-
massa vasta ensiaskeliaan. Lisäksi Suomessa tältä sektorilta puuttuu suuret, Euroo-
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passa jo merkittävän markkinaosuuden vallanneet pidempien matkojen vertaisliiken-
netoimijat [7]. Ammatilliset palvelut -sektorin osuus on linjassa palveluntarjoaja- ja 
käyttäjämäärien kanssa. 

Jakamistalouden kasvupotentiaalia Suomessa on arvioitu laatimalla transaktioiden 
määrään perustuvat kasvuennusteet vuodelle 2020. Jakamistaloustransaktioiden 
potentiaalinen kokonaisarvo yltää Suomessa vuonna 2020 PwC:n arvion mukaan jo 
1,3 miljardiin euroon (ks. kuvio 11).  

Kuvio 11. Jakamistalouden markkinoiden potentiaali 2020  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Markkinoiden arvon arvioidaan siis yli kymmenkertaistuvan vuoteen 2020 mennessä. 
Tämä arvio perustuu Euroopan edelläkävijämaiden viime vuosien kasvuvauhtiin, 
Suomen alustatoimijoiden omiin kasvunäkymiin, sekä niin kansainvälisen kuin koti-
maisen jakamistaloustoiminnan ennustettuun aggressiiviseen kehitykseen. 

Jakamistaloustransaktioiden arvon ennustetta sektoreittain tarkasteltaessa nähdään, 
että Joukkorahoitus -sektori säilyy transaktioiden arvoilla mitaten suurimpana sekto-
rina (37 % transaktioiden arvosta). Vertaisliikenne ja autonjako -sektorin osuus kas-
vaa valtavasti toiminnan yleistyessä Suomessa. Majoitus ja tilat sekä Kotitalous- ja 
pientyöt -sektorit säilyttävät paikkansa merkittävinä sektoreina. Ammatilliset palvelut 
-sektorilla toiminnan ei odoteta niin Suomessa kuin kansainvälisestikään [2] kasva-
van samassa mittakaavassa kuin muilla sektoreilla vielä 2020 mennessä. (ks. kuvio 
12).  
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Kuvio 12. Jakamistalouden markkinoiden osuudet 2020  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Joukkorahoituksen maailmanlaajuisen arvon on arvioitu vuonna 2025 olevan noin 90 
miljardia euroa [9], joskin nykyisellä kasvutahdilla tämä raja voidaan saavuttaa jo 
2020 mennessä [10]. Suomen kokoisille markkinoille tämä ennuste ja alustatoimijoi-
den omat näkemykset toimintansa kasvusta ennustavat joukkorahoitussektorille noin 
puolen miljardin euron osuutta.  

Euroopan autonjakopalvelujen transaktioiden arvon on vuonna 2021 ennustettu ole-
van noin 2,1 miljardia euroa. Autonjakopalvelut eivät todennäköisesti kasva kannat-
tavaksi liiketoiminnaksi haja-asutusalueilla, joten toiminta keskittyy kaupunkiympäris-
töihin [11]. Tämä ennuste huomioiden, ja lisäksi edellyttäen, että vertaisliikenteen 
sääntelyn kehitys mahdollistaa laajamittaisen kyydinjakotoiminnan, vuoteen 2020 
mennessä Suomen Vertaisliikenne ja autonjako -markkinan kokonaisarvo voi kasvaa 
400 miljoonaan euroon.  

Kotitalous- ja pientyöt -sektori kasvanee noin 250 miljoonan euron sektoriksi, kun 
kotitaloudet omaksuvat esimerkiksi pienten kotitöiden urakkamuotoisen ulkoistuksen. 
Majoitus ja tilat -sektorilla jakamistaloustoiminta saavuttaa Suomessa noin 15 % 
markkinaosuuden majoitustoiminnasta ja on suuruudeltaan yli 200 miljoonaa euroa 
vuoteen 2020 mennessä.  

Ammatilliset palvelut -sektorilla toiminta on tällä hetkellä varsin pientä eikä kotimai-
nen tai kansainvälinen toiminta tällä alueella näillä näkymin kasva kovin suureksi 
ainakaan vuoteen 2020 mennessä. Erityisosaamista vaativien tehtävien täyttäminen 
ei ole saavuttanut, eikä sen ennusteta saavuttavan merkittävää osuutta kotimaisilla 
eikä kansainvälisillä jakamistalouden markkinoilla. [2] 

3.2.4.3 Jakamistalouden palvelualustojen tuotot 

Jakamistalouden markkinoiden kokoa on arvioitu myös jakamistalousalustojen tuot-
tojen perusteella. Alustojen tuotoilla tarkoitetaan alustojen keräämää osuutta trans-
aktioista syntyvästä rahavirrasta, joka voi olla hinnoittelumallista riippuen kiinteä tai 
prosentuaalinen. 
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Kehittyneimmillä Euroopan markkinoilla alustojen kautta tehtyjen transaktioiden ar-
vosta keskimäärin 85 % välitetään palveluntarjoajalle. Alustojen rahavirrasta kerää-
mä osuus vaihtelee sektorista riippuen joukkorahoituksen muutamasta prosentista 
vertaisliikennepalveluiden noin 20 % välitysmaksuun [1]. Suomen talouden kannalta 
huomionarvoista on, että ulkomaalaisten toimijoiden kohdalla nämä rahavirrat suun-
tautuvat tällä hetkellä usein rajojen ulkopuolelle. 

Vuonna 2016 jakamistalouspalvelualustat keräsivät niiden kautta tehdyistä transakti-
oista PwC:n analyysin mukaan arviolta noin 9 miljoonan euron tuotot (ks. kuvio 13). 
Alustoille merkittävimmät tuotot syntyvät osuutena joko suurista transaktiomääristä 
(Kotitalous- ja pientyöt), suuremmista transaktion arvoista (Joukkorahoitus) tai aktii-
visesta toiminnasta alalla, jossa transaktioiden suuruus liikkuu useimmiten sadoissa 
euroissa (Majoitus ja tilat). 

Kuvio 13. Jakamistalouden palvelualustojen tuotot 2016  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Johtuen eri sektoreiden toimijoiden transaktioista keräämien välitysmaksujen koosta, 
Joukkorahoitus -sektori muodostaa suhteellisesti pienemmän osuuden alustojen ke-
räämistä tuotoista (37 %) kuin niiden kautta välitettyjen transaktioiden arvosta  
(65 %). Kotitalous- ja pientyöt -sektorin tuottojen osuus on merkittävä (40 %) erityi-
sesti kotiinkuljetusten suuresta volyymista johtuen (ks. kuvio 14). 
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Kuvio 14. Jakamistalouden palvelualustojen tuottojen osuudet 2016  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Jakamistalouden markkinoiden kasvaessa transaktioiden rahavirrat alkavat realisoi-
tua tuloiksi alustatoimijoille. Nykyisten kypsimpien markkina-alueiden tuotto-
osuuksiin perustuvien arvioiden mukaan Suomessa toimivat jakamistalousalustat 
saavuttavat yli 200 miljoonan euron vuosittaiset tuotot vuonna 2020 (ks. kuvio 15). 

Kuvio 15. Jakamistalouden palvelualustojen tuotot 2020  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
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Nykyisten eri sektoreilla kansainvälisesti toimivien alustojen tuottomallien [1] perus-
teella Vertaisliikenne ja autonjako -sektori kasvaa tuotoiltaan suurimmaksi sektoriksi 
myös Suomessa 55 % osuudellaan. Ammatilliset palvelut -sektori jää muita sektorei-
ta huomattavasti pienemmäksi johtuen transaktioiden määrän vähäisyydestä. Muilla 
sektoreilla alustatoimijat keräävät merkittäviä, noin 10–25 % tuotto-osuuksia (ks. 
kuvio 16). 

Kuvio 16. Jakamistalouden palvelualustojen tuottojen osuudet 2020  

 

Lähde: PwC -analyysi 2017 
 

4 Johtopäätökset 
Jakamistalous on ilmiönä ollut otsikoissa jo useamman vuoden, ja muutamien edel-
läkävijätoimijoiden myötä saavuttanut näkyvän läsnäolon markkinoilla niin Suomessa 
kuin ulkomailla. Suuren näkyvyyden myötä julkisuudessakin paljon esiintyneet kan-
sainväliset toimijat, kuten Airbnb ja Über, kilpailevat markkinaosuuksista perintei-
sempien toimijoiden kanssa ja ovat muuttamassa sekä kansallista että kansainvälis-
tä pelikenttää. Jakamistalous voi markkinoiden kypsyessä saavuttaa pysyvän ja 
merkittävän jalansijan markkinoista uudenlaisella toimintakulttuurillaan, jossa koros-
tuvat palvelujen saavutettavuus, valinnanvapaus, sosiaalisuus sekä resurssien hyö-
tykäyttö. 

Markkinoiden kehitykseen vaikuttavat kuitenkin monet ulkopuoliset tekijät. Jakamis-
talousilmiön nopean nousun johdosta erilaiset lainsäädännölliset ja verotukselliset 
linjaukset ja mekanismit ovat olleet kovan muutospaineen alla, ja erityisesti kansain-
väliset toimijat ovat ehtineet kohdata verrattain suuria ongelmia eri maiden vaihtele-
vien lainsäädäntöjen ja käytäntöjen parissa [6]. Jakamistalouden ohella myös mui-
den toimintamallien ja kehityssuuntien eteneminen vaikuttaa kokonaismarkkinoihin. 
Esimerkiksi liikenteessä itseohjautuvien autojen mahdollinen markkinoille tulo muut-
taisi koko toimintakenttää merkittävästi. Ennusteet työvoiman korvautumisesta au-
tomatiikalla saattavat toteutuessaan vaatia uudenlaisia ansainta- ja sosiaalituen mal-
leja, ja vaikuttaa työn kysyntään, tarjontaan sekä siitä sopimiseen. 

Euroopan jakamistalouden edelläkävijämaiden markkinoiden kehitys on osoittanut, 
että jakamistalouden kasvu on usein markkinan kypsyessä varsin nopeaa. Arvioiden 
mukaan Euroopan tasolla jakamistalouden transaktioiden kokonaisarvo miltei kol-
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minkertaistui vuosien 2013–2015 aikana [1]. Iso-Britanniassa samalla aikavälillä ja-
kamistalouden transaktioiden arvo lähes nelinkertaistui, melkein tuplaantuen vuosit-
tain [12].  

Muutaman seuraavan vuoden aikana Suomen jakamistalouden kypsyyden ennuste-
taan kirivän Euroopan markkinoiden etumatkaa ja transaktioiden arvon jopa yli kak-
sinkertaistuvan vuosittain (ks. kuvio 17). Hieman pidemmällä aikavälillä, saavuttaes-
saan eurooppalaisten edelläkävijämaiden kehitystason, Suomen markkinoiden kas-
vuvauhti lähestyy eurooppalaisen jakamistalouden noin 35 % vuosittaisen kasvun 
ennustetta. [2] 

Kuvio 17. Suomen jakamistalousmarkkinan transaktioiden arvon potentiaalin 
kehitysennuste  

 

Lähde: PwC –analyysi 2017 
 

Jakamistaloudella on valtava kasvupotentiaali, ja sen myötä kaikki edellytykset nous-
ta merkittäväksi osaksi niin kansallista kuin kansainvälistä taloutta. Uudenlaiset toi-
mintatavat ja jakelukanavat tarjoavat sekä toimijoille että toimintaympäristölle uuden-
laisia mahdollisuuksia, vaatimuksia ja velvoitteita. Kaikkien sidosryhmien etu on, että 
sääntelyä kehitetään yhdessä tukemaan uusia, innovatiivisia palveluita samalla var-
mistaen, että jakamistalouden parissa toimivien palveluntarjoajien ja -käyttäjien lailli-
set ja taloudelliset oikeudet ja velvoitteet tulevat huomioiduiksi [13]. 
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Liite A.  
Listaus markkinaselvityksessä tunnistetuista toimijoista ja toimijoiden sijoittumisesta 
pääasiallisiin toimintasektoreihin. Markkinan nopean kehittymisen johdosta lista ei 
ole täydellinen, mutta kattaa markkinoiden eri toimintasektorit ja niiden suurimmat 
toimijat kartoituksen aikana. 

Sektori Majoitus ja 
tilat 

Vertaisliikenne 
ja autonjako 

Kotitalous- ja 
pientyöt 

Ammatilliset 
palvelut Joukkorahoitus  

Toimijat Airbnb Autolevi Foodora BookTheArtists Ehta Raha 

 Friday Flats Faraday Ren-
tals Kuinoma Care.com Fair. 

 Helsinki Sauna 
Day GreenRiders NappiNaapuri Jobit FellowFinance 

 Kliffa Innova-
tions Kyydit.net PiggyBaggy / 

Coreorient Me2We Fixura 

  Shareit Bloxcar Ravintolapäivä minduu Invesdor 

  Tziip Treamer nerot.fi Mesenaatti.me 

  Über WeTaskit Seure.fi  

   Wolt Sharetribe  

   Work Pilots Suoratyö.fi  

    Tinki  

    Túlka  

 



ISSN 1797-3562 (verkkojulkaisu) 
ISBN 978-952-327-196-8

julkaisut.valtioneuvosto.fi

Jakamistalous Suomessa 2016

Nykytila ja kasvunäkymät


	Jakamistalous_teksti.pdf
	1 Johdanto
	2 Markkinaselvityksen kohteet ja rajaukset
	3 Markkinaselvitys
	3.1 Metodologia
	3.1.1 Kirjallisuusselvitys
	3.1.2 Sektori- ja toimijakartoitus
	3.1.3 Kysely
	3.1.4 Markkinoiden koon ja kasvupotentiaalin arviointi

	3.2 Markkinaselvityksen tulokset
	3.2.1 Jakamistalouden tunnettuus ja osallistujat Suomessa ja Euroopassa
	3.2.2 Jakamistalouden alustatoimijat ja näiden päätoimintasektorit
	3.2.3 Kyselyyn vastanneiden jakamistalouden alustatoimijoiden näkemykset
	3.2.3.1 Toiminnan kansainvälisyys
	3.2.3.2 Rahoitus
	3.2.3.3 Kehittämisehdotukset

	3.2.4 Jakamistalouteen osallistujat sekä markkinoiden koko ja kasvupotentiaali
	3.2.4.1 Palveluntarjoajien ja palveluiden käyttäjien määrä
	3.2.4.2 Markkinoiden koko ja kasvupotentiaali
	3.2.4.3 Jakamistalouden palvelualustojen tuotot



	4 Johtopäätökset




