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Ihmisten motiivit jakamistalouteen osallistumisessa ovat tärkeää tietoa erityisesti yrityk-
sille ja hallinnollisille toimijoille, sillä se auttaa niitä vastaamaan paremmin tulevaisuu-
den tarpeisiin. Tässä työssä tutkitaan jakamistalouden ilmiöihin, asunnon vertaisvuok-
raamiseen sekä kyydin jakamiseen, osallistuvien ihmisten motiiveja. Työn tavoite on 
selvittää sekä palvelun tarjoajina toimivien että palveluita käyttävien ihmisten motiivit 
sekä asunnon vertaisvuokraamisessa että kyydin jakamisessa sekä verrata niitä jaka-
mistalouteen osallistumisen tyypillisiin motiiveihin. 
 
Työssä käsitellään johdannon jälkeen olennainen teoria, eli jakamistalouden sekä alus-
tatalouden käsitteet. Tämän jälkeen määritetään tyypilliset kategoriat, joihin jakamista-
louteen osallistumisen motiivit voidaan jakaa, joita hyödynnetään myöhemmin työssä 
motiivien jaottelussa. Seuraavaksi esitellään vielä asunnon vertaisvuokraamisen sekä 
kyydin jakamisen käsitteet. Tämän jälkeen käydään läpi työssä tutkitut motiivit, vertail-
laan niitä toisiinsa ja lopuksi esitetään niiden perusteella tehdyt johtopäätökset. 
 
Työssä toteutettu kirjallisuuskatsaus osoittaa, että taloudelliset motiivit ovat tärkeimpiä 
niille, jotka vertaisvuokraavat toisten ihmisten asuntoja. Taloudelliset motiivit ovat tär-
keitä myös niille, jotka vertaisvuokraavat omaa asuntoaan, mutta sosiaaliset motiivit 
osoittautuivat heille kuitenkin tärkeimmiksi. Motiiveja saatiin kerättyä jokaiseen ennalta 
määriteltyyn kategoriaan, joten voidaan päätellä, että asunnon vertaisvuokraamiseen 
osallistumisen motiivit ovat jollakin asteella samankaltaisia yleisten jakamistalouteen 
osallistumisen motiivien kanssa.  
 
Kyydin jakamiseen osallistumisen tärkeimmät motiivit ovat palvelun tarjoajilla taloudelli-
set motiivit, mutta palvelun käytättäjille tärkein motiivi on säästetty aika, tosin taloudelli-
set motiivit ovat heillekin toisiksi tärkeimpiä. Säästetty aika ei suoraan sovi mihinkään 
ennalta määriteltyyn kategoriaan, eli se ei ole tavanomainen syy jakamistalouteen osal-
listumisessa. Työn tuloksena voidaan todeta, että päätös jakamistalouteen osallistumi-
sesta asunnon vertaisvuokraamisen kautta tehdään useimmiten samoista perusteista, 
kuin jakamistalouteen osallistuminen yleensä. Kyydin jakamiseen osallistumisen motii-
vit poikkesivat paljon jakamistalouteen osallistumisen tyypillisistä motiiveista, sillä käyt-
täjän näkökulmasta tärkein motiivi ei sopinut tyypillisiin kategorioihin, eikä palvelun tar-
joajilla ollut juuri muita, kuin taloudellisia motiiveja. Kaiken kaikkiaan yleisin motiivi 
osoittautui kuitenkin taloudelliseksi motiiviksi sekä asunnon vertaisvuokraamisessa, 
että kyydin jakamisessa. 
 
Avainsanat: Sharing economy, collaborative consumption, platform economy, 
ridesharing, peer-to-peer accommodation, motive 
 
Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla.  
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1. JOHDANTO 

Suhtautuminen kuluttamiseen on muuttunut viime vuosina ja syynä siihen on esimer-

kiksi huoli ilmastonmuutoksesta. Nopea teknologinen kehitys on johtanut entistä pa-

rempiin mahdollisuuksiin kehittää erilaisia tapoja hyödykkeiden kuluttamiseen. Muun 

muassa nämä tekijät ovat nopeuttaneet jakamistalouden ja siihen liittyvien online-alus-

tojen kasvua. (Hamari et al. 2016) Onkin arvioitu, että jakamistalouteen liittyvien viiden 

suurimman sovelluskohteen maailmanlaajuinen yhteenlaskettu liikevaihto yli kaksikym-

menkertaistuisi vuodesta 2014 vuoteen 2025 mennessä (PWC 2014). 

Jakamistalous ja siihen liittyvät ilmiöt, eli esimerkiksi tapahtumat, joissa vaihdetaan ja 

annetaan hyödykkeitä vastikkeetta, ovat mielenkiintoisia erityisesti yritysten ja hallinnol-

listen toimijoiden näkökulmasta. Jakamistalouteen osallistuvien ihmisten motiivien tutki-

minen voisi auttaa niitä vastaamaan paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. (Albinsson & 

Perera 2012) Alustatalouden sovellukset tulevat muuttamaan työn luonnetta sekä ta-

louden rakennetta, mutta muutoksen luonteen määrittävät sosiaaliset, poliittiset sekä 

taloudelliset valintamme (Kenney & Zysman 2016, s. 61). Jakamistalous herättää kiin-

nostusta myös monissa kansanryhmissä, eli esimerkiksi yrittäjissä, poliitikoissa, tutki-

joissa ja innovaattoreissa (Martin 2015). Eri ihmisryhmillä on erilaiset kiinnostuksen 

kohteet ja karkeasti arvioiden jakamistalouteen osallistumisessa esimerkiksi yrittäjillä 

voisivat todennäköisesti olla mielessään taloudelliset intressit, kun taas poliitikoilla voi-

sivat olla mielessään esimerkiksi vihreät arvot ja kestävä kehitys. 

1.1 Tutkimusongelma, -kysymys sekä työn tavoitteet 

Työn tavoitteena on selvittää, miksi ihmiset ottavat osaa jakamistalouteen asunnon ver-

taisvuokraamisen sekä kyydin jakamisen kautta. Asunnon vertaisvuokraaminen ja kyy-

din jakaminen tapahtuvat usein internetin välityksellä, joten valittuihin kohteisiin osallis-

tumisen motiiveja tutkitaan tapauksissa, joissa niiden käyttö tapahtuu jonkin online-

alustan, esimerkiksi puhelimessa toimivan applikaation kautta. 

Tavoitteena on selvittää mikä motivoi osallistumaan jakamistalouteen edellä mainittujen 

sovellusten kautta sekä vastaavatko niihin osallistumisen motiivit tyypillisiä jakamista-

louteen osallistumisen motiiveja. Tavoitteena on tutkia sekä niiden ihmisten motiivit, 
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jotka toimivat palveluiden tarjoajana, että niiden motiivit, jotka toimivat palveluiden käyt-

täjinä. Tavoitteena on selvittää myös eri motiivien yleisyyttä ja vertailla syntyneen neli-

kentän motiiveja toisiinsa. 

Miksi ihmiset osallistuvat jakamistalouteen? Osallistuvatko ihmiset kyydin jakamiseen 

tai asunnon vertaisvuokraamiseen samoista syistä? Ajattelevatko ihmiset vain rahaa 

tehdessään valintoja jakamistalouden sovelluksiin osallistumisesta? Mikä motivoi eni-

ten niihin osallistumisessa? 

1.2 Tiedonhankinta ja työn rakenne 

Tiedonhankintaan työn toteutuksessa on käytetty Web of Science:a hakemalla artikke-

leita käyttäen ja yhdistellen hakusanoja kuten ”sharing economy”, ”platform economy”, 

”collaborative consumption”, ”ridesharing”, ”peer-to-peer accommodation”,  ”Airbnb” ja 

”motive”. Hakutulokset järjestin sen mukaan, montako kertaa artikkeliin on viitattu ja ar-

tikkelit valittiin tulosten alkupäästä mahdollisuuksien mukaan. Lisäksi työssä käytettiin 

lähteenä myös Web of Science:sta valittujen artikkelien lähteenä käytettyjä artikkeleita, 

jotka on tapauskohtaisesti jouduttu välillä hakemaan muista internet-lähteistä.  

Luvussa 2. esitellään ensin työn kannalta olennainen teoriatausta, eli mitä jakamista-

lous ja alustatalous ovat. Tämän jälkeen valitaan tyypilliset jakamistalouteen osallistu-

misen motiivit, joita lähdetään erityisesti tutkimaan asunnon vertaisvuokraamisen sekä 

kyydin jakamisen osalta. Luvussa 3. esitellään asunnon vertaisvuokraaminen sekä kyy-

din jakaminen ja määritellään, mitä ne tässä työssä käytännössä tarkoittavat. Luvussa 

4. käsitellään motiivit asunnon vertaisvuokraamiseen sekä kyydin jakamiseen osallistu-

misessa ja vertaillaan niitä tyypillisiin motiiveihin jakamistalouteen osallistumisessa ja 

luvussa 5. on niiden pohjalta tehdyt päätelmät. 
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2. JAKAMISTALOUS, ALUSTATALOUS SEKÄ 
TYYPILLISET MOTIIVIT NIIHIN OSALLISTUMI-
SESSA 

Tässä luvussa määritellään kandidaatintyön kannalta keskeisiä käsitteitä ja niiden kes-

kinäisiä suhteita. Työssä selvitetään kahta jakamistalouden ilmentymää käyttävien ih-

misten motiiveja ja näin ollen on hyvä ymmärtää jakamistalouden sekä alustatalouden 

käsitteet, jotka vaikuttavat kyseisten ilmiöiden takana. Niiden lisäksi luvussa määritel-

lään, minkä aihepiirin motiiveja työssä erityisesti tutkitaan, eli määritetään työn kannalta 

tyypilliset motiivit jakamistalouteen osallistumisessa, joita hyödynnetään luvussa 4. mo-

tiivien jaottelemisessa. 

2.1 Jakamistalous 

Termistä jakamistalous on tullut yleinen, mutta sen tarkasta määritelmästä ei silti ole 

päästy yksimielisyyteen. Jakamistalouden kiistanalainen luonne näkyy sen kompleksi-

suudessa. Jakamistaloudessa yhdistyvät erilaiset lupaukset ympäristöstä, yhteisöllisyy-

destä ja taloudesta. (Acquier et al. 2017) 

Jakamistaloutta pidetään oikeastaan sateenvarjokäsitteenä, joka koostuu muista käsit-

teistä. Yhden määritelmän mukaan sen voi jakaa kolmeen perustavanlaatuiseen ydin-

käsitteeseen, jotka ovat pääsytalous, alustatalous sekä yhteisöperusteinen talous. Pää-

sytalous tarkoittaa vähällä käytöllä olevien hyödykkeiden käytön optimointia jakamalla 

niihin käyttöoikeuksia. Alustatalous tarkoittaa hajautetun vaihtokaupan sovittelua ver-

taisten välillä digitaalisten alustojen kautta. Yhteisöperusteinen talous tarkoittaa talou-

dellista kanssakäymistä, johon eivät liity raha, hierarkiat tai sopimukset. Jakamistalous 

voi olla voittoa tavoittelematonta tai tavoittelevaa toimintaa. Jotkut tosin näkevät jaka-

mistalouden jopa vaihtoehtona markkinakapitalismille. (Acquier et al. 2017) 

2.2 Alustatalous 

Digitaalinen teknologia on mahdollistanut uusia jakamistalouden muotoja. Internetissä 

toimivat alustat sekä matkapuhelinsovellukset yhdistävät palveluja tarvitsevia ihmisiä 

vaivattomasti niitä tarjoaviin ihmisiin. (Grybaitė & Stankevičienė 2016) Käytännössä siis 
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alustatalous eroaa jakamistalouden käsitteestä siten, että jakaminen saa alkunsa jon-

kun kolmannen osapuolen digitaalisessa palvelussa sen sijaan, että ihmiset tapaisivat 

esimerkiksi jakamistalouteen liittyvässä tapahtumassa sopiakseen yhteiskuljetuksista. 

Tätä alustatalouden asetelmaa ovat havainnollistaneet esimerkiksi Grybaitė ja Stanke-

vičienė (2016) kuvassa 1. 

Alustatalous onkin siis yksi jakamistalouden alakäsitteistä. Alustatalouteen kuuluvat di-

gitaaliset alustat, joiden kautta ihmiset voivat tarjota hyödykkeitä ja palveluja toisillensa 

esimerkiksi rahallista korvausta vastaan. Tällaiset alustat disruptoivat esimerkiksi kulje-

tukseen, majoitukseen ja rahoitukseen liittyviä organisaatioita. Alustatalouden sovelluk-

sia, joissa ihmiset voivat rahaa vastaan tarjota vertaisilleen palveluita, ovat esimerkiksi 

vertaismajoitukseen keskittyvä Airbnb ja kuljetukseen keskittyvä Uber. (Acquier et al. 

2017) Tällaiset sovellukset mahdollistavat radikaalit muutokset siinä, miten työskente-

lemme, luomme arvoa taloudessa ja kilpailemme tuotoista (Kenney & Zysman 2016). 

Alustatalous tarkoittaa siis hajautetun vaihtokaupan välittämistä vertaisten keskuu-

dessa käyttäen digitaalista alustaa. Alustatalouden taloudellisina ja sosiaalisina lupauk-

sina ovat laajempi saanti, isot ja turvalliset vaihtokaupan (digitaaliset) keskukset sekä 

yksilöllisten taloudellisten mahdollisuuksien parantuminen. (Acquier et al. 2017) 

Alustataloudessa arvoa luodaan käyttämällä hyväksi selkeästi uutta kokoelmaa talou-

dellisia suhteita, jotka ovat internetistä, laskennasta sekä datasta riippuvaisia. Ekosys-

teemit itsessään ovat arvon lähteenä alustataloudessa. Luotu rahallinen arvo jakautuu 

sovellusten käyttäjien lisäksi sovelluksen omistajille, jotka saattavat esimerkiksi ottaa 

jokaisesta maksutapahtumasta siivun itselleen tai myydä sivustollensa tai sovelluk-

seensa mainospaikkoja. (Kenney & Zysman 2016) 
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Kuva 1. Alustatalouden malli (mukaillen lähteestä Grybaitė & Stankevičienė 2016, 
s. 12) 

 

2.3 Jakamistalouteen osallistumisen tyypilliset motiivit 

Motiivi tarkoittaa Kotimaisten kielten keskuksen (2020) mukaan vaikutinta, syytä tai pe-

rustetta tehdä jokin asia. Kun tutkitaan ihmisten motiiveja, tutkitaan siis syitä, perusteita 

ja vaikuttimia ihmisen tekemisen taustalla. Tämän tutkielman osalta tämä tarkoittaa siis 

käytännössä sitä, että tutkitaan kaikenlaisia syitä, perusteita ja vaikutteita, miksi ihmiset 

osallistuvat jakamistalouteen. 

Jakamistalouteen osallistumisen motiiveja voidaan jaotella eri kategorioihin. Benoit et 

al. (2017) mukaan jakamistalouteen liittyvien palveluiden käyttäjien motiivit voidaan ja-

otella viiteen eri luokkaan. Motiivit voivat olla taloudellisia, sosiaalisia, arvoiltaan he-

donistisia, liittyä ympäristöön ja kestävyyteen tai pyrkimys pienentää riskiä ja vastuuta. 

Palveluiden tarjoajien motiivit taas voidaan jakaa kolmeen luokkaan. Niiden motiivit voi-

vat olla taloudellisia, sosiaalisia tai yrittäjän vapauteen liittyviä. Sekä palveluiden käyttä-

jiä, että palvelun tarjoajia yhdistävät siis taloudelliset sekä sosiaaliset motiivit. (Benoit et 

al. 2017) Myös Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksessa palvelun tarjoajien ja palve-

luiden käyttäjien motiivit olivat eroteltu, sillä heidän mukaansa kumpikin ryhmä voi liittyä 

jakamistalouteen eri motiiveista. 
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Hamarin et al. (2016) mukaan jakamistalouteen liittymiseen vaikuttavia asioita ovat 

kestävyys, nautinto, maine, taloudelliset hyödyt sekä asenne. Nämä ovat hyvin linjassa 

Benoitin et al. (2017) esittäneiden jakamistalouden palveluiden käyttäjien motiivien 

kanssa. Maine liittyy sosiaalisiin motiiveihin, nautinto liittyy hedonistisiin motiiveihin, 

kestävyys liittyy ympäristöön liittyviin motiiveihin ja taloudelliset hyödyt liittyvät taloudel-

lisiin motiiveihin. Asenne ei aivan täysin kuulu mihinkään yllämainittuun kategoriaan. 

Hamarin et al. (2016) mukaan asenne määrittää vahvasti ihmisten käyttäytymistä. Kui-

tenkaan asenne ei aina näy suoraan tekoina, sillä ekologisesti ajatteleva ihminen ei 

välttämättä aina käyttäydy ekologisesti valintoja tehdessään (Hamari et al. 2016). 

Böcker ja Meelen (2017) analysoivat myös motiiveja jakamistalouteen osallistumiseen. 

He jaottelivat tutkittavat motiivit taloudellisiin, sosiaalisiin ja ympäristöön liittyviin motii-

veihin (Böcker & Meelen 2017). 

Valitaan työn kannalta tutkittaviksi tyypillisiksi motiiveiksi yhtenäisimmät edellä maini-

tuista kategorioista, joihin motiivit lajiteltiin tutkimuksissa. Taloudellisuus, sosiaalisuus 

ja ympäristöystävällisyys tai kestävyys tulivat ilmi jokaisessa edellä mainitussa jaotte-

lussa, joten valitaan ne tyypillisiksi kategorioiksi. Hedonistiset arvot tulivat ilmi sekä Ha-

marin et al. (2016) jaottelussa, että Benoitin et al. (2017) jaottelussa, joten valitaan se-

kin kategorioihin mukaan. Seuraavaksi on selvitys siitä, mitä nämä valitut tyypilliset mo-

tiivit yleisesti ottaen ovat ja kuinka tärkeitä ne ovat yleensä jakamistalouden konteks-

tissa. 

2.3.1 Taloudelliset motiivit 
 

Taloudellisilla motiiveilla tarkoitetaan sitä, että ihmiset ottavat osaa jakamistalouteen 

hyötyäkseen siitä taloudellisesti esimerkiksi ansaitsemalla rahaa. Jakamistalouden pal-

veluiden käyttäminen yleensä on myös halvempaa, kuin muiden palveluiden käyttämi-

nen. (Benoit et al. 2017) Tutkimuksen (Barnes & Mattson 2016) mukaan taloudelliset 

motiivit ovat kuluttajille tärkeimpiä heidän tehdessään päätöstä jakamistalouteen osal-

listumisesta. 

Vertaisvuokraamalla tyhjän huoneen asunnostaan voi helposti ansaita hieman rahaa ja 

jos huoneesta pyydettävä hinta on halvempi, kuin naapurissa olevan hotellihuoneen 

hinta, säästää vuokralle tuleva henkilö majoituskustannuksissa. Ideaalissa tilanteessa 

toiminta on kannattavaa sekä vuokranantajan että vuokraajan näkökulmasta, sillä toi-

nen heistä saa lisäansioita ja toinen heistä säästää rahaa. Lisäksi vuokraaja voi esi-

merkiksi säästyä isolta investoinnilta tyytyessään vuokrattuun hyödykkeeseen sen 

omistamisen sijaan (Rudmin 2017). 
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Grybaitėn ja Stankevičienėn (2016) mukaan Havas Worldwiden ja Market Probe Inter-

nationalin tekemän kyselytutkimuksen mukaan rahan säästäminen oli jakamistalouden 
vetoavin piirre. Tätä mieltä oli 32% kyselyyn vastanneista. (Havas Worldwide, Gry-

baitėn & Stankevičienėn 2016 mukaan) Myös Hamarin et al. (2016) tutkimuksen mu-

kaan taloudellisilla motiiveilla oli positiivinen vaikutus ihmisten halukkuuteen osallistua 

käyttämään jakamistalouden sovelluksia. 

2.3.2 Sosiaaliset motiivit 
 

Sosiaaliset motiivit voivat olla esimerkiksi halu tavata uusia ihmisiä tai saada autentti-

sempia kokemuksia matkustaessa (Benoit et al. 2017). Jotkut ihmiset siis arvostavat 

sosiaalista kanssakäymistä ja ottavat jakamistalouteen osaa esimerkiksi uusien tutta-

vien toivossa. Esimerkiksi vertaisvuokraamalla asunnon väistämättäkin tapaa uusia ih-

misiä, sillä vuokrattava tila saattaa olla käytännössä esimerkiksi tyhjä yksittäinen huone 

jonkun ihmisen talossa. Esimerkiksi alustatalouden sovellus Airbnb on muun muassa 

luonut itsestään kuvaa sovelluksena, joka luo yhteyksiä ihmisten välille ja antaa autent-

tisen matkailukokemuksen (Botsman & Capelin 2016). 

Grybaitėn ja Stankevičienėn (2016) kirjoittivat, että jakamistalous luo uusia verkostoja 

yhteiskunnan sisällä. Se luo luottamusta ja rakentaa yhteisöllisyyttä ja tällöin ihmiset 

tuntevat yhteyttä naapureihinsa tai työkavereihinsa. Jakamistalouteen liittyviä palveluita 

tarjoava henkilö on riippuvainen hyvästä maineesta, sillä palvelu perustuu osin luotta-

mukseen. Mikäli henkilö saa esimerkiksi huonoja arvosteluita asiakkailtaan voi tulevai-

suuden potentiaaliset asiakkaat jättää hänen palvelunsa käyttämättä. (Grybaitė & Stan-

kevičienė 2016) 

Grybaitėn ja Stankevičienėn (2016) mukaan Havas Worldwiden ja Market Probe Inter-

nationalin tekemän kyselytutkimuksen mukaan itsensä aktiiviseksi ja hyödylliseksi tun-
teminen oli jakamistalouden toiseksi vetoavin piirre. Tätä mieltä oli 13% kyselyyn vas-

tanneista. (Havas Worldwide, Grybaitėn & Stankevičienėn 2016, s. 13 mukaan) Hama-

rin et al. (2016) tutkimuksen mukaan maineen takia jakamistalouteen liittymisellä oli lie-

västi positiivinen vaikutus ihmisten halukkuuteen osallistua jakamistalouteen (Hamari et 

al. 2016). 
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2.3.3 Hedonistiset arvot motiivina 
 

Hedonistiset arvot motiivina jakamistalouteen osallistumisessa tarkoittavat esimerkiksi 

sitä, että ihminen haluaa saavuttaa hetkeksi statuksen, jota hänellä ei yleensä ole. Täl-

lainen tunne statuksesta voi syntyä esimerkiksi ihmisen käyttäessä luksustuotteita, joi-

hin heillä ei tavallisesti olisi varaa. (Lawson et al. 2016) Ihmiset siis haluavat olla het-

ken jotain muuta, mitä normaalisti ovat ja tavaran vuokraaminen on keino saavuttaa 

hetkellisesti hyödykkeitä, joihin heillä ei normaalisti olisi varaa. 

Tuotteen tai kokemuksen hedonistinen arvo on usein koettua (Henry et al., Leen ja Ki-

min 2016 mukaan), eli käytännössä arvo syntyy kunkin asiakkaan ”pään sisällä”. Asia-

kaskokemuksessa hedosnistinen ulottuvuus sisältää kokemuksen uniikkiuden tai sen 

herättämän tunteen (Overby & Lee, Leen ja Kimin 2016 mukaan). Esimerkiksi monet 

turistien harrastamat aktiviteetit, kuten risteilyllä käyminen, tehdään usein hedonistisin 

motiivein (Rigall-I-Torrent & Fluvià 2011). Hamarin et al. (2016) tutkimuksen mukaan 

nautinto oli eniten jakamistalouteen osallistumishalukkuutta lisäävä tekijä. 

2.3.4 Ympäristöystävällisyys tai kestävyys motiivina 
 

Benoit et al. (2017) mukaan Botsmanin ja Rogersin mukaan jakamistalouteen osallistu-

misella voi olla positiivisia vaikutuksia ympäristöön, kun esimerkiksi vähemmän autoja 

tai työkaluja tuotetaan jakamistalouteen osallistumisen seurauksena. Grybaitėn ja 

Stankevičienėn (2016) mukaan Havas Worldwiden ja Market Probe Internationalin te-

kemän kyselytutkimuksen mukaan hiilijalanjäljen pienentäminen oli jakamistalouden 
kolmanneksi vetoavin piirre. Tätä mieltä oli 13% kyselyyn vastanneista. Myös hyperku-

luttamisen vähentämistä kannatti 10% vastanneista. (Havas Worldwide, Grybaitėn & 

Stankevičienėn 2016, s. 13 mukaan) Hamarin et al. (2016) tekemän tutkimuksen mu-

kaan kestävä kehitys ei juurikaan vaikuttanut ihmisten halukkuuteen liittyä käyttämään 

jakamistalouden sovelluksia. 

Benoit et al. (2017) mukaan ympäristöystävällisyyteen motiivina liittyy halu vähentää 

resurssien käyttämistä. Esimerkiksi autonjakamispalveluihin osallistuminen voi tehdä 

auton omistamisen tarpeen pieneksi, jolloin ei tarvitse tuhlata ympäristön resursseja 

oman henkilökohtaisen auton hankkimiseen. 
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3. ASUNNON VERTAISVUOKRAAMINEN SEKÄ 
KYYDIN JAKAMINEN 

Tässä osassa esitellään työn kannalta keskeiset alustatalouden sovelluskohteet, eli 

vertaisvuokraaminen sekä kyydin jakaminen. Esittelyn lisäksi tarkennetaan, että mil-

laista asunnon vertaisvuokraamista sekä kyydin jakamista työssä tutkitaan. 

3.1 Asunnon vertaisvuokraaminen 

Asunnon vertaisvuokraaminen tarkoittaa sitä, että kuluttajat yhdessä jakavat heidän 

omistamansa ylimääräisen asuntokapasiteetin keskenään. Tämä siis mahdollistaa sen, 

että täysin tavallinen ihminen, jolla ei ole mitään kokemusta esimerkiksi hotelli tai ma-

joitusalalta voi vuokrata kohdettaan vertaisille. Tällä ilmiöllä on vaikutusta esimerkiksi 

perinteiseen hotellialaan. Vertaisvuokraamisen kontekstissa tärkein alusta on vuonna 

2008 perustettu Airbnb. (Tussyadiah 2016)  

Tässä työssä käytetään monta tutkimusta, jotka ovat keskittyneet Airbnb:hen, sillä käy-

tännössä Airbnb:n käyttäminen on asunnon vertaisvuokraamista alustatalouden sovel-

luksella. Työn keskittyessä nimenomaan alustatalouden sovelluksiin, eli internet-alus-

tan välityksellä tapahtuvaan asunnon vertaisvuokraamiseen, toimii Airbnb erinomai-

sena esimerkkisovelluksena. Työssä keskitytään siis ainoastaan internet-alustan väli-

tyksellä tapahtuvaan vertaisvuokraamiseen, jossa kohdetta vuokrataan maksusta. 

3.2 Kyydin jakaminen 

Furuhatan et al. (2013) mukaan kyydin jakaminen, tai niin sanottu kimppakyyti, tarkoit-

taa kuljettamisen tapaa, jossa yksittäiset matkustajat, joilla on samankaltainen aika-

taulu ja reitti, jakavat kulkuneuvon matkaansa varten ja jakavat matkakustannukset, eli 

esimerkiksi polttoainekustannukset, tietullit ja parkkimaksut, keskenään. Neoh et al. 

(2015) määrittelee kyydin jakamisen siten, että vähintään kaksi henkilöä, jotka asuvat 

eri talouksissa sopivat matkustavansa samalla yksityisajoneuvolla vähentääkseen mat-

kaan tarvittavia kulkuneuvoja. 

Konseptina kyydinjakaminen tarjoaa yksityisautoilun joustavuuden ja nopeuden alenne-

tuilla kustannuksilla, kuitenkaan yhtä kätevää se ei ole yksityisautoiluun verrattuna. 

Kyydin jakamisen hyötyjä ovat säästöt matkustamisessa, lyhentynyt matkustamiseen 
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käytetty aika, liikenneruuhkan pienentyminen, polttoaineen säästäminen ja ilmansaas-

teiden vähentäminen. (Furuhata et al. 2013) 

Kyydin jakamisella on monta muotoa, mutta keskeinen erottava tekijä eri malleilla on 

tapa, jolla kyydistä sovitaan. Alun perin kyydin jakamisesta sovittiin kuskin ja matkusta-

jien välillä esimerkiksi suullisesti tai työpaikkojen ilmoitustauluilla. Nykyiset internet-

pohjaiset alustat ja sovellukset ovat kuitenkin mullistaneet mahdollisuudet sopia kyydin 

jakamisesta. Esimerkiksi blablacar.com mahdollistaa kyydeistä sopimisen tehokkaam-

min internetin välityksellä. Uusimmat sovellukset, esimerkiksi Uber ja Lyft mahdollista-

vat reaaliaikaisen (dynaamisen) kyydin jakamiseen osallistumisen käytännössä ilman 

sopimista (Rayle et al. 2016), sillä sovellukset mahdollistavat reaaliaikaisen sijaintiin 

perustuvan kyydin jakamisen, eli sovellus yhdistää kyytiä tarvitsevat kuskiin tietyltä alu-

eelta lyhyellä varoitusajalla. Palvelun tarjoaja tosin ottaa usein välityspalkkion niiden 

kautta jaetuista kyydeistä. (Cohen & Kietzmann 2014) Tässä työssä keskitytään kuiten-

kin vain kyydin jakamiseen, joka tapahtuu jonkin internet alustan välityksellä ja matkus-

tajat eivät tunne toisiaan tai kuskia entuudestaan. 
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4. ASUNNON VERTAISVUOKRAAMISEEN JA 
KYYDIN JAKAMISEEN OSALLISTUMISEN MO-
TIIVIT 

Tässä osassa selvitetään asunnon vertaisvuokraamiseen sekä kyydin jakamiseen osal-

listuvien ihmisten motiiveja. Motiiveja jaotellaan eri aihepiireihin ja niitä vertaillaan toi-

siinsa.  Aihepiirit, joihin motiivit jaotellaan, pyritään pitämään samoina, kuin työssä vali-

tut jakamistalouteen osallistumisen tyypilliset motiivit, jotka luvussa 2.3. määriteltiin, eli 

taloudelliset, sosiaaliset, hedonistiset sekä ympäristöön liittyvät motiivit. Kategorioihin 

sopimattomat motiivit ovat kerättynä omaan alalukuunsa.  

Ensin käsitellään palvelun tarjoajien motiiveja ja tämän jälkeen palveluiden käyttäjien 

motiiveja. Vertaisvuokraamiseen ja kyydin jakamiseen osallistumisen motiivit käsitel-

lään aihepiireittäin, mutta limittäin ja tietyn aihepiirin motiivien käsittelyn jälkeen vertail-

laan asunnon vertaisvuokraamisen ja kyydin jakamisen motiiveja toisiinsa ja tyypillisiin 

jakamistalouteen osallistumisen motiiveihin. Kunkin alaluvun alussa käsitellään lyhyesti 

käytetyistä tutkimuksista tehdyt erityiset huomiot tai rajaukset. 

Böcker ja Meelen (2017) tutkivat Amsterdamissa jakamistalouden eri osa-alueisiin 

osallistumisen motiiveja ja saivat kyselytutkimukseensa 1330 vastausta. Tutkimuk-

sessa tutkittiin motiiveja sekä palvelun tarjoajan sekä palvelun käyttäjän näkökulmista. 

Siinä tutkittiin halukkuutta osallistua eri jakamistalouden osa-alueisiin sekä tärkeimpiä 

motiiveja kuhunkin osa-alueeseen osallistumiseen. Motiivit olivat jaettu taloudellisiin, 

sosiaalisiin sekä ympäristöön liittyviin. Heidän tutkimuksessaan esimerkkiskenaario, 

jonka avulla osallistumishalukkuutta eri jakamistalouden osa-alueisiin mitattiin, oli jär-

jestetty siten, ettei luottamus systeemiin vaikuta tuloksiin. (Böcker & Meelen 2017) Tut-

kimuksessa tutkittu kyydin jakaminen erosi hieman tässä työssä käsitellystä kyydin ja-

kamisesta, sillä kyydin jakamisesta sopiminen ei tapahtunut internetin välityksellä. Näin 

ollen jätin tutkimukseen liittyneet sosiaaliset motiivit huomiotta tässä työssä. 

Amirkiaee ja Evangelopoulos (2018) tutkivat miksi ihmiset osallistuvat kyydin jakami-

seen (sekä palvelun tarjoajana että palvelun käyttäjänä) ja mitkä motiivit osallistumi-

seen vaikuttavat eniten. Tulokset saatiin analysoimalla 300 vastausta, jotka he keräsi-

vät kyselytutkimuksella kohderyhmänään yliopisto-opiskelijat (Amirkiaee & Evangelo-

poulos 2018). Heidän tutkimuksensa erosi Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksesta 
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oleellisesti siten, että toisin kuin Böckerin ja Meelenin tutkimuksessa tutkittavat skenaa-

riot olivat järjestetty siten, että luottamuksen vaikutus jää pois laskuista, heidän tutki-

mukseensa sisältyi luottamuksenkin tarkastelu osallistumiseen vaikuttavana tekijänä. 

Vertailusta tulee tasapainoisempi, mikäli luottamuksen vaikutus osallistumishalukkuu-

teen jätetään huomiotta Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) tutkimuksesta. Amir-

kiaeen ja Evangelopouloksen (2018) tutkimuksessa yksi osallistumishalukkuuteen vai-

kuttava tekijä oli suhtautuminen kyydin jakamista kohtaan, mikä tietysti vaikutti osallis-

tumishalukkuuteen eniten. Yleinen osallistumishalukkuus ei kuitenkaan kerro syytä, tai 

oikeammin motiivia, miksi ihminen haluaa osallistua kyydin jakamiseen, joten se jätet-

tiin myös huomiotta. Tutkimuksessa oli myös yhdistetty sekä palvelun tarjoajien että 

käyttäjien motiivit, mitkä saattavat erota toisistaan, mikä ei ehkä ollut paras ratkaisu tu-

losten oikeellisuuden kannalta. 

 

4.1 Palvelun tarjoajien motiiveja osallistua vertaisvuokraami-
seen tai kyydin jakamiseen 

Tässä alaluvussa käsitellään asunnon vertaisvuokraamiseen ja kyydin jakamiseen 

osallistuvien ihmisten motiiveja, jotka toimivat sovelluksissa palvelun tarjoajan roolissa. 

Motiivit jaotellaan luvussa 2.3. määriteltyjen jakamistalouden tyypillisten motiivien mu-

kaan, eli koska kyseessä ovat palvelun tarjoajien motiivit, niin ne jaotellaan taloudelli-

siin, sosiaalisiin sekä ympäristöön liittyviin motiiveihin. 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan ihmisistä noin 66% olisivat valmiita 

jakamaan autostaan paikan maksua vastaan, mikäli vakuutukset ovat kunnossa ja 

maksu kyydistä saataisiin 100% varmuudella. Koska suurin osa ihmisistä on valmiina 

paikan autostaan jakamaan, on motiivejakin siihen varmasti monia erilaisia. Oman 

asunnon vertaisvuokraamiseen valmiita olisi Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen 

mukaan valmiina vain 13% tutkimukseen osallistuneista, vaikka kaikki olisi vakuutettu 

ja vuokra maksettaisiin 100% todennäköisyydellä sovitusti. Omaa asuntoa jakamaan 

valmiina olevia on siis huomattavasti vähemmän, kuin kyydin jakamiseen valmiina ole-

via. Motiiveissa voi siis olla eroja, sillä ihmisten osallistumishalukkuus eroaa merkittä-

västi edellä mainituissa toisiaan vastaavissa skenaarioissa näiden kahden välillä. 
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4.1.1 Taloudelliset motiivit palvelun tarjoajilla 
 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan taloudelliset motiivit ovat tärkein te-

kijä oman asunnon vertaisvuokraamisessa. Tärkeimpänä sitä pitää noin 42% heidän 

tutkimukseen osallistuneista (Böcker & Meelen 2017). Tussyadiahin (2018) tutkimuk-

sen mukaan taloudelliset motiivit ovat toisiksi tärkeimpiä asunnon vertaisvuokraami-

seen osallistumisessa ja samaan tuloksen päätyy myös Urbonaviciuksen ja Sezerin 

(2018) tekemä tutkimus. 

Ikkalan ja Lampisen (2015) analyysin perusteella taloudelliset ansiot, joita asunnon ver-

tausvuokraamiseen liittyvän sovelluksen, Airbnb:n, kautta kohdettansa vuokraavat saa-

vat, motivoivat heitä osallistumaan vertaisvuokraamiseen. Kuitenkaan suurimmalla 

osalla heidän tutkimukseensa osallistuneista Airbnb:n tuottamat tulot eivät olleet välttä-

mättömiä heidän toimeentulonsa kannalta, vaan ne nähtiin vain kivana lisänä muihin 

ansioihin. Mahdollisuus ansioihin nähdään yleisesti siis lisänä, eli sosiaalisten motiivien 

sivutuotteena ihmisten vertaisvuokratessa kohdettaan Airbnb:n kautta. Rahan ansaitse-

minen voi toisaalta tukea vuokranantajia panostamaan sosiaaliseen kanssakäymiseen 

asiakkaiden kanssa. Taloudelliset ja sosiaaliset motiivit eivät siis ole toisiaan poissulke-

via, vaan jopa toisiaan tukevia motiiveja. (Ikkala & Lampinen 2015)  

Taloudelliset motiivit eivät olleet yhtä tärkeitä Böckerin ja Meelenin (2017) mukaan kyy-

din jakamisessa, kuin asunnon vertaisvuokraamisessa, sillä tärkeimpänä taloudellisia 

tekijöitä piti vain noin 33% tutkimukseen osallistuneista. Andersonin (2014) mukaan 

kuskit, jotka ajavat kyydin jakamiseen kuuluvia kyytejä voidaan kuitenkin verrata lähes 

suoraan tavallisiin taksikuskeihin, eli taloudelliset motiivit heillä ovat vahvat. Monet aja-

vat siis kyydin jakamisen piiriin kuuluvia ajoja työkseen (Andersson 2014), joten tällöin 

onkin luonnollista, että sitä tehdään lähinnä rahan takia. Myös Amirkiaeen ja Evangelo-

pouloksen (2018) tutkimuksen mukaan taloudelliset motiivit olivat tärkeimpien joukossa 

kyydin jakamisessa. 

Taloudelliset tekijät eivät siis ole yhtä tärkeitä asunnon vertaisvuokraamisessa, kuin 

kyydin jakamisessa. Toisaalta kyydin jakaminen voidaan ehkä rinnastaa täyspäiväi-

seen ammattiin, toisin kuin asunnon vertaisvuokraaminen, mikä saattaa vaikuttaa osal-

listumiseen liittyviin motiiveihin. Kummassakin taloudelliset motiivit ovat kuitenkin tär-

keitä, mikä on linjassa tyypillisten jakamistalouteen osallistumisen motiivien kanssa. 
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4.1.2 Sosiaaliset motiivit palvelun tarjoajilla 
 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan sosiaalisia syitä oman asunnon ver-

taisvuokraamisessa tärkeimpänä piti noin 32% tutkimukseen osallistuneista. Ikkalan ja 

Lampisen (2015) mukaan yleisiä sosiaalisia motiiveja asunnon vertaisvuokraamiseen 

Airbnb:n kautta ovat mahdollisuus tavata uusia ihmisiä ympäri maailman, lisätä sosiaa-

lista kanssakäymistä ihmisten kanssa tai tuoda uudenlaista sosiaalista kanssakäymistä 

elämään. Airbnb:n kautta ihmiset voivat siis esimerkiksi laajentaa sosiaalista verkosto-

aan. Sosiaalisia motiiveita tärkeänä pitävät vuokranantajat eivät hae pitkäkestoisia ih-

missuhteita tai uusia kavereita vuokraamalla kohteitaan. He ennemminkin tavoittelevat 

kohtaamisia ja keskusteluja mielenkiintoisten tuntemattomien ihmisten kanssa. (Ikkala 

& Lampinen 2015) Koska tutkimuksessa (Ikkala & Lampinen 2015) taloudelliset motiivit 

nähtiin lähinnä sosiaalisten motiivien sivutuotteena, voidaan olettaa, että sosiaaliset 

motiivit ovat tärkeimpiä asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisessa. Myös Urbo-

naviciuksen ja Sezerin (2018) tutkimuksen mukaan tärkeimmät motiivit asunnon ver-

taisvuokraamiseen palvelun tarjoajilla ovat sosiaaliset motiivit. 

Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) mukaan sosiaaliset motiivit eivät juuri motivoi 

osallistumaan kyydin jakamiseen, vaan niillä voi olla jopa negatiivinen vaikutus osallis-

tumishalukkuuteen. Esimerkiksi Andersonin (2014) mukaan kyydin jakamiseen osallis-

tuvat kuskit ovat lähes rinnastettavissa tavallisiin taksikuskeihin, on todennäköistä, ettei 

heitä juurikaan motivoi jakamistalouteen liittyvät asiat, kuten esimerkiksi sosiaalinen 

kanssakäyminen. 

Kyydin jakamisessa sosiaaliset motiivit eivät ole siis yhtään tärkeitä, toisin kuin asun-

non vertaisvuokraamista tehdään pääasiassa sosiaalisin perustein. Jälleen kerran 

syynä saattaa olla sovellusten erilainen luonne palvelun tarjoajan näkökulmasta, eli 

kyydin jakamista harjoitetaan jopa täysipäiväisenä ammattina, toisin kuin asunnon ver-

taisvuokraamista. Tyypillisesti jakamistalouteen osallistutaan myös sosiaalisista syistä, 

joten kyydin jakamiseen osallistumisen motiivit eivät olleet linjassa tämän kanssa. 

4.1.3 Ympäristöön liittyvät motiivit palvelun tarjoajilla 
 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan ympäristöön liittyvät motiivit oman 

asunnon vertaisvuokraamiseen olivat tärkeimpiä noin 25% tutkimukseen osallistuneen 

mielestä. Ympäristöön liittyvät asiat eivät siis sijoittuneet tärkeimmäksi suurimmalla 

osalla ihmisiä (Böcker & Meelen 2017). 
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Kyydin jakamiseen osallistumiseen Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) tutkimuk-

sen mukaan ympäristöön liittyvät motiivit eivät vaikuttaneet. He kuitenkin epäilevät, että 

heidän tutkimuksessaan esitetyt kysymykset saattoivat olla hieman heikkoja, mikä johti 

siihen, etteivät osallistujat nähneet kyydin jakamista kestävämpänä vaihtoehtona (Amir-

kiaee & Evangelopoulos 2018).  

Ympäristöön liittyvät motiivit eivät vaikuttaneet erityisesti motivoivan kumpaakaan ver-

tailluista ryhmistä. Tämä on linjassa Hamarin et al. (2016) tutkimuksen kanssa jakamis-

talouteen osallistumisen motiiveista. 

4.2 Palveluiden käyttäjien motiiveja osallistua asunnon ver-
taisvuokraamiseen tai kyydin jakamiseen 

Tässä alaluvussa käsitellään ihmisten motiiveja asunnon vertaisvuokraamiseen sekä 

kyydin jakamiseen osallistumisessa palveluiden käyttäjien näkökulmasta. Motiivit ja-

otellaan luvussa 2.3. määriteltyjen jakamistalouden tyypillisten motiivien mukaan, eli 

palvelun käyttäjien motiivit jaotellaan taloudellisiin, sosiaalisiin, hedonistisiin sekä ym-

päristöön liittyviin. Ensin käsitellään lyhyesti käytettyihin tutkimuksiin tehdyt rajaukset ja 

niistä tehdyt erityiset huomiot. 

Guttentag et al. (2018) teki kyselytutkimuksen ihmisille, jotka olivat vertaisvuokranneet 

asunnon Airbnb:n kautta viimeisen vuoden aikana. He tutkivat, että mitkä asiat motivoi-

vat ihmisiä käyttämään Airbnb:ta ja kykenivät vastausten perusteella tunnistamaan viisi 

erilaista palvelun käyttäjäryhmää, joilla oli hieman eri motiivinsa käyttää palvelua. 

Nämä ryhmät ovat ”säästäjät”, ”kodin etsijät”, ”yhdessä kuluttavat”, ”käytännölliset uu-

tuuden hakijat” sekä ”vuorovaikutteiset uutuuden hakijat”. Tutkimuksen tulokset ovat 

havainnollisuuden vuoksi esillä kuvassa 2., jossa tutkituille motiiveille on laskettu paino-

arvot, jotka ovat väliltä 1-6. Mitä isompi painoarvo on, sen tärkeämpi motiivi on kysei-

selle käyttäjäryhmälle ja mitä tummempi ruutu on, sen pienempi hajonta oli käyttäjäryh-

män vastauksissa. (Guttentag et al. 2018) 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan ihmisistä noin 55% olisi valmiita osal-

listumaan kyydin jakamiseen maksua vastaan vertaisen tarjoamalla kyydillä, mikäli va-

kuutukset ja maksu toteutuisivat suunnitelmien mukaan 100% varmuudella. Jos taas 

lomamatkalla ilmenisi mahdollisuus vuokrata jonkun paikallisen asukkaan koti esimer-

kiksi hotelliin menemisen sijaan, Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan val-

miina tähän olisi 58% tutkimukseen osallistuneista, kun vakuutukset ja maksu toteutui-

sivat 100% todennäköisyydellä sovitulla tavalla. Suurin osa tutkituista siis olisi valmiina 
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käyttämään muiden jakamaa kyytiä tai asuntoa, joten myös motiivejakin tähän täytyy 

olla monia erilaisia. 

 

 

Kuva 2. Asunnon vuokraajien motiivit (mukaillen lähteestä Guttentag et al. 2018, 
s. 350) 

 

4.2.1 Taloudelliset motiivit palveluiden käyttäjillä 
 

Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan noin 42% tutkimukseen vastanneista 

pitää asunnon vertaisvuokraamisessa tärkeimpinä motiiveina taloudellisia motiiveja. 

Näin ollen taloudelliset motiivit olivat siis heidän tutkimuksensa mukaan tärkeimpiä ih-

misille (Böcker & Meelen 2017). Guttentagin et al. (2018) mukaan kaikkia Airbnb:n eri 

käyttäjäryhmiä yhdistää vahvasti se, että muista motiiveista riippumatta taloudelliset 

motiivit ovat tärkeimpiä lähes kaikille. Heidän mukaansa ainoastaan käyttäjäryhmällä, 
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joka etsii kodin ominaisuuksia vuokraamastaan kohteesta, kodin tuomat hyödyt ohitti-

vat taloudelliset motiivit tärkeydessään. Kaiken kaikkiaan kuitenkin taloudelliset motiivit 

olivat yleisesti tärkeimpiä. (Guttentag et al. 2018) 

Taloudelliset motiivit eivät olleet yhtä tärkeitä, kyydin jakamisessa kuin asunnon ver-

taisvuokraamisessa, sillä tärkeimpänä taloudellisia tekijöitä piti vain noin 33% tutkimuk-

seen osallistuneista (Böcker & Meelen 2017). Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) 

tutkimuksen mukaan toisiksi tärkein motiivi kyydin jakamiseen osallistumisessa oli ta-

loudellinen motiivi. Myös Sarriera et al. (2017) tulivat tutkimuksessaan samaan tulok-

seen, että toisiksi tärkein motiivi kyydin jakamiseen oli taloudellinen motiivi, eli esimer-

kiksi se, että jaetun kyydin hinta on halvempi, kuin esimerkiksi tavallisen taksin hinta. 

Asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisessa taloudelliset motiivit ovat siis tärkeim-

piä, toisin kuin kyydin jakamiseen osallistumisessa, jossa ne olivat toki tärkeitä, mutta 

vasta toisella sijalla. Ilmeisesti turistit saattavat korvata kalliin hotellimajoituksen käyttä-

mällä halvempaa vertaisvuokrattua asuntoa. Jos raha olisi tärkein motiivi kyydin jaka-

miseen osallistuville, saattaisivat he käyttää vieläkin halvempia vaihtoehtoja, eli tapaus-

kohtaisesti esimerkiksi julkista liikennettä. Taloudelliset motiivit ovat siis kummassakin 

tärkeimpien motiivien joukossa, mikä on linjassa tyypillisten jakamistalouteen osallistu-

misen motiivien kanssa. 

4.2.2 Sosiaaliset motiivit palveluiden käyttäjillä 
 

Vuorovaikutus liittyy sosiaalisiin motiiveihin. Guttentagin et al. (2018) mukaan se on tär-

keä motiivi asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisessa, muttei kuitenkaan tärkein. 

Vuorovaikutukseen sisältyy esimerkiksi halu olla tekemisissä paikallisten ihmisten 

kanssa ja saada heiltä hyödyllistä tietoa esimerkiksi matkakohteesta. Kaikki käyttäjä-

ryhmät eivät kuitenkaan pitäneet sosiaalisia motiiveja suuressa arvossa. Kuitenkin 

käyttäjät, jotka kuuluvat käyttäjäryhmiin ”yhdessä kuluttavat” ja ”uutuuden etsijät” pitivät 

näitä sosiaalisia motiiveja huomattavasti tärkeämpänä kuin muut. (Guttentag et al. 

2018) Böckerin ja Meelenin (2017) tutkimuksen mukaan sosiaalisia motiiveja tärkeim-

pänä asunnon vertaisvuokraamisessa piti noin 32% tutkimukseen osallistuneista.  

Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) tutkimuksen tuloksien mukaan kyydin jakami-

seen ei erityisesti motivoi halu auttaa muita, jotka kuuluvat samaan yhteisöön eikä halu 

kerryttää sosiaalista pääomaa. Tähän yhtyy myös Sarrieran et al. (2017) tekemä tutki-

mus, jossa käy ilmi, että mahdollisuus tehdä esimerkiksi uusia ystäviä tai tavata uusia 

ihmisiä käyttämällä kyydin jakamisen palveluita, ei suurinta osaa ihmisistä motivoi lain-

kaan. 
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Sosiaaliset motiivit ovat siis tärkeitä asunnon vertaisvuokraamisessa, mikä ei sinänsä 

yllätä, sillä joissakin tapauksissa vuokraaja asuu vuokranantajan kodissa huoneessa, 

missä sosiaalisilta kontakteilta ei voi välttyä. Sosiaalisia kontakteja välttelevien luulisi 

käyttävän esimerkiksi mieluummin perinteistä hotellia, jossa omaa rauhaa olisi toden-

näköisesti enemmän. Kyydin jakamisessa hieman yllättää, ettei ihmisiä sosiaaliset mo-

tiivit kiinnosta, sillä auton kyydissä olisi samalla tavalla mahdollista tehdä uusia tutta-

vuuksia niin kuin asunnon vertaisvuokraamisen kautta. Sosiaaliset motiivit eivät olleet 

tärkeimpien joukossa, mutta eivät kuitenkaan yhdentekeviä jakamistalouteen osallistu-

misen tyypillisissä motiiveissa, joten kumpikin vertailukohteista poikkeaa jonkin verran 

niistä. 

 

4.2.3 Hedonistiset motiivit palveluiden käyttäjillä 
 

Leen ja Kimin (2016) mukaan Miao et al. määrittelivät, että tietynlaiset täysin uudet 

vuokrattavaksi tarjolla olevat asunnot luovat täysin uniikkeja kokemuksia. Esimerkiksi 

vuokrattavat linnat sisältävät hedonistista arvoa vuokraajalleen (Miao et al., Leen ja Ki-

min 2016 mukaan). Leen ja Kimin (2016) mukaan Airbnb:n markkinoinnilla, eli esimer-

kiksi mainoskuvilla, joissa käytetään kuvia uniikeista vuokrakohteista, pyritään herättä-

mään ihmisten hedonistisia haluja. Näin ollen hienoja tai eksoottisia kohteita vertais-

vuokrataan siis kokemuksen halusta. Voisi myös kuvitella, että linnan vuokraavat ihmi-

set eivät pidä kokemusta omana tietonaan, vaan lisäävät kokemuksen hedonistista ar-

voa esimerkiksi julkaisemalla hienoja kuvia vierailustaan sosiaalisessa mediassa. 

Guttentagin et al. (2018) mukaan Airbnb-kohteiden tarjoama uutuusarvo toimii motii-

vina Airbnb:n käyttämiseen. Tärkeänä motivaation lähteenä sitä eivät pitäneet kuiten-

kaan kaikki, sillä esimerkiksi käyttäjäryhmän, joka pyrkii säästämään rahaa, mielestä 

tämä osa-alue motivoi kaikkein vähiten. Kuitenkin ihmisiä, jotka etsivät autenttisia ja 

uusia kokemuksia, tämä osa-alue motivoi yksimielisesti todella paljon, mikä näkyykin 

alhaisena hajontana käyttäjäryhmän vastauksissa. (Guttentag et al. 2018) Tussyadia-

hin (2016) tutkimuksen mukaan tärkein asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisen 

motiivi oli nautintoon liittyvä motiivi, joka kuuluu hedonistisiin motiiveihin. Tulos on risti-

riidassa Guttentagin et al. (2018) tekemän tutkimuksen tulosten kanssa, mikä saattaa 

johtua esimerkiksi erilaisesta kysymysten asettelusta. 

Sarrieran et al. (2017) tutkimuksen mukaan ihmisiä kyydin jakamiseen osallistumisessa 

motivoi jonkin verran se, että on mukavampaa matkustaa autolla verrattuna tavalliseen 
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julkiseen liikenteeseen, pyöräilyyn tai kävelyyn. Hieman vähemmän motivoi lisäksi toi-

nen mukavuustekijä, eli se, ettei välttämättä kyytiin tulisi muita matkustajia (Sarriera et 

al. 2017). Tämä on hieman hämmentävää, sillä kyseessä on kuitenkin kyydin jakami-

nen, jossa ideana on jakaa ajoneuvo muiden kanssa, joilla on lähes sama matka. 

Hedonistiset motiivit olivat verrattain tärkeitä kummassakin vertailukohteessa, mutta 

evät kuitenkaan tärkeimpiä. Tämä siis poikkeaa vain hieman jakamistalouteen osallis-

tumisen tyypillisistä motiiveista, sillä hedonistisilla motiiveilla oli tyypillisissä jakamista-

louteen osallistumisen motiiveissa hieman suurempi painoarvo. 

4.2.4 Ympäristöön liittyvät motiivit palveluiden käyttäjillä 
 

Böckerin ja Meelenin (2017) mukaan ympäristöön liittyviä motiiveja piti tärkeimpänä 

noin 26% tutkimukseen osallistuneista, kun kyseessä oli asunnon vuokraaminen vertai-

selta. Guttentagin et al. (2018) tutkimuksen mukaan ympäristöön liittyvät motiivit eivät 

olleet minkään käyttäjäryhmän mielestä tärkeimpien joukossa. Guttentagin et al. tutki-

muksessa tutkittavilta kysyttiin, kuinka paljon se, että Airbnb:n käyttäminen on ympäris-

töystävällistä, motivoi käyttämään Airbnb:ta. Tärkeimpänä, verrattuna muihin käyttäjä-

ryhmiin, sitä pitivät kuitenkin käyttäjät, jotka voidaan luokitella ”yhdessä kuluttaviksi”. 

Tuloksilla on kuitenkin ollut kohtalainen hajonta, joten käyttäjäryhmien sisällä ei ole 

aina selkeää trendiä ympäristökysymyksistä. (Guttentag et al. 2018) 

Ympäristöön liittyvät motiivit olivat tärkeimpiä noin 37% tutkimukseen osallistuneista, 

kun kyseessä oli kyydin jakaminen (Böcker & Meelen 2017). Sarrieran et al. (2017) mu-

kaan se, että kyydin jakaminen on parempaa ympäristölle, motivoi ihmisiä jonkin verran 

osallistumaan kyydin jakamiseen, muttei ihan yhtä paljon, kuin taloudelliset tai hedonis-

tiset motiivit. Kyydin jakamiseen osallistumiseen Amirkiaeen ja Evangelopouloksen 

(2018) tutkimuksen mukaan ympäristöön liittyvät motiivit eivät vaikuttaneet. He kuiten-

kin epäilevät, että heidän tutkimuksessaan esitetyt kysymykset olisivat olleet hieman 

viallisia, mikä johti siihen, etteivät osallistujat nähneet kyydin jakamista kestävämpänä 

vaihtoehtona.  

Ympäristöön liittyvät motiivit eivät olleet tärkeimpien joukossa kummassakaan vertailu-

kohteessa, mutta kuitenkaan ihmisillä ei ollut täysin päinvastaista mielipidettä. Tämäkin 

on siis linjassa jakamistalouden tyypillisten motiivien kanssa. 
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4.2.5 Muut motiivit palveluiden käyttäjillä 
 

Guttentagin et al. (2018) tekemän tutkimuksen perusteella ihmisillä on myös myös sel-

laisia motiiveja osallistua Airbnb:n käyttäjäksi, joita ei pysty jakamaan taloudellisiin, so-

siaalisiin, hedonistisiin tai ympäristöön liittyviin motiiveihin. Tällaisia motiiveja ovat ko-

dikkuuden tai kodin hyötyjen tavoittelu majapaikassa. Tähän kategoriaan kuuluu esi-

merkiksi halu saada paljon tilaa, käyttää kodin palveluita ja saada kotoisa olo. Heidän 

(Guttentag et al. 2018) tutkimuksessaan ilmeni, että yksi käyttäjäryhmä koki tämän ka-

tegorian kaikista tärkeimmäksi motiiviksi käyttää Airbnb:ta. Tämä käyttäjäryhmä onkin 

nimeltään ”kodin etsijät”. (Guttentag et al. 2018) 

Amirkiaeen ja Evangelopouloksen (2018) tutkimuksen mukaan tärkein motiivi kyydin 

jakamiseen osallistumisessa oli ajan säästäminen. Tässä ei huomioitu tutkimuksen mu-

kaan tärkeimmäksi tekijöiksi tutkittuja yleistä suhtautumista kyydin jakamiseen sekä 

luottamusta, sillä näiden tekijöiden täytyy olla kunnossa, että ihminen ylipäätään käyt-

tää kyydinjakamispalveluita. Myös Sarriera et al. (2017) tutkimuksessa saatiin tu-

lokseksi, että kyydinjakamispalveluiden käyttäjillä tärkein motiivi on se, että se on nope-

ampaa, kuin useat muut tavat kulkea, eli palvelun käyttäjien aikaa säästyy. 

Nämä muut motiivit eroavat jakamistalouteen osallistumisen tyypillisistä motiiveista. 

Nämä motiivit ovat selkeästi sovelluskohtaisia, eikä yllämainittuja vertaisvuokraami-

seen liittyviä motiiveja voi soveltaa kyydin jakamiseen juuri millään tavalla. Yllättävää 

on kuitenkin, ettei kyydin jakamiseen osallistumisen tärkein motivaattori kuulu jakamis-

talouden tyypillisiin motiiveihin, vaikka kyseessä on kuitenkin jakamistalouteen kuuluva 

sovellus. Tärkein motiivi kyydin jakamisessa palvelun käyttäjillä on siis ajan säästämi-

nen. 
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5. PÄÄTELMÄT 

Kirjallisuuskatsauksen tulokseksi saatiin, että asunnon vertaisvuokraamiseen osallistu-

misen motiivit vastasivat enemmän tyypillisiä jakamistalouteen osallistumisen motiiveja 

kuin kyydin jakamiseen osallistumisen motiivit. Taloudelliset motiivit olivat tärkeimpiä 

asunnon vertaisvuokraamiseen osallistuneille palveluiden käyttäjille sekä kuskeille, 

josta osallistuivat kyydin jakamiseen. Kyydin jakamiseen osallistuneita palveluiden 

käyttäjiä motivoi eniten säästetty aika verrattuna esimerkiksi julkiseen liikenteeseen ja 

asunnon vertaisvuokraamiseen osallistuvia vuokranantajia motivoi eniten sosiaaliset 

motiivit, tosin taloudelliset motiivit olivat tärkeitä heillekin. Yleisesti ottaen taloudelliset 

motiivit olivat kuitenkin kaikista yleisimpiä motiiveja, jotka esiintyivät jokaisessa tutki-

tussa tapauksessa tärkeimpien joukossa. 

Asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisen motiivit vastasivat siis varsin hyvin tyy-

pillisiä jakamistalouteen osallistumiseen liittyviä motiiveja. Palvelun käyttäjät valitsevat 

majoituskohteen usein todennäköisesti hotellin ja vertaisvuokrattavan kohteen väliltä. 

Vertaisvuokrattavat kohteet ovat useimmiten halvempia, kuin perinteiset hotellit, joten 

on luonnollista, että taloudelliset motiivit saavat monet valitsemaan vertaisvuokratun 

kohteen hotellin sijaan. Koska vertaisvuokrattu kohde saattaa olla esimerkiksi huone 

jonkun ihmisen talossa (Rudmin 2016) ei sosiaalisilta kontakteilta voi välttyä. Näin ollen 

sosiaalisia kontakteja välttelevät ehkä valitsevat hotellin vertaisvuokratun kohteen si-

jaan ja sosiaaliset motiivit korostuvat vertaisvuokraamisessa. Uskoisin myös, että sosi-

aaliset motiivit määrittävät osittain myös sen, miksi vuokranantajat vuokraavat jakamis-

talouden sovelluksen kautta kohdettaan tavanomaisten vuokrakanavien sijaan. 

Tarkastellussa kyydin jakamisen muodossa on siis yleistä, että kuljettajat ajavat kyytejä 

jopa täyspäiväisesti työkseen (Anderson 2014), mikä osoittaa mielestäni kuinka vähän 

tällaisten kyytien ajaminen nykypäivänä eroaa perinteisistä taksikyydeistä. Monet kuskit 

ajavatkin siis kyytejä pelkästään rahan takia, mikä onkin ymmärrettävää, jos he sitä 

työkseen tekevät. Myöskin se, että kyydissä olevat matkustajat nauttivat siitä, ettei kyy-

tiin välttämättä nouse muita matkustajia (Sarriera et al. 2017), kertoo siitä, ettei kyydin 

jakamiseen osallistuvia matkustajiakaan motivoi perinteiset jakamistalouteen osallistu-

misen syyt. Vaikuttaa siltä, että kyydin jakamisen uusimmat muodot, joista on karsittu 

kyydin sopimiseen aiemmin liittynyt sosiaalinen kanssakäyminen pois (Rayle et al. 

2016), on vieraantunut jakamistalouden konseptista, sillä sovelluksen käyttäjät eivät 
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osallistu enää sovelluksen käyttämiseen jakamistalouteen tyypillisesti liittyvistä motii-

veista. 

Asunnon vertaisvuokraamiseen osallistumisen motiiveja käsitteleviä artikkeleita löytyi 

enemmän käsiteltäväksi, kuin kyydin jakamiseen liittyviä. Myös palvelun käyttäjien mo-

tiiveja oli selvästi tutkittu enemmän, kuin palvelun tarjoajien motiiveja. Näin ollen jokai-

seen kategoriaan, joissa motiiveja käsiteltiin, ei saatu tutkimustuloksia välttämättä use-

asta lähteestä, mikä tekee joistakin päätelmistä yhdestä lähteestä riippuvaisia, jolloin 

virheellisten tai vääristyneiden tulosten riski kasvaa. 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset voidaan mielestäni katsoa tavoitteisiin nähden onnistu-

neiksi, sillä motiiveja saatiin kerättyä tarvittaviin kategorioihin ja vertailtua jakamistalou-

teen osallistumisen tyypillisiin motiiveihin. Lisäksi saatiin selvitettyä tyypillisimmät osal-

listumismotiivit tutkituille kohteille, joiden pohjalta voi tehdä päätelmiä kuitenkin pienellä 

varauksella, sillä lähdeaineisto oli paikoittain niukkaa. Tämä työ auttaa ymmärtämään 

miksi ihmiset osallistuvat jakamistalouteen, asunnon vertaisvuokraamiseen sekä kyydin 

jakamiseen ja auttaa ymmärtämään asunnon vertaisvuokraamisen ja kyydin jakamisen 

suhdetta jakamistalouteen. 
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