Yhteistoimintatalouden
tulevaisuutta
etsimässä
Keskiviikko 18.1.2017
Klo 12.00 - 17.00
VTT, Mikes-talo, Tekniikantie 1, Espoo
Voimmeko luoda jakamis-/yhteistoimintatalouteen toimintamalleja, jotka ovat sosiaalisesti
kestävämpiä kuin AirBnb:n ja Uberin tarjoamat? Suomessa ja Euroopassa käytävän
keskustelun ei pitäisi mielestämme keskittyä siihen, miten kopioida amerikkalaisia
alustayrityksiä (ja seurauksellisesti sen valittamiseen, miksi tämä ei onnistu). Sen sijaan
haluamme pohtia, minkälaiset yhteistoimintatalouden mallit ovat koko yhteiskunnan
näkökulmasta toivottavia ja miten tukea niitä.
Seminaarin käynnistää VTT:n johdon avaussanat sekä aiheeseen orientoiva
ryhmäkeskustelu. Tämän jälkeen seminaarin ohjelma jakautuu kolmeen pääosaan:



Ensimmäinen sessio on paneelikeskustelu, johon myös yleisö voi osallistua. Alustajat esittelevät malleja
ja tapausesimerkkejä, joiden avulla markkinatalouteen pohjaavasta ns. jakamistaloudesta pyritään
tekemään ’mukaan ottavampaa’, avoimempaa ja/tai hajautetumpaa.



Toisen session puhujat esittelevät malleja ja tapausesimerkkejä, jotka haastavat valtavirran
talousajattelun. Yhteistoimintataloudesta tehdään aidosti yhteisöllistä: resursseja ja hyödykkeitä ei vain
jaeta, vaan niitä luodaan yhdessä ja ne omistetaan yhteisesti.



Kolmannen session puhujat pohtivat julkisen sektorin haastavaa roolia yhteistoimintatalouden
sääntelyssä. Poliitikot ja viranomaiset joutuvat navigoimaan laajaa kenttää, joka ulottuu globaaleista
alustayrityksistä ruohonjuuritason foorumeihin ja kansalaisiin.

Seminaari toteutetaan osallistavassa formaatissa, joten yleisöllä on tavallista enemmän tilaa jakaa omaa
tietämystään ja ideoitaan.
Ilmoittautuminen 10.1.2017 mennessä osoitteessa http://tinyurl.com/yhte2017
Lisätiedot: Katja Henttonen (katja.henttonen@vtt.fi) tai Päivi Jaring (paivi.jaring@vtt.fi)
Twitter #YHTE2017

OHJELMA:
11:40-12:00 Rekisteröityminen ja kahvit
12:00-12:05 Tervetulosanat
Toimitusjohtaja Antti Vasara, VTT Oy
12:05-12:30 Johdantopuhe ja keskustelu: Selkoa sanasalaattiin
Erikoistutkija Maija Federley, VTT ja asiantuntija Katja Henttonen, VTT
Mitä on alustatalous, jakamistalous, yhteistoimintatalous, keikkatalous – ja entä se
solidaarisuustalous? Orientoidumme aiheeseen lyhyen puheenvuoron ja helpon ryhmätyön
kautta.
12:30-14:00 Sessio 1: Kohti avoimempaa ja sosiaalisesti kestävämpää yhteistoimintataloutta?
Paneelikeskustelun moderoi erikoistutkija Kaisa Still , VTT



Yrittäjä Juho Makkonen (Sharetribe) esittelee mallin, jossa palveluntarjoavat pääsevät
päättämään jakamisalustojen säännöistä



Yrittäjä Elina Voipio (Duara Travels) kertoo globaalin Etelän yhteisöjen integroimisesta
yhteistoimintatalouteen eettisesti ja sosiaalisesti kestävällä tavalla



Erikoistutkija Maria Antikainen (VTT) kertoo miten yhteistoimintatalouden
liiketoimintamalleja voidaan kehittää yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa



Paneelikeskustelu, johon myös yleisö voi osallistua

14:00-15:30 Sessio 2: Yhteistoimintatalous uusiksi: jakamisesta yhteisomistukseen?
Puheenjohtajana toimii asiantuntija Katja Henttonen, VTT



Ylipistotutkija Tere Vaden (Tampereen yliopisto) kertoo osuustoimintaan pohjaavasta
varainhoitorahastosta (RobinHood Coop) ja miettii, miksi pankkitoiminnan muuttaminen
yhteisöllisemmäksi on erityisen haastavaa



Yliopistolehtori Teppo Eskelinen (Jyväskylän yliopisto) puhuu siitä, mitä ”raha” eritavoin
jäsenneltynä tarkoittaa, ja pohtii, miten ja millä ehdoin vaihtoehtoiset
yhteistoimintatalouden muodot voivat haastaa valtavirran



Ohjelmakoordinaattori Ruby van der Wekken (Siemenpuu-säätiö, European Commons
Assembly) puhuu yhteisvaurauden (”commons”) roolista digiajan solidaarisuustaloudessa



Ryhmäkeskustelu ja yleisökysymyksiä

15:30-16:00 Sessio 3: Yhteistoimintatalouden sääntely ja verotus
Puheenjohtajana toimii johtava tutkija Asta Bäck, VTT



Tutkijatohtori Maija Faehnle (Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus) ja vastuullinen
tutkija Pasi Mäenpää (Helsingin yliopisto) tarkastelevat, miten pyrkimykset säännellä
yhteistoimintataloutta esimerkiksi verotuksella kohtaavat toimijoiden/jakamisen
moninaisuuden ja miten julkinen sektori voi luotsata yhteistoimintataloutta sosiaalisesti
kestävään suuntaan



Yleisökysymyksiä ja keskustelua

Yhteistyössä: Helsingin yliopisto ja kaupunkiaktivismi.wordpress.com
16:00-17:00 Seurustelua ja virvokkeita

