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Vertaismajoitus, haasteet ja mahdollisuudet 
majoitustoiminnassa -hanke

Tavoitteena vastata matkailuelinkeinon toimintaympäristön 
muutoksiin ja löytää ratkaisuja vertaismajoituksen tuomiin haasteisiin. 

1) tiivistää yhteistyötä ja vuoropuhelua eri osapuolten välillä 

2) edistää yhtenäisiä käytänteitä ja läpinäkyvyyttä

3) selkeyttää vertaismajoituksen vastuita ja velvollisuuksia

Tuloksena mm. vertaismajoittamisen säädösympäristökartoitus

Hankkeesta lisää: www.shareabletourism.com

http://www.shareabletourism.com/


Mitä on vertaismajoitus?

Osa jakamistaloutta, jossa resurssien 

tarjoaminen tapahtuu alustojen välityksellä 

yksityishenkilöltä toiselle

• Ei vain Airbnb:tä, on muitakin tapoja 

tarjota vajaakäytöllä olevia huoneistoja

Yksi keskinen haaste on sääntelyn soveltaminen 

tarjoaja-majoittajaan

• Ammattimainen vai ei-ammattimainen 

toimija?

• Alustoilla toimii laaja kirjo erilaisia 

käyttäjiä: yksityishenkilöitä, yrityksiä, 

yhdistyksiä jne.

• Toimintaa harjoitetaan eri muodoissa ja 

laajuudessa
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Vertaismajoitus ei ole itsessään laitonta, eikä 

sinällään ”lain ulottumattomissa”

Turvallisuus-

vaatimukset

Kuluttajansuoja-

laki

Käyttötarkoitus-

sääntely

Tulovero-

laki Asuinhuoneiston 

vuokrauksesta annettu 

laki

Majoitus- ja 

ravitsemistoiminnasta 

annettu laki

AVL

MRLAsOyL

Kuluttajaturvalli-

suuslaki

Paloturvallisuus-

asetus

Terveyden-

suojelulakiVertaismajoitus voi 

toiminnan tosiasiallisen 

sisällön ja luonteen 

perusteella olla hyvinkin 

erilaisten vaatimusten ja 

velvollisuuksien piirissä, 

esim.:



Majoitustoimintaa vai asuinhuoneiston 
vuokrausta?

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (MaRL):

• Ammattimainen

• Kalustettujen huoneiden tarjoaminen

• Tilapäistä majoitusta tarvitseville

Laki ei koske ei-ammattimaista majoitustoimintaa!

Laki asuinhuoneistojen vuokrauksesta

• Sopimus, jolla huoneiston käyttöoikeus luovutetaan pääasiallisesti 
asumiseen

• Pysyväisluontoisempi ja pitempiaikaisempi asuminen vrt. hotelli

• Toiminnan ammattimaisuudella ei merkitystä lain soveltamisen 
kannalta



Rajanveto ei kuitenkaan yksiselitteinen

• Ei määrällisiä kriteereitä tilapäisen majoittumisen ja asumisen 
rajanvedolle

• Toiminnan luonne määrittyy sen perusteella, mitä huoneiston 
käytöstä on sovittu

• HE 304/1994 vp: myös majoituspalveluntarjoajat voivat luovuttaa 
huoneita huoneenvuorkasopimuksella

• Kun toimintaan liittyy siivous- ravitsemispalveluja, viikko- ja 
kuukausikorvausta vastaan tapahtuva käyttöoikeuden 
luovutus on majoitustoimintaa

• Osapuolten sovittu käyttötarkoitus ratkaisee

Tapauskohtainen harkinta

HUOM! Tunnistaako sääntely muuttuneita asumis- ja 
vuokraustarpeita ja toimintatapoja? Asuntosijoittamisen uusi 
muoto? 



Mitä on ammattimainen majoitustoiminta?

Elinkeinon harjoittamisena tapahtuva majoitus

• Tähdätäänkö toiminnalla taloudelliseen tulokseen?

• Päivä/viikkokorvausta vastaan

• MaRL ei koske satunnaista majoitustoimintaa

• Kertaluontoista tai hyvin harvoin toistuvaa

• Esim. hotellin, motellin, matkustajakodin ja lomakeskuksen muodossa 
tapahtuva majoitus

• KKO 1992:108: yhtiö, toimialana majoitustoiminta, peri viikkomaksun, 
osti siivous- ja pesulapalvelut, asiakkaat täyttivät ns. hotellikortin, 
huoneistot olivat kalustetut ja varustetut, markkinoinnin kohteena 
yritykset ja ulkomaalaiset, ympärivuorokautinen varauspalvelu..

• Vastaa pitkälti sitä, mitä arvonlisäverotuksessa tarkoitetaan 
liiketoiminnalla



Liiketoiminnassa tapahtuva majoitus 
arvonlisäverolain (AVL) mukaan

Huoneenvuokraoikeuden luovutuksesta ei suoriteta arvonlisäveroa!

AVL:n piirissä vain liiketoiminnan muodossa harjoitettava 
majoitustoiminta

• Satunnainen/pienimuotoinen toiminta ulkopuolella

• Ansiotarkoitus, jatkuva, ulospäin suuntautuva ja itsenäinen 
toiminta, johon liittyy yrittäjäriski (HE 88/1993 vp)

• Vastikkeeton toiminta ulkopuolella

• Jatkuvaluontoinen tulonsaantitarkoitus

• AVL 3 §: vähäinen toiminta – ei verovelvollisuutta, jos tilikauden 
liikevaihto enintään 10 000 euroa

• Liiketoimintaa harjoittava voi ilmoittautua vapaaehtoisesti 
verovelvolliseksi



Verohallinnon ohjeet: milloin 
majoitustoimintaa ja liiketoimintaa?

Mm. toiminnan ammattimaisuus, luonne ja tarkoitus: 

• Noudatetaanko majoitustoimintaa koskevaa sääntelyä?

• Pääasiallinen tarkoitus tilapäisen majoituksen tarjoaminen

• Onko todellinen vaihtoehto hotellimajoitukselle?

• Kerryttääkö jatkuvaluonteista tuloa?

Tilojen luonne ja määrä

• Soveltuvatko tilapäiseen majoitukseen? Vai myös 
yksityiskäyttöön?

• Yksittäisen huoneiston vuokraaminen harvoin liiketoimintaa

• Jos määrä vähäinen (1-2), verollisuus edellyttää lähtökohtaisesti 
tilojen käyttöä yksinomaan majoitusliiketoiminnassa

Liittyykö toimintaan tilapäistä majoitustarvetta tukevien palveluiden 
tarjoaminen?



Verohallinnon ohjeet: milloin vertaismajoitus 
AVL:n majoitustoimintaa?

Omassa käytössä olevan lomamökin/huoneiston satunnainen 
tarjoaminen majoituskäyttöön ei lähtökohtaisesti AVL:n tarkoittamaa 
majoitustoimintaa

• Vaikka asuntoa tarjottaisiin majoituskäyttöön ympärivuotisesti, ei 
liiketoimintaa, jos asuntoa jatkuvaluontoisesti käytetään myös 
yksityiskäytössä

• Useampi huoneisto tilapäisessä majoituskäytössä ja toiminta riittävän 
säännöllistä -> voi olla AVL:n tarkoittamaa majoitustoimintaa

• rinnastuuko tavanomaiseen majoitustoimintaan?

• Ks. tarkemmin ohjeistus: https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-
hakusivu/67678/majoitustoiminnan-arvonlis%C3%A4verotus/

https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/67678/majoitustoiminnan-arvonlis%C3%A4verotus/


Pari päätelmää

Vertaismajoituksen tosiasiallisen luonteen ja sisällön perusteella kysymys 
voi olla lyhytaikaisesta vuokrauksesta, ei-ammattimaisesta majoittamisesta 
tai jopa majoituselinkeinosta

• Tilannesidonnaisuus ja tapauskohtaisten olosuhteiden merkitys korostuu 
lain soveltamisessa ja tulkinnassa

• Heikentää oikeusvaikutusten ja seuraamusten ennakoitavuutta 

Vertaismajoittajan tulee olla tietoinen oman toiminnan 
ammattimaisuuden asteesta

Haastavaa, koska:

• Ei-ammattimaisen ja ammattimaisen toiminnan rajanveto häilyvä ja 
epäselvä, sääntely osin myös aukollista

• Rajanveto tapahtuu kokonaisvaltaisen tarkastelun pohjalta, eikä 
euromääräisiä/määrällisiä rajoja ole

• Ammattimaisuus määritellään eri laeissa eri tavalla, sääntely pirstaleista



Vertaismajoittaja – haluatko auttaa hankettamme? 
Pyydä majoittujaa vastaamaan kyselyymme
https://link.webropolsurveys.com/S/D9A8829E4AA97C29

Linkki löytyy 

myös 

hankkeen 

sivuilta!




