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Vertaismajoituksen ylikorostunut rooli aiheuttaa
haasteita…
•

Vapaiden vuokra-asuntojen määrän rajallisuus ja hintojen suhteellinen korkeus
vaikuttaa destinaation houkuttelevuuteen työntekijöiden silmissä.

•

Vaikutus omistusasuntojen arvoon ja saatavuuteen.

•

Kilpailutilanteen vääristyminen.

•

•

Elinkeinon ja destinaation imago
• Paikallisväestön näkökulma
• Turvallisuus ja luotettavuus
• Yhteiset tavoitteet
Alueellisen maankäyttösuunnitelman toteuttaminen ja hallinta.

Virallisen majoitusyrityksen vastuut, joita ei
edellytetä ”Airbnb-yrittäjältä”
•

•
•
•
•
•
•

Rakennusmääräykset
• Rakennus hyväksytty käyttötarkoitukseen ja rakennuksen käyttö vastaa siihen
myönnettyä lupaa
Terveydensuojelulainmukainen ilmoitus - hygienia
Turvallisuus - pelastussuunnitelma
GDPR – henkilötietojen keruu
Verovelvollisuus
Fiskaalinen kassajärjestelmä, harmaan talouden torjunta
Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta

Majoituselinkeinon yhteisiä tavoitteita?

•
•
•
•

Käyttöasteet nousisivat ja tulokset paranisivat. Nämä tuotot ohjautuisivat
nykyisen toiminnan kehittämiseen ja investointihalukkuus ja majoitustoimiala
kasvaisi hallitusti, valvotusti ja yhteisten pelisääntöjen mukaan.
Normaali yhdenvertainen ja tasa-arvoinen kilpailu on hyvästä. Tämä pakottaa
toimijat kehittämään uusia matkailijoita kiinnostavia palveluita sekä pitämään
huolta toimintansa laadusta.
Toiminnasta saadaan luotettavaa ja ajantasaista tietoa, joka auttaa koko
matkailualuetta tekemään oikeita päätöksiä ja strategisia suunnitelmia
tulevaisuutta silmälläpitäen ja seuraamaan kehitystä.
Harmaan talouden eliminoiminen.

MaRa - vertaismajoituksesta
•

•
•
•
•

Ammattimainen lyhytaikainen majoitustoiminta, jossa toimijoina sinänsä
yksityishenkilöt, mutta alustan tarjoaa yritys
= normaalia alustaliiketoimintaa
Huoneistolla ei muuta käyttötarkoitusta kuin lyhytaikainen vuokraus
Tavoitteena saada investoinnille huoneenvuokrausta parempi tuotto
Huoneistot hankitaan pelkästään majoituksen tarjoamista varten
Huoneistot ovat poissa vapailta vuokramarkkinoilta
Tämä ei ole enää jakamistaloutta,
vaan kyse on ammattimaisesta välitystaloudesta tai
alustataloudesta,
jossa toiminnan tarkoitus on tulojen hankkiminen ja
voiton tavoittelu.

Airbnb-seikkailut
• Usean päivän matkoja paikallisten asiantuntijoiden opastuksella. Aktiviteetit, ateriat ja majoittumiset
sisältyvät hintaan.
• Tutustu matkoihin, joissa majoittaja hoitaa kaikki käytännön asiat
• Ohjattuja matkoja poikkeuksellisiin paikkoihin – sinun tarvitsee vain ilmestyä paikalle.
Uusi tapa matkustaa Airbnb:llä
• Jätä tavalliset turistireitit ja sukella syvemmälle villin ainutlaatuisiin seikkailuihin eri puolilla maailmaa.
Näiden pienryhmille tarkoitettujen matkojen kesto on 2–10 päivää, ja hinnat alkavat 99 dollarista (USD)
– majoitus, ateriat ja aktiviteetit sisältyvät hintaan. Asiantuntevat paikalliset elämysjärjestäjät hoitavat
yksityiskohdat, joten sinun tarvitsee vain ilmestyä paikalle.
• Suunniteltu kaikille taitotasoille.
• Seikkailujen pitäisi olla kaikkien saatavilla. Sinun ei tarvitse olla adrenaliiniin koukussa oleva BASEhyppääjä tai takametsissä viihtyvä peloton konkaritelttailija. Et tarvitse muuta kuin sopivan oppaan.
• Tämän takia Airbnb-seikkailuja opastavat vieraansa huomioonottavat asiantuntijat, joilla on syvät siteet
paikallisiin yhteisöihinsä. He ovat luoneet ohjattuja matkoja, jotka sopivat kaikille hermostuneista
aloittelijoista kokeneisiin vaeltajiin. Matkojen hinnat vaihtelevat, samoin niiden sisältö ja
järjestämispaikat. Kaikki on suunniteltu etukäteen, joten sinun tarvitsee vain varata ja lähteä matkaan.

Lapin Kansa/Uusi Rovaniemi
- 9.4.2019 toimittaja Leena Talvensaari
• ”Asukasmäärään suhteutettuna niitä [Airbnb majoituskohteita] on Rovaniemellä enemmän

kuin Barcelonassa. Tuottavimmista kohteista saa keskimäärin jo yli 70 000 euron vuositulot.”

• ”Puolet rovaniemeläisistä kohteista kuuluu sellaisille vuokraajille, joilla on useampia

vuokrakohteita.”

• ”Airbnb näkyy myös rakentamisessa. Asuntoja hankitaan sijoituskohteiksi ja niitä käytetään

lyhytaikaiseen vuokraukseen.”

• ”Airbnb on sikäli erikoinen miljoonabisnes, että sitä ei säädellä juuri millään tavalla.”
• ”Airbnb-tulot toki ovat veronalaista pääomatuloa, mutta ammattimaisetkin Airbnb-

majoittajat saavat toimia ilman monia sellaisia vastuita ja velvollisuuksia, jotka koskevat
virallisia majoitusyrityksiä.”

Lähde: Rovaniemestä on tullut Airbnb-laboratorio – voimme vain seurata sivusta, miten Airbnb vaikuttaa

Kiitos

