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Airbnb vuokranantajan 
näkökulmasta



Vuokrausta vai 
majoitustoimintaa?
• Majoitustoimintaa on ammattimaisesti 

tapahtuva kalustettujen huoneiden tai 
muiden majoitustilojen tarjoaminen 
tilapäistä majoitusta tarvitseville 
asiakkaille

• Majoitustoimintaa ei ole satunnainen 
oman tai vuokra-asunnon tarjoaminen 
esimerkiksi Airbnb:n kautta 

• Rajanveto tärkeä, koska ammattimaiseen 
majoitustoimintaan sovelletaan tiukempia 
säännöksiä kuin satunnaiseen 
majoittamiseen
• Voi myös vaikuttaa siihen, voiko toimintaa 

harjoittaa asuinhuoneistossa



Vuokralainen majoittajana

• Kotimajoituksen periaatteista 
kannattaa sopia vuokralaisen kanssa

• Vuokralaisella on oikeus alivuokrata
enintään puolet huoneistosta ilman 
vuokranantajan lupaa

• Jälleenvuokraukseen tarvitaan 
vuokranantajan lupa

• Asunnon tai sen osan hallinnan siirto 
ilman lupaa tai laissa säädettyä 
perustetta peruste sopimuksen 
purkamiselle



Oikeuskäytäntöä: AirBnb ja 
jälleenvuokraus
• Vuokralainen oli vuokrannut huoneistoa Airbnb-

sivuston kautta, josta löydettiin tuolloin myös 10 
eri käyttäjän tekemää arvostelua huoneistosta. 
Jälleenvuokraus oli kielletty 
vuokrasopimuksessa.

• Helsingin HO 1.2.2019: 
• Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus, 

jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen 
osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi 
vastoin AHVL:n säännöksiä, eikä 
purkamisperusteen aiheuttaneella menettelyllä ole 
vähäinen merkitys.

• Vuokranantaja purki sopimuksen 15.5.2017. 
Vuokranantaja sai vuokrattua asunnon uudestaan 
vasta 15.7.2017, jonka vuoksi vaati vuokralaiselta 
purkamisen johdosta aiheutunutta vahinkoa 
korvattavaksi (saamatta jääneet vuokrat 3000 e, 
välittäjän palkkio 950 e, taloyhtiölle maksettu 
vesimaksu). Koska vuokranantajalla oli oikeus 
purkamiseen, katsottiin hänellä olleen oikeus myös 
korvaukseen purkamisen johdosta.



Vuokranantaja majoittajana

• Ohjeista vieraita taloyhtiön 
järjestyssäännöistä ja muista 
asumiseen liittyvistä toimintatavoista

• Ilmoita tarvittaessa taloyhtiölle 
asukkaiden lukumäärä vesimaksua 
varten

• Arvioi täyttääkö toiminta 
ammattimaisen majoitustoiminnan 
kriteerit

• Tee tarvittavat ilmoitukset 
toiminnastasi

• Huolehdi vakuutuksista



Maksa asiaankuuluvat verot

• Satunnaisestakin vuokraustoiminnasta 
saatu tulo on veronalaista 
pääomatuloa
• Laajan Airbnb-toiminnan verottaja 

saattaa katsoa elinkeinotoiminnaksi
• Vuokratulosta voi vähentää 

vuokraustoiminnasta aiheutuvat 
menot
• Jos majoittaminen on satunnaista, vain 

vuokra-aikaan kohdistuvat kulut voi 
vähentää

• Myös satunnainen vuokraaminen 
katkaisee asunnon oman käytön



Majoitustoiminta on 
arvonlisäverollista
• Vuokraustoiminta on vapautettu 

arvonlisäverosta, majoitustoiminta ei
• Verottajalla oma ohje siitä, milloin 

majoitustoiminta on arvonlisäveron 
alaista

• Arvioinnissa huomioidaan mm. 
• Toiminnan luonne ja tarkoitus, liikevaihto 

sekä hinnoittelu
• Kilpailutilanne muun majoitustoiminnan 

kanssa
• Toiminnassa käytettävien tilojen luonne, 

koko ja määrä
• Majoituksen kesto
• Yksityiskäyttö ja vuokraukset lähipiirille, 

ympärivuotinen käyttö



Varmista vieraiden 
henkilöllisyys
• Vaikka majoittaisit vieraita vain 

satunnaisesti, on hyvä varmistaa 
näiden henkilöllisyys

• Ammattimaisen majoitustoiminnan 
harjoittajan on kerättävä majoittujilta 
matkustajailmoitus
• Matkustajatietoja säilytettävä yhden 

vuoden ajan
• Tietojen luovutuksesta poliisille ja muille 

viranomaiselle omat säädökset



Ota huomioon turvallisuus

• Majoitusta tarjoavan on huolehdittava 
palo- ja poistumisturvallisuudesta

• Huolehdi kuntoon palovaroittimet, 
alkusammutuskalusto ja 
poistumisreittien esteettömyys

• Ohjeista vieraita turvallisista 
toimintatavoista sekä sähkölaitteiden 
ja tulisijojen käytöstä

• Ohjeista vieraita toiminnasta 
onnettomuustilanteissa
• Ohjeista poistumisteistä
• Pidä näkyvällä paikalla hätänumero ja 

asunnon sijaintitiedot



Ilmoitus majoitustoiminnasta

• Ammattimaisesta majoitustoiminnasta 
on tehtävä ilmoitus kunnan 
terveydensuojeluviranomaisille ennen 
toiminnan aloittamista

• Jos majoituspaikassa on oma 
kaivo/vedenottamo, veden laatua on 
seurattava

• Jos tarjoat aamiaista, muista hygienia



Muista myös vakuuttaa 
omaisuutesi
• Vakuuta omaisuutesi vieraiden 

aiheuttamien vahinkojen varalle
• Huomioi, että kaikki vakuutukset eivät 

kata Airbnb- tai muuta 
majoitustoimintaa

• Ota selvää, mitä Airbnb:n tarjoama 
vakuutus kattaa





Kiitos!

Suomen Vuokranantajat ry
www.vuokranantajat.fi

Annankatu 24, 4. kerros
00100 Helsinki

facebook.com/vuokranantajat

@vuokranantajat

@vuokranantajat
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