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Kehittyneet maat ovat 
siirtymässä aikaan, jossa 
tuottavuuden ja talouden 
kasvu ei enää välttämättä 
näy työllisyyden ja työn

tekijöiden enemmistön ansioiden nou
suna. Yhdysvalloissa näin on ollut jo 
pitkään. Taustalla on monia tekijöitä, 
joista tärkeimpänä teknologinen mur
ros. Koneäly, robotit ja monet muut di
gitalisaation ilmenemismuodot lisäävät 
tuottavuutta korvaten työtä, jonka toteu
tustapa ja lopputulos ovat pitkälti ennus
tettavissa (Brynjolfsson ja McAfee 
2014, Ford 2015).

Teollisen ajan työorganisaatiot suun
niteltiin mekaanisen koneen kaltaisik
si. Tavoitteena oli äärimmilleen viety 
ennustettavuus ja kontrolloitavuus. Sa
man mallin mukaan organisoituivat myös 
työmarkkinat, koulutusjärjestelmät sekä 
työnantajien ja työntekijöiden edunval
vonta. 

Paluuta teollisen ajan työelämään ei 
ole, vaan merkittävä osa siitä museoituu 
vähitellen koneälyn, robotiikan ja digi
taalitekniikkaan perustuvien muiden in
novaatioiden tieltä. Muutos ei tapahdu 
kertarysäyksellä eikä sen nopeus riipu 
yksin eikä edes ensisijaisesti teknologi
sesta kehityksestä. Muutoksen aikajän
teeseen vaikuttavat monet taloudelliset, 
poliittiset, sosiaaliset, institutionaaliset 
ja kulttuuriset tekijät. Työehtojen jous
toilla ja ihmistyön hintaa alentamalla 
voidaan antaa tekohengitystä monille 

teollisen ajan tehtäville ja pidentää nii
den kilpajuoksua kehittyvää teknologiaa 
vastaan. Pitkällä aikavälillä on keksittävä 
kuitenkin jotain muuta.

Työehtoja ja palkkoja heiken-
tämällä ei voiteta kilpajuoksua 

kehittyvää teknologiaa vastaan.

Yksi mahdollisuus on nostaa kädet pys
tyyn ja antautua ajatukselle, ettei työtä 
enää riitä kaikille. Tällaisesta oletuksesta 
käsin solidaarinen ratkaisu on luoda ta
lou dellisesti kestävä turvajärjestelmä, 
siis jonkinlainen perustulomalli, joka 
takaa riittävän perustoimeentulon kai
kille. Toinen mahdollisuus on lähteä 
keksimään uudelleen ideaa itse työstä ja 
sen tekemisen tavasta. Yhden tällaisen 
idean tarjoavat digitaaliset alustat. 

TYÖTÄ VALUU ALUSTOILLE
Kehittymässä olevan uudenlaisen talou
den teknologisena perustana on mekaa
nisesti toimivan koneen sijaan oppiva 
digitaalinen tietojärjestelmä. Sen toi
mintaperiaate on toisenlainen. Ennus
tettavuuden ja kontrolloitavuuden sijaan 
talouden uusi teknologinen perusta edel
lyttää työelämältä ja sen instituutioilta 
itseohjautuvuutta, kokeilevuutta ja ver
kottunutta yhteistyötä.  

Yritykset organisoituvat kevyiksi, jous
taviksi ja verkostomaisiksi rakenteiksi. 

Suuri osa tehtaissa ja toimistoissa teh
dystä työstä valuu digitaalisille alustoil
le. Nämä ovat tietoteknisiä järjestelmiä ja 
niihin liittyviä yhteisiä toimintaperiaat
teita, jotka mahdollistavat tuotteiden, pal
velujen, työpanosten tai muiden lisäarvoa 
tuottavien toimintojen vaihdon yli orga
nisaatiorajojen (Ailisto et al. 2016). 

Digitaalisten alustojen avulla yritykset 
voivat toimia sekä kustannustehokkaasti 
että ketterästi hyödyntämällä työvoimaa, 
asiantuntemusta ja muita resursseja yli 
omien organisaatiorajojen. Alustat mul
listavat myös kuluttajamarkkinoita. Ne 
lisäävät kuluttajien valinnanvapautta ja 
mahdollisuutta kilpailuttaa palveluntar
joajia keskenään.

Alustatalous kuvaa taloutta, 
joka perustuu digitaalisten 

alustojen välityksellä 
tapahtuvaan vaihdantaan.

”Alustatalous” kuvaa alustojen välityksel
lä tapahtuvaan vaihdantaan perustuvaa 
taloutta. Sen rinnalla käytetään muitakin 
käsitteitä, joiden määritelmät voivat 
vaihdella käyttäjästä riippuen. ”Jakamis
talous” olisi perusteltua rajata vain sel
laiseen tuotteiden, palvelujen, ideoiden 
tai muiden resurssien jakamiseen, lainaa
miseen, vaihtamiseen tai yhteiskäyttöön, 
jota ei ohjaa ensisijaisesti taloudellinen 
hyöty. ”Yhteistoiminnallinen talous” 

10 tietä hyvään alustatalouden työhön
Työn teettäminen digitaalisten alustojen välityksellä on yleistymässä ja voi muuttaa työelämää radikaalisti 
tulevaisuudessa. Alustalouden työn käytännöt ja niiden sääntely ovat kaikkialla vielä vakiintumattomia. Tarttumalla 
innovatiivisesti alustatalouden mahdollisuuksiin voitaisiin rikastaa työkulttuuria, parantaa työelämän laatua ja osallistaa 
ihmisiä työelämään. Artikkelissa esitettävä hyvän alustalouden työn tehtävälista käsittää 10 toimenpide-ehdotusta 

poliittisille päätöksentekijöille, työmarkkinajärjestöille, tutkijoille sekä tällaisen työn teettäjille ja tekijöille itselleen. 
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voisi olla syytä rajata kuvaamaan alus
tataloutta vain siltä osin kuin erilaisten 
hyödykkeiden tuottaminen tai käyttämi
nen on aidosti yhteisöllistä. ”On demand 
talous” viittaa talouteen, jossa alustat 
mahdollistavat hyödykkeiden nopean 
ja vaivattoman saatavuuden. ”Keikkata
lous” puolestaan viittaa talouteen, joka 
perustuu (tyypillisesti lyhytkestoisten) 
tehtävien teettämiseen alustojen kautta.

KUINKA YLEISTÄ ALUSTATALOUDEN 
TYÖ ON?
Alustatalouden työllä tarkoitetaan työl
listämisen muotoa, jossa organisaatiot 
tai yksilöt jakavat alustan kautta kerta
luonteisia tehtäviä tai projekteja joukolle 
muita organisaatioita tai yksilöitä (Euro-
found 2015). Tarkkaa tietoa alustatalou
den työn tekijöiden määrästä ei ole saa
tavilla tällaisen työn monimuotoisuuden 
ja nopean yleistymisen johdosta. Voidaan 
kuitenkin arvioida, että alustojen kautta 
välitettyä työtä tekee tällä hetkellä sään
nöllisesti (vähintään viikoittain) noin 3–4 
prosenttia kehittyneiden maiden työ
voimasta (vrt. Codagnone et al. 2016, 
Huws et al. 2016). 

Alustoilta töitä satunnaisesti etsiviä 
on kuitenkin paljon enemmän. Suo
situimmilla alustoilla kuten Freelan
cers, Upwork, Crowdsource, Care.com 
ja Crowdflower on jo useita miljoonia 
rekisteröityjä työn etsijöitä kullakin 
(Codagnone et al. 2016). Selvästi eni
ten alustatalouden työn tekijöitä on Aa
siassa, erityisesti Intiassa, Bangladeshis
sa ja Pakistanissa (Lehdonvirta 2017).  

Alustalouden työn yleistymistä vauh
dittavat monet tekijät kuten mobiilin in
ternetin mahdollistama saavutettavuus, 
yritysten pyrkimykset vähentää pysyvän 
henkilöstön määrää ( ja mahdollisesti 
pyrkiä välttämään työsuhteisesta työs
tä aiheutuvia velvoitteita) ja ihmisten 
uudenlaiset arvovalinnat. Nuoret aikui
set, jotka ovat jo varhain sosiaalistuneet 
mobiilin ja vuorovaikutteisen internetin 
käyttöön, käyttävät iäkkäämpiä selvästi 
yleisemmin alustoja työn ja palvelujen 
hankkimiseen. Toisaalta alustat mataloit
tavat hyväkuntoisen, nopeasti kasvavan 
eläkeläisjoukon satunnaista osallistumis
ta työmarkkinoille (CIPD 2017, Huws et 
al. 2016). Alustat tarjoavat molemmille 

ryhmille mahdollisuuksia kehittää osaa
mistaan ja mainettaan, hankkia ylimää
räisiä ansioita, tasapainottaa työtä ja 
muuta elämää keskenään sekä työllistyä 
pitkienkin etäisyyksien päästä.

Alustat mahdollistavat 
yrityksille pysyvien työsuhteiden 

välttämisen ja työntekijöille 
osallistua työmarkkinoille 

joustavasti.

Alustojen kautta teetetään ja tehdään 
hyvin monenlaista työtä. Yleisintä Eu
roopassa – ja todennäköisesti vielä sel
vemmin myös muualla – on erilainen 
toimistotyö sekä yksinkertaisista pika
tehtävistä koostuva mikrotyö, jossa tekijä 
voi olla kuka tahansa, jolla on verkkoyh
teys (Huws et al. 2016). Osa alustoista 
välittää korkean osaamisen työtä kuten 
vaativaa ohjelmointia, suunnittelua 
tai lääkäripalveluja. Tehtävät eroavat 
vaativuuden ohella toisistaan myös sii
nä, tehdäänkö myös itse työ verkossa 
(onlinetyömarkkinat) vai perinteisenä 
fyysisenä työnä, kuten kuljetus. kodin
hoito ja ruokahuoltopalvelut (mobiili
työmarkkinat).

ALUSTATALOUS TYÖTÄ KEHITTÄVÄNÄ 
INNOVAATIONA
Alustatalouden työ on vielä uusi, kehit
tymisensä alkuvaiheessa oleva ilmiö. Sen 
käytännöt ja sitä sääntelevät järjestelmät 
ovat vakiintumattomia ja murroksessa. 
Tällainen työ herättää ristiriitaisia tun
teita puolesta ja vastaan. 

Toiset näkevät alustatalouden työn 
yleistymisen osoituksena avoimuuteen, 
luottamukseen, jakamiseen, verkko
demokratiaan ja yhteisöllisyyteen pe
rustuvan hajautuneen markkinatalou
den synnystä. Syntyvät ongelmat kuten 
ansiotulojen lisääntyvä epävarmuus ja 
erilaisten suojamekanismien katoami
nen voitaisiin korvata perustulolla tai 
erilaisilla markkina tai joukkoperustai
silla (crowdbased) ratkaisuilla (esim. 
Grossman ja Woyke 2015, Howe 2008, 
Sundararajan 2016).1 Toiset taas liit
tävät ilmiön työsuhteiden ja koko hy
vinvointiyhteiskunnan haurastumiseen 

ja ihmistyön esineellistymiseen, erään
laiseen digitaaliseen taylorismiin (esim. 
Bergvall-Kåreborn ja Howcroft 
2014, Degryse 2016, Huws 2014, 
Pfeiffer 2013).  

Tämä kaksinaisuus on heijastunut 
myös pohjoismaiseen keskusteluun. 
Alustatalouden työhön sisältyy yhtäältä 
elementtejä, joita on vaikea sovittaa yh
teen vahvasti säännellyn pohjoismaisen 
hyvinvointi ja työelämämallin kanssa. 
Toisaalta Pohjoismaat ovat olleet viime 
vuosina Euroopan johtavia erilaisten 
työelämäinnovaatioiden soveltajia mm. 
korkean koulutustasonsa ja yhteistoi
minnallisten työmarkkinasuhteidensa 
johdosta (Dølvik ja Jesnes 2017). 

Alustatalouden työ on haaste 
pohjoismaiselle hyvinvointivaltiolle, 

kun se lisää ansiotulojen ja 
sosiaaliturvan epävarmuutta.

Työn teettäminen ja tekeminen digitaa
listen alustojen kautta ei ole sellaisenaan 
toivottava tai epätoivottava ilmiö koko 
yhteiskunnan näkökulmasta. Alustata
louden työ on teknologiseen murrokseen 
kytkeytyvä innovaatio, johon sisältyy 
fiksusti sovellettuna mahdollisuuksia ri
kastaa työkulttuuria, parantaa työelämän 
laatua ja osallistaa ihmisiä työelämään. 
Tämä edellyttää kuitenkin realistista 
näkemystä sekä tällaiseen työhön liitty
vistä potentiaalisista ongelmista että kei
noista, joilla ongelmia voidaan ratkaista 
ja tällaiseen työhön sisältyviä potentiaa
lisia mahdollisuuksia voidaan edistää.

Työ ja elinkeinoministeriön koordi
noima Työelämä 2020 hanke järjesti 
vuonna 2016 kaksi työseminaaria, joissa 
käsiteltiin alustatalouden työtä eri näkö
kulmista. Nämä tapahtumat yhdessä ko
timaiseen ja kansainväliseen kirjallisuu
teen perustuvan katsauksen kanssa ovat 
olleet pohjana tiekartalle siitä, kuinka 
alustatalouden työtä voitaisiin Suomessa 
edistää työelämää kehittävänä innovaa
tiona. Hyvän alustatalouden työn tehtä
välista käsittää 10 toimenpideehdotusta 
poliittisille päättäjille, työmarkkinajär
jestöille, tutkijoille sekä tällaisen työn 
teettäjille ja tekijöille itselleen.
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HYVÄN ALUSTATALOUDEN TYÖN TEHTÄVÄLISTA ON SUUNNATTU 
POLIITTISILLE PÄÄTTÄJILLE, TYÖMARKKINAJÄRJESTÖILLE, TUTKIJOILLE 

SEKÄ TÄLLAISEN TYÖN TEETTÄJILLE JA TEKIJÖILLE ITSELLEEN.

HYVÄN ALUSTATALOUDEN TYÖN 
TEHTÄVÄLISTA

1. Alustatalouden työn tutkiminen: 
käsiteanalyysi, levinneisyys ja vai-
kutukset 
Alustatalouden työn kehittäminen edel
lyttää realistista käsitystä ilmiön ylei
syydestä, sen leviämistä edistävistä ja 
estävistä tekijöistä, taloudellisista ja so
siaalisista vaikutuksista sekä tulevaisuu
den näkymistä Suomessa. Alustatalouden 
työn tutkimista on toistaiseksi vaikeutta
nut sekä ilmiön käsitteellinen liukkaus 
(ilmiön kutsuminen monilla eri nimillä) 
että sen monimuotoisuus (alustatalouden 
työn monenlaiset muodot). Alustatalou
den työn tutkimuksen ja tilastoinnin pe
rustaa on vahvistettava monitieteellisellä 
ilmiöön kohdistuvalla käsitteellisellä ja 
empiirisellä tutkimuksella.

”Työ- ym. lainsäädäntöä on tarken-
nettava alustatalouden erilaisia töitä 
tekevien aseman selventämiseksi.”

2. Työn tekijöiden oikeudellinen ase-
ma: oikeudet ja velvollisuudet
Alustatalouden työn kehittäminen edel
lyttää, että työn tekijöiden oikeudellinen 
asema siihen liittyvine oikeuksineen ja 
velvollisuuksineen on mahdollisimman 
kiistattomasti määriteltävissä ennen työn 
teettämistä ja tekemistä. Näin määrittyvät 
myös työn teettäjien ja alustan haltijoiden 
oikeudet ja velvollisuudet. Työ ym. lain
säädäntöä on tarkennettava alustatalou
den erilaisia töitä tekevien aseman selven
tämiseksi. Tarkentamisessa on otettava 
huomioon online ja mobiilityömarkki
noiden erilainen luonne sekä työn teet
täjien ja alustan haltijoiden sijaintimaa.

3. Työn tekijöitä suojaava turvajär-
jestelmä
Suurin osa alustatalouden työstä teh
täneen tulevaisuudessakin perinteisen 

työsuhteen ulkopuolella. Tällaista työ
tä tekevien suojaksi on luotava palkka
työsuhteessa oleviin nähden rinnastei
nen turvajärjestelmä siihen liittyvine 
palveluineen. Tällaiseen järjestelmään 
kuuluu mm. se, kuinka ihmiset löytä
vät työtehtävät, kuinka heidän ansionsa 
muodostuvat, kuinka heitä verotetaan, 
kuinka heidän koulutusmahdollisuuten
sa, sosiaalietuutensa, terveydenhuolton
sa ja eläketurvansa taataan sekä kuinka 
he voivat järjestää itselleen asianmukai
set työtilat ja välineet.

4. Joustavat työmarkkinasiirtymät
Alustatalouden työ ei ole tulevaisuu
dessakaan ainoa tai edes pääasiallinen 
ansioiden lähde kuin osalle tällaista 
työtä tekeviä. Suuri osa ihmisistä tekee 
alustatalouden työtä satunnaisesti yli
määräisten ansioiden toivossa, mielen
kiinnosta tai oman osaamisensa tai mai
neensa kasvattamiseksi. Lainsäädännön, 
yhteiskunnan palvelujärjestelmien sekä 
työn teettäjien, alustan haltijoiden ja 
työn tekijöiden mahdollisten omien työn
antajien on mahdollistettava joustavat 
työmarkkinasiirtymät ja näin avautuvat 
uudenlaiset edellytykset ihmisille oman 
osaamis ja mainepääomansa kerryttä
miseen.

5. Apu työn tekijöiden hyvinvointion-
gelmiin ja alustauran suunnitteluun
Alustatalouden työ sisältää monien 
mahdollisuuksiensa ohella myös työ
hyvinvointiin liittyviä riskejä. Näitä 
ovat työn tekijöiden sosiaalinen eris
tyneisyys, alustoilla tapahtuva syrjintä 
tai muu epäoikeudenmukainen kohtelu 
sekä tekijöiden heikko asema erimieli
syystilanteissa ilman oman työyhteisön 
tai kollektiivisen edunvalvonnan tukea. 
Riskien ehkäisemiseksi on kehitettävä 
kaikkien osapuolten yhteisesti hyväksy
miä pelisääntöjä ”hyvälle alustatalouden 
työlle”. Työn tekijöille on luotava mah
dollisuuksia työskennellä halutessaan 
yhteisöllisissä työtiloissa ja saada apua 

ongelmiinsa erilaisia verkkoyhteisölli
syyden muotoja kehittämällä.

6. Työn eettiset ja moraaliset riskit
Tekijä ja teettäjä eivät alustatalouden 
työssä välttämättä kohtaa toisiaan muu
ten kuin alustan kautta. Työhön voi sisäl
tyä sekä yksityisyyden suojaan liittyviä 
riskejä että moraalisia ja eettisiä riskejä 
johtuen siitä, ettei tekijä aina tiedä työnsä 
tulosten loppukäyttäjää ja käyttötarkoi
tusta. Työn teettäjien ja alustan haltijoi
den on toimittava mahdollisimman läpi
näkyvästi ja sisällytettävä myös tällaiset 
kysymykset osaksi ”hyvän alustatalouden 
työn” pelisääntöjä. Viranomaisten, työ
markkinajärjestöjen, kansalaisjärjestöjen 
ja verkkoyhteisöjen on perusteltua luoda 
järjestelmiä joilla seurata alustojen sitou
tumista näihin pelisääntöihin.

On luotava kaikkien osa-
puolten hyväksymät ”hyvän 

alustatalouden työn” pelisäännöt.

7. Joukkoälyä alustatalouden työstä
Alustat avaavat mahdollisuuksia erilais
ten osaamisten yhdistämiseen globaalisti 
monimutkaisten tehtävien suorittami
seksi, innovaatioiden tuottamiseksi ja 
suurten yhteiskunnallisten haasteiden 
ratkaisemiseksi. Kuitenkin vain harvat 
alustat perustuvat joukkoälyn tietoiseen 
hyödyntämiseen. Suomessa on tartutta
va tähän perustuviin liiketoimintamah
dollisuuksiin ja ryhdyttävä kehittämään 
niiden tarvitsemia ekosysteemejä. Tur
vallisena ja verkottuneena korkean osaa
misen ja luottamuksen maana Suomessa 
on hyvät edellytykset kehittää joukkoälyä 
hyödyntävää globaalisti kilpailukykyistä 
liiketoimintaa.

8. Osallistava ja mahdollistava alusta-
talouden työ
Alustat yksinkertaistavat tuotteiden, 
palvelujen ja työpanosten vaihdantaa 
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markkinoilla. Työn tekijöiden näkökul
masta ne madaltavat kynnystä osallistua 
työmarkkinoille verrattuna perinteiseen 
palkkatyösuhteiseen työhön. Alustojen 
mahdollistamaa matalan kynnyksen 
osallistumista on edistettävä osatyö
kykyisten, heikossa ja epävakaassa 
työmarkkinaasemassa olevien tai työ
markkinoihin muuten löyhästi sidoksissa 
olevien ihmisten osaamisen ja työpanok
sen hyödyntämiseksi ja kehittämiseksi. 
Markkinaehtoisten alustojen rinnalla 
on tähän tarkoitukseen kehitettävä myös 
yhteisöllisin ja sosiaalisin perustein toi
mivia alustoja.

9. Alustatalouden liiketoiminta- ja 
kansalaistaidot
Suuri osa alustatalouden työstä sijoittuu 
luonteeltaan palkkatyösuhteisen työn ja 
yrittäjyyden välimaastoon. Yhä useampi 
tarvitsee perinteisten työyhteisö, työ
elämä ja yrittäjyystaitojen ohella tule
vaisuudessa myös taitoja, jotka tukevat 

heidän työskentelemistään alustoilla ja 
joustavia siirtymisiään työmarkkina
asemasta toiseen. Oppilaitosten on eri ta
soilla laajennettava koulutustarjontaansa 
alustatalouden työn kansalaistaitoihin ja 
”hyvän alustatalouden työn” pelisääntöi
hin. Liiketalouden ja johtamisen koulu
tuksessa on panostettava alustatalouden 
liiketoiminnan ja työn erityisosaamisen 
kehittämiseen.

Oppilaitosten on tarjottava 
koulutusta alustatalouden 
työn kansalaistaidoista ja 

”hyvän alustatalouden työn” 
pelisäännöistä.

10. Alustatalouden kansainvälinen 
benchmarking-tieto  
Alustatalous on globaali ilmiö. Sen leviä
minen hyödyttää parhaimmillaan saman
aikaisesti niin työn tekijöitä, kansalaisia, 
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yrityksiä kuin koko yhteiskuntaa. Alus
tatalouden työn fiksu sääntely edellyttää 
luotettavaa tietoperustaa. Tämän aikaan 
saamiseksi on alustatalouden työtä kos
kevia tilastokäytäntöjä selkeytettävä ja 
yhdenmukaistettava myös kansainväli
sesti. Alustatalouden työn leviämisen, 
vaikutusten ja sitä koskevien menettely
tapojen seuraamiseksi sekä hyvien käy
täntöjen tunnistamiseksi on Suomessa 
aktiivisesti yhdessä muiden maiden 
kanssa kehitettävä yhteistä käsitteistöä, 
mittaristoa ja tilastoseurantaa. •

Viitteet

1 Joukkoperustaisen kapitalismin (Sundararajan 

2016) keskeinen itsesääntelevä periaate on digitaa

linen läpinäkyvyys. Vertaisarviointeihin perustuva 

ihmisten ja organisaatioiden mainepääoma pitää 

yllä luottamusta näiden valmiuteen toimia ennus

tettavalla tavalla ilman raskasta yhteiskunnallista 

sääntelyä ja paljastaa nopeasti pyrkimykset oppor

tunistiseen toimintaan.


