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Alustatalous ja työ

• Alustatalous
▪ Alustat ovat ”tietoteknisiä järjestelmiä, joilla eri toimijat [---] toteuttavat 

lisäarvoa tuottavaa toimintaa”. (Ailisto ym. 2016)
o Verkostovaikutus, monensuuntaiset markkinat, suuret tietomäärät, tieto- ja 

viestintäteknologia

o Esim. Airbnb, iOS, Android

• Alustavälitteinen työ, alustatalouden työ
▪ Työvoiman tarjonnan ja kysynnän kohtaaminen digitaalisilla alustoilla

o Vähintään kolme osapuolta: alusta, asiakas, palveluntarjoaja (työntekijä)

o Työtä tehdään korvausta vastaan

o Työn pilkkominen pieniin osiin (keikkatyö)

o On-demand: työtä tehdään tarvittaessa

o Alusta organisoi toimintaa esimerkiksi välittämällä maksuliikenteen.



Alustatalouden työ

Paikkaan 
sidottu

Online

Joukkoistettu 
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Mikä alustatyössä on uutta?

• Huom! Alustatalouden työ ei ole tarkkarajaista eivätkä työn 
teettämisen tavat sinänsä uusia.
▪ AV-kääntäjät, lehdenjakajat, alustojen kautta vuokratyötä tekevät

• Teknologian käyttö
▪ Asiakasarvioiden keskeisyys

▪ Automatisoitu työhönotto ja työn lopettaminen

▪ Algoritmit ohjaavat työsuoritusta; yksityiskohtainen työsuorituksen 
tarkkailu

• Mittakaava & työsuhdemallia voimakkaasti haastava 
alustayhtiöiden toiminta



Yleisimmät alustatyön muodot 
Euroopassa

1. Paikkaan sidottu alustan määrittelemä rutiinityö, esim. 
ruokalähettityö, kyytipalvelutyö (esim. Foodora, Wolt, Uber)
▪ 31,5 % alustoista – 31,2 % alustatyöntekijöistä

2. Asiakkaan määrittelemä netissä tehtävä asiantuntijatyö, 
”freelance-työ” (esim. Freelancer, Upwork)
▪ 5,4 % alustoista – 30,3 % alustatyöntekijöistä

3. Paikkaan sidottu asiakkaan määrittelemä kohtalaista osaamista 
vaativa työ, esim. nikkarointityö (esim. Treamer)
▪ 11,3 % alustoista – 10,9 % alustatyöntekijöistä

+ Nettipestityö (0,6 % alustoista, 5,3 % alustatyöntekijöistä)

Lähde: Eurofound (2018). Employment and working conditions of selected types of platform work. Publications 
Office of the European Union, Luxemburg.



Alustavälitteisen työn laajuus

Lähde: Pesole A, Urzí
Brancati M.C., 
Fernández-Macías E, 
Biagi F & González
Vázquez I. (2018):
Platform Workers in 
Europe. EUR 29275 
EN, Publications 
Office of the
European Union, 

Luxemburg.



Lähde: Euroopan parlamentti (2017): The Social Protection of Workers in the Platform Economy. Study
for the EMPL Committee.

Kysely 1200 alustatyöntekijälle kuudessa  maassa: Ranska, Saksa, Italia, Espanja, Iso-Britannia ja 
Yhdysvallat

Kolme alustatyöntekijän tyyppiä:
• ”Moderate Beneficiaries” (37 %): alustojen 

käyttö satunnaisesti lisätulojen lähteenä, 
75 prosentilla muu työ, useilla taustalla 
lyhyitä työttömyysjaksoja

• ”Random Surfers” (38 %): vähemmän 
riippuvaisia alustatuloista, 90 prosentilla 
muu työ, taustalla pidempiä 
työttömyysjaksoja

• ”Platform Dependent Workers” (25 %): 
pääosa tuloista alustojen kautta, tulot 43–
62 % vähemmän kuin muilla (!)



Ansainta alustataloudessa

• Alustatyön palkat/korvaukset verrattuna mediaanipalkkaan
▪ Ranska -54,1 %, Iso-Britannia -46,8 %, Saksa -29,3 %, Espanja -9,3 %

• Alustatyöntekijöiden kokonaisansiot verrattuna muiden kokonaisansioihin
▪ Espanja +14,3 %, Saksa -6,4 %, Ranska -27,3 %

• Onko mahdollisuutta neuvotella työn hinnasta?
▪ Klikkaus- tai pyörälähettityö vs. nikkarointi tai freelance-työ

• Onko järjestäytyminen juridisesti mahdollista?
▪ Työntekijä vai yrittäjä?

▪ Kilpailulainsäädäntö

• Onko järjestäytyminen tehokasta?
▪ Paikallinen vs. globaali työ

(Palkkiotietojen lähde: DG IPOL 2017)



Lähde: Eurofound 
(2020), Back to the
Future: Policy pointers
from platform work
scenarios. New forms of 
employment series. 
Publications Office of 
the European Union, 
Luxembourg.

Yksipuoliset 
palveluehdot



Työntekijöiden (~työn suorittajien) 
aseman kannalta olennaista

1. Oikeus järjestäytyä

▪ Työehdot: palkat, lomat, työaika

2. Työsuojelu ja -terveys

3. Sosiaaliturva 

• Suomessa kaksi kategoriaa: työntekijä / yrittäjä

• Näihin liittyvät kysymykset olennaisia myös ”perinteisille” 
yksinyrittäjille.

Edellyttävät työsuhdetta

Erilainen työntekijöillä ja yrittäjillä



Työsuhteisuutta tarkasteltava 
alusta kerrallaan
• Alustat erilaisia

▪ Henkilöstövuokraus-tyyppiset alustat

▪ Aito yksinyrittäjyys

▪ Työsuhteenomainen työ

• Olennaisia kysymyksiä:
▪ Kenen liiketoiminnasta kyse? Työn suorittajan, alustan, asiakkaan?

▪ Mikä taho allokoi tai valitsee työtehtävät? Työn suorittaja, alusta, 
asiakas?

▪ Onko työ aidosti joustavaa?
o Esim. ”batchit”, hankalat työskentelyajat, työsuorituksen valvonta



Työskentely yrittäjänä

• Huolehdittava itse sosiaalivakuuttamisesta (YEL)

▪ Onko huomioitu palkkion tasossa?

▪ Alivakuuttaminen yleistä → Riittämättömät sosiaalietuudet

• Työttömyyskorvauksen saaminen hankalampaa

▪ Vaatimus lopettaa yritystoiminta

▪ Yhdistelmävakuuttaminen ei mahdollista

• Vastattava omista työvälineistä ja -terveydestä

• Kuitenkaan esim. ruokaläheteillä ei ole mahdollisuutta 
hinnoitella omaa työtään



Työneuvosto lausunnot 
ruokalähettien työsuhteisuudesta
• Työneuvoston lausunnot 5.10.2020 

▪ AVIn pyynnöstä, kysymyksenä työaikalain soveltaminen

• Työ katsotaan työsuhteiseksi, kun sitä tehdään 
1. sopimuksesta, 

2. henkilökohtaisesti, 

3. vastiketta vastaan, 

4. työnantajan lukuun ja 

5. työnantajan johdon ja valvonnan alaisuudessa.

• Ruokalähetin työn piirteitä: 
▪ työntekijä päättää itse työvuoroistaan, 

▪ vuoroista kieltäytymistä ei ole sanktioitu tai käytetään batch-järjestelmää

▪ työ tehdään pääsääntöisesti henkilökohtaisesti

▪ lähetit käyttävät omia työvälineitään, lämpölaukku yhtiön puolesta, yhtiön vaatteiden 
käyttäminen vapaaehtoista



Työneuvoston päätösten 
perusteluita
• Päätös äänin 6−3: ruokalähetit ovat työsuhteisia

• Tulkinnassa keskeistä johto ja valvonta -tunnusmerkki
▪ Johto: Työnantajalla oikeus määrätä missä, miten ja milloin työ tehdään

▪ Valvonta: Työnantajan oikeus seurata, että työntekijä noudattaa annettuja, työn 
suorittamista koskevia määräyksiä

▪ Ei edellytä, että työnantaja konkreettisesti ja yksityiskohtaisesti johtaa ja valvoo työtä

• Työaikajärjestelyt rinnastettavissa vaihtelevaa työaikaa ja tarvittaessa töihin 
kutsuttavia työntekijöitä koskeviin sopimusjärjestelyihin

• Alustayrityksillä halutessaan mahdollisuus vaikuttaa työnteon tapaan, aikaan ja 
paikkaan silloin, kun työtä on otettu vastaan sekä valvoa, että lähetit toimivat 
annettujen ohjeiden mukaan tuona aikana.

• Työsuhteisuutta vastaan eivät puhu: omat työvälineet, mahdollisuus työskennellä 
muille työnantajille, mahdollisuus käyttää sijaista, laskutuspalvelun käyttö



Alustataloudessa työskentelevien 
aseman parantaminen
• Työsuhteen tunnusmerkistön tarkastelu

▪ Teknologian merkitys
o Alustoilla työskentelyssä on teknologiaan liittyviä yhteisiä piirteitä

▪ Alisteisuus

• Lain toimeenpanon tehostaminen
▪ Käänteinen todistustaakka

▪ Ammattiliittojen kanneoikeus

• Yksinyrittäjien aseman parantaminen
▪ Kollektiivisen neuvotteluoikeuden ymmärtäminen ihmisoikeutena

▪ Kilpailulainsäädäntö (EU)

▪ Työssäoloehdon joustavoittaminen, yhdistelmävakuutus (työttömyysturva)

▪ Vaatimukset yrityksen poistamisesta rekistereistä ongelmallisia

▪ Alivakuuttaminen mahdottomaksi



Jos työsuhteisuudesta luovutaan…

• Mitä tapahtuu
▪ työntekijöiden kollektiivisille neuvotteluoikeuksille?

▪ irtisanomissuojalle?

▪ työterveyspalveluille ja turvallisuusstandardeille?

▪ vakuutusperustaiselle sosiaaliturvalle (mm. eläkkeet, työttömyysturva)?

o Mikäli työtä tehdään vähenevässä määrin työsuhteessa, miten katetaan työnantajien 
osuus sosiaaliturvan rahoituksesta?

… ja miten nämä hoidetaan, jos ei työsuhteen kautta?

• Aletaanko työtä teettää ”alustamaisesti” myös perinteisillä aloilla?
▪ Mm. lehdenjako, vuokratyö



Huomioita

• Alustatalous ei ole ”ala”, eikä sille ole syytä luoda omaa sääntelyä.
▪ Sen sijaan otettava alustatalouden piirteet huomioon kaikessa sääntelyssä 

• Keskustelun työntekijöiden ”väärinluokittelusta” (misclassification) voi tulkita 
kahdella tavalla, jotka eivät sulje toisiaan pois (Cherry & Aloisi 2017):
▪ On olemassa keikkatyötä, joka ei määrity selvärajaisesti kumpaankaan kategoriaan 

(työntekijä/yrittäjä)

▪ On epälegitiimejä käytäntöjä, jotka johtavat väärin luokitteluun.

o Yksityiskohtainen kriteeristö ei poista epälegitiimejä käytäntöjä.

• Lakiin kirjatuilla määritelmillä ja oikeuksilla on vain vähän merkitystä, jos 
niiden noudattaminen ja toteutuminen edellyttää pitkiä oikeustaisteluita.
▪ Lain toimeenpanon tehostaminen vähintään yhtä tärkeää kuin lainsäädännön riittävyyden 

tarkastelu! (Esim. käänteinen todistustaakka, yhteisöjen kanneoikeus)

• Perinteiset oikeudet: oikeus järjestäytyä, sairauslomat, eläkekertymät, TES:n 
mukaiset minimipalkat

• Digitaaliset oikeudet: Oikeus kommunikoida työnantajan kanssa suoraan (ei 
vain sovelluksen välityksellä), oikeus nähdä, mitä tietoja itsestä säilytetään, 
työntekijöiden kollektiiviset oikeudet saada tietää algoritmien toimintalogiikka 
ja vaikuttaa niihin



Kiitos!

Twitter: @maijamat @SorsaFoundation

Sähköposti: maija.mattila@sorsafoundation.fi
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