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Jakamistalouden haasteet ja kehittmistaareet
Kysymykset
1. Mitkt ovat mielesttnne suuaimmat jakamistalouteen liittvtt haasteet Suomessa?
Kuluttajaliitto pitää keskeisimpänä ongelmana oikeudellista epävarmuutta. Rajat jakamistalouden ja
perinteisten toimintatapojen välillä ovat epäselvät. Lisäksi jakamistalouden eri osapuolten oikeuksia
ja velvollisuuksia ei ole juurikaan määritelty. Myöskään tlanteistaa joissa yksityinen ihminen tarjoaa
hyödykkeitä elinkeinonharjoittajillea ei ole säännelty.
Toinen ongelma on riitojen ratkaiseminen. Jakamistaloudessa on usein kyse ainakin osittain
yksityishenkilöiden välisestä kaupankäynnistäa jolloin riitaisuuksia ei voida ratkaista
Kuluttajariitalautakunnassaa vaan pitäisi turvautua tuomioistuimiin. Tuomioistuinprosessi on
kuitenkin niin kallisa että siihen ei kannata turvautua.
2. Millaisia sttnteltaatkaisuja tai muita viaanomaistoimia ridtte taareellisena ntiden haasteiden
aatkaisemiseksi?
Kuluttajaliiton mielestä edellä kuvattujen haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan sääntelyä. Jotta ei
estettäisi eikä vaikeutettaisi kohtuuttomast uusien toimintatapojen kehittämistäa sääntelyn tulee
olla yleispiirteistä: pitää säätää vain vastuun kohdentumisen yleisistä periaatteista sekä eri
toimintamuotojen rajanvedon suuntaviivoista. Toisaalta saattaa olla myös sellaisia kehityssuuntaa
jotka halutaan estää. Ensisijaisest sääntelyn tulisi olla horisontaalistaa sektorikohtaiseen sääntelyyn
tulisi turvautua vain kun se on välttämätöntä. On muistettavaa että sääntely ei ole pelkästään taakkaa
vaan se lisää toiminnan ennustettavuutta ja siten helpottaa sitä.
Tulee myös kehittää keinot kohtuuhintaiseen riidanratkaisuun. Keinoina voisivat olla joko
Kuluttajariitalautakunnan kaltaisen vaihtoehtoisen riidanratkaisuelimen perustaminen tai nykyistä
kevyemmän ja huomattavast halvemman tuomioistuinprosessin kehittäminen taloudelliselta
arvoltaan vähäisten riitojen ratkaisemiseksi. Pelkästään jakamistalousalustojen omat
sovittelupalvelut eivät ole riittäviä.
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Jakamistalous on monimuotoinen ilmiöa johon nykyinen sopimusoikeudellinen sääntely ei kaikin osin
sovellu kovin hyvin. Sinänsä kuitenkin sopimusoikeuden perusperiaatteita ole tarpeen muuttaaa vaan
soveltaa niitä muuttuvissa olosuhteissa. Muutoksen nopeus vaati sääntelytavan muuttamista:
yksityiskohtaisesta sektorikohtaisesta sääntelystä pitää siirtyä yleispiirteisempään ja kattavampaan
sääntelyyn.
Nykyinen jakamistalous perustuu pitkält verkkoalustoihina jotka saattavat palvelun tai muun
hyödykkeen tarjoajan ja käyttäjän yhteen. Alustan ylläpitäjän toimintatapa ja asema vaihtelevata
jolloin myöskin tämän vastuu vaihtelee. Yksinkertaisimmillaan alusta vain saattaa palvelun tarjoajan
ja käyttäjän yhteena jonka jälkeen tarjoaja ja käyttäjä tekevät keskenään sopimuksena tällöin alustan
ylläpitäjä ei ole välttämättä mitenkään vastuussa palvelun tarjoajan ja käyttäjän välisestä
sopimussuhteesta.
Usein jakamistaloudessa on kuitenkin mukana ammatmaisest toimiva välittäjäa joka saattaa
palvelun tarjoajan ja ostajan yhteen sekä hoitaa maksuliikenteen ja markkinoinnin. Tällaisessa
tlanteessa on usein kyse kolmesta sopimussuhteestaa joissa sekä palvelun tarjoaja että käyttäjä ovat
heikommassa asemassa suhteessa välittäjään.
Palveluntarjoajan ja palvelua käyttävän kuluttajan välisen suhteen luonne riippuu siitäa onko
palveluntarjoaja elinkeinonharjoittaja vai ei. Jos palveluntarjoaja on elinkeinonharjoittajaa tlanne on
selkeä ja noudatetaan kuluttajansuojalainsäädäntöä. Toisaalta kyse voi olla myös kahden
tasavertaisen yksityishenkilön välisestä sopimussuhteestaa johon sovelletaan sopimusoikeuden
yleisiä periaatteita ja joka ei välttämättä tarvitse lisäsääntelyä. Kuluttajaliitto pitää tärkeänäa että
elinkeinonharjoittajan ja ei-ammatmaisen palveluntarjoajan välistä rajaa selkeytetääna jotta
vältyttäisiin sopimussuhteen luonnetta koskevilta epäselvyyksiltä. On myöskin tlanteitaa joissa
palveluntarjoajan ja käyttäjän välillä katsotaan olevan työsuhde. Kuluttajaliiton mielestä on syytä
selvittää millaisen esteen jakamistaloudelle tämä muodostaa.
Myös palvelun välittäjän ja tarjoajan väliseen suhteeseen voi liittyä ongelmia. Tällaisissa tlanteissa
tarvitaan sääntelyäa jolla määritellään selkeäst eri osapuolten oikeudet ja velvollisuudet sekä
suojataan suhteen heikompia osapuolia.
4. Mahdolliset muut kommentnne aiheesta voite esittt varaamuotoisest ttsst.
Kuluttajaliitto yhtyy näkemykseena jonka mukaan jakamistalous tarjoaa kuluttajillea yrittäjille ja
yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Se voi synnyttää uusia palveluja ja liikeideoitaa uusia
työtlaisuuksia ja tulonlähteitä. Se kannustaa myös omaisuuden jakamiseen ja tehokkaampaan
resurssien käyttööna mikä puolestaan edistää kestävää kehitystä ja kiertotaloutta.
Jakamistalouteen liittyy myös suuria haasteita ja uhkia. Perinteisiin taloudellisen toiminnan
muotoihin liittyy paljon sääntelyäa jolla turvataan eri osapuolten asemaa (esimerkiksi
kuluttajansuoja- tai työlainsäädäntö)t. On huolehdittavaa että jakamistaloudesta ei muodostu keinoa
tämän sääntelyn kiertämiseksi: kuluttajille suoraan aiheutuvien ongelmien ohella tällainen kehitys
heikentää perinteisest toimivien elinkeinonharjoittajien mahdollisuuksia kilpaillaa mikä heikentää
myös osaltaan kuluttajien asemaa.
Käsillä oleva muutos voi olla vaikeast hallittavissa eikä sitä välttämättä ole edes kaikin osin tarpeen
yrittääkään hallita – sääntelyllä tulee vain huolehtaa että lopputulos on oikeudenmukainen.
Muutoksiin liittyy sekä mahdollisuuksia että uhkia. Kuluttajaliitto suhtautuu muutokseen
ennakkoluulottomast ja pyrkii vaikuttamaan asioihin sitena että kuluttajan edut turvataan maailman
muuttuessa.
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Jakamistalous ei ole muusta yhteiskunnan kehityksestä tai ideologioista irrallinen ilmiö. Viime
kädessä on kysymys siitäa millaisen yhteiskunnan haluamme. Siksi on tärkeää pohtaa mikä merkitys
jakamistaloudella on yhteiskunnassa. Mikä rooli julkiselle vallalle ja sääntelylle halutaan antaaa miten
ja keneltä varat yhteiskunnan toimintaan kerätääna kenen ja minkälaisesta vapaudesta on kysymys?
Näihin kysymyksiin annetuista vastauksista riippuu sea millaisen jakamistalouden me haluamme.
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