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Taustaa tutkimukselle

• Matkailualan kasvu on lisännyt kysyntää muulle kuin perinteiselle 
hotelli- ja majoitustoiminnalle, sekä kiinnostusta yksityisten 
henkilöiden harjoittamaan vertaismajoitustoimintaan

• Kasvu on tuonut mukanaan moninaisia haasteita, joiden luonne 
riippuu kulloisestakin tarkastelusuunnasta.

• Vertaismajoituksen valtavirtaistuminen on johtanut tilanteisiin ja 
kysymyksiin, joihin ei ole yksiselitteisiä vastauksia.

• Tämänhetkinen sääntely ei tunnista uusia asumisen ja 
majoittumisen muotoja.

• Myös sijoitusasuntotoiminta on saanut piirteitä, jotka lähestyvät 
ammattimaista majoitustoimintaa.



Tutkimuksen tavoitteet

• Hahmottelemme ammattimaisen majoitustoiminnan ja 
vertaismajoittamisen rajoja

• Pohdimme voimassa olevan sääntelyn soveltuvuutta erilaisiin 
majoittumisen ja asumisen muotoihin

• Pohdimme, tulisiko yksityishenkilön harjoittamaa majoitustoimintaa 
rajoittaa vai tulisiko huoneistojen omistajilla olla mahdollisimman laaja 
päätäntävalta omaan omaisuuteensa?



Majoittamista, vertaismajoittamista, 
vuokraamista – mitä ihmettä?

Airbnb:n sopimusasetelma ja toimintamalli:
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Majoittamista, vertaismajoittamista, 
vuokraamista – mitä ihmettä?

Asunnonvuokrausta välittävien tahojen sopimusasetelma ja toimintamalli:



Voimassa olevien lakien soveltaminen
Mikä on majoittajan oikeusasema: vertaismajoittaja vai 

ammattimainen majoittaja?

Liitännäis-/oheispalvelun osalta vertaispalvelua 
vai ammattimaista palveluntarjontaa?

Verotus Turvallisuus-
vaatimukset

Kuluttajansuoja-
oikeus

Käyttötarkoitus-
sääntely

Majoitustoiminnan 
erityiset 

velvoitteet

Lisäksi kiinnostavaa Vastuun kohdentuminen ja 
jakautuminen taloyhtiössä?



Vertaismajoittamista vai ammattimaista
lyhytaikaista majoittamista? Rajanvetoa RaML:n ja 
AsHVL:n avulla

Lyhytaikainen
Ammattimainen
• Elinkeinotoimintaa

• Ei satunnaista
• Ei kertaluontoista
• tai hyvin harvoin 

tapahtuvaa
Kalustettu tila
• Vko/kk-korvauksella
myös lain piirissä
Tilapäinen majoittumisen 
tarve

Pitkäaikainen
• Pysyväisluontoinen
• pidempiaikainen

• Ammattimaisuudella ei 
merkitystä sinänsä

Asumiskäyttö

Joko tai
AsHVLRaML

Sopimuksen 
sisältö

RaML = laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta
AsHVL = laki asuinhuoneiston vuokrauksesta



Havaintoja:
Lyhytaikainen, ei-ammattimainen majoittaminen eli vertaismajoittaminen on 
sekä AsHVL:n että RaML:n soveltamisalojen ulkopuolella
= lähtökohtaisesti majoitustoiminnan sääntely ei sovellu, eikä majoittujaa 
nähdä perinteisenä vuokralaisena
• Rajaveto ei kuitenkaan ongelmatonta koska AsHVL ja RaML säädetty aikana, jolloin 

massaluontoista digitaalista ja alustavälitteistä vertaismajoitustoimintaa ei ollut
• Ammattimaisuuden kriteerien arvioinnissa tulkintatukea muusta sääntelystä 

(kuluttajansuojalaki, arvonlisäverolaki, palveludirektiivi)

Tarvitaanko erityissääntelyä? Miksi? Riittääkö ohjaus ja viranomaisvalvonta?
• Este: E-Commerce -direktiivi?
• Perustuslaillinen omaisuudensuoja, vrt. sijoitusasuntotoiminta

• Perusoikeuksien rajoittamista koskeva problematiikka



Tasa-arvoistaako vertaismajoitus?

• Uudet tarjoajat – lisää kilpailua, tarjontaa, oletettu hintamekanismi
• Kuluttajille tulotasoon nähden enemmän vaihtoehtoja, lisää 

toimintamahdollisuuksia
• Paikallisille mahdollisuus päästä osaksi matkailun tuottamia hyötyjä

• Hyötyjen jakaantuminen tasapuolisemmin vs. vain hotellit & co
• Tulonmuodostukseen ja ansiotuloihin uusia mahdollisuuksia

• Muu talous – kerrannaisvaikutukset
• Paikallisyrittäjille ja ei-ammattimaisille toimijoille mahdollisuus kehittää uutta 

liiketoimintaa/ ansaintamuotoja + muun arvon tuottamista

KYLLÄ, esim. näin:



Tasa-arvoistaako vertaismajoitus?

• Epätasapuolinen kilpailutilanne, mikäli samanluontoiseen toimintaan eri velvoitteet 
ja eri vastuut

• Lakien mukaan toimivat kantavat suuremman taakan
• Haitat ja häiriöt eivät rajoitu pelkästään toiminnanharjoittajan piiriin, vaikka 

välittömät hyödyt tulevat yksinomaan toimijalle
• Esim. AsOy ja pyykkihuone-gate

• Oikeusaseman ja oikeustilaan liittyvät epäselvyydet
• Kuluttajat eivät tiedä, milloin asioivat elinkeinonharjoittajien kanssa, asema 

turvattomampi
• Asiakasturvallisuus, oikeussuojakeinot, riidanratkaisu

• Majoittajat eivät tiedosta ammattimaisen toiminnan ja vertaistoiminnan rajoja

EI, koska:



Pohdittavaa, selvitettävää, tutkittavaa..

Millaisia ovat tilapäisiä
kalustettuja asuntoja 
välittävien yritysten roolit?
Sopivatko ne yhden 
lainsäädännön alle?
Entä miten ne eroavat
alustoista?

Millä muuttujilla 
ammattimaista ja 
satunnaista toimintaa voi 
rajata?

Miten selkiytetään eri toimijoiden vastuita, velvollisuuksia ja oikeuksia?




	Asunto-omaisuus jakamistaloudessa 
	Taustaa tutkimukselle
	Tutkimuksen tavoitteet
	Majoittamista, vertaismajoittamista, vuokraamista – mitä ihmettä?
	Majoittamista, vertaismajoittamista, vuokraamista – mitä ihmettä?
	Voimassa olevien lakien soveltaminen
	Vertaismajoittamista vai ammattimaista�lyhytaikaista majoittamista? Rajanvetoa RaML:n ja AsHVL:n avulla
	Havaintoja:
	Tasa-arvoistaako vertaismajoitus?
	Tasa-arvoistaako vertaismajoitus?
	Pohdittavaa, selvitettävää, tutkittavaa..
	Kiitos!

