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1 Johdanto 

Jakamistalous ajatuksena haluaa täyttää toisen tarpeita hyvän tahdon takia. Oman 

lehtitilauksen lehden antaminen myös naapurin luettavaksi ennen sen kierrätykseen 

viemistä on toimiva esimerkki ilmiöstä. Tässä ideologiasta erilaiset start up -yritykset 

ovat saaneet inspiraatiotaan ja alkaneet kaupallistaa tätä toimintaa. Pikkuhiljaa alku-

peräinen ajatusmaailma on muuttunut täysin toiseksi ja eri toimijoiden vastuut ja vel-

vollisuudet nousevat valokeilaan. Luottamus on alettu ostamaan rahalla.  

Jakamistalouden kaupallistuessa on alettu havaita ongelmia, joita ei ole osattu en-

nustaa etukäteen. Tässä opinnäytetyössä tarkastellaan kotimajoitustoimintaa lain-

säädännöllisestä näkökulmasta, käyttäen apuna alan tunnettua toimijaa Airbnb:ta. 

Aihetta harvemmin katsotaan juridisesta näkökulmasta, vaikka monia oma asema 

huolestuttaakin. Ilmiötä tarkastellaan pääasiallisesti sopimusoikeudellisesta näkökul-

masta, koska moniin ongelmiin ratkaisu löytyy lukemalla sopimus huolellisesti. Apuna 

käytetään Airbnb:n omaa vakiosopimusta, joka löytyy helposti yrityksen nettisivuilta. 

Airbnb on tuonut mukanaan paljon mahdollisuuksia, mutta myös uhkia. Se on tuonut 

edullisempia hintoja yöpymiselle, hyvillä paikoilla olevia upeita kohteita sekä lisä-

tienestiä vuokranantajille. Tuntuukin, että kaikki osapuolet hyötyvät siitä. Majoituslii-

ketoimintaa harrastavat yritykset, jotka tuovat työpaikkoja ja verotuloja kunnalle, 

ovat kuitenkin se kärsivä osapuoli. Airbnb:lla on useita valttikortteja verrattuna hotel-

litoimintaan: ei kiinteistöjä, saati suurta määrää henkilöstöä, joista syntyy kuluja. Ho-

tellitoiminta on kuitenkin täysin riskitöntä ja helppoa majoittujalle. Jokaisella on 

yleiskäsitys siitä, mitä hotellihuoneeseen sisältyy ja laatu on taattu. Tätä ei ole aina 

Airbnb:ssa.  

Tässä opinnäytetyössä perehdytään siihen, miten suomalainen lainsäädäntö säänte-

lee tätä uudenlaista toimintakenttää, jossa kuluttajat ovat toiminnassa keskeisessä 

roolissa. Kvalitatiivisen eli laadullisen dokumenttitutkimuksen avulla pyritään selvittä-

mään toimijoiden asemaa sopimussuhteessa sekä kuluttajan oikeusturvaa. Tämän li-

säksi tarkastellaan, miten Suomalainen lainsäädäntö sääntelee toimintaa. Verkossa 

toimivan alustan vastuu kuluttajille, kuluttajansuojalain toiminta sekä toimijoiden 

roolit sopimussuhteessa ovat seikkoja, joiden avulla tutkimuksen tavoitteisiin lähde-

tään etsimään vastauksia. 
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2 Tutkimusasetelma 

2.1 Tutkimusongelma ja tutkimuskysymykset 

Tutkimuksen tavoitteena on tutkia jakamistalouden nykyilmiötä ja selvittää sen mer-

kitystä eri oikeuden aloilla. Tutkimusongelma painottuu sopimusoikeuden puolelle 

tavoitteenaan nähdä, minkälainen on jakamistalouden toimijan oikeudellinen asema. 

Jakamistalouden palvelumalleissa tavataan kolmenlaisia toimijoita: palveluntarjoajia, 

jotka jakavat omaisuutta, palvelun käyttäjiä sekä välittäjiä, jotka saattavat aiemmin 

mainitut toimijat yhteen (Jakamistalouden säädösympäristö – haasteet ja kehittämis-

tarpeet 2017, 38). Ongelmaa tarkastellaan kaikkien osapuolien kannalta, ottaen huo-

mioon palvelun käyttöehdot ja suomalaisen lainsäädännön antamat ohjeet. Pääpaino 

on kuitenkin palvelun käyttäjissä eli kuluttajissa. Koska osapuolten välinen hierarkia 

ja toimintamalli on hyvin nykyaikainen, voidaan olettaa ongelmatilanteita syntyvän. 

Uuden ja nykyaikaisen toimintamallin myötä jo olemassa oleva lainsäädäntö sekä 

säännökset eivät palvele tai sovellu tarpeeksi toimivasti jakamistalouden toiminta-

malliin, joka toimii kansainvälisen internetin palvelualustan välityksellä. Keskeiseksi 

kysymykseksi muodistuu yksityisten toimijoiden, eli palvelun käyttäjien juridinen 

asema, kun vuokraussuhteet tapahtuvat toisten yksityishenkilöiden välillä. 

Tutkimuskysymykset tässä tutkimuksessa ovat seuraavat: 

• Miten yrityksen toimintaa säädellään? 

• Miten oikeudellinen sopimussuhde jakautuu palvelun tarjoajan ja käyttäjän 
välillä? 

• Millainen on palvelun käyttäjän oikeusturva? 

 

Opinnäytetyön näkökulma on painotettu sopimusoikeuteen. Työssä on käytetty 

myös muutamia lakeja, jotka eivät ihan täysin määritellä sopimusoikeudeksi. Näistä 

runsaiten on käytetty lakia majoitus- ja ravitsemistoiminnasta. Käsittelystä on jätetty 

pois työsuhde- ja työsopimusasiat jakamistaloudessa. Myöskään vahingonkorvausta 

ei ole käsitelty pääasiallisesti.  
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Kuvio 1. Ongelmia, joita kuluttajat uskovat jakamistalouden käyttäjien kokevan (Jaka-

mistalous Suomessa 2016 2017, 12). 

 

 

Tutkimusongelma ja -kysymykset ovat pohjimmiltaan lähteneet muotoutumaan yllä-

olevan kuvion kautta. Suurimmaksi ongelmaksi kyselyssä on noussut epätieto siitä, 

kuka on vastuussa mahdollisesta ongelmasta, jonka kyselyyn vastanneista suomalai-

sista yli 50 % on valinnut. Oletuksena perimmäiset vastuukysymykset pohjautuvat la-

kiin ja alan sääntelyyn. Tästä syystä on valittu ensimmäinen tutkimuskysymys säänte-

lystä. Sopimussuhdetta tarkastellaan juuri myyjään ja palveluntarjoajaan kohdistu-

vasta epäluottamuksesta, joka oli koettu toisiksi suurimmaksi ongelmaksi, koska yli 

30 % suomalaisista vastaajista ovat valinneet kyseisen vaihtoehdon. Alle 30 % suoma-

laisista vastaajista ovat valinneet ”ei riittävästi tietoa tarjotusta palvelusta” -vaihto-

ehdon, jota ei virallisesti tässä työssä ratkaista, vaikka tietoa palvelusta (eritoten Air-

bnb) työssä löytyykin paljon. Verkosta on löydettävissä lukematon määrä tietoa jaka-

mistalouden toimintamalleista, jonka myötä oletetaan, etteivät vastaajat ole vielä 

kolme vuotta sitten tienneet tarpeeksi toiminnasta yleensä. Noin 25 % suomalaisista 
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ovat valinneet vaihtoehdot ”pettymys siitä, jos tuote tai palvelu ei vastaa odotuksia” 

ja noin 15 % valinnut vaihtoehdon ”yleinen epäluottamus verkon yli tapahtuvia 

transaktioita kohtaan”. Nämä ovat hyvin ymmärrettäviä valintoja ja perustuvat suu-

reksi osaksi jokaisen omaa kokemuseen tai ajatusmaailmaan. Tämän myötä näihin 

valittuihin ongelmiin on todettu olevan hyvin vaikea vaikuttaa tiedon avulla, eikä 

niitä ole katsottu tutkimuksessa, saati tutkimuskysymyksissä tarkemmin. 

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Tässä kappaleessa käsitellään opinnäytetyön tutkimusote, aineistonkeruumene-

telmä, analyysimenetelmä sekä työn luotettavuutta että hieman tutkimuskohdetta. 

Kunkin menetelmän valintaa perustellaan empiirisesti.  

Tutkimusote 

Tutkija saa valita tutkimukselleen siihen parhaiten sopivan tutkimusotteen. Menetel-

män valintaa ohjaa tutkimusongelman luonne. Luonteen mukaan valitaan ongelma 

ratkaisemiseksi laadullinen eli kvalitatiivinen tai määrällinen eli kvantitatiivinen tutki-

mus. (Kananen 2008, 55.) 

Laadullinen tutkimus ei pääsääntöisesti tavoittele yleistämistä, vaan pyrkii kuvaa-

maan ja ymmärtämään ilmiötä, toimintaa tai tapahtumaa. Tämän vuoksi tutkittavien 

tulee tietää tutkittavasta asiasta jo ennestään, minkä myötä henkilövalinnan ei tule 

olla sattumanvaraista. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 97–98.) Laadullinen tutkimus muo-

dostuu sanojen ja lauseiden analysoinnin perusteella, toisin kuin määrällinen, joka 

perustuu lukuihin. Tutkimus saakin hyvin kuvailevan eli deskriptiivisen vaikutelman. 

Laadullinen tutkimus haluaa ymmärtää ilmiötä syvällisesti luomatta yleistyksiä. Tä-

män takia keskitytään yksittäisiin tapauksiin ja niistä pyritään saamaan mahdollisim-

man paljon tietoa irti. Päättelyn logiikka perustuukin yksittäisistä havainnoista löy-

dettyihin tuloksiin, induktioon. (Kananen 2008, 24–25.) Laadullinen tutkimus on ai-

neistolähtöistä, eli aineisto osoittaa tutkimuksen suunnan. Tutkimusotetta tuleekin 

jatkuvasti reflektoida, jotta saadaan validimpaa (pätevämpää) tulosta. Tekstitiedos-

ton analysointi ei toimi edukseen tilastollisin analysointimenetelmin. (Kananen 2008, 

57–61.) 
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Teoria kulkee laadullisen tutkimuksen kanssa käsi kädessä. Teoria ohjaa tutkimusta 

antamalla sille viitekehyksen. Tutkimuksesta saatujen tulosten tulee olla teoriapitoi-

sia, jotta nähdään tutkijan käsitys ilmiöstä sekä tutkittavalle ilmiölle annetut merki-

tykset. Tulokset eivät saa olla irrallisia havaintomenetelmiin tai tutkijaan nähden, 

koska tutkimuksen teko on subjektiivista, eli se sisältää tutkijan oman käsityksen ai-

heesta. Teoreettinen analyysi haluaa aina tietää, kuka sanoi, milloin sanoi ja mitä sa-

noi, toisin kuin empiirinen analyysi, joka pyrkii häilyttämään tämän tiedon. Teoreetti-

nen tutkimus saa uskottavuutensa lähdeaineiston käytön monipuolisuudesta ja päte-

vyydestä. Empiirinen analyysi kertoo aina keräämis- ja analyysimetodit korostetusti. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 22–25.) Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan Niiniluoto 

(1980; 1984) sekä Haaparanta (1991) ovat pyrkineet luomaan teoreettiselle analyy-

sille kolmivaiheista runkoa. Ongelma ensimmäiseksi herätetään problemasoinnilla. 

Tämän jälkeen siirrytään eksplikointiin, jonka tavoitteena on selkeyttää monimieliset 

tai epäsuorat näkemykset ja eritellä sekä muotoilla ne. Viimeisenä argumentoidaan, 

onko keskimmäisen vaiheen tuloksena saatu näkemyksille pätevyyttä. Toisaalta Ro-

senberg (1984) pitääkin teoreettista analyysiä ikään kuin ongelmanratkaisuesseenä. 

(Tuomi & Sarajärvi 2018, 26–28.)  

Tutkimuksen tekoon on valittu kvalitatiivinen tutkimusote, koska lainsäädännön sekä 

käyttäjäehtojen analysoiminen ei toimi määrällisellä tutkimusotteella. Tutkimus ei 

pyri löytämään lukuja ja numeroita. Tutkimusongelma vaatii paljon teoriaa, joten la-

kitekstin analysointi tehdäänkin kirjallisesti. Jos tieto etsittäisiin kvantitatiivisesti, saa-

taisiin vain numeraalista, tässä tapauksessa vajaata aineistoa tutkittavasta ilmiöstä. 

Jos työ tehtäisiin kvantitatiivisesti, ongelmaa olisi pidetty muuttaa ja löytää täysin eri-

lainen tutkittavien joukko. Kvalitatiivisesti etsitäänkin ilmiötä koskien oikeudellisia ra-

joitteita, joiden avulla pyritään saada parempi käsitys ilmiöstä kuluttajille.  

Aineistonkeruumenetelmä 

Aineistonkeruumenetelmäksi on valittu erilaisista dokumenteista kerätty tieto, jonka 

pohjalta havainnoidaan eri osapuolten asemaa riitatilanteessa. Kirjallinen aineisto on 

sekä yksityisiä dokumentteja sekä joukkotiedotuksen tuotoksia. (Kananen 2008, 81.) 

Yksityisiä dokumentteja on Tuomen ja Sarajärven (2018, 96–97) mainitsemien esi-

merkkien mukaan puheet, kirjeet, päiväkirjat, muistelmat ja sopimukset. Kananen 

(2008, 81) lukee dokumenteiksi myös kuva- ja äänimateriaalin. Joukkotiedotuksen 
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tuotteisiin Tuomi ja Sarajärvi (2018, 96–97) laskevat sanoma- ja aikakausilehdet, elo-

kuvat ja radio- sekä tv-ohjelmat. Tällainen dokumenttien pohjalta tehty tutkimus 

käyttää sekundäärisiä tietolähteitä, koska ne on tuotettu menneessä ajassa eivätkä 

näin ollen juuri kyseistä tutkimusta varten tuotettua materiaalia, kuten primääriset 

tietolähteet, joita ovat havainnointi, haastattelut ja kyselyt (Kananen 2017, 120–121). 

Kanasen (2017, 120) mukaan Gibbs (2007) määrittelee sekundääriseksi aineistoksi 

ovat myös muistiinpanot, sähköpostit, verkkosivut, kuvat, videot, kirjat, vuosikerto-

mukset, tutkimukset, raportit ja tilastot.  

Kirjallisia aineistoja voi jossain määrin pitää myös luotettavampina, sillä ihmisen 

muisti on rajallinen ja valikoiva eikä välttämättä muista tarkkoja yksityiskohtia pit-

kältä aikaväliltä (Kananen 2008, 82). Laadullinen tutkimus verkossa ottaa kohteek-

seen internetin ilmiöt, kuten yhteisön tai sen toiminnan. Verkkotutkimus lähtee tie-

tolähteiden etsinnästä, joita voi olla runsaasti. Kun sopivat tietolähteet on löydetty, 

tulee ne siirtää osaksi tutkimusta, jotta ne voidaan analysoida. (Kananen 2014b, 64–

71.)   

Aineisto kerätään dokumenteista, koska tutkitaan verkossa tapahtuvaa ja täysin toi-

mivaa palvelualustaa. Verkosta löytyy lukemattomia käyttäjän ongelmatilanteita, pal-

velun käyttöehdot sekä paljon muuta hyvää lähdemateriaalia. Tutkimustuloksissa kä-

sitellään muun muassa virallisia dokumentteja aiheesta, blogeja, artikkeleita, ammat-

tilaisten tekemiä mielipidekirjoituksia ja muuta aiheeseen liittyvää validia materiaa-

lia. Näiden lueteltujen aiheeseen liittyvien verkkodokumenttien ja kirjojen lisäksi pää-

paino on Suomen lailla, sekä Airbnb:n käyttöehdoilla (vakiosopimus). Dokumenteiksi 

ei ole valittu juurikaan sellaista materiaalia, joka olisi nimetöntä tai jonkun asiasta 

tietämättömän kirjoittamaa. Jos kirjoittajan nimi ei ole tiedossa tulee julkaisun olla 

otettu sivustolta, joka on koettu validiksi. Näin ollen ei tule mahdollista anonyy-

miysongelmaa ja lähdeaineisto ei sisällä virheellistä tietoa, kuten vaikka valeuutisia.  

Analyysimenetelmä 

Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytössä on sisältöanalyysi, joka sopii dokument-

tien systemaattiseen ja objektiiviseen analysointiin. Analyysimenetelmän käyttö pyr-

kii luomaan tiivistetyn ja selkeän kuvauksen ilmiöstä. Sisältöanalyysi on teksti-

analyysi, joka pyrkii löytämään tekstin merkityksen kuvaillen sitä sanallisesti. Aineisto 

uudelleen järjestetään tiiviisti ja selkeästi kadottamatta sen sisältämää informaatiota 
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ja lisäten aineiston informaatioarvoa. Sisältöanalyysin vaiheita on redusointi eli pel-

kistäminen, klusterointi eli läpikäynti ja abstrahointi eli oleellisen, loogisen tiedon kä-

sittely. Läpikäyntivaiheessa aineistosta etsitään eroavaisuudet ja yhtäläisyydet, eli pa-

loitellaan aineisto osiin. Yhtäläisyyksistä muodostetaan nimetty oma luokka, joka ku-

vaa sisältöä. Oleellisen tiedon käsittelyvaiheessa muodostetaan teoreettinen käsit-

teistö, jolla tutkija luo kuvauksen tutkimuskohteesta. Abstrahoinnin tuloksena tutkija 

on luonut aineistosta muodostetun mallin, käsitejärjestelmän, käsitteet tai aineistolle 

tunnusomaiset teemat. Tuloksena saadaan myös luokittelun myötä kehitellyt käsit-

teet ja kategoriat. Tutkijan tulee jatkuvasti pyrkiä saamaan parempaa ymmärrystä 

tutkittavista pysyen heidän kannallaan. Sisällönanalyysi pohjautuu empiiriseen tulkin-

taan ja päättelyyn, joka lähtee aineistosta ja päätyy käsitteellistettyyn näkemykseen 

ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 117–127.) 

Sisällönanalyysi on mahdollista tehdä myös teorialähtöisesti, jossa analyysi luokitel-

laan jo olemassa olevan käsitejärjestelmä mukaisesti. Niihin lisätään sitten aineis-

tosta sisältöjä, niitä kuvaavista lausunnoista. Ensimmäinen vaihe on tällöin analyy-

sirungon luominen. Analyysirunkoon kootaan aineiston pohjalta luokituksia ja kate-

gorioita, kuten aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä. Näin saadaan poimintoja, jotka 

voidaan sijoittaa osa runkoon ja osa sen ulkopuolelle. Näistä ulkopuolelle jäävistä voi-

daan myöhemmin luoda täysin uusia luokkia. Aineiston analyysi ohjautuu olemassa 

olevan tiedon luomaan käsitejärjestelmään, jonka myötä havainnot tapahtuvat ylei-

sestä yksityiseen. Aineistosta etsitään viitekehykseen kuuluvia ilmauksia. Teoriaoh-

jaavaa sisällönanalyysia ohjaa myös käytettävä aineisto, kuten aineistolähtöistä sisäl-

lönanalyysiakin. Abstrahoinnissa tutkijan löytämät empiiriset löydökset liitetään teo-

riasta jo löytyviin käsitteisiin.  (Tuomi & Sarajärvi 2018, 127–131.) 

Koodaamalla eli tiivistämällä yksinkertaistetaan aineistoa helpommin käsiteltävään 

muotoon. Asiat, joilla on yhteinen tekijä, yhdistetään hukkaamatta sisällön laatua. 

Koodaaminen on välivaihe ennen virallista analyysia. (Kananen 2014a, 103–104.) 

Analyysitapoja on useita ja ne vaihtelevat tutkimustavan mukaan, tavoitteenaan jär-

jestellä tietoa (Kananen 2008, 88). Teemoittelussa järjestellään aineisto keskeisten 

aihealueiden mukaan (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006a). Teemoittelussa 

painotetaan sitä, mitä on sanottu lukumäärien sijaan. Aineisto siis pilkotaan ja ryhmi-

tellään erilaisten aihealueiden mukaan vertaillen esimerkiksi valittujen teemojen 
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esiintymistiheyttä aineistossa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 105–106.) Tämän pohjalta ai-

neisto voidaan tyypitellä, jossa luodaan yhteisten tekijöiden pohjalta yleistyksiä (Tyy-

pittely n.d.). Tyypittelyssä käytetty päättelyn logiikka on induktiivista eli yksittäisestä 

tapauksesta/tapauksista yleiseen tulokseen (Tuomi & Sarajärvi 2018, 107).  

Tutkimustuloksia käsitellään sisällönanalyysimenetelmin, jolla luodaan hyvin tiivis-

tetty katsaus ilmiöstä. Tämä toteutetaan teorialähtöisesti eli luodaan ensin runko, 

jonne kootaan oleellisia teoriapätkiä. Aineisto koodataan ja luodaan teemoittelu, 

jonka jälkeen suoritetaan, jos ilmiölle on mahdollista tyypittelyä.  

Luotettavuus 

Tieteellisen tutkimuksen tavoitteena on tuottaa luotettavia tuloksia (Kananen 2008, 

14). Havaintoyksiköt valitaan harkinnanvaraisesti, joten suoritetaan teoreettinen 

otanta tai tilastotieteellisesti sanottuna näyte (Kananen 2008, 34). Laadullisessa tut-

kimuksessa, toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa ei ole olemassa luotettavuuden 

arviointiin kriteeristöä tai yksiselitteistä ohjetta. Tutkijan asema laadullisessa tutki-

muksessa on niin valtaisa, että objektiivisuus on melkein mahdotonta. Luotetta-

vuutta tukee perustelut eri vaiheissa tehdyille valinnoille ja ratkaisuille. (Kananen 

2014b, 256–257.) Triangulaatiolla tarkoitetaan erilaisten menetelmien ja lähestymis-

tapojen yhdistämistä, jolla pyritään kohottamaan tulosten luotettavuutta. Näin voi 

tehdä esimerkiksi lisäämällä tutkimukseen useita eri aineistoja, tutkijoita, teorioita tai 

menetelmiä. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006b.) Saturaatioksi kutsuttaan 

sitä, että aineiston lisääminen ei tuo enää tutkimukselle mitään uutta tietoa tai tul-

kintaa eli aineisto on kyllääntynyt. Ongelmaksi muodostuu, milloin uuden aineiston 

lisääminen ei tuo tutkimukselle lisäarvoa eli missä vaiheessa ei kannata lisätä enää 

uutta tapausta kuvaamaan ilmiötä. (Kananen 2014a, 96–97.) 

Laadullisessa tutkimuksessa tulee huomioida myös sitä, onko tutkimus validi (tutki-

taan oikeita asioita ja tulokset uskottavia) eli pätevä. Pätevyyteen vaikuttaa muun 

muassa miten tarkasti ja perusteellisesti tutkimus on tehty sekä ovatko tulokset oike-

assa linjassa tutkijan tekemiin päätelmiin nähden. (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2006c.) Tulosten reliabiliteetilla taas tarkoitetaan niiden pysyvyyttä. Reliabili-

teetissa tulee ottaa huomioon, että ilmiö voi luonnollisesti muuttua ajan kanssa, eli 

ajallinen pysyvyys voi häilyä. (Kananen 2008, 124.)  
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Ilmiön ollessa hyvin uusi tiedon voidaan olettaa tiedon olevan luotettavaa. Tämä aja-

tus pohjautuu siihen, että aineiston lähdemateriaali on hyvin tuoretta. Koska aihe on 

hyvin pinnalla julkisessa keskustelussa, voidaan myös olettaa, että esimerkiksi ensim-

mäiseen tutkimuskysymykseen sääntelystä tulee lähiaikoina viranomaisilta parempaa 

ja laajempaa ohjeistusta. Reliabiliteetti saattaakin siis häilyä myös siitä syystä, että 

Airbnb:n omat ehdot päivittyvät aika ajoin. Luotettavuuden parantamiseksi tutkija 

pyrkii aineiston analyysia tehdessään olemaan mahdollisimman objektiivinen. Tässä 

opinnäytetyössä pyritään käyttämään triangulaatiota. Pohdinnassa käsitellään tar-

kemmin, riittääkö teoria aineiston trianguloitumiseen. Aineiston käytössä pyritään 

saturaatioon eri tutkimuskysymyksissä. Aiheesta on kuitenkin runsaasti materiaalia 

verkossa, mutta monet eri lähteet puhuvat samasta asiasta. Tutkijan tuleekin mah-

dollisimman objektiivisesti tehdä päätös siitä, milloin aineisto kyllääntyy.  

Tutkimuskohde 

Hyväksi sopimusoikeudellisen tarkastelun kohteeksi on valittu jakamistalouden mo-

derni toimija: verkkoalustalla toimiva Airbnb. Airbnb:ta voidaan pitää jakamistalou-

den toiminnan suunnannäyttäjänä. Yrityksen valintaan on vaikuttanut sen suuri suo-

sio. Yritys ei ole toimeksiantajan roolissa tässä opinnäytetyössä. Sen verkkosivuilta 

löytyy vakiosopimusehdot helposti, joita tutkimuksessa käytetään apuna. Opinnäyte-

työ on rajattu Suomen lainsäädäntöön, vaikka yritys onkin globaali toimija.  

3 Jakamistalous 

Jakamistalous ilmiönä ei ole mitenkään yksiselitteinen. Se koostuu moninaisesta 

trendikkäästä ilmiöiden kokonaisuudesta, joihin kuuluu digitalisaatio, avoimen lähde-

koodin periaate, ekologisuus sekä resurssiniukkuus. Kuluttajuuden ja työn muutokset 

ovat olleet osana muovaamassa tätä uudenlaista, vaikeasti omaksuttavan liiketoimin-

nan perustaa. Ilmiön juuret voi löytää kummallisista asioista, kuten hakkerietiikasta 

vuosituhanteen alussa, finanssikriisistä, hippiyhteisöstä tai meille tutuista jokamie-

henoikeuksista. Digitalisaatio on mahdollistanut jakamisilmiön leviämisen helposti, 

tehokkaasti ja laajasti muodostamalla alustan, joka on edellytys nykyaikaiselle jaka-

mistaloudelle. Julkisena markkinapaikkana toimivat alustat ovat yhteydessä interne-

tin ansiosta kaikkiin maailman päätelaitteisiin, minkä myötä kysyntä ja tarjonta koh-

taavat vaivattomasti. Hyvin tehty alusta on yrityksen paras kilpailuetu markkinoilla. 
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Maailmanlaajuisen, vertaisen, avoimen tiedon ja sen jakamisen mahdollistava digita-

lisaatio antaa ihmisille kyvyn olla vuorovaikutuksessa toistensa kanssa uusin tavoin. 

Yhteisten innovaatioiden, kehittelyn ja tuotannon kautta syntyy joukko- ja parviälyä, 

jonka avulla luodaan paljon mittavampia ja nopeampia ratkaisuja, kuin mitä yksilöt 

tuottavat. Tavoitteena on luoda organisaatioiden rajojen yli rakentuvaa yhteistoimin-

taa, jossa jaetaan tietoa keskenään. Tunnetuin avoimen yhteistuotannon luomus on 

tietosanakirja Wikipedia. (Harmaala, Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää, & Ny-

lund 2017, 19–21.) Ohessa kuvio jakamistalouden toimintamallista: 

 

 

 

Kuvio 2. Jakamistalouden toiminta eri osapuolien välillä (A European agenda for the 

collaborative economy 2016, 4, muokattu) 

 

 

Kuviosta nähdään se, mitä kullakin osapuolella on tarjota alustalle. Kaiken lähtökoh-

taa on alusta, joka antaa muille toimijoille pääsyn markkinoille. Molempien käyttäjä-

osapuolien kanssa tehdään sopimusdokumentti, joita ovat tarjous sekä palvelu-

pyyntö, jotta palvelun käyttäjät saavat kauppatavaran vaihdettua tiettyjen sääntöjen 

mukaisesti. Onnistuneen kaupan jälkeen palvelun tarjoaja saa vielä rahallisen kor-

vauksen palvelun tarjoajalta, josta alusta on ottanut oman komissionsa välistä.  
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Jakamistalous lähtökohtaisesti on tietoverkon palvelu- ja yhteisöalustojen välityksellä 

muodostuvaa vuorovaikutusta, joka tuottaa taloudellista arvoa. Taustavaikuttajina 

jakamistaloudessa ovat vajaakäytössä olevien resurssien kokonaisvaltaisempi hyö-

dyntäminen, omistajuuden vaihtaminen käyttöoikeuksiin sekä vertaistuotanto ja -toi-

minta. Pyrkimyksenä on luoda taloutta, jossa tavara lainataan, vaihdetaan, vuokra-

taan, kierrätetään ja käytetään yhdessä. Tavoitteenaan näiden toimintatapojen 

myötä on siirtyä hiljalleen pois uuden tavaran tuottamisesta, myymisestä ja omista-

misesta. Jakamistalouden punaisena lankana on ajatus yhteiskunnasta, jossa kulutta-

jat luovat ja jakavat palveluita ja hyödykkeitä toistensa kanssa. (Harmaala, Toivola, 

Faehnle, Manninen, Mäenpää & Nylund 2017, 21–23.) 

 ”Aidosta jakamistaloudesta” puhuttaessa tarkoitetaan sen eettisesti motivoitunutta 

ajatusta hyödykkeiden jakamisesta niille, jotka niitä tarvitsevat, mikä luo tasa-arvoa 

yhteiskunnassa. Tässä ajatuksessa ei oteta huomioon voiton tavoittelua, vaan koros-

tetaan sosiaalista arvoa yhteisöllisyyden, yhteistoiminnan, reilun kaupan ja avunan-

non tuomaa vaurautta ja hyvää oloa. Jakamistalous on kuitenkin levinnyt tästä hy-

vänmielenaatteesta tyydyttää tarpeet yksittäisten kansalaisten välillä myös kaupalli-

seen suurien kansainvälisten yritysten uusiksi markkinapaikoiksi. (Harmaala, Toivola, 

Faehnle, Manninen, Mäenpää & Nylund 2017, 24–26.) 

Jakamistalous -sana on käännös englannin kielen termistä ”sharing economy”, jolla 

viitataan ilmiöön yhteisölliseen kuluttamiseen, käyttöön ja tuotantoon pyrkivästä toi-

mintatavasta. Ihmiset eivät halua enää omistaa kaiken maailman härpäkkeitä, vaan 

mieluummin vuokraavat ne käyttöönsä, silloin kuin niiden virallinen omistaja ei niitä 

käytä niitä, rahallista korvausta vastaan. (Lahti & Selosmaa 2013, 13.) Jakamistalou-

den toimijoiden palvelun käyttämisen syyt on tutkimusten perusteella jaettu ratio-

naalisiin ja emotionaalisiin syihin. Rationaalisiin kuuluvat rahalliset, ekologiset, elä-

mäntyyliset sekä kokeilunhaluiset syyt, kun taas emotionaalisia ovat anteliaisuus, yh-

teisölliset, elämäntyyliset sekä kulttuurilliset syyt. Kukin toimija osallistuukin oma-

kohtaisesta syystä jakamistalouteen. (Lahti & Selosmaa 2013, 20–21.) 

Jakamistalous on asiantuntijoiden mukaan jaettu kolmeen palvelujärjestelmään: yh-

teiskäyttöön, kierrätykseen, yhteisölliseen elämän tapaan. Yhteiskäytössä on kyse 

tuotteen käyttöoikeuden jakamisesta. Tavaroiden kierrätyksessä laitetaan toiselle 

vanha tai tarpeeton tavara kiertoon sitä tarvitsevalle. Uusi keino tähän on verkossa 
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toimiva tavaranvälitys. Yhteisöllisiä elämäntapoja koskevat jakamistalouden muodot 

koskevat enemmänkin aineettomia hyödykettä, kuten aikaa, tilaa, taitoja tai rahallisia 

resursseja. Jakamisella tulee olla joku järjestäjä tai taho, joka koordinoi toimintaa ja 

hoitaa maksuliikenteen sekä tiedonannon. Tämän tahon tulee olla luotettava, jotta 

toinen osapuoli ei näe syytä omistaa itse jakamisen kohteena olevaa hyödykettä. Ja-

kamistalous on läsnä kehittyneissä teollisuusmaissa elävien alle 55-vuotiaiden kes-

kuudessa, koska he ovat tottuneita sosiaaliseen mediaan sekä nykytekniikkaan. Van-

hemmat ikäluokat taas korostavat enemmän omistamisen arvomaailmaa, mitä selit-

tää heidän nuoruudessaan koettu taloudellinen niukkuus. (Lahti 2015, 162–169.) 

Jakamistalouteen kuuluu epäsuoria ympäristövaikutuksia, koska luonnonvaroja syö-

viä hankintoja vähennetään ostamalla vähemmän. Epäsuoria nämä ovat siksi, koska 

ne eivät ole pääsyy jakamistalouden hyödyntämiselle, toisin kuin helppous ja rahalli-

nen säästö taas ovat. Jakamistalous onkin osana edistämässä kierrätystä ja vähentä-

mässä jätteen määrää samalla vähentäen resurssien tarvetta uutta tuotantoa varten. 

Hyödykkeiden käyttämisikää pyritäänkin korottamaan mahdollisimman paljon, minkä 

myötä huomiota saa myös tuotteiden raaka-aineet ja tuotantoprosessit. Näin saa-

daankin kuluttajat tekemään kestävämpiä valintoja arjessa. Jakamistalouden eri toi-

mintamallien avulla voidaan madaltaa myös hiilijalanjälkeä. Esimerkiksi Airbnb:n, 

Uberin ja kimppakyytien kasvaneen käytön myötä ei ole tarvetta valmistaa niin pal-

jon lisää autoja tai uusia hotelleja. (Lahti 2015, 170–181.) 

Alustatalous tarkoittaa palveluja, jotka ovat digitaalisia ja tietojärjestelmäpohjaisia. 

Ne ovat internetissä kaikkien käytettävissä, luotavissa, tarjottavissa sekä ylläpidettä-

vissä eri jakelukanavia yhteisten sääntöjen mukaan. Käyttöoikeustalous täydentää ja-

kamistalouden käsitettä suurien yritysten luoman alustatalouden takia. Esimerkiksi 

Uber ja Airbnb eivät niinkään jaa hyödykkeitä, sen sijaan rahaa vastaan niihin saa 

määräaikaista käyttöoikeutta. (Harmaala, Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää & 

Nylund 2017, 27–31.) Tätä voi ajatella nykyaikaisena jukeboxina, korvausta vastaan 

saat valita haluamasi kappaleen koko levyn hankkimisen sijaan, mikä on kustannuste-

hokasta. Kun emme koe tarvetta omistaa, käytämme mieluummin vapaana olevia re-

sursseja, jotta voimme väliaikaisesti hyödyntää laadukkaita tuotteita.  

Kuluttajakäyttäytymisen muutos sekä ekologiset muutokset, kuten ilmastonmuutos, 

luonnon moninaisuuden heikentymisen, luonnonvarojen riittävyyden sekä kestävän 
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kehityksen aatteet ovat tärkeitä ajureita jakamistalouden puolesta. Kuluttajuus akti-

voituukin, joten koitetaan päästää eroon vanhasta passiivisesta mallista, joka vahvis-

taa kuluttajan asemaa markkinoilla. Yrityksille tämä tarkoittaa paineita omaksua uu-

sia sosiaalista yhteenkuuluvaisuuden tunnetta sekä eettisiä arvoja korostavaa liiketoi-

mintaa, joka suoritetaan brändinhallinnan avulla. Nykymaailmassa pelkkä hyvä tuote 

tai palvelu ei riitä kuluttajille. (Harmaala, Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää & 

Nylund 2017, 30–33.) 

Kanasen (2014) mukaan sosiaalisen median sisällön tuottavat yhteisöt, jonka osapuo-

lina ovat tuottajat ja kuluttajat. Samassa yhteisössä ollessaan nämä roolit sekoittu-

vat. Alustoille pääsyä on mahdollista rajoittaa vain yhteisön jäsenille kuuluville, kir-

jautuneille jäsenille. (Mts. 19.) 

4 Airbnb 

Tässä luvussa käsitellään Airbnb:n historiaa ja toiminnan nykytilaa. Tämän lisäksi käsi-

tellään erilaiset vakiosopimukset, joita yrityksen sivuilta löytyy. Valitut vakiosopimuk-

set ovat käyttöehdot, maksuja koskevat ehdot sekä majoitustakuun ehdot. Näistä 

koetaan olevan jonkinmoista hyötyä tulosten analysoinnissa.  

4.1 Yrityksen historia ja nykytila 

Airbnb:n toiminta on syntynyt Yhdysvaltojen Kaliforniassa, San Franciscossa. Vuonna 

2007 samassa soluasunnossa asuvat suunnittelijat Brian Chesky ja Joe Gebbia olivat 

siinä tilanteessa, että heillä ei ollut varaa maksaa vuokraa. He päättivätkin kerätä 

vuokrarahat kokoon tekemällä asunnostaan majoituspaikan. (Brown 2015; Harmaala, 

Toivola, Faehnle, Manninen, Mäenpää & Nylund 2017, 33.) Jakamistalouden ensias-

keleet yhdistetään usein vuoden 2007 paikkeille, kun Airbnb aloitteli toimintaansa, 

mutta yhteisöllisen kuluttamisen termiä on käytetty jo 1940-luvun lopulla ja toiminta 

alkoi nousta uudelleen pintaan jo 2000-luvun alkuvuosina (Lahti & Selosmaa 2013, 

42). 

Kaupunkiin oli tulossa iso konferenssi, joka täytti hotellikapasiteetit, joten kaverukset 

päättivät julkaista luomaansa palveluun kuvat asunnostaan, jossa oli kolme ilmapat-
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jaa. He saivat kolme vuokralaista viikonlopuksi, jotka maksoivat kukin 80 dollaria yö-

pymisestä sekä valmiiksi tehdystä aamiaisesta. Palvelulle olisi ollut heti kysyntää ym-

päri maata, kyselyjä majoituskohteista tuli muun muassa Buenos Airesista, Lontoosta 

ja Japanista. (Brown 2015.) 

Seuraavana keväänä kaverusten vanha insinöörikämppis Nathan Blecharczyk auttoi 

heitä saamaan Airbed & Breakfastin pinnalle. Seitsemän vuotta myöhemmin nimi on 

lyhentynyt Airbnb:ksi ja se on päihittänyt alan huipun Hilton-hotelliketjun varattujen 

öiden määrässä. Vuonna 2014 palvelulla oli 10 miljoonaa käyttäjää ja 550 000 vuok-

rakohdetta. (Brown 2015.) 

Airbnb:n kilpailuvaltiksi koettiin uudenlainen kokemus majoittumisesta sekä tietysti 

30 –80 prosenttia matalampi hinta kuin hotelleissa. Airbnb on nykyään laajan käyttä-

jäkuntansa myötä tullut osaksi ”valtavirtaa” eli yleiseksi majoittumistavaksi. Yritys 

onkin tehnyt paljon töitä selättääkseen luottamuspulaa aiheuttavat tekijät palvelus-

saan. Luottamuspulaa selätetään auttamalla ottamaan parempia valokuvia, joita jul-

kaista palvelunsivuilla, sekä yhdistämällä Facebookin palveluun ja luomalla sitä 

kautta verkostoja majoittajien ja majoittujien välille. Airbnb -sovelluksen voi ladata 

mobiilipäätteille. (Brown 2015.) 

Vuonna 2012 Airbnb alkoi tehdä yhteistyötä Lloyds of Londonin kanssa. Airbnb pa-

ransi vuokranantajien takuuta, kattaen jokaista varausta kohden $1 000 000. Yritys 

painottaa kuitenkin, että tämä ei ole sama kuin kotivakuutus eikä kata käteistä rahaa, 

arvokasta taidetta, koruja, lemmikkejä tai muuta omaa pääomaa. Vuokranantajien 

tulee takuun saadakseen tehdä yhteistyötä Airbnb:n kanssa ja tuoda todistavia asia-

kirjoja menetyksestä ja suostua mahdollisiin tarkastuksiin. Yritys onkin ottanut oppia 

vanhoista virheistään vahinkojen ja vastuun osalta. (Brown 2015.) 

Airbnb kuvaa itseään omien nettisivujensa mukaan maailmanlaajuiseksi matkailuyh-

teisöksi, joka tarjoaa kokonaisvaltaisia matkustuspaketteja. Airbnb:n teknologian 

avulla miljoonat ihmiset 191 maasta pystyvät toimimaan majoitusyrittäjinä. Uuden 

jakamistalouden alku liitetäänkin Airbnb:n perustamiseen, koska yrityksen kasvu on 

ollut ilmiömäinen. Kaikki tämä toimii yhden markkinapaikan avulla, jossa tarjotaan 

lyhytaikaisia vuokrauspätkiä, joista yritys ottaa itselleen tietyn määrän provisiota vä-

listä. (Lahti 2015, 167.) Yrityksen johtoportaaseen kuuluu 11 henkilöä. Yrityksen 
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markkina-arvo on 31 biljoonaa dollaria, ja viime vuoden tulot ovat 2,6 biljoonaa dol-

laria. Verrattuna vuoteen 2016 tuotto on kasvanut 73,3 %. Yrityksen kokonaisrahoi-

tus on 4,5 biljoonaa dollaria. Sosiaalisessa mediassa yrityksellä on yli 660 000 seuraa-

jaa Twitterissä ja Facebookissa yli 12 miljoonaa tykkääjää. (About us n.d.)   

Toimintaa on rajoitettu ja verotuskäytäntöjä muutettu mm. Berliinissä, Pariisissa ja 

Amsterdamissa johtuen alan erityslaadusta johtuvista poikkeuksista. New Yorkissa ti-

lanne riistäytyi täysin käsistä, sillä Airbnb vuokraajat pyysivät korkeampaa vuokraa, 

kuin mitä itse maksoivat, ja heidän vuokranantajansa suuttuivat. Asunnon vuokraus 

siellä on kiellettyä yli 30 vuorokaudeksi ilman vuokranantajan lupaa. EU ja Suomi saa-

vat jakamistalouden ansiosta helpon tien toteuttaa kestävän kehityksen ja kiertota-

louden ohjelmiaan. Suomessa työ- ja elinkeinoministeriö näyttää vihreää valoa jaka-

mistaloudelle ja jopa pyrkii kannustamaan siihen. Poliittisessa keskustelussa jakamis-

talouteen on otettu negatiivisesti kantaa työsuhdeoloihin sekä oikeus- että sosiaali-

turvaan liittyvissä oikeudellisissa keskusteluissa.  (Harmaala, Toivola, Faehnle, Manni-

nen, Mäenpää, & Nylund 2017, 34–36.) 

 

 

 

Kuvio 3. Välityssivuston kautta lyhytaikaisen, yksityishenkilön omistaman majoituk-

sen varanneiden osuus väestöstä (Jakamistalous 2018) 
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Suomessa Airbnb:n kaltaisten yritysten kautta lyhytaikaista majoitusta suosii eniten 

25-34-vuotiaat nuoret. Kuviossa ei ole eritelty välityssivustoksi juuri Airbnb:ta, mutta 

sen ollessa vanhin ja tyypillisin alusta varata yksityishenkilöiden tarjoamaa majoitusta 

on kuvio otettu osaksi kuvaamaan toiminnan nykytilaa Suomessa. Kuviosta näkyy, 

että toiminta on kasvussa viime vuoteen nähden jopa noin kolme prosenttiyksikköä 

ja kasvun voidaan olettaa jatkuvan. Alle kaksi prosenttia käyttäjistä kuuluvat yli 65-

vuotiaiden ikäluokkaan. Heikon käyttöprosentin voidaan olettaa johtuvan luotosta 

perinteisiin alan toimijoihin ja vieroksuntaan vielä tällaisia uusia palvelumalleja koh-

taan. 

4.2 Käyttöehdot 

Airbnb:n sivuilta löytyy 16.4.2018. päivitetyt palvelun käyttöehdot ja monia muita 

käytänteitä. Kummallista sivuissa on, että otsikot ovat suomenkielellä, mutta kaikki 

teksti on englanniksi. Käyttöehdot ovat laillisesti sitova sopimus Airbnb:n ja palvelun 

käyttäjän välillä. Yleisesti ottaen myös palvelun käyttäjä on itse vastuussa sellaisten 

lakien, säännösten ja verojen maksamisesta, jotka koskevat palvelun käyttöä. Vuok-

ranantajien tulee tunnistaa kaikki lait ja säännökset, jotka koskevat listausta. (Palve-

lun käyttöehdot n.d.) Kohdat, joita ei ole koettu juridisesta näkökulmasta tavalliselle 

käyttäjälle tärkeiksi, kuten tavaramerkkien kopiointi on jätetty tässä käyttöehtojen 

sekä palvelun maksuja koskevien ehtojen tarkastelussa pois. 

Airbnb:n palveluala 

Airbnb:n alusta tarjoaa majoituspalveluja rekisteröidyille käyttäjilleen ja joillekin kol-

mansille osapuolille. Nämä kolmannet osapuolet ovat palveluntarjoajia, eli vuok-

raisäntiä tai muita isäntäpalveluita tarjoavia henkilöitä, jotka listaavat palveluitaan 

nettisivuille ja näin ollen voivat kommunikoida ja asioida käyttäjien kanssa. Isännät 

voivat tarjota vieraille eli majoittujille majoituksen lisäksi erilaisia kokemuksia tai ta-

pahtumia. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 1.1.) Tällaiset erilaiset lisäisäntäpalvelut 

jätetään tässä opinnäytetyössä huomioimatta.  
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Alustan omistajana Airbnb:lla ei ole oikeuksia listauksiin tai palveluihin, vaan isännät 

ovat vastuussa niistä. Varaus syntyy varaajan ja vastaanottajan välille. Airbnb ei toimi 

sopimuksessa mukana, eikä ole myöskään vakuuttaja, agenttina (paitsi maksueh-

doissa kuvatulla tavalla) tai kiinteistönvälittäjänä. Airbnb ei kontrolloi, saati takaa 

isännöintipalvelujen toimintaa kauttansa. On käyttäjän omalla vastuulla majoittua, 

hyväksyä majoittuja asuntoonsa sekä kommunikoida muiden kanssa. (Palvelun käyt-

töehdot n.d., luku 1.2.) 

Markkinointitarkoituksissa listat ja muu jäsenmateriaali voidaan näyttää muilla verk-

kosivuilla, sovelluksissa, sähköposteissa sekä online- ja offline-mainoksissa. Sisältö 

saatetaan myös muuttaa eri kielelle tukien käyttäjän äidinkieltä. Airbnb ei takaa 

käännösten laatua tai virheettömyyttä. Airbnb ei takaa jatkuvaa pääsyä palvelualus-

taansa johtuen internetin saatavuudesta. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 1.3–1.7.) 

Jäsenkelpoisuus ja -vahvistus 

Käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias käyttääkseen Airbnb:n alustaa ja solmiakseen lailli-

sesti sitovia sopimuksia. Airbnb saa käyttää alustansa kautta tiettyjen edellytysten ja 

vaatimusten mukaisia ominaisuuksia ja toimintaprosessia. Airbnb ei tarkista käyttä-

jiensä henkilöllisyyttä. Huolimatta tästä sovellettavien lakien myötä Airbnb:llä on oi-

keus, mutta ei velvollisuutta pyytää jäseniltä julkista tunnustusta, jonka avulla voitai-

siin selvittää henkilön taustat sekä rikosrekisteri. Airbnb:n alustan kaikkien alueiden 

käyttö vaatii käyttöehtojen ja majoitustakuiden hyväksymisen. (Palvelun käyttöehdot 

n.d., luku 2.) 

Käyttöehtojen muokkaus 

Airbnb:lla on oikeus muokata käyttöehtojansa seuraavien säännösten mukaan. Muu-

tosten tullessa voimaan Airbnb julkaisee uudistetut ehdot sivuilleen ja kirjaa päivitys-

päivän sivun yläreunaan. Yritys myös ilmoittaa sähköpostitse käyttäjilleen vähintään 

30 päivää etukäteen tulevasta muutoksesta, jotka tulevat automaattisesti voimaan 

kaikille, jotka eivät päätä sopimustaan. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 3.) 

Rekisteröityminen käyttäjäksi 

Käyttäjän tulee rekisteröityä käyttäjäksi, jotta saa pääsyn Airbnb:n palveluihin. Yrityk-

sen rekisteröidyttyä käyttäjäksi tulee sen todistaa oikeutensa ja valtuutensa sitoa yh-

teisö oikeudellisesti. Rekisteröitymisen voi tehdä sähköpostin ja salasanan avulla tai 
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Facebook- käyttäjätunnuksen avulla. Kukin käyttäjä saa luoda yhden tilin palveluun. 

Käyttäjätiedot tulee päivittää tarpeen vaatiessa. Käyttäjätietoja ei saa luovuttaa 

muille, sillä käyttäjä on vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tämän tunnuk-

silla. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 4.) 

Sisältö 

Airbnb voi olla yhteydessä käyttäjiin alustansa kautta, mutta yrityksellä on myös 

pääsy käyttäjiensä tietoihin. Airbnb:n sisältö sekä käyttäjien tietosisältö ja alustaoi-

keudet ovat suojattu osaksi tai kokonaan copyrighteillä tai tavaramerkillä. Käyttäjä ei 

saa muokata, hyödyntää tai myydä palvelua tai sen sisältöä, muilta osin kuin itse lail-

lisesti omistaa. Airbnb ei vaadi jäsenen tuottaman sisällön omistusoikeutta. Vuok-

raisäntien kuvien tulee olla päivitettyjä, jotta kohde tulee oikein esitettynä ilmi muille 

käyttäjille. Airbnb:n kuvaajan ottamien kuvien sekä muidenkin kuvien käyttö tulee lo-

pettaa, kun ne eivät enää näytä kohteelta. Tarkistettuja Airbnb:n ottamia kuvia yritys 

saa käyttää markkinoinnissaan. Käyttäjä on vastuussa tuottamastaan sisällöstä si-

vuille, jonka yksinoikeudellisesti omistaa, eikä sisältö vahingoita ketään. Airbnb:ssa 

olevan jäsenen tuottaman sisällön tulee olla vilpitöntä, oikeaa ja selkeää. Jos Airbnb 

havaitsee harhaanjohtavaa tai petollista sisältöä, jossa on esimerkiksi laitonta sisäl-

töä, on yrityksellä oikeus poistaa käyttäjä palvelusta. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 

5.) 

Palvelumaksu   

Alustankäytöstä Airbnb voi veloittaa palvelumaksuja, joko vuokraisänniltä tai vie-

railta. Palvelumaksuihin sisältyy verot, ja ne esitetään näytöllä vuokranantajalle sekä 

vuokraajalle ennen listausta tai varausta. Airbnb:lla on oikeus muokata palvelumak-

sua ilmoittamalla siitä käyttäjille ennen käyttöönottoa. Käyttäjä on velvollinen mak-

samaan palvelumaksut Airbnb:lle. Palvelumaksuissa ei ole palautusoikeutta. (Palve-

lun käyttöehdot n.d., luku 6.) 

Vuokranantajille suunnatut ehdot 

Listausta luodessa tulee koota kattava kuvaus vuokraisäntäpalveluista. On myös lis-

tattava, mitä puuttuu, mitä rajoituksia tai sääntöjä ja vaatimuksia on. Vuokranantaja 

on täysin vastuussa hinnan määrittelystä, johon sisältyy verot sekä loppusiivous. Kun 
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varaus on syntynyt, hintaa ei voi enää muokata ja laillisesti sitova sopimus on synty-

nyt. Tiettyjen vuokranantajien on mahdollista osallistua ”Open Homes” -ohjelmaan, 

jossa tarjotaan mainoksia pakolaisille tai evakuoiduille ilmaiseksi. Osallistujien tulee 

huomioida, että omat vierasrajaukset eivät silloin toimi, eli ei voi majoittaa vain niitä, 

joilla on positiiviset arviot palvelussa. Listauksessa olevien kuvien tulee olla otettu 

tietyllä määrä kuvia samalla resoluutiolla, formaatilla ja koolla. Kohteen sijoittuminen 

hakutuloksissa vaihtelee eri hakukriteerien myötä. Airbnb suosittelee vuokranantajia 

ottamaan kattavan kotivakuutuksen, joka kattaa mahdolliset vahingot myös vierai-

den osalta. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 7.1.) 

Ilman Airbnb:n lupaa käyttäjä ei saa listata yli yhtä kohdetta palveluun. Jos halutaan 

lisätä vuokravakuuden vuokrauksellesi, tulee vuokraisännän ilmoittaa siitä erikseen 

listauksella, sillä takuuta ei voi vaatia jälkikäteen. Vuokraajan tulee vakuuttaa, ettei 

riko muita sopimuksia (kuten omaa vuokrasopimustaan) listaamalla asunnon järjes-

telmään. Vuokraisäntä on vastuussa kaikenlaisista laiminlyönneistä asunnossa sekä 

siellä olevista vieraista ja heidän majoituskohteeseen kutsumistaan henkilöistä. 

Vuokraisännät voivat valtuuttaa jonkun toisen hallitsemaan tämän listauksia, josta 

käytetään termiä ”Co-host”. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 7.2.) 

Vieraille suunnatut ehdot 

Vapaana olevia kohteita vieraat saavat varata Airbnb-järjestelmästä. Järjestelmä 

näyttää kaikki maksut, jotka asiakkaalle tulee mukaan lukien listautumismaksun, ve-

rot, mahdollisen vuokravakuuden sekä vieraspalkkion ennen varausta. Maksuvahvis-

tuksen jälkeen on syntynyt laillisesti sitova sopimus sekä varaajalle että vuokraisän-

nälle. Vuokraisännät ovat voineet asettaa mahdollisia omia lisäehtoja tai -sovelta-

vuuksia, joiden tulee myös toteutua. Airbnb kerää maksut varauspyynnön aikana tai 

vuokraisännän mahdollisesti antaneen usean maksuerän kautta. (Palvelun käyttöeh-

dot n.d., luku 8.1.) 

Majoitusvaraus on määräaikainen lisenssi, jossa vuokranantaja antaa majoituksen tai 

asunnon osan vieraan käyttöön. Vuokranantajalla on tehdyn sopimuksen mukainen 

oikeus vierailla asunnossa vieraan siellä majoittuessa. Majoituksesta tulee poistua 

uloskirjautumisaikaan, ellei vuokranantajan kanssa sovita toisin. Jos aika ylitetään, on 

vuokraisännällä oikeus poistaa vuokralainen lain nimissä tai saada vuokraa jokaisesta 
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tunnista tuplana tavalliseen yöpymismaksuun verrattuna. Yöpymisen ylittävät mak-

sut tulee maksaa Airbnb:n järjestelmän kautta. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 8.2.) 

Varauksen muokkaaminen, peruutus ja takaisinmaksu, sovittelukeskus 

Vuokraisäntä ja vieras ovat vastuussa kaikista varauksen muokkauksista, joita tekevät 

Airbnb-järjestelmän kautta ja sitoutuvat maksamaan muutoksista aiheutuneet lisä-

maksut. Vieraat voivat perua varauksen listauksen peruutusehtojen mukaisesti, jol-

loin Airbnb palauttaa varausmaksun. Ellei lieventäviä asiahaaroja löydy (Airbnb:lla on 

lista näistä, jossa on muun muassa läheisen kuolema, luonnonkatastrofit, vakava 

loukkaantuminen tai kiinteistön vahingoittuminen), varausmaksu lähetetään vuok-

raisännälle maksuehtojen mukaisesti. Jos vuokraisäntä peruu varauksen, saa vieras 

täyden palautuksen kohtuullisessa ajassa. Airbnb antaa mahdollisuuden käyttää pa-

lautuksen toisen majoituskohteen varaamiseen. Vuokraisäntä, joka on peruuttanut 

majoituksen, voi saada Airbnb:lta automaattisen peruutuspalautteen, sulkea kohteen 

varauskalenterin tai määrätä peruutusmaksun, jos peruutuksella ei ole pätevää syytä. 

(Palvelun käyttöehdot n.d., luku 9.1–9.4.) Peruutusehtoja on erilaisia, joista vuokran-

antaja voi valita. Niitä ovat lyhytaikaisissa majoituksissa joustava, keskinkertainen ja 

tiukka. Näissä viimeinen peruutuspäivä, jolloin on mahdollista saada rahan palau-

tusta, vaihtelee. Esimerkiksi joustavimmassa 24 tuntia ennen saapumisaikaa tehdystä 

peruutuksesta saa vielä kaikki rahat, kun taas tiukassa saman verran saa peruutta-

essa saapumisen 14 päivää etukäteen. (Peruutusehdot n.d.) 

Airbnb voi yksinomaisesti päättää, jos on tarpeellista peruuttaa jokin varaus ja suorit-

taa maksunpalautus. Tämä peruutus voi johtua esimerkiksi molempien osapuolien 

oikeuksista ja Airbnb:n halusta välttää ylimääräistä vahinkoa. Jos vieras peruuttaa va-

rauksen tilanteessa, jossa Airbnb suo vieraalle sopimuksen mukaisen palautusmak-

sun ja rahat ovat jo vuokraisänällä, tulee isännän palauttaa saamansa rahat. Palvelun 

käyttäjät voivat käyttää apunaan sovittelukeskusta, jonka kautta voi lähettää mak-

sunpalautuspyyntöjä sekä varauksiin liittyviä vahinkoilmoituksia. (Palvelun käyttöeh-

dot n.d., luku 9.5–9.8.)  

Arviot ja arvostelut 
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Tietyn ajan kuluessa varauksesta vuokraisännät sekä vieraat voivat antaa julkiset ar-

vostelut tai jättää tähtiarviot toisistaan. Nämä ovat käyttäjien henkilökohtaisia mieli-

piteitä ei Airbnb:n, eikä yritys otakaan vastuuta, jos ne ovat harhaanjohtavia. Arviot 

ja arvostelut tulee olla paikkansapitäviä, eikä niissä saa olla loukkaava tai halventavaa 

kielenkäyttöä. Käyttäjät eivät saa myöskään manipuloida omia arvosteluja tai arvioi-

taan. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 10.) 

Vahingot majoituskohteissa ja erimielisyydet jäsenten välillä 

Vieras on velvollinen jättämään majoituskohteen samaan kuntoon, kuin mitä se oli 

saavuttaessa. Vieraan vastuulla on oman käytöksen sekä laiminlyönnin lisäksi kohtee-

seen kutsumiensa henkilöiden toiminta. Jos vuokraisännällä on olemassa näyttöä 

siitä, että vieras on aiheuttanut vahinkoja kohteelle tai omistajan omaisuudelle, voi 

tämä lähettää korvausvaatimuksen sovittelukeskukselle. Vieraan on mahdollista vas-

tata sovittelukeskukselle tähän korvausvaatimukseen. Airbnb määrittelee, kuka on 

vastuussa ja kerää mahdolliset korvausvelvoitteiset maksut tai vakuudet. Airbnb:lla 

on oikeus periä maksut ja suorittaa korjaustoimia, koskien myös Airbnb:n omaa isän-

tätakuuta. Jäsenet suostuvat toimimaan yhteistyössä Airbnb:n kanssa ja toimitta-

maan heille kaikki tiedot korvausvaatimuksiin, muihin valituksiin tai väitteisiin liittyen 

totuudenmukaisesti. Airbnb:n pyytäessä jäsenen tulee osallistua mahdolliseen sovit-

telutilaisuuteen. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 11.)  

Kielletyt toimet 

Käyttäjät ovat yksinomaan vastuussa lakien, säätöjen, säännösten ja verovelvollisuu-

den noudattamisesta käyttäessään Airbnb alustaa. Alustan kautta ei saa tehdä tai 

suorittaa muun muassa seuraavia: 

• rikkoa lakia tai sääntöjä, kolmannen osapuolen oikeuksia tai sovittuja sopi-

muksia 

• kopioida, säilyttää tai käyttää muiden jäsenten tietoja, jotka on saatu alustan 

käytön myötä 

• tarjota vuokralle asuntoja, joka ei ole käyttäjän oma tai tällä ei ole lupaa sen 

vuokraamiseen 

• vuokrata jollekin toiselle alustan kautta jokin kohde käyttöön ilman Airbnb:n 

erikoislupaa 
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• ehdottaa, tehdä tai hyväksyä vuokrausvarauksia jäsenten välillä, ilman alus-

tan kautta tapahtuvaa maksua. 

(Palvelun käyttöehdot n.d., luku 14.) 

 

Airbnb ei ole velvollinen vahtimaan palvelun käyttöä jäsenittäin, saati tarkastamaan, 

poistamaan tai muokkaamaan jäsenen sisältöä. Yrityksellä on kuitenkin oikeus esi-

merkiksi turvallisuussyitä tai lainsäädännöllisistä vaatimuksista johtuen suorittaa toi-

mia liittyen haitalliseen tai kiellettyyn jäsensisältöön. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 

14.) 

Vastuuvapauslauseke 

Airbnb alustan ja palvelun käyttäminen toimii jokaisen omalla vastuulla täysin vapaa-

ehtoisesti. Alusta ja sen sisältö toimitetaan ”sellaisenaan” ilman takuita. Käyttäjä hy-

väksyy, että on saanut tilaisuuden perehtyä palveluun, lakeihin, sääntöihin ja muihin 

rajoituksiin, jotka koskevat listauksia. Airbnb ei takaa, että taustatarkastuksen jälkeen 

jäsen osataan yhdistää aiempiin virheisiin tai väärinkäytöksiin tulevaisuudessa. Jäse-

nen majoitusseurueeseen kuuluvien alaikäisten majoittujien valvomisen vastuu on 

täysin jäsenellä itsellään. Lain sallimissa rajoissa Airbnb on vapautettu kaikista vahin-

goista, joita alaikäiselle tapahtuu palvelun käytön aikana. Kaikkia edellä mainittuja 

ehtoja sovelletaan lainsäädännön sallimissa rajoissa. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 

16.) 

Vastuu 

Jäsenille, joiden asuinvaltio on EU:n sisällä, yritys on vastuussa asiantuntijoidensa te-

kemistä lakimääräisten ehtojen törkeästä laiminlyönnistä. Sama koskee takuun myön-

tämistä tai vakavaa vahinkoa ihmisen elinkyvylle, raajalle tai terveydelle. Yritys on vas-

tuussa myös sopimusvelvoitteiden laiminlyönneistä, joiden tekijänä on yrityksen pal-

veluksessa oleva henkilö. Sopimusvelvoitteiden täyttymiseen tulee luottaa, mutta so-

pimusmääräyksien toteutumiseen on huomioitu tyypillisesti ennustettavat vahingot. 

Ylimääräiset Airbnb:n vastuut on suljettu tästä pois. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 

17.) 

Soveltuva lainsäädäntö ja hallintoalue 

Käyttäjä sitoutuu luovuttamaan tietoa sekä puolustamaan Airbnb:ta sekä sen tytäryh-

tiöitä tilanteessa, jossa on syntynyt vahinkoja tai kuluja, johtuen ehtojen tai sääntöjen 
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naudattomuudesta, Airbnb:n palvelusta tai vuorovaikutuksesta toisen jäsenen kanssa 

(Palvelun käyttöehdot n.d., luku 18). Käyttäjille, joiden asuinvaltio ei ole Yhdysvallat 

tai Kiina, näitä ehtoja tulkitaan Irlannin lainsäädännön kautta. Kansainvälistä tavaran-

hankintasopimusta (GISG) ei siis sovelleta. Kuluttajalla on silti oman asuinmaansa mu-

kaiset oikeudet kuluttajansuojaan. Palvelun käyttäjä sitoutuu irlantilaisten tuomiois-

tuinten ei-yksinomaiseen toimivaltaan. Oikeudenkäynnit, jotka ovat Airbnb:ta vas-

taan, voidaan pitää vain Irlannissa sijaitsevissa tuomioistuimissa. Jos Airbnb haluaa 

viedä käyttäjän oikeuteen, voidaan oikeudenkäynnit käydä vain käyttäjän kotimaassa, 

poikkeuksena, jos käyttäjä toimittaa liiketoimintaa valitaan tuomioistuin Irlannista. 

(Palvelun käyttöehdot n.d., luku 21.) Airbnb kannustaa ja suosittelee antamaan yrityk-

selle palautetta, jota voi antaa sähköpostitse tai yrityksen sivuilla olevan ”Ota yhteyttä 

meihin” painikkeen kautta. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 20.) 

Yleistä ehdoista 

Palvelun käyttöehdot kattavat koko Airbnb:n toiminnan (lukuun ottamatta mahdollisia 

lisäsopimusehtoja). Airbnb:n laiminlyödessä ehtojensa noudattamista, oikeuksista ei 

luovuta, ilman niiden kirjallista tunnistamista. Käyttäjällä ei ole oikeuksia luovuttaa so-

pimusta, mutta yrityksellä on oikeus delegoida oikeudet ja velvollisuuden 30 vuoro-

kauden etukäteisvaroituksella. Käyttäjä voi irtisanoutua sopimuksen parista, milloin 

tahansa. Kommunikointi tai ilmoitukset tulee hoitaa Airbnb sähköpostin, palvelun il-

moitusten tai tekstiviestien välillä. Käyttäjän asuessa EU:ssa, suositeltavaa on tutustua 

Euroopan komission riidanratkaisuforumiin, joka löytyy verkosta. Airbnb ei ole velvoi-

tettu käyttämään tätä riidanratkaisuelintä. (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 21.) 

4.3 Maksuja koskevat ehdot 

Maksuja koskevissa ehdoissa on käyttäjille tärkeää tietoa laillisista oikeuksista, vel-

voitteista sekä erilaisista korjaustoimenpiteistä. Dokumentti on laillisesti sitova kaik-

kia käyttäjiä sekä Airbnb:n Paymentsin (tästä lähtien Airbnb Maksut) välillä. Suomen 

maksuehdoista on vastuussa Airbnb Payments UK (tästä lähtien Airbnb Maksut). 

(Maksuja koskevat ehdot n.d.) 

Maksupalvelujen laajuus sekä käyttö 
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Airbnb Maksut on käyttäjien välisen maksuliikennettä kontrolloiva palvelu. Maksut 

voivat olla ylläpitotoimenpiteiden myötä rajoitetussa käytössä. Näillä toimilla paran-

netaan tai kehitetään palvelun toimintaa. Maksupalvelua tulee käyttää Yhdysvaltojen 

lain, käyttäjän oman asuinvaltion lain sekä muiden mahdollisten sovellettavien lakien 

mukaisesti. Jotta käyttäjä voi käyttää maksupalveluja, tulee tämän tietyissä tapauk-

sissa hyväksyä palvelun käyttöehdot. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 1.) Air-

bnb:lla on oikeus muokata näitä ehtoja, silloin kun kokee sen tarpeelliseksi. Käyttä-

jälle tulee ilmoitus tästä kaksi kuukautta ennen muutosta. (Maksuja koskevat ehdot 

n.d., luku 2.) 

Jäsenkelpoisuus 

Käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias, jotta voi hyväksyä laillisesti sitovan sopimuksen 

Airbnb Maksujen kanssa. Airbnb voi suorittaa lisätutkimusta käyttäjän henkilöllisyy-

den tunnistamiksesi tarvittaessa. Jotta maksupalveluja voi käyttää, tulee olla Airbnb – 

käyttäjätili. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 4–5.) 

Maksutavat 

Palvelussa maksut liikkuvat kahteen suuntaan: vieraalta Airbnb:lle ja Airbnb:lta vuok-

ranantajalle. Tämän myötä tiliin tulee lisätä maksutapa, joka voi olla vieraan tapauk-

sessa luottokortti, maksukortti tai PayPal-tili. Vuokranantajan taas tulee lisätä tilille 

joko PayPal-tili, tilinumero, Prepaid-kortti tai mahdollisesti saatavilla oleva maksu-

kortti. Kun tiliin lisätään maksutapavaihtoehto, pyydetään samalla henkilökohtaisia 

tietoja, kuten nimi ja osoite. Käyttäjän tulee lisätä käytössä oleva ja tarkka maksuta-

painfo ja päivittää se tarvittaessa. Airbnb säilyttää oikeudet maksujärjestelmässä ole-

vin summine hyvittämiseksi ja säilyttää käyttäjän ilmoittamat maksutapatiedot Air-

bnb- tilille. Osa maksutavoista sisältää kolmannen osapuolen maksutapalisiä. Airbnb 

ei ole vastuussa näistä, saati niiden ei kuulu antaa vaikuttaa yrityksen luotettavuu-

teen. Airbnb ei ole vastuussa käyttäjän mahdollisista menetyksistä, jos maksutapatie-

dot ovat puutteelliset tai väärät. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 6.) 

Vuokraisännille suunnatut taloudelliset ehdot 

Airbnb Maksut keräävät kokonaispalkkion asiakkaalta, kun varauspyyntö on hyväk-

sytty tai vieraan ja Airbnb Maksujen sopivana ajankohtana. Jotta vuokraisäntä voi 

saada vuokrarahat, tulee tällä olla liitetty Airbnb-tiliin maksutapa. Airbnb Maksut 
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välttävät vuokran summan 24 tunnin kuluttua vieraan ilmoitetusta sisäänkirjautumis-

ajasta. Jos sisäänkirjautumisaikaa ei ole määritelty, maksu suoritetaan 24 tunnin ku-

luttua kello 15:00, paikallista aikaa. Isäntä voi saada maksun jo ennen sisäänkirjautu-

mista, sopimalla näin Airbnb:n kanssa (tähän pätee mahdollisia lisäehtoja). Aika, jona 

summa kirjautuu tilille, riippuu vahvasti valitsemastasi maksutapasuoritusmenetel-

mästä ja heidän käsittelyaikataulustaan. Airbnb Maksut hallitsevat maksujen käsitte-

lyä ja voivatkin viivästyttää tai peruuttaa summan siirtymisen, jos on syytä epäillä 

minkäänlaista laitonta toimintaa, petosta, turvallisuutta tai tutkimusta. Vuokrauk-

sesta isännälle annettavasta summasta miinustetaan verot ja välityspalkkiot. Mikäli 

asiakas peruuttaa vahvistetun varauksen Airbnb:n Maksut palauttaa sovitusti peruu-

tusehdon mukaisesti. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 7.) 

Vieraalle suunnatut taloudelliset ehdot 

Vieras valtuuttaa Airbnb Maksut veloittamaan tehdystä varauksista koituvan maksun 

vieraan valitseman maksutavan kautta. Airbnb Maksut veloittaa koko varauksesi 

summan käyttäjän valitsemalla maksutavalla Airbnb-tilisi kautta. Yleisesti maksu ve-

loitetaan, kun vuokraisäntä on hyväksynyt varauksen. Varauksen peruuntuessa ta-

pauksessa, jossa vuokraisäntä ei hyväksy varausta tai vieras peruu varauksen ennen 

kuin vuokraisäntä hyväksyy sen, saa vieras palautuksen rahoistaan. Käyttäjä valtuut-

taa Airbnb:n suorittamaan tililtä tehdyistä varauksista koituvan maksun. (Maksuja 

koskevat ehdot n.d., luku 8.) 

Airbnb Maksut – Rajoitettujen maksujen keräyspalvelu 

Käyttäjä, joka kerää maksuja Airbnb-forumin kautta tarjoamistaan palveluista nimit-

tää Airbnb-Maksut yksinomaiseksi kyseisten palvelujen maksujen kerääjäksi. Jokai-

nen vuokranantaja tai muun palveluntarjoaja suorittaa vieraan Airbnb-Maksujen 

kautta suorittamien maksuja vastaavat tuotteet tai palvelut varauksen eli sopimuk-

sen mukaisesti. Vuokranantajan tulee ymmärtää, että Airbnb-Maksut voi välittää ra-

hat eteenpäin, on ne saatava menestyksellisesti ensin vieraalta. Airbnb-Maksut ei ota 

vastuuta kenenkään jäsenen laiminlyönneistä tai toimista. Airbnb-Maksut ei ole kah-

den sopimusosapuolen välissä, vaan toimii maksunsiirron toimittajana. Osapuolet ei-

vät voi käyttää mitään muuta tapaa siirtää maksuja keskenään. (Maksuja koskevat 

ehdot n.d., luku 9.) 
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Yleiset rahoitusehdot 

Tiettyjen maksupalvelujen käytön myötä Airbnb-maksut saattavat periä käyttäjältä 

lisämaksuja. Käyttäjä valtuuttaa Airbnb-Maksut keräämään maksuehtojen tai käyttä-

jäehtojen mukaiset summat. Airbnb-Maksut pidättää oikeuden periä käyttäjältä va-

hingonkorvaustapauksessa rahat käyttäjän ilmoittaman maksutavan mukaisesti, jos 

ei saa perittyä tätä kautta perii muun ilmoittamasi maksutavan kautta. Vahinkoilmoi-

tukseen liittyvissä kustannuksissa tai maksuissa ja myös mahdollisten vakuuksien 

kanssa toimitaan, kuten Airbnb-ehdoissa määrätään. Airbnb-Maksut pidättää oikeu-

den kerätä maksuja ja käyttää omia oikeussuojakeinojaan tilanteessa, jossa käyttäjä 

on vastuussa vahingontuottamisesta, josta syntyy vahingonkorvauksia.  

Airbnb-Maksut maksaa käyttäjille Airbnb ehtojen, lieventävien ehtojen tai vieraan 

palautusehtojen mukaiset hyvitykset ja palautukset. Airbnb-Maksut korjaavat löytä-

mänsä tietoiset maksunkäsittelyvirheet, joita voi olla hyvitys tai veloitus. Jos Airbnb-

Maksut ei saa maksuehtojen mukaisia maksuja, ryhtyy Maksut keräämistoimenpitei-

siin. Vahingonkorvaustapauksissa, joissa on todettu käyttäjän olevan vastuussa va-

hingon aiheuttamisesta veloittaa Airbnb-Maksut (kun käyttäjä on vieras) tämän mah-

dollisesti suorittaman vakuusmaksun ja sen ylitse yltävän osuuden. Maksut käsittele-

vät kaikki maksutapahtumat jäsenen valitseman valuutan mukaisesti. Kolmannen 

osapuolen maksupalveluntarjoaja voi ottaa valuuttamuunnoksista mahdollisia lisäku-

luja. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 10–11.)  

Vastuuvapauslauseke ja vastuu 

Käyttäjä käyttää Airbnb-Maksuja vapaaehtoisesti ja omalla vastuullaan. Maksupalve-

lut tulevat ”sellaisenaan”, ilman takuuta (lain sallimissa rajoissa). Jos Maksut suoritta-

vat henkilöllisyystarkastuksen, (lain sallimissa rajoissa) ei Maksut ota takuuta, että 

tunnistaisivat käyttäjän virheen tai pysyisivät estämään niiden tapahtumisen käyttä-

jän toimesta uudelleen tulevaisuudessa. (Maksuja koskevat ehdot n.d., luku 17.) 

Airbnb-Maksut sekä muut tuottajaosapuolet eivät ole vastuussa mahdollisista välilli-

sistä vahingoista, kuten voiton menetys, tietojen häviäminen tai liikearvon menetys, 

tietokoneen tai järjestelmän vahingoittuminen, vammoista tai henkisestä kärsimyk-

sestä aiheutuvista vahingoista, jotka johtuvat maksuehdoista. (Maksuja koskevat eh-

dot n.d., luku 18.) 
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4.4 Majoitustakuun ehdot 

Majoitustakuun käyttöehdot sisältävät säännöksiä koskien erilaisia riitatilanteita. 

Nämä koskevat kaikkia Airbnb:n käyttäjiä, koska niihin sisältyy sovittelumenettelyt ja 

vastuuvapauslauseke. Näistä ehdoista löytyy tietoa, miten Airbnb ratkaisee erilaisia 

riitatilanteita. Ehdot sisältävät tärkeää tietoa vuokranantajan laillisista oikeuksista ja 

velvollisuuksista. Kun vuokranantaja laittaa asunnon välitykseen Airbnb:n kanssa 

tämä sitoutuu noudattamaan isäntätakuuehtoja. Ehdot eivät kuitenkaan poissulje ke-

nenkään lakisääteisiä oikeuksia. (Majoitustakuu n.d.) 

Vuokranantajan majoitustakuu  

Airbnb sitoutuu maksamaan vuokraisännälle korjattavaksi tai korvattavaksi tämän 

suojatun omaisuuden, joka on vahingoittunut tai tuhoutunut katetun tappion (joka 

myös määritelty paremmin) seurauksena. Suojatuksi omaisuudeksi lasketaan henkilö-

kohtainen omaisuus sekä kiinteistö ja siitä 1000 m säteellä olevat vuokranantajan 

omistuksessa ja vakuutuksessa olevat omaisuudet. Katettu tappio taas rajoittuu fyysi-

sen menetykseen isännän omaisuudelle, jonka vieraat ovat aiheuttaneet. Vain ehtoja 

noudattamalla voi saada korvauksia katetuista tappioista. Poissuljettuihin tappioihin 

kuuluu pitkä lista asioista, mutta niitä ovat muun muassa: käteinen raha, identiteetti-

varkaus, lemmikkieläimet, ajo- tai kulkuneuvoja, kallista taidetta, antiikkia tai muita 

keräilyesineitä tai koruja. Vuokranantaja suostuu kommunikoimaan vastuullisen ma-

joittujan eli vahingon aikana majoittuneen vastuuhenkilön kanssa mahdollisimman 

pian vahingon tapahtumisen jälkeen. Vastuullisen majoittujan lisäksi valituksesta on 

ilmoitettava Airbnb:lle ja ratkaista asia 14 päivän sisällä uloskirjautumisesta. Jos 

vuokranantaja saa vakuutusyhtiöltä hyvitystä, aiheutuneesta vahingosta ja sen kor-

vauksesta vähennetään tämä vakuutusyhtiön korvaus, eli ei tuplakorvauksia samasta 

vahingosta eri paikoista. Majoitustakuun yläraja on 1 000 000 $, joka käännetään 

vuokranantajan maan valuutaksi maksupäivän valuuttakurssin mukaisesti. (Majoitus-

takuu n.d., luku 1–3.)  

Airbnb:n palveluntarjoajan takuun ehdot 

Neljännessä luvussa käsitellään ehtoja, joiden mukaan vuokranantajan tulee toimia, 

jotta tämä voi saada majoitustakuuta ja tämän tulee kaikissa tapauksissa osoittaa 

täyttävänsä luvun ehdot. Suojattu omaisuus tulee olla vuokranantajan vakuuttamaa. 
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Vahingoittuneen suojatun omaisuuden osalta tulee lähettää isäntäkorvauksen mak-

supyyntölomake, johon tulee liittää menetyksistä kertova poliisiraportti. Omaisuu-

desta tulee olla myös muuta todistusaineistoa, kuten ostokuitti, valokuva, video tai 

asiakirja, jolla todistetaan, että menetys on todellinen. Vuokranantajan tulee toimit-

taa maksupyyntölomake 30 päivän sisällä katetusta tappiosta allekirjoituksineen ja 

todistusaineistoineen. Vahinkotodistuksen signeerauksineen tulee sisältää rahallisen 

arvon arvion suojatulle vahingoittuneelle omaisuudelle. (Mt.) Airbnb-alustan käyttä-

minen tapahtuu omalla vastuulla ja takuu suoritetaan ”sellaisena kuin se on”. (Majoi-

tustakuu n.d., luku 9.) 

5 Sopimusoikeus 

Sopimukseksi määritellään kahden tai useamman vastavuoroisen ja yhdenmukaisen 

tahdonilmaisun kokonaisuudeksi (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto & Valtonen 

2015, 127). Suomessa on sopimusvapauden periaate, joka antaa kansalaisille tehdä 

sopimuksen itse valitsemansa osapuolen kanssa sellaisella sisällöllä, joka koetaan so-

pimukselle sopivaksi. Sopimus sitoo tekijöitään, jonka myötä sisällönmukaiset velvol-

lisuudet on täytettävä tai syyllistyy sopimusrikkomukseen. Sopimusvapaudessakin on 

kuitenkin rajoituksia, kuten pakottava ja tahdonalainen sääntely. Rajoitukseen liittyy 

vahvasti heikomman osapuolen suojan tarve ja rajoituksilla koitetaankin tasapainot-

taa epätasa-arvoisuutta sopijaosapuolten välillä. Pakottava sääntelyä ristiriidassa ole-

vat sopimuskohdat eivät päde ollessaan normeja vastaan, mutta normeja parem-

mista eduista voidaan kyllä sopia. Sopimuksissa, joissa käytetään tahdonalaista sääte-

lyä, voidaan sopia lainsäädännöstä poikkeavia sopimuskohtia. Tahdonvaltaista sään-

telyä sovelletaan silloin, jos jostain seikasta ei ole sopimuksessa sovittu tai siitä ei 

löydy oikeusohjetta. (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto & Valtonen 2015, 114–116, 

121–122.) 

Sopimus määrittelee sopijakumppanit, eli sopimukseen sitoutuneet oikeustoimihen-

kilöt. Jos sopimusosapuoli määritellään niin puutteellisesti sopijakumppanin jää vaille 

merkitystä. Tilanteessa, jossa sopimuksessa on useampia osapuolia, tulee nämä 

kaikki kirjoittaa osaksi sopimusta. Ennen sopimusta tai sen jälkeen on voitu määri-

tellä keskeisiä käsitteitä, joita sopimus pitää sisällään. Määrittelemällä termit luodaan 

vahvistettu sisältö sanalle, joka estää mahdolliset tulkintaongelmat. Sopimuksessa 
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tulee myös tarkentaa sopimuksen kohde, eli mistä tuotteesta tai palvelusta sopimus 

koostuu. Erityisesti palveluiden sisällön kanssa tulee olla sopimuksessa tarkka, jotta 

ollaan yhteisymmärryksessä, mistä palvelu koostuu ja kuinka laadukas palvelu on ky-

seessä. Sopimukseen tulee myös merkata, millainen sopimuskohteen juridinen oi-

keus on. Näin molemmilla osapuolilla on tiedossa sopimuksen kohteen käyttötarkoi-

tus, eli onko kyseessä esimerkiksi kauppa, panttaus tai käyttöoikeus. Jos sopimus-

suhde perustuu tiettyjen vakioehtojen varaan, tulee siitä olla olemassa maininta tai 

viittaus. Tällaisten sopimusehtojen tulee olla saatavilla, jotta niihin on mahdollista 

perehtyä ennen sopimuksen hyväksymistä. (Hemmo & Hoppu 2006, luku 7.) Koska 

kotimajoituksen tarjonnasta ei ole olemassa erillistä lainsäädännöllistä ohjetta, sovel-

letaan siihen sopimusoikeuden toimintaperustaa (Pieni jakamistalouden opas 2017, 

18). 

Jokaisen yrityksen toimintatavan tulee olla lainmukainen sekä juridisesti. Näin ollen 

yritys ei voi tehdä sopimuksia, jotka ovat lakiin nähden ristiriitaisia. Yrityksen kannat-

taa panostaa rahallisesti sopimuksen valmisteluun, jos sopimuksella on iso merkitys 

yritykselle tai sen liiketoiminnalle ja kun sopimus erittelee vahingonkorvausvastuut. 

Vastuunrajoitusehdot tulee sopimuksen koosta riippumatta tehdä huolellisesti. Ku-

luttajasopimukset, joiden sopijaosapuolina on elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja, sisäl-

tävät pakottavia kuluttajansuojakäytänteitä, joilla turvataan heikomman asemaa. 

Pienet yrittäjät ja elinkeinoharjoittajat ovat jossain tapauksissa samankaltaisessa ase-

massa kuin kuluttajat verrattuna suurorganisaatioon. Kuluttajaa turvataan paljon 

vahvemmin, kuin pienyrittäjiä. (Hemmo & Hoppu 2006, luku 3 & 12.) 

Kuluttajansuojalaki (38/1978) yleisesti koskee kulutushyödykkeiden tarjontaa, myyn-

tiä sekä markkinointia kuluttajalle sekä sitä sovelletaan tapauksissa, joissa elinkeino-

harjoittaja välittää palveluja kuluttajille. Elinkeinoharjoittaja on luonnollinen henkilö 

tai oikeushenkilö, joka havittelee taloudellista etua, jota vastaan tarjoaa vastikkeeksi 

hyödykkeitä. Kuluttaja taas on luonnollinen henkilö, joka tekee hankinnat jotain 

muuta tarkoitusta, kuin elinkeinotoimintaa varten. Kulutushyödykkeinä toimii palve-

lut, tavarat sekä muut etuudet, joita kuluttaja ostaa omaa talouttaan varten. (Mts. 

1:1–5 §.)  
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Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä kaupassa on olemassa myös sopimatto-

mia menettelyjä, jotka ovat elinkeinotoiminnassa yleisesti hyväksyttävä tavan vastai-

sia tai jollain tavalla heikentävät kuluttajan kykyä tehdä perusteltu ostopäätös, jota 

hän ilman elinkeinonharjoittaan menettelyä ei olisi tehnyt. Elinkeinonharjoittaja ei 

saa antaa tuotteesta tai palvelusta harhaanjohtavia tietoja. Nämä harhaanjohtavat 

tiedot voivat koskea kulutushyödykkeen keskeisiä ominaisuuksia, kuten saatavuutta, 

laatua, lajia tai määrää, hintaa tai sen määräytymisperusteita, toimitusaikaa, asiakas-

palvelua toimituksen jälkeen, asiakasvalitukseen vastaamista, elinkeinoharjoittajan 

sitoutumista noudattaa käytännesääntöjä tai kuluttajan omia oikeuksia. Elinkeinohar-

joittaja ei saa jättää antamatta olennaisia tietoja tai jättää kuluttajaa sellaiseen tilan-

teeseen, jossa tällä ei ole riittävästi selkeää, ymmärrettävää tai oikea-aikaista tietoa. 

Myöskään viestimeen liittyvät rajoitteet eivät saa estää kuluttajalta oikeuksiaan. Ter-

veyteen ja turvallisuuteen liittyvät tiedot ovat välttämättömiä selvittää kuluttajalle. 

Tarjottaessa yksilöityjä kulutushyödykkeitä tulee markkinoinnissa käytävä ilmi: hyö-

dykkeen ominaisuudet, hinta tai sen määräytymistapa, elinkeinonharjoittajan nimi ja 

maantieteellinen osoite, asiakasvalituskäytännöt sekä peruutus tai irtisanomistapa. 

Ennen sopimuksen tekemistä tulee antaa myös kaikki edelliset tiedot sekä sopimuk-

sen kesto tai onko se toistaiseksi voimassa oleva tai jatkuva sekä digitaalisen sisällön 

toimivuus. Elinkeinoharjoittajalla ollessa verkkosivu on siellä oltava selkeästi mainit-

tuna ja merkattuna sellainen riidanratkaisuelin ja sen verkko-osoite, jossa kuluttaja-

riitojen vaihtoehtoinen riitojenratkaisu tapahtuu. Tämä on mainittava myös vakioeh-

doissa. (Kuluttajansuojalaki 38/1978, 1:4–14 §.) Elinkeinoharjoittaja ei saa pitää sopi-

musehtoa, joka erilaisten seikkojen valossa on kohtuuton kuluttajan kannalta. Elin-

keinoharjoittaja voidaan pakottaa muuttamaan ehtoja, jos ne koetaan olevan kulut-

tajansuojan kannalta oleellista. Sopimusehtojen käyttöä ja toimivuutta tarkastelee 

kuluttajan puolesta kuluttaja-asiamies. (Kuluttajansuojalaki 38/1978, 3:1–4 §.) 

Kuluttajansuojalain (38/1978) luku kymmenen koskee aikaosuuksia ja pitkäkestoisia 

lomatuotteita. Käsittelyssä on siis sopimukset kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan vä-

lillä, jotka liittyvät aikaosuuden ja pitkäaikaisen lomatuotteen myyntiä, välittämistä 

tai vaihtoa. Luvussa säädetään myös kyseisten tuotteiden vaihto- ja välitystoiminnan 

markkinoinnista kuluttajille. Aikaosuus tarkoittaa sopimuksessa mainittua oikeutta 

käyttää kiinteän tai irtaimen omaisuuden majoituskohdetta toistuvissa ajanjaksoissa. 



32 
 

 

Aikaosuusasunto on asunto tai rakennus, joka on suunnattu asuinkäyttöön aika-

osuuksien mukaan. Vaihtosopimus antaa aikaosuuden omistajalle myös vaihtojärjes-

telmän, jonka piirissä olevia muita majoitustiloja tai palveluita tämän on mahdollista 

käyttää. Välityssopimus on myynti- tai ostotoimeksianto aikaosuudesta tai pitkäkes-

toisesta lomatuotteesta. Tietojen antaminen pysyvällä tavalla toimii henkilökohtai-

sesti, kirjallisesti tai sähköisesti niin, että vastaanottaja saa ne itselleen oikein talteen. 

(Mt. 1–2 §.) 

Sopimusehto, joka eriää luvun säännöksistä, on mitätön. Elinkeinonharjoittajan tulee 

ennen sopimuksen tekemistä kuluttajan kanssa toimittaa tälle riittävän yksityiskoh-

taiset lisätiedot seuraavista: kyseisestä elinkeinonharjoittajasta, jonka kanssa sopi-

mus tehdään, sopimusta koskevien oikeuksien luonteesta, sisällöstä ja käytöstä, ko-

konaishinnasta, tarkemmat tiedot majoitustilasta, jota sopimus koskee, palveluista 

sopimuksessa, peruutusoikeudesta sekä riidanratkaisuelimestä eli esimerkiksi kulut-

tajariitalautakunta tai muu kuluttajariita-asioita käsittelevä toimielin. Nämä tarvitut 

tiedot tulee tarjota aikaosuudesta erikseen vahvistetulla vakiomuotoisella lomak-

keella. Lomake on maksuton ja sen tulee olla maksuton käyttäjän äidinkielellä. ETA-

alueella valittu kieli voi olla mikä tahansa Euroopan Unionin virallinen kieli. Elinkei-

nonharjoittaja ei saa yksinomaan mennä muokkaamaan lomakkeen tietoja, paitsi jos 

niissä tapahtuu ennalta-arvaamaton täysin varautumaton muutos. Muutoksista on 

ennen sopimuksen tekoa ilmoitettava pikimmiten kuluttajalle. Sopimus voidaan 

tehdä kirjallisesti tai sähköisesti, niin että kuluttaja saa sen tallennettua ja arkistoitua. 

Sähköisen sopimuksen saa allekirjoitettua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella. 

Sopimus on kuluttajan valinnan mukaan tehtävä tämän äidinkielellä. Jos sopimuskiin-

teistö sijaitsee muussa kuin ETA-valtiossa kuin siinä, minkä kielellä sopimus on tehty, 

on elinkeinonharjoittajan annettava kuluttajalle käännös sopimuksesta kiinteistön si-

jaintivaltion kielen mukaisesti. Esimerkiksi jos sopimus tehdään suomalaisen elinkei-

noharjoittajan kanssa Suomessa muulla kielellä kuin Suomi tai Ruotsi on elinkeinon-

harjoittajan pyynnöstä käännettävä sopimus toiselle näistä kielistä. Sopimuksesta tu-

lee löytyä molempien osapuolien nimi, osoite sekä sopimuksenteon aika ja paikka. 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus 14 päivän sisään sopimuksenteosta tai siitä 

hetkestä lähtien, jona tämä on saanut sopimuskappaleen. (Kuluttajansuojalaki 

38/1978, 10: 3–10 §.)  
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Laissa varallisuusoikeudellisista oikeustoimista (228/1929, 1–2 §) säätää tarjouksen ja 

siihen annetun vastauksen, eli sopimuksen synnystä ja sen sitovuudesta. Tätä lakia ei 

käydä tässä opinnäytetyössä läpi tarkemmin, koska jakamistalouden alusta Airbnb 

pohjautuu vakiosopimukseen, jonka myötä tarjousta ja vastausta tai mahdollista vas-

tatarjousta ei ole mahdollista hyödyntää aiheessa. 

Vakiosopimus eli standardisopimus on hyvin arkipäiväinen sopimusversio. Kirjalliset 

vakiosopimukset ovat etukäteen painettuja tai toimivat alan sopimusehtojen mu-

kaan. Kuluttaja-asiamies neuvottelee eri alojen välillä erikaltaisia vakiosopimuseh-

toja. Kuluttajansuojalaki suojaa vakiosopimuksissakin aina kuluttajaa. (Suojanen, Sa-

volainen, Korte & Vanhanen 2015, 81–82.) Vakiosopimuksissa voidaan käyttää myös 

yksilöllisiä ehtoja, eli sen tekemisessä voi olla myös toinen osapuoli mukana. Tulkitta-

essa katsotaan tarkasti, onko se tehty yksipuolisesti vai onko molempien osapuolten 

sana painanut luomistilanteessa. (Mikä on vakiosopimus? n.d.)  

Vakiosopimukset, eli yleiset sopimusehdot ovat yritykselle kustannustehokkaita, ver-

rattuna tilanteeseen, jossa kaikki sopimukset neuvoteltaisiin yksitellen osapuolten 

välillä. Tämän säästön yritykset voivat siirtää tuotteen hintaan ja täten myydä sitä 

edullisemmin. Monet liiketoiminnan alat ovatkin alkaneet hyödyntää näitä ns. massa-

sopimuksia, joissa tärkeänä seikkana on sopimussuhteen selkeyttäminen muun mu-

assa vastuunrajauksien osalta. Jos vakioehdoissa on virhe, sama virhe on kaikissa sa-

man vakiosopimuksen nojalla solmituissa sopimuksissa, joka voi kostautua yritykselle 

kalliisti. Vakiosopimukset takaavat kuluttajien tasapuolisen kohtelun sopimustilan-

teessa. Sopimusehtojen kohdalla monet kuluttajat eivät tutustu niihin lainkaan, kun 

vaihtoehtona on klikata ne nopeasti hyväksytyiksi. Jos kuluttaja ei pidä jostain sopi-

musehtojen kohdasta, ei hänellä ole valtaa vaikuttaa siihen, vaan ainoa ratkaisu on 

silloin olla solmimatta sopimusta kyseisen yrityksen kanssa. (Hemmo & Hoppu 2006, 

luku 7.) 

Vakioehtojen tulkintatavaksi on liian monitulkintaisissa tai epämääräisissä tapauk-

sissa vakiintunut laatijan vahingoksi eli vastapuolelle suotuisa tulkinta. Kun ehdot si-

sältävät tahdonvaltaisesta lainsäädännöstä poiketen seikkoja, jotka ovat asiakkaalle 

epäedullisia, tulee ne korostaa. Nämä koskevat monissa tapauksissa vastuun rajoitta-

mista ja ovat sopimustekstissä merkattu joko tekstin lihavoinnilla tai huomiovärillä. 

(Hemmo & Hoppu 2006, luku 7.)   
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Sopimuksen ehdoista tai sisällöstä tullessa epäsopua osapuolten kesken, tulee sopi-

musta tulkita. Sopimuksen ehdon ollessa kohtuuton kuluttajalle, voi ehtoa sovitella 

tai se voidaan jättää kokonaan huomioimatta. Jos osapuolet eivät keskenään pääse 

yhteisymmärrykseen, voivat he turvautua tuomioistuimen apuun. Tulkinta on kirjai-

mellisesti täsmentävyyttä hakevaa, ja se perustuu sanamuotoihin ja osapuolten edel-

lytyksiin. Tuomioistuimelle voi toimittaa materiaalia tulkintaa varten, kuten neuvot-

telumuistioita, kirjeenvaihtoa, pöytäkirjoja ja rahtitodistuksia. Tulkinnassa annetaan 

painoarvoa myös oikeudelliselle käytökselle sopimuksen tekemisen jälkeen, heidän 

aiemmin tekemilleen sopimuksille (niiden toimivuudelle), sopimusneuvotteluille sekä 

alla toimiville käytännöille. Tulkinta suoritetaan objektiivisesti, löytäen kullekin eh-

dolle pätevä tarkoitus ja ratkaista näin epäselvyydet tasapuolisesti arvioimalla. Hyvä 

sopimus osaa varautua minimoimaan epäselvyydet. Kuluttajansuojalain neljännessä 

luvussa käsitellään sopimuksen sovittelua ja tulkintaa, jota sovelletaan käytännössä 

valmiiksi annettuihin vakiosopimusehtoisiin. (Hemmo & Hoppu 2006, luku 7; Kulutta-

jansuojalaki 38/1978, 4:1 §)  

Aukkoja sopimuksessa on mahdollista paikata ulkopuolisella aineistolla. Tämä ai-

neisto on yleisesti kuitenkin toissijaista, koska sopimuksen sisältö menee sen edelle 

(pl. Lainvastainen sisältö). Kauppatavalla ei voida vedota kuluttajaa vastaan. Osapuol-

ten saman mielinen tahto voi syrjäyttää kirjallisen sopimuksen. Sopimuksen sisältö 

voidaan laittaa lähteiden mukaan arvojärjestykseen seuraavasti: 

1. pakottava sääntely 

2. sopimus ja miten on toimittu 

3. kauppatapa/sopimusehdot 

4. lainsäännökset, joista osapuolet voivat sopia toisin/tahdonvaltainen lainsää-

däntö. 

 (Sopimuksen tulkinnasta n.d.) 

 

Sopimusoikeudessa puhutaan myös tiedon asymmetriasta, jossa on pääpaino sopi-

muskumppaneiden tasa-arvoisuudella, joka suoraa erityisesti toista osapuolta. Näin 

ollen ei saakaan vedota seikkoihin, jota toinen ei tunne. Voidaan kuitenkin olettaa 

molempien osapuolten tuntevan yleisen kielenkäytön, mutta elinkeinonharjoittajilta 
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vaaditaan myös oman alan terminologian tuntemista. Tiedon asymmetria on erityi-

sen tärkeä, kun sopimusosapuolet molemmat suorittavat omaa liiketoimintansa. Tie-

don asymmetrian avulla pyritään välttämään tilanteita, jossa toinen ei ymmärrä sopi-

muksen sisältöä. Epäselvyyssääntö on sopimusoikeuden tulkintasääntö, jonka mu-

kaan sopimuksen epäselvät kohdat tulkitaan laatijaosapuolen vahingoksi. Varsinkin 

vakiosopimusten tapauksessa, joissa toisena sopijaosapuolena on kuluttaja, tulkitaan 

sopimusta epäselvissä tilanteissa etujärjestön tai elinkeinonharjoittajan tappioksi. 

(Hemmo & Hoppu 2006, luku 7.) Tästä on maininta myös kuluttajansuojalaissa 

(38/1978, 4:3 §), jossa todetaan, että jos sopimuksen kohta, josta syntyy epätietoi-

suutta, on laadittu kuluttajalle ennalta, johon tällä ei ole vaikutusvaltaa, tulkitaan ti-

lanne kuluttajan hyväksi.  

Lojaliteettivelvollisuus taas koskee sopijaosapuolten tiedollista tasavertaisuutta, 

jossa sopijakumppania on tarkoitus informoida sopimuskohdista, jotka ovat tämän 

tiedotta tälle edunmukaisia. Näin ollen tulee oikaista esimerkiksi tiedostetut väärät 

käsitykset jostain sopimusehdosta, koska niihin ei muuten voida pätevästi vedota. 

(Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto & Valtonen 2015, 118.) Lojalitettiperiaatteen 

muukaan oikeustoimia tehdessä ei ole lupa toimia vain ja ainoastaan omaa etua 

ajaen. Näin ollen molempien sopijakumppanien tulee ymmärtää vastapuolen oikeus 

ja etu, eli oikeustoimen tulee esimerkiksi ehtoja luodessa olla molemmille hyödylli-

nen. (Hemmo & Hoppu 2006, luku 7.) 

Jos sopimukseen on kirjattu yleisluonteisen ehdon lisäksi eritysehto syrjäyttää tar-

kemman yleisen. Ehtoa tulkitaan suppeasti, jos se on poikkeus laaja-alaisesta sään-

nöstä. Osassa sopimuksista käytetään vahingonkorvausvastuuta vapauttavia tai ra-

joittavia ehtoja, jotka eivät siis mene pääsäännön mukaan. Pääsääntönä tietenkin on 

tilanne, jossa sopimuksen rikkoja on velvollinen korvaamaan siitä aiheutuneen talou-

dellisen vahingon. Tapaus menee ehtojen mukaan, jos korvausvelvollisuuden vas-

tuuta on rajoitettu selkeästi sopimusehdoissa, kun taas jos siihen jää varaa tulkin-

nalle, katsotaan vastuun toimivan pääsäännön mukaan. Sopimuksen rikkomisesta 

koituu seuraamuksena vahingonkorvausvelvollisuus. Sopijakumppanille on kuitenkin 

pitänyt koitua menetystä, joka on välillä vaikeaa osoittaa. (Hemmo & Hoppu 2006, 

luku 7.) 
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Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta (481/1995) liittyy rakennuksen tai sen osan 

(huoneiston) vuokraamisesta toiselle henkilölle asuttavaksi. Vuokrasopimus on mää-

räaikainen tai voimassa toistaiseksi. Vapaa-ajan asunnon määräaikainen vuokrasopi-

mus voi olla poikkeuksellisesti suullinen sopimus. Vuokralaisen tulee saada huoneisto 

käyttöönsä sopimuksen mukaisena ajankohtana. Vuokralainen saa jakaa asunnon 

perheenjäsenen tai puolisonsa ja heidän mahdollisten lapsien kanssa. Jos vuokralai-

nen haluaa alivuokrata vuokra-asunnon, tulee tämän kuukautta ennen ilmoittaa tästä 

vuokranantajalle. Jos vuokranantaja ei hyväksy tätä, tulee hänen 14 päivän sisällä lä-

hettää tuomioistuimeen vastustamista perusteleva asiakirja. Jos tuomioistuin hylkää 

kanteen, muutoshakemus ei estä väliaikaista luovutusta, mutta jos tuomioistuin hy-

väksyy vastustusperustelut, voi tämä kieltää luovutuksen. Vuokralaisen luovuttaessa 

vuokra-asunnon osittain tai kokonaan toisen henkilön käytettäväksi on tämä edel-

leen vastuussa vahingoista ja velvollisuuksista, ellei vuokranantajan kanssa ole 

sovittu toisin. Huoneiston käyttöön saanut on velvollinen korvaamaan sellaisen va-

hingon, jonka hän olisi joutunut korvaamaan vuokranantajalle tämän vuokratessa 

asunnon hänelle. Vuokrasuhteen alussa huoneiston on vastattava sitä, minkä sen voi 

olettaa huoneiston iän sekä sijaintialueen mukaan, mikäli muusta ei ole sovittu. Jos 

huoneisto ei ole vapaa tai valmis silloin kun sen pitäisi ja tästä syntyy uudelle vuokra-

laiselle haittaa, on tällä oikeus purkaa vuokrasopimus. Sopia tulee myös siitä, vas-

taako vuokranantaja tilojen kunnossapidosta tai kiinteistön velvoitteista. Vuokranan-

tajalla on oikeus purkaa sopimus, jos vuokralainen siirtää vuokraoikeuden toisen hen-

kilön käyttöön näiden säädöksien vastaisesti, huoneisto on muussa tarkoituksessa, 

kuin vuokrasopimusta tehtäessä tai jos vuokralainen viettää muita talon asukkaita 

häiritsevää elämää. Lakia ei virallisesti sovelleta majoitustoimintaan. (Mts. 1–47 §)  

6 Tutkimustulokset 

6.1 Toiminnan sääntely 

Jakamistalous on säännöllisesti kasvava palvelujen tarjoaja (Jakamistalouden säädös-

ympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 45). Jakamistalous eroaa jo ole-

massa olevista toimialoista ja toimijoista tuoden haasteita säädösympäristöön. Näin 

ollen jakamistalouteen sovellettava lainsäädäntö on haastava löytää, koska lait ovat 
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kohdennettu säätelemään erilaista toimintaa. On spekuloitu, kuuluuko jakamistalous 

niin sanotulle harmaalle alueelle, jonne yhteiset pelisäännöt eivät päde. Vakiintuneet 

asemat ja paikat markkinoilla hämärtyy, kun roolit kuluttajasta ja tarjoajasta, työnte-

kijöistä sekä ammatinharjoittamisesta ovat suistuneet pois normaaleilta raiteilta. 

Näin syntyykin epävarmuutta pätevästä sääntelystä. (Jakamistalouden säädösympä-

ristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 15.) Ongelmaksi syntyykin siis jakamista-

louden toimintaympäristön sovittaminen olemassa olevaan säädösympäristöön.  

Laissa ravitsemus- ja majoitustoiminnasta (308/2006) käsitellään kyseisen alan har-

joittamista. Majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammatillisesti tehtävää majoitustilojen 

ja kalustettujen huoneiden välittämistä tilapäisesti niitä tarvitseville asiakkaille. Ma-

joitusliikkeeksi määritellään rakennus, huoneisto tai muuta liikepaikka, joka toimii 

majoituskohteena. Majoitustoiminnan harjoittaja tekee majoittujista matkustajail-

moituksen, joka sisältää täydet matkustajatiedot, eli koko nimi, syntymäaika, kansa-

laisuus, muiden majoittujien samat tiedot, osoite, saapumispäivä Suomeen, matkus-

tusasiakirjanumero, majoittumisen syy sekä majoitusliikkeessä majoittumisen jakso. 

Tiedot pitää vahvistaa allekirjoituksella. Matkustajatietoja ja -rekisteriä kerätään ylei-

sen järjestyksen turvaamisen, rikosten ehkäisyn ja tilastoinnin tekemisen nojalla. Ma-

joitustoiminnan harjoittajan tulee luovuttaa tiedot ulkomaalaisista majoittujista alu-

eensa poliisilaitokselle. Matkustusasiakirjat säilytetään vuoden ajan, jonka jälkeen ne 

on hävitettävä. Majoitustoiminnasta aiheutuessa ylitsepääsemätöntä haittaa asuin-

ympäristölle, yleiselle järjestykselle tai turvallisuudelle, voi poliisilaitos antaa toimin-

nalle varoituksen. Jos tästä huolimatta toimintatapa ei muutu, voi poliisilaitos rajoit-

taa tai määräajaksi jopa kieltää toiminnan harjoittamisen, enintään kolmeksi kuukau-

deksi. (Mt. 1–9 §.) Lakia ei kuitenkaan sovelleta Airbnb:n tyyliseen kotimajoitukseen, 

koska kyseessä ei ole ammatillista toimintaa majoitustoiminnasta (Airbnb tarvitsee 

selkeät toimintaohjeet 2018).  

Kilpailupolitiikka pyrkii aina tehokkuuden maksimaaliseen lisäykseen, johon jakamis-

talouden toimintakenttä tuo myönteisen lisän. Jakamistalous käyttää ylimääräresurs-

seja joustavalla kapasiteetilla, eli markkinoilla ei tarvitse olla aina läsnä. Palveluita 

säännellään sisäänrakennetun mainejärjestelmän avulla, jossa jaetaan luotettavuutta 

lisäävää palautetta. Tällainen itsesääntely on käytännöllinen ratkaisu uuteen toimin-
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takenttään, jossa ei ole virallista julkista sääntelyä heikomman aseman turvaa-

miseksi. Jos julkista sääntelyä tehdään liian aikaisin, voi se laannuttaa markkinoiden 

dynaamisen toiminnan. Sääntely voi määrittää markkinoiden voittajan ja näin ollen 

hävittää kilpailun. Pelätäänkin, että jos aletaan luomaan jakamistalouden toiminta-

malleille lisää sääntelyä, voidaan vahingoittaa sen kehittymistä tai estää uusien mal-

lien syntymistä. Euroopan komissio on painottanut uudelleenarvioimaan lainsäädän-

töä ja pyytänyt jäsenmaita pohtimaan tarpeettoman sääntelyn poistamista toimi-

joilta. Tulisi myös löytää ratkaisu porsaanreikään, jossa käytetään jakamistalouden 

keinoja, jotta vältytään pakolliselta alan sääntelyltä. (Työ- ja elinkeinoministeriö 

2017, 48–49.) Jakamistalous ei saa olla mitenkään epävirallista taloutta, vaan verot 

tulee maksaa, kuluttajansuojan päteä sekä turvallisuuden säilyä. (Katainen 2016). 

Monet haluaisivat alkaa yrittäjiksi, mutta eivät uskalla ottaa riskaabeleja ensiaske-

leita. Jakamistalouden toimintamallit alentavat tätä riskikynnystä ja tuovat yrittäjyy-

den testaamisen helposti saataville. Uusia mahdollisuuksia on tarjolla esimerkiksi 

työttömille. Ympäristön kannalta kestävämpää taloutta tukevat ratkaisumallit suosi-

vat yhteiskäyttöä ja vajaakäyttöisien resurssien hyödyntämistä. Jakamistalouden ku-

luttajamarkkinat ovat jatkuvasti kasvussa. (Katainen 2016.) Alustaan liittymiseen ja 

käyttämiseen vaikuttaakin se, täyttyvätkö toisen verkostopuolen odotukset alustalla 

olevien käyttäjien määrästä. Tarjoajat haluavat paljon ostajia ja ostajat paljon tarjo-

ajia, jotta on varaa valita. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittä-

mistarpeet 2017, 50).  

Airbnb:n käyttäjät, jotka toimivat palvelussa vuokranantajia, ovat velvollisia ilmoitta-

maan satunnaisesta vuokraustoiminnastaan verottajalle, koska kyseessä on ve-

ronalainen pääomatulo. Satunnaisesta majoittumisesta saatava majoittumiskorvaus 

lasketaan vuokratuloksi, jonka veroprosentti on 30, pääomatulojen ollessa maksimis-

saan 30 000 € vuodessa. Yksityishenkilöitä ei koske kirjanpitovelvollisuus. Vuokraus-

ajalta koituvat menot ovat verotuksessa vähennyskelpoisia. Jos toiminta tuottaa yli 

10 000 € liikevaihtoa, majoitustoiminnasta pitää alkaa maksaa arvonlisäveroa. Vero-

velvollisen tulee itse ilmoittaa tulonsa verohallinnolle ja tehtävä niistä asianmukaiset 

vähennykset. (Ohjeita kotimajoitusta tarjoavalle 2016, 4; Vuokratulojen verotus 

2017.) Ammattimaisessa majoitustoiminnassa tulee maksaa arvonlisäveroa ja sitä 

koskee useita muitakin säännöksiä (Hänninen 2016).   
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Kuitenkaan Airbnb:n toimijaa ei määritellä ammattimaisen liiketoiminnan harjoitta-

jaksi Suomessa, vaikka tämä saisi sen verran korkeita tuloja toiminnasta, että niistä 

pitäisi maksaa arvonlisäveroa. Aiheeseen liittyy viime vuonna oikeuskanslerille tehty 

kantelu, jossa Rovaniemellä sijaitsevassa asunto-osakeyhtiössä tarjotaan luksusma-

joitusta. Ydinkeskustassa sijaitsevassa talossa kaavoitus ja luvat ovat kantelun mu-

kaan ristiriidassa siinä toteutettavaan hotellitoimintaan. Rakennus on paikallisen 

matkailualan yrittäjän omistuksessa ja sen huoneita markkinoidaan muun muassa 

Booking.com-sivustolla. Rakennusvalvonta on käynyt tarkastamassa, että kyseessä 

olevat vuokrahuoneistot ovat kuten rekisterissä: tavallisia asuntoja. Kantelussa kes-

keisenä seikkana onkin väärä käyttötarkoitus eli ammatillinen majoitustoiminta. Kau-

pungin rakennusvalvonnan tarkastaja on kommentoinut, että heille ei ole väliä, vuok-

rataanko rakennus päiväksi vai vuosiksi, kunhan se on vuokralla. (Nevalainen 2018b.) 

MaRan toimitusjohtajan Timo Lapin mielestä asuinkäyttöön kaavoitetussa talossa ei 

voi soveltaa laaja-alaista majoitustoimintaa ilman samoja alan säännöksiä. Rovanie-

mellä sijaitseva kohde on vertaismajoituskäytössä, johon tekstissä liitetään vahvasti 

myös Airbnb-toiminta. Kiinteistöliitto ei ota kantaa yksittäistapaukseen, koska asumi-

sen ja majoittamisen raja on apulaispäälakimies Kristel Pynnösen kommentin mu-

kaan vaikeasti vedettävissä lyhytaikaisissa majoituksissa. Lyhytaikainen vuokralainen 

majoittuu, nukkuu ja käy suihkussa asunnossa, eli tekee samaa kuin tavallinen vuok-

ralainen. Jos tähän otettaisiin erilaisia lisäpalveluita, kuten siivousta tai pyykkäystä, 

voidaan toiminta rinnastaa majoittamiseksi. Ennakkotapauksia tai oikeuden ratkaisu-

jen puuttuessa ei rajausta tähän ole vielä olemassa. (Nevalainen 2018a.) 

Suomessa viranomaisten tulkinnat vaihtelevat kaupungeittain, jonka takia lainsää-

dännön lisäämisellä voitaisiin lisätä selkeyttä osakkeenomistajien omaisuudensuo-

jaan. Jotta lainsäädäntö voidaan luoda, tulee erottaa majoitustoiminta ja asumiseen 

rinnastettava käyttö, koska tämä tulkinta on viranomaisten kompastuskivi. Helmi-

kuussa 2019 Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on 

antanut lausunnon yhdestä tapauksesta, jossa yritystoimija tarjosi 11 asuntoa lyhyt-

aikaiseen vuokraukseen. Äänestystulos oli 4-4, mutta lopulta toiminnanharjoittaja 

määrättiin lopettamaan uhkasakon nojalla kolmen kuukauden sisällä. Päätös kertoi 

huoneiden olevan kalustettuja sekä talossa oli kahvila, joka toimi vastaanoton tehtä-

vässä. Äänestyksessä vastaan äänestäneiden mielestä yhteistyöllä pitäisi luoda ensin 
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valtakunnalliset pelisäännöt, eikä tehdä ennen yhtenäisten pelisääntöjen luontia yk-

sittäisiä päätöksiä. (Koro-Kanerva 2019.) 

Laki asuinhuoneiston vuokraamisesta eroaa huomattavasti ammatilliselle majoitus-

toiminnalle suunnatusta lainsäädännöstä. Verokohtelussa on selkeitä eroavaisuuksia 

ja paloturvallisuus määräykset tuottavat suurempia kiinteistökustannuksia hotellitoi-

mijoille kuin asunto-osakeyhtiöille. Majoitus- ja ravintolatoiminnassahan lain mukaan 

vuokrataan kalustettuja majoitustiloja niitä tarvitseville asiakkaille tilapäisesti rahal-

lista vastinetta vastaan. Vaikkei toiminta tuota voittoa, katsotaan sen silti kuuluvan 

kriteereihin, mutta luonteeltaan satunnaista toimintaa katsotaan läpi sormien. Alu-

een asemakaava ja rakennuslupa tulee olla suunniteltu toiminnan mukaisesti, kun ky-

seessä on ammattimainen majoitustoiminta. Airbnb tyyppinen majoitustoiminta kui-

tenkin näyttää ulkoisesti hyvin paljon tavalliselta asunnon vuokraamiselta: he sauno-

vat, kokkaavat ja viettävät muuten aikaa asunnossa, mikä eroaa suuresti hotellitoi-

minnasta. Toiminnassa tällä hetkellä Airbnb vuokranantaja saa itse päättää, onko ma-

joitusalan lainsäädännön piirissä vai ei. (Lakkala 2018.) 

Työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut virkamiesselvityksen, jossa tarkastelee sää-

dösympäristön haasteita sekä kehittämistarpeita. Selvitys pohjautui Euroopan komis-

sion aiempaan tiedonantoon, jonka myötä se kehotti jäsenmaita tarkastelemaan 

omaa sääntelyään ja muuttamaan sitä ohjeistuksen mukaisesti. Komission tiedonan-

toon antoi oman versionsa myös Euroopan parlamentti, jonka ydinajatus kiteytyi yh-

teistyöalueen selkeisiin suuntaviivoihin. Tällaisiksi parlamentissa ehdotettiin seuraa-

via toimenpiteitä:  

• tulee erottaa tiukoin kriteerein ammatinharjoittajat ja yksittäiset toimijat toi-
sistaan sekä EU- tasolla että kansallisella tasolla 

• vastuukysymysten ratkaiseminen jakamistalouden alustoilla 

• kuluttajansuoja palvelun käyttäjille tietoon, miten alustalla ratkaistaan riidat 
sekä valitukset 

• verovelvoitteiden selventäminen, kaikkia alan palveluntarjoajia koskeviksi. 

(Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 16.) 

Parlamentin mietintö haluaa EU:n alueen hyötyvän jakamistalouden eduista, kunhan 

yllä listatuttuja toimenpiteitä noudatetaan, eikä kuitenkaan rajoita jakamistalouden 
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toimintaa. Suurimmiksi haasteiksi luokitellaan työ, markkinoille pääsy, kuluttajan-

suoja, verotus, vastuujärjestelyt sekä kilpailu. (Jakamistalouden säädösympäristö – 

Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 16.) Jyrki Katainen (2016) on ollessaan Euroopan 

komission puheenjohtaja kirjoittanut Helsingin sanomissa pääkirjoituksen, jossa on 

todennut, ettei jokaisella jäsenvaltiolla tule olla erilaista kansallista säädöstä. EU:n si-

sämarkkinoilla lähestymistavan on oltava selkeä, kaikilla samanlainen ja yhdenvertai-

nen, jotta uusilla start up -yrityksillä on johdonmukainen kanava palveluidensa jaka-

miselle, etteivät ne karkaa ulos EU-alueelta. (Mt.) Jakamistalouden sääntelyyn liittyvä 

tyhjiö herättää monia oikeudellisia kysymyksiä, joista Katz (2015, 28–30) nostaa kes-

kiöön muun muassa vakuutukset, verotuksen sekä vuokranantajan vastuuseen liitty-

vät ongelmat.  

Koro-Kanervan (2019) mielestä rajanveto lyhytaikaisessa majoitustoiminnassa tulee 

tehdä ammattimaisuuden arvioinnin kautta, jossa selvitetäänkin, mikä on asumiseen 

rinnastettavissa olevaa toimintaa, jota taloyhtiön asunnossa kuuluu tehdä. Hänen 

mielestään ei-ammattimainen majoitustoiminta on rinnastettavissa asumiseen ja am-

mattimaiseen tulisi soveltaa majoitus- ja ravitsemustoiminnan alan lakia. Taloudelli-

sen hyödyn tavoittelemista ei voi asettaa rajapyykiksi, koska tämä toteutuu vuok-

raustoiminnastakin. Määrittelyssä tulee hänen mielestään käyttää mieluummin toi-

minnan luonteen kautta suoritettavaa rajanvetoa, sen laajuuden, oheispalvelujen, ta-

loudellisen tuloksen sekä yhtiömuodon perustella. Jos toimijalla on kaksinumeroinen 

tai isompi määrä huoneistoja jatkuvasti tarjolla, palvelut on tarkasti organisoitu 

oheispalvelujen kera ja liikevaihto pyörii 10 000-100 000 €:n luokassa sisältäen hotel-

litoiminnan elementtejä, laskisi Koro-Kanerva toiminnan ammattimaiseksi. Ei-ammat-

timaiseksi toiminnaksi hän linjaisi yhden tai maksimissaan kahden pienimuotoisen 

kohteen tarjoamisen, jotka eivät ole jatkuvassa majoituskäytössä, josta tulee talou-

dellisesti pienimuotoisesta tulosta. Hän ei määrittelisi tulorajaksi alv-rajaa (10 000 €) 

määrittämään satunnaista toimintaa, koska Helsingissä toimijat eivät ole verratta-

vissa esimerkiksi Enontekiöön yleisellä kaupungin hintahaarukalla. (Koro-Kanerva 

2019.) 

Perustuslaissa säädetään elinkeinovapaudesta, joka antaa vapauden hankkia oman 

toimeentulonsa valitsemallaan tavalla. Joillekin toimialoille pääsyä vastaan on täytet-
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tävä tietyt vaatimukset, kuten vaikka elinkeinoluvan edellyttäminen tai hygieniavaati-

mukset. Sääntely vaihtelee EU-maittain, mutta niiden tausta perustuu aina yleiseen 

etuun. Näitä etuja ovat esimerkiksi turvallisuuden ylläpito, kansanterveyden suojaus 

ja harmaan talouden torjunta. Osa EU-maista on luonut sääntelyä jo tässä vaiheessa 

jakamistaloudelle. Tällainen erityissääntely voi rajoittua myös tiettyihin kaupunkeihin 

ja sillä voidaan rajoittaa esimerkiksi koko asunnon lyhytaikaista vuokraamista. Näin 

on tehty muun muassa Lontoossa, jossa varattujen öiden määrä on rajoitettu 90 yö-

hön vuodessa. Valtioiden on mahdollista asettaa palveluntarjoajille erilaisia markki-

noille pääsyyn liittyviä vaatimuksia, kunhan ne ovat oikeudenmukaisia ja yleisen edun 

mukaisia. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 

21.)  

Tällaisia vaatimuksia luotaessa tulee ottaa huomioon, onko kyseessä ammattimainen 

palveluntarjoaja vai satunnaisesti palvelua tuottava yksityishenkilö. EU:n lainsää-

däntö ei määrittele ammattimaisen ja ei-ammattimaisen palveluntarjoajan eroja, 

vaan jäsenvaltiot luovat itse omat määritelmänsä kynnysarvojen perusteella. Kynnys-

arvot luodaan alakohtaisesti saatujen tulojen sekä palvelun säännöllisyyden mukaan. 

Toiminnan laajuus sekä markkinoinnillinen panostus voisivat olla sellaisia tekijöitä, 

joiden avulla arvioidaan toiminnan ammattimaisuutta ja satunnaisuutta. Jos palvelun 

käyttäjällä on jatkuvasti kohde tarjolla palvelussa ja mahdollisesti myös muita koh-

teita, tulisiko laista ottaa käyttöön matkustajailmoituksen pakollinen täyttäminen, 

kun toiminta voisi jo olla mahdollista lukea ammattimaiseksi. Lain aukkoa sovelletaan 

katsoen kuluttajansuojaoikeudellisia periaatteita riitojen ratkaisutapoina. (Jakamista-

louden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 21.) Katainen (2016) 

on artikkelissaan pohtinut tätä satunnaisen ja ammattimaisen toiminnan rajanvetoa. 

Hänen mielestään pirstaleinen lähestymistapa, joka EU-mailla on ollut käytössä, tuo 

epävarmuutta kaikille jakamistalouden toimijoille ja voi pahimmassa tapauksessa 

tuoda hallaa innovoinnille sekä alan mahdollisille työpaikoille. (Mt.)  

MaRa eli matkailu- ja ravintolapalvelut ry on tehnyt oman lausunnon jakamistalou-

den säännösympäristön haasteita ja kehittämistarpeita koskevasta selvitysluonnok-

sesta. Kannanotto liittyy eritoten ammattimaisen välitystoiminnan sosiaalisiin vaiku-

tuksiin. Järjestön mukaan jakamistalouden palvelualustoilla suurimmat haasteet liit-
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tyvät sääntelyn puuttumiseen sekä siihen, että se ohjautuu kohti ammattimaista toi-

mintaa. Koska toimintaan ei kuitenkaan päde sama sääntely kuin ammattimaiseen, 

on ratkaisematta toimijoiden vastuut, oikeudet sekä velvoitteet. Mara kokee kilpai-

lun tervetulleeksi, mutta toivoo toimintaa kokevan samanlaiset säännöt, eikä niin 

että toinen pelaa ilman sääntöjä. Majoitusala on myös hyvin ylisäännelty, kun taas 

jakamistalous pyörii harmaan talouden rajamaastossa. Välitysalustan saamat komis-

siot virtaavat globaalin organisaation päämaahan ja tulot kotimaassa menevät suu-

reksi osaksi harmaan talouden pussiin. Airbnb on laajentanut toiminnan myös yritys-

asiakkaisiin ja tehnyt 250 suuryrityksen kanssa yhteistyösopimuksen, joissa huoneis-

toissa on samat vaatimustasot kuin hotelleissa. Rakennusviranomaisten kanta ja toi-

mintatapa asian suhteen ovat vaihtelevat: osa laskee sen huoneenvuokraukseksi ryh-

tymättä toimenpiteisiin, osa majoitukseksi asettaen ehtoja ja puuttuen. Asunto-osa-

keyhtiössä ainut tapa lakkauttaa toiminta on kaikkien asianomaisten yhteispäätös. 

(Lausunto jakamistalouden selvitysluonnoksesta 2017, 1–4.) 

Maran eurooppalaisen yhteistyöjärjestön Hotrecin mielestä tulisi tehdä useita muu-

toksia sääntelyyn liittyen. Toimijoita ei koske terveydensuojelumääräykset, palotur-

vallisuusmääräykset tai rakentamismääräykset. Toimintaa ei tunnisteta ammatti-

maiseksi, joten toimijoita ei koske alan säännökset. Määrittely lyhytaikaisen huo-

neenvuokrauksen ja ammattilaisen majoitustoiminnan välillä puuttuu. Viranomaisilla 

tulisi olla tieto majoittujista, vuokra-asunnoista, yöpymisajankohdista, jotta heille 

saakka saadaan tietoa esimerkiksi verotusta ja asiakkaiden tunnistusta varten. Näin 

saataisiin selville, kuinka paljon tietyssä kaupungissa on kohteita, koska palvelumalli 

vääristää asuntomarkkinoita ja tarjolla olevien kohtuuhintaisien vuokra-asuntojen 

määrää. Tieto helpottaisi myös verottajia saamaan tietoa toiminnasta saatavista tu-

loista ja näin verojen kiertäminen ei olisi niin helppoa kuin nyt. Verojen kiertämistä 

helpottaa nykytilassaan vaikeasti löydettävät ja tulkittavat verosäännökset. Majoittu-

jaa ei myöskään tällä hetkellä tunnisteta eurooppalaisten majoitussäännösten mukai-

sesti. Vastuualueet viranomaisten, palvelualustan, vuokranantajien ja majoittujien 

välillä ovat epäselviä ja jokseenkin määrittelemättömiä. Majoituksen käyttämisen ja 

tarjoamisen vastuut ovat suurimpia ongelmia. Vakuutusturva on puutteellista ja 

oman kotivakuutuksen laajennus ei välttämättä onnistu. (Lausunto jakamistalouden 

selvitysluonnoksesta 2017, 4–5.) 



44 
 

 

Hotrec onkin ehdottanut suoritettavaksi kilpailun yhdenvertaisuuden nimissä välitys-

taloudelle erilaisia toimenpiteitä. Näitä ovat rekisteröinti, rajojen asettaminen, vero-

tus, toimintaan liittyvien vastuiden määrittely sekä terveydensuojelu, turvallisuus ja 

rakentaminen. Myös vuokranantajat tulee velvoittaa normaalia terveydensuojelua, 

turvallisuutta ja rakentamista koskevien määräyksien piiriin ja näiden noudattamista 

tulee valvoa. Kuluttajasuojasäännöt ja vakuusturva on luotava ja niistä pitää infor-

moida käyttäjiä. (Lausunto jakamistalouden selvitysluonnoksesta 2017, 6.) 

Työ- ja elinkeinoministeriön (2017) laatiman virkamiesselvityksen mukaan jakamista-

louden toimintamallit majoitusvuokrauksen suhteen sijoittuvat ammattimaisen ho-

telli- ja majoitustoiminnan sekä asunnonvuokrauksen välimaastoon. Tämän tarkem-

paa eriteltyä tietoa siitä, mitä puolia jakamistaloudellisessa majoitustoiminnassa kuu-

luu kumman lainsäädännön pariin, ei selvityksessä kerrota. Selvityksen mukaan 

myöskään viranomaiset, kuten rakennusvalvonta, verottaja, paloviranomaiset tai ter-

veysvalvontaviranomaiset, eivät ole täysin perillä toiminnan tulkinnasta ja heillä on 

erilaisia tulkintatapoja aiheesta, jonka myötä aiheesta annettu ohjeistus saattaa olla 

ristiriitaista ja virheellistä. (Mts. 20–21.)  

Keskeinen haaste sääntelyssä on palvelujen kauppaa ja virhevastuuta koskevan lain-

säädännön puuttuminen sekä kansalliselta että EU-tasolta. Suomen laissa ei ole mai-

nintaa palvelujen virhevastuusta samankaltaisesti kuin tavaroiden, joka löytyy katta-

vasti kauppalaista. Tätä palvelujen virhevastuuta ei ole suoranaisesti myöskään kulut-

tajansuojalaissa, vaikka sieltä löytyykin aihetta lähellä oleva luku kahdeksan, joka kä-

sittelee vain vastikkeellisia palveluja. Lakien puutteellisuuden myötä ratkaisun löyty-

miseksi käytetään usein viime kädessä sopimusoikeudellisia tai kuluttajaoikeudellisia 

periaatteita. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 

2017, 45.) 

Kuluttajansuojalaissa 12 luvussa 1§ puhutaan välittäjän vastuusta. Sen mukaan hyö-

dykkeitä välittävä elinkeinonharjoittaja on sopimuksen mukaisesti vastuussa siitä, 

että hyödykkeen tarjoaja vastaa sopimuksen täyttymisestä kuluttajalle. Sopimuksen 

tulee täyttyä kuluttajansuojalain 5 ja 8 luvun sekä kauppalain 41 § edellyttämillä ta-

voilla. Alustalla olisi siis täysi vastuu kaupan kohteesta, mutta se voi rajoitta tämän 

vain välittäjän vastuuseen. Tämä tapahtuu ilmoittamalla kuluttajalle ennen sopimuk-



45 
 

 

sen solmimista, että alusta toimii vain ja ainoastaan välittäjänä, kuka kuluttajan varsi-

nainen sopimuskumppani on ja ilmoittamalla, että vastuu sopimuksen täyttymisestä 

on yksinomaan elinkeinoharjoittajalla, joka mainitaan sopimuksessa. Tämä rajoitus 

toimii kuitenkin vain silloin, kun palvelun tarjoaja (vuokranantaja) on elinkeinonhar-

joittaja. Alusta ei vapaudu vastuussa tilanteessa, joissa palvelun tarjoa ja ostaja ovat 

kummatkin kuluttajia. Tällaisissa tilanteissa alustalla on täysi myyjän vastuu. (Jaka-

mistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 45–46.) 

Euroopan komission (2016) mielestä alustat voidaan vapauttaa vastuusta niiden tie-

tojen osalta, joita se vain varastoi eikä tarjoa itse. Omien palveluidensa, kuten mak-

supalveluiden, vastuu pysyy alustalla itsellään. Komissio kokee toimijoiden omateke-

män alustan palveluntarjoajien valvonnan olevan hyvä estämään laittomuuksia ja pa-

rantamaan luotettavuutta. Kuluttajaa suojatessa jokaisen jäsenvaltion tulee pitää 

huolta, että epäoikeudenmukaisilta kaupallisilta käytänteiltä vältytään, jottei kulutta-

jille synny kohtuuttoman suurta velvoitteiden määrää. (Yhteistyötaloutta koskeva eu-

rooppalainen toimintasuunnitelma 2016.) 

Jakamistalouden toimintamallien rinnalle tulisi kehittää toimivia oikeusturva- ja rii-

danratkaisukeinoja, jotka ovat helposti sekä nopeasti saatavilla ongelmatilanteita 

varten. Viranomaisvalvontaa suorittaville tulee luoda digitaaliseen toimintakenttään 

työkalut, joihin saa liitettyä kelvolliset toimivaltuudet, resurssit sekä rangaistuskei-

noja laittomuuksien kitkemiseen. Kuluttajariitalautakunnalta saa apua riidanratkai-

sussa, kunhan apu liittyy elinkeinonharjoittajaan eikä toiseen kuluttajaan. Apua ha-

kiessa kuluttaja voi turvautua myös muihin viranomaisiin, kuten kuluttajaoikeusneu-

vojaan tai kuluttaja-asiamieheen. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja 

kehittämistarpeet 2017, 46.)  

Kilpailu- ja kuluttajaviraston sivuilta löytyy kuluttaja-asiamiehen lausuntoja. Kulut-

taja-asiamies on ottanut kantaa käytetyn tavaran virhevastuusta. Tämä ei siis koske 

virallisesti palveluja vaan tavaran virhettä. Asiamies on todennut, että välittävä yritys 

on myös vastuussa välityksessään olevista tavaroista. Yksityiseltä henkilöltä ostet-

tuun tavaraan kuluttajansuoja ei päde, vaan sovellettavana on kauppalaki, joka on 

virheen osalta hyvin rinnastettavissa kuluttajansuojalakiin. Tällaisessa kaupassa ei 

voida turvata kuluttajaneuvonnan apuun, vaan pelkkä käräjäoikeus ratkaisee nämä 

tapaukset. Toki ihan ensimmäisenä on suositeltavaa tehdä valitus myyjälle tuotteen 
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virheestä. Tällaisessa kaupassa tuote myydään ”sellaisenaan kuin se on” -ehdolla, 

mutta myyjä on vastuussa esimerkiksi, jos on antanut virheellistä tietoa kaupalle 

oleellisista ominaisuuksista tai tuote on huonommassa kunnossa kuin on annettu 

ilmi. (Vastuu käytetyn tavaran virheestä 2014.) 

Kauppalaki (355/1987) koskee irtaimen omaisuuden vaihtoa ja kauppaa. Kauppatava-

ran tulee vastata sitä, mitä on sovittu. Sen täytyy soveltua alkuperäiseen tarkoituk-

seen ja vastata ominaisuuksiltaan myyjän antamaa mallia tai näytettä ja vastata lajil-

taan, määrältään ja laadultaan sovittua. Tavara on virheellinen, sen ollessa ominai-

suuksiltaan erilainen kuin markkinoidessa, eikä se vastaa sitä, mitä myyjä on antanut 

siitä olettaa. Jos tavaraa ei luovuteta silloin, kun siitä on sovittu ostajasta riippumat-

tomasta syystä, on tämän oikeus purkaa sopimus ja saada vahingonkorvausta. Osta-

jalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, kunhan ei viivyttele liian kauan. Myy-

jän ei ole pakko pitää sopimusta, jos on syntynyt este ja myyjän pitäisi tehdä kohtuut-

tomia uhrauksia sopimuksen täyttämiseksi. (Mt. 1–25§.) Siinä mainitaan myös, että 

maksu tapahtuu vain tavaran luovuttamista vastaan paikan päällä (Mt. 48 §).  

Erilaisia tapoja säännellä jakamistaloutta on yritetty globaalilla tasolla. Tiukin tapa on 

ollut alustan toiminnan kieltäminen joko kokonaan tai osittain maassa tai kaupungin-

osassa. Jakamistalouden toimintamalleista kuljetuspalvelut, kuten Uber, ovat olleet 

hyvin kiistanalaisessa tilanteessa, toiminnan ollessa esim. paikallista sääntelyä tai tak-

siasetuksia vastaan. Lyhytaikainen asunnonvuokraus ei ole myöskään välttynyt ag-

gressiivisilta toimilta toiminnan kieltämiseksi, esimerkiksi jotta saada kitkettyä laiton 

hotellitoiminta. Tällaiset kiellot ovat olleet hyvin heikosti onnistuneita. Toimintaa voi-

daan rajoittaa myös lisenssien avulla, joita pitää hakea ennen toiminnan aloittamista. 

Lisenssien tai lainsäädännön lisäämisen vaikutuksista ei ole mahdollista ennustaa. Jo-

kainen sääntelytapa tuo kuitenkin viranomaisille täytäntöönpanon kanssa haasteita. 

Muokatessa sääntelyä on vaihtoehtona luoda uutta sääntelyä tai muokata vanhaa jo 

olemassa olevaa. Joissain maissa on luotu uusia lupajärjestelmiä. Lyhytaikaisen vuok-

rauksen yleiset lainsäädännölliset rajoitukset koskevat muun muassa vuokraamisen 

enimmäiskestoa, enimmäisvuokrakertoja vuodessa, käyttöastetta sekä useiden koh-

teiden samanaikaista vuokraamista. (Katz 2015, 20–23.) 

Euroopan komission (2018) julkaisemassa lehdistötiedotteessa yhteistyötalouden eu-

rooppalaista toimintasuunnitelmaa koskien todetaan, ettei toimintaa tule kieltää, 
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ellei mitään muista keinoja ole (Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen toiminta-

suunnitelma 2018). Jakamistaloudessa aivan viime kädessä tulee pohtia lisenssin tai 

lupien lisäämistä ja niiden tulee olla yleisen edun mukaisia. Varsinkaan, jos alusta toi-

mii vain välittäjänä, ei sen toimiin tarvitse lisätä lupia tai lisenssejä. Toimintaan tulisi 

luoda kynnysarvot, joiden mukaan kaikki toiminta ei ole enää satunnaista vaan ero-

tellaan joukosta ammatillisesti toimivat. (Yhteistyötaloutta koskeva eurooppalainen 

toimintasuunnitelma 2016.) 

Kun valtio tai alue on päättänyt, miten sääntelee jakamistalouden toimintamallia, tu-

lee sääntely toimeenpanna. Toimijoiden valvominen voi osoittautua vaikeammaksi, 

kuin sääntelyn lisääminen, joten tulee viranomaisten luoda strategia toiminnan val-

vonnasta. Sääntelyviranomaisilla on lainsäädännön täytäntöönpanon vaihtoehtona 

kohdentaa se joko alustalle tai käyttäjille. Kohdentaessa käyttäjille tulee päättää, mi-

ten tunnistetaan huonot toimijat ja miten korjaustoimenpiteet suoritetaan. Kun ha-

vaitaan laitonta toimintaa, pyytävät sääntelyviranomaiset alustalta käyttäjätietoja. 

Laitonta toimintaa suorittaneille annetaan joko sakko, haetaan kieltotuomiota tai 

käyttäjätili poistetaan. Monet kaupungit käyttävät käyttäjien valvontaa sääntelyn 

apuna. Yksittäisten vuokraisäntien valvominen vaatii kuitenkin paljon resursseja ja 

uudet väärinkäyttäjät pääsevät alustalle helposti. (Katz 2015, 24–25.) 

Haylenin (2015) kirjoittaman NSW:n (New South Walesin) parlamentaarisen tutki-

muspalvelun mukaan nykyinen sääntely luo epätasa-arvoisen pelikentän palveluille, 

jotka ovat tehokkaampia. Hänen mukaan hallituksen tulisi teettää tarkastelu säänte-

lyn kehykselle. Uudelleen tarkastelun tulisi tehdä riippumaton elin, jonka tehtävänä 

olisi luoda suosituksia uudenlaisesta sääntelyrungosta, jossa huomioidaan teknolo-

gian vaikutukset. (Mts. 5.) 

Lyhytaikaiset majoituskohteet New South Walesissa ovat neuvostojen valvomia. Alu-

een kaavoitus määrittelee sen, voiko asunto olla lyhytaikainen loma-asunto. Erityiset 

säännökset alivuokraamisesta ja vuokraamista Airbnb:n kaltaisilla alustoilla ovat kui-

tenkin monimutkaisia ja osassa tapauksissa jopa epämääräisiä, sekä ne vaihtelevat 

neuvostojen välillä. Poikkeustapauksissa kiinteistöä voidaan käyttää kielletyllä tavalla 

ennakkosuostumuksen tai historiallisen käytön nojalla. Airbnb-tyylinen lyhyt alivuok-

raaminen voi nykyisen suunnittelujärjestelmän puitteissa tapahtua ilman luvan hake-

mista. Joissain tapauksissa lyhytaikainen vuokraus ei ole sallittua kohteen tiettyjen 
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sovellettavien olosuhteiden myötä. Ympäristönsuojelu- ja arviointilaki (Planning Act 

1979) sisältää jo sopimusehtoja, jotka mahdollistavat kenet tahansa ryhtymään toi-

miin New South Walesin maa- ja ympäristökeskuksessa tapauksissa, joissa kiinteistöä 

käytetään ilman tarvittavaa suunnitelman hyväksyntää. Tällaisen ilmoituksen tekee 

yleensä paikallisvaltuusto, joka toteaa käytön olevan lainvastaista ja/tai siitä on mah-

dollisesti saatu valituksia, joiden mukaan se haittaa muiden asukkaiden toimintaa. 

Myös kolmannet osapuolet, kuten naapurit, hotelliyrittäjät tai toimialajärjestöt voi-

vat tehdä tällaisen ilmoituksen. Airbnb:n kilpailijoilla olisi kultainen mahdollisuus hyö-

dyntää tämän suunnittelulain säännöksiä. Näin saataisiin myös kitkettyä asuntojen 

luvatonta lyhytaikaista käyttöä. (Haylen 2015, 7–9.) 

Suomessa puuttumiskeinot Airbnb:n kaltaiseen asunnonvuokraukseen ovat täysin 

erilaiset mainitusta New South Walesin tavasta. Lyhytaikaisen majoitustoiminnan 

kieltäminen vaatii nimittäin yhtiökokouksessa tehtyä päätöstä, jossa kaikki osakkeen-

omistajat ovat kiellon puolella. Tämä voikin koitua haasteelliseksi. Toinen tapa puut-

tua toimintaan on asunnon hallintaanotto. Asunto-osakeyhtiölain mukaan ensin tu-

lee antaa varoitus joko osakkeenomistajalle ja vuokralaiselle tai muulle asuvalle, jolla 

on käyttöoikeus asuntoon. Tulkinnanvaraiseksi jää, lasketaanko Airbnb vuokralainen 

tällaiseksi käyttöoikeudelliseksi, mutta voisi se olla hyvä tehdä niin sanotusti ”var-

muuden vuoksi”. Jos taloyhtiö ei tiedä, kuka tai ketkä majoittuvat asunnossa, on var-

minta antaa varoitus joko toimittamalla se huoneistoon tai julkaisemalla se paikka-

kunnan päivittäislehdessä. Hallintaanoton peruste on laissa määritelty toistuvaksi yh-

tiösääntöjen tai vuokrasopimuksen laiminlyönniksi. Airbnb majoittujien tapauksessa 

toistuva häiriköinti esimerkiksi hiljaisuusaikojen laiminlyönti on vaikeasti arvioita-

vissa, koska majoittuvat vaihtuvat tiuhaa tahtia. Tämä vaikeuttaakin puuttumista, jos 

häiriötä ei aiheudu jatkuvasti, vaan riippuen täysin siitä kuka majoittuja on kyseessä. 

Hallintaanoton ja varoituksenkin säännökset ovat toimintamalliin nähden vanhentu-

neita. (Forsblom 2018.) Kullakin osakkaalla on oikeus päättää itse siitä, vuokraako 

asuntonsa Airbnb:n kaltaisen alustan kautta vai eikö. Vuokralainen saa vuokrata vain 

osan asunnosta ilman vuokranantajan lupaa, mutta luvan kanssa asunnon saa vuok-

rata kokonaan tällaiseen satunnaiseen majoitustoimintakäyttöön. (Pynnönen n.d.) 
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Sydneyssä ilman neuvoston hyväksyntää lyhytaikaista majoitustoimintaa välittävä voi 

saada jopa 750 Australian dollarin, eli noin 480 euron suuruiset sakot. Paikallisympä-

ristösuunnitelma ei salli pysyvässä asumuskäytössä olevaan kiinteistöön sekoitetta-

vaksi vierailija- tai lomamajoittujia. Ennen majoituksen tarjoamista muille lyhytai-

kaiseksi majoitukseksi, tulisikin tarkistaa, tarvitaanko siihen suostumusta. (Haylen 

2015, 9–10.) Airbnb:n käyttöehdoissa (n.d.) suositellaan tutustumista sen valtion la-

kiin ja säännöksiin, jossa vuokranantajana toimii (Palvelun käyttöehdot n.d.). Joillain 

kaupungeilla on nimittäin lakeja, jotka rajoittavat lyhytaikaista vuokraamista maksua 

vastaan. Kaupungit voivat rajoittaa vuokraisäntiä hankkimaan lupia, lisenssejä tai re-

kisteröityä. Osa vuokraamistyypeistä voi olla kokonaan kiellettyjä. (Haylen 2015, 9–

10.) 

Airbnb on itse kommentoinut bisnesmallinsa sääntelyä puutteelliseksi. Lisähuomiota 

kaipaava asia on lyhytaikaisen majoitustoiminnan suunnittelun toimiminen yksityis-

asumuksissa. Tyypillinen lyhytaikainen majoituskohde sisältää selkeät kaupalliset toi-

minnot ja näihin on yhdistettävissä esimerkiksi hotellit, motellit, erilaiset palveluhuo-

neistot, aamiaismajoitus, maatilamajoitus tai retkeilijän majoitus. Yksityisen majoi-

tuksen tarjoaminen vierailijoille tai turisteille lyhytaikaiseen majoitukseen onkin hie-

man epävarmaa harmaata aluetta lupien kanssa. Tämä heikentääkin Airbnb:n tarjo-

amia selkeitä ja kasvavia hyötyjä paikallisille yhteisöille. Australian turistimajoituksen 

toimitusjohtaja taas on kommentoinut, että valtion ei tulisi valita markkinapaikan 

voittajia ja häviäjiä. Turvaten lyhyen aikavälin verkossa toimivien palveluiden kiinnit-

tymisen samaan kaupunkiin tulee hänen mukaansa palvelun noudattaa samaa kau-

pungin, valtion ja liittovaltion säädöksiä, kuten hotellisektorin. Australialaisen maan-

käyttö- ja rakennuslain vaatimusten mukaan tulee asunnon tarjoamiseksi sen täyttää 

tietyt turvallisuus- ja esteettömyysstandardit. Suurella osalla Airbnb vaihtoehdoista 

ei ole juurikaan tai ollenkaan julkisia turvallisuusohjeita, joita taas on tarjolla perintei-

sen majoituksen tarjoajilla. Jakamistalouden alustoille kohdennettua tarkistusta ja 

tutkintaa ei ole vielä Australian valtion tasolla tehty, silti on tunnistettu useita sään-

telynäkökulmia näille alustoille. Päähuolenaiheet näissä ovat kuluttajan turvallisuus 

ja -suojelu, yleinen viihtyvyys, verotus sekä epätasa-arvoinen asema vakiintuneisiin 

toimijoihin nähden. (Haylen 2015, 10–12.) 
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Australiasta Eurooppaan, Katalonian alueella on laillistettu heinäkuussa 2015 Airbnb 

ja sen kaltaiset palveluntuottajat. Asunnonvuokraamista Airbnb:n kautta ei helpo-

tettu vaan ennemminkin vaikeutettiin lakimuutoksella. Katalonialaisen vuokrananta-

jan tulee muun muassa kerätä veroja öistä, joina asunnossa on alustan välityksellä 

majoittuja. Majoituksen aikana ja ennen sitä vuokranantajan tulee asua kyseisessä 

asunnossa. Koko asunnon välittämistä varten tulee hankkia erillinen lisenssi ja asunto 

täytyy ilmoittaa matkailurekisteriin. (Haapala 2015.) Ranskassa taas lainsäädäntö an-

taa pääkaupungissa Pariisissa Airbnb:n vuokraisännän vuokrata kotiaan vain 120 päi-

väksi vuodessa. Ilmoituksessa tulee mainita rekisterinumero, jonka avulla voidaan 

tarkastaa, ettei päiväraja ylity. Vuonna 2018 voimaan astuneessa lainsäädännössä 

yritykselle annetaan 12 500 euron sakot laittomasta listauksesta. Pariisin kaupunki 

aikookin haastaa Airbnb:n oikeuteen 1000 laittoman vuokrakohteen mainostamisen 

johdosta, josta voi koitua Airbnb:lle 12,5 miljoonan euron korvauskustannukset. 

(Rose 2019.)  

Irlannissa otetaan käyttöön syyskuussa 2019 malli, jossa Airbnb:n kaltaisissa majoi-

tuspalveluissa majoittajalla saa olla vain yksi kohde tarjonnassa samaan aikaan. Tä-

män kohteen tulee olla majoittajan ensisijainen asunto eli tämän vakituinen koti. 

Tällä koitetaan ratkaista Irlannin asuntopulaa, saamalla asuntoja takaisin vuokra-

markkinoille. Malli otetaan käyttöön vain paikoissa, joissa tarve on kovaa. Samaan ai-

kaan luovutaan aiemmasta vuokra-ajasta, jossa vieras pystyi vuokraamaan asunnon 

90 päiväksi putkeen. Tämä maksimi varaus muuttuu 14 päivään eli kahteen viikkoon 

kerrallaan. Palvelun vuokranantajien tulee myös rekisteröidä välityksessä oleva 

asunto paikallisille viranomaisille. Sijoitusasuntojen listaamista palveluun vaikeute-

taan tai jopa lopetetaan tyystin, jotta asuntomarkkinoiden tilanne saadaan ehty-

mään. Samanlaista tapahtuu myös muualla. Amsterdamissa vuokraisäntä saa vuok-

rata asunnon Airbnb:n tai tämän kaltaisen toimijan kautta vain 60 päiväksi vuodessa. 

Torontossa on sama toimintamalli, kuin Irlantiin tulee, jossa vuokralle Airbnb:hen saa 

laitta vain ensisijaisen asunnon. Berliinissä on ennen ollut Euroopan tiukin kielto Air-

bnb:lle, mutta tilannetta on hieman löysätty. Nyt toiminta on luvanvaraista ja suh-

teellisen tiukkojen ehtojen myötä sallittu, mutta niiden rikkojalle voidaan määrätä 

100 000 euron sakot. (Halpin 2018.)  
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6.2 Sopimussuhde ja oikeusturva 

Jakamistalous perustuu lähtökohtaisesti sopimuksiin, joista yksinkertaisin ja välillä ai-

noa on palvelun tarjoajan ja käyttäjän välillä (Pieni jakamistalouden opas 2017, 4). 

Tällaiset sopimukset ovat kuluttajasopimuksia. Näistä syntyviä riitoja voidaan ylei-

sesti ratkaista sekä kuluttajariitalautakunnassa että tuomioistuimessa. (Hemmo & 

Hoppu 2006, luku 3 & 12.) Oikeudenkäynnit Airbnb:ta vastaan voidaan käydä vain Ir-

lannissa sijaitsevassa tuomioistuimessa eli Irlannin lainsäädännön mukaisesti. Kulut-

tajalla on silti oikeus oman maansa mukaiseen kuluttajansuojaan. Kun Airbnb haastaa 

kuluttajan, on oikeudenkäyntipaikka kuluttajan asuinvaltio. (Palvelun käyttöehdot 

n.d., luku 20.)  

Toimijoiden juridisiin oikeuksiin ja velvollisuudet perustuvat siihen, millaisessa sopi-

mussuhteessa he ovat. Tuleekin selvittää, onko kyseessä kahden elinkeinonharjoitta-

jan, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan vai kahden kuluttajan välinen sopimussuhde. 

(Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 11.)  

Vastuuperusteisiin vaikuttaa suomalaisessa oikeussysteemissä toimijan roolin lisäksi 

toiminnan luonne sekä tarkasteltava toimintasuhde. Toimintasuhteita jakamistalou-

den mallissa on kolme: alustan ja myyjän välinen toimeksiantosuhde, alustan ja osta-

jan välinen välitystoimintanormien muovaama suhde sekä myyjän ja ostajan välinen 

kauppasopimus. Sovellettavista säännöistä syntyy epävarmuutta, kun normaalit re-

laatiot esimerkiksi ammattimaisen ja muun palveluntarjonnan sekä kuluttajan ja tar-

joajan välillä hämärtyvät. Sopimussuhteen koskiessa useampaa toimijaa kuin nor-

maalisti roolit moninaistuvat. Jotta luottamus sekä oikeusvarmuus syntyisi eri suhtei-

den välille, tulisi yksityishenkilön sekä kyseessä olevan yrityksen tiedostaa itseään 

koskevat säännöt ja velvollisuudet. Uudenlaiset tilanteet edellyttävät säännösten 

uutta tulkintaa, joka voi aiheuttaa tulkintaristiriitoja toimijoiden kesken. (Jakamista-

louden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistarpeet 2017, 39–40.)  

Kuluttajan ja kuluttajan välinen kauppa (C2C tai P2P) on kahden yksityishenkilön vä-

lillä tapahtuvaa hyödykkeiden vaihtoa, joka tapahtuu yleisesti verkon välityksellä. 

Kaupankäynti verkossa voi tapahtua myös muilla tavoin, joista yleisiä on yritysten vä-

linen kauppa (B2B) ja yrityksen ja kuluttajan välinen kauppa (B2C). Eroavaisuutena 
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kuluttajien välisessä kaupankäynnissä on virallisen liiketoiminnan ja voittoa tavoitte-

levan yrityksen puuttuminen. Kuluttajien välinen kauppa mahdollistaa esimerkiksi 

vaikeasti löydettävien tuotteiden löytämisen helpommalla. Sen käyttäjät saavat mui-

takin etuja: ei tule välillisiä kustannuksia, ostajat löytävät tavarat suoraan kotisoh-

valla ja hakevat ne myyjän kotiovelta. Kuluttajien välisen kaupan palvelualustat saa-

vat tuloa komissiona. He yhdistävät kuluttaja myyjän ja kuluttaja ostajan, mutteivat 

kontrolloi ostotapahtumaa juurikaan muuten, esimerkiksi oikean tuotteen tai laadun 

osalta. Kuluttajien suosimilla alustoilla voi olla huijareita laadunvalvonnan puutteen 

myötä. (Rivera 2018.) 

Alustojen kanssa erityinen haaste lain soveltamisessa on niiden erilaiset oikeudelliset 

asemat, toimiessaan eri suhteessaan samaan aikaan. Alustat sopivat toiminnastaan ja 

sen vastuista luomalla keskinäisiä sopimuksia. Alustan oikeudellista suhdetta ei aina 

arvioida välittäjän roolina, vaikka se sitä tavoittelisikin. Alusta on aina täysin vas-

tuussa omien tarjoamiensa palveluidensa virheettömyydestä sekä laadusta. Kaupan 

osalta alusta voi kontrolloida sopimuksen syntyä, mutta se onko alustalla myyjän vas-

tuu kaupankohteen osalta, arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Yleisesti ottaen alusta 

toimii välittäjänä, johon saattaisi hyvin koskea kuluttajansuojalain 12 luvun 1 §:n mai-

ninta kulutushyödykkeen välittäjän vastuusta. Käyttäjiä suojellaan vahingonkorvaus- 

ja virhevastuilla, kun muiden toimijoiden väärä suoritus aiheuttaa taloudellisia mene-

tyksiä tai turvallisuuden heikentymistä. Yrityksen tulee huomioida tietyt lait, joita sen 

pitää noudattaa. Näihin luetaan kuluttajansuojalaki, kuluttajaturvallisuuslaki sekä yh-

denvertaisuuslaki. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja kehittämistar-

peet 2017, 40–44.) 

Jakamistalouden toimijat putoavat täysin passiivisten välitysalustojen sekä suorien 

palveluntarjoajien välimaastoon. Passiiviset viestintäalustat voivat poistaa listauksia 

palvelusta, eivätkä anna juurikaan ohjeita ilmoituksien sisältöön. Tällaisilla alustoilla 

ei ole työsuhdetta palvelualustan toimijan kanssa eikä taloudellista osuutta transak-

tiosta. Suorat palveluntarjoajat voivat muokata listan sisältöä ja kontrolloivat sitä 

sekä saavuttavat jokaisesta ostosta taloudellista hyötyä. Passiivisen välittäjän tai val-

vovan alustanmäärittelemisen tekee usein alusta itse valiten ”parhaiten vastaavan” 

vaihtoehdon, pyrkien pysyttelemään mahdollisimman passiivisena. Kriitikot kokevat 

alustojen toiminnan osuvan lähemmäs valvovan palveluntarjoajan kuin passiivisen 
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välittäjän asemaa. Ratkaisua ei ole löydetty, vaikka tämä status vaikuttaa alustan vas-

tuun sekä viranomaissäätelyn kannalta. (Katz 2015, 7–8.) Majoitusvälittäjän vastuun 

ollessa epäselvä puuttuvan ohjeistuksen sekä lainsäädännön myötä jää mysteeriksi 

myös välittäjän vastuu vuokranantajan sopimusrikkomuksen johdosta (Pieni jakamis-

talouden opas 2017, 18). 

Jakamistalouden ilmiöiden sovittaminen vanhahtavaa toimintaa tukevaan oikeussys-

teemiin koituu haasteelliseksi juridiselta kannalta. Sopimusoikeudelliset haasteet uu-

teen toimintamalliin liittyy sopimusvelvoitteisiin sekä oikeudellisteen asemaan palve-

lussa. Kuluttajien välisiin sopimuksiin kuuluu yksiytyisautonomian kunnioitus, jonka 

myötä julkinen valta ei kykene vaikuttamaan niihin. Sopijaosapuolet voivatkin järjes-

tellä keskinäisiä toimiaan sopimuksin, jonka myötä sopimusoikeudessa on kohdat so-

pimusvapaudelle sekä sopimussitovuus. Näiden myötä sopimuksen saa tehdä kuka 

tahansa, kenen kanssa haluaa ja haluamillaan ehdoilla. Näistä voidaan poiketa vaikka 

heikomman aseman suojan lisäämiseksi. (Päläs 2016.) 

Kuluttajien ja elinkeinonharjoittajien väliset sopimukset taas ovat hyvin säänneltyjä 

sopimuksia, ihan kuluttajan heikomman aseman aiheuttaman sopimusepätasapainon 

takia. Tämän vuoksi on luotu pakottavaa sääntelyä, jota ristiriidassa olevat ehdot 

väistyvät. Oikeudellisen aseman määrittely elinkeinonharjoittajaan ja kuluttajaan on-

kin siis tärkeää sopimusoikeudelliselta kantilta. Jakamistalouden toimijoiden asemia 

tulisikin jäsennellä paremmin oikeussuojan sekä turvallisuuden parannettavuuden ta-

kaamiseksi. Jakamistalous hankaloittaa myös sopimusdynamiikkaa ja sopimusraken-

teita, koska toiminta poikkeaa perinteisestä kahdenvälisistä sopimuksista, kun osa-

puolia alustalla on useampi kuin kaksi. Sopijaosapuolen oikeusasema ja oikeusturva 

hankaloituukin, kun palvelualustat eivät sijoitu hyvin niin sanotulle kaksiasianosais-

suhteelle, koska ovat toimivat monitoimijakontekstissa. Kuluttajat on otettu osaksi 

tuottajaketjua, joka tekee alustan sopimuskokonaisuuteen paikantamisesta haasteel-

lista. Kysymykseksi herää toiminnan kaupallisuus sekä se, sovelletaanko kuluttajan-

suojalakia vai ovatko yhdenvertaiset yksityishenkilöt sopimusosapuolina? Tällaiset 

modernit kumppanuusjärjestelyt lisäävät haastetta oikeudellisen aseman määrittä-

miseen, esimerkiksi palvelualustan ja sen asiakkaiden välisten oikeuksien ja velvolli-

suuksien selvityksen kanssa. Palvelualusta rinnastetaan joissain tapauksissa kuluttaja-
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sopimuksen elinkeinonharjoittajan asemaan, mutta toisinaan se koetaan vain toimin-

taa ylläpitäväksi tahoksi, joka ei ole sopimuksen osapuolena, eikä ole näin ollen elin-

keinonharjoittajan vastuuta. (Päläs 2016.)  

Jakamistaloudesta puuttuu oikeudelliset reunaehdot, mikä luo epävarmuutta sekä 

turvattomuutta kuluttajan näkökulmasta, hankaloittaen sopimuksen arviointia hyöty-

jen sekä riskien kautta. Näitä reunaehtoja luotaessa tulee suorittaa ennakointia uusia 

moniulotteisia oikeudellisia ongelmia kohtaan. Lainsäädännössä tulee huomioida in-

novatiivinen elinkeinon vapauden toimintamalli ajatuksena eri tahojen turvaaminen. 

Pelisäännöt tulee luoda niin, ettei toimintaa rajoiteta tai hankaloiteta. Tavoitteena 

tulee olla sen sijaan velvollisuuksien ja vastuun selkeyttäminen tahojen välille. Jotta 

säännöt saataisiin luotua, tulee eri sidosryhmien olla yhteydessä alustan toimijoiden 

kanssa. (Päläs 2016.)   

Rämön (2018) artikkelissa puhutaan kotivakuutuksesta ja sen kattavuudesta, jossa 

Ifin tuotepäällikkö Henrik Rantanen kommentoi asiaa sanoen, että kotivakuutus on 

tyypillisesti voimassa lyhytaikaisen majoitusvuokrauksen aikana. Hänen mukaansa se 

kattaa yleisesti irtaimiston ja asunnon sisäpinnat, mutta suosittelee tarkastamaan va-

kuutuksen korvaustason sekä -ehdot. Asunnon vakuutuksen omistajan tulee kuiten-

kin ilmoittaa vakuutusyhtiölle ennakkoon asunnon vuokrakäytöstä tai vakuutusyhtiö 

voi vahingon sattuessa periä omavastuun tuplana. Kotivakuutukseen sisältyvä yksi-

tyishenkilön oikeusturva ei kata ansiosidonnaisesta toiminnasta syntyviä mahdollisia 

riitatilanteita, joka kaikkien kodinvuokraajien tulee huomioida. Oikeusturvavakuutuk-

sen avulla voidaan kattaa tätä riitatilanteiden vakuutuskuilua. (Mt.)  

Rämö (2018) on haastatellut myös vakuutus- ja rahastoneuvonnan FINEn jaostopääl-

likköä Tuomas Siiralaa. Hän suosittelee asukasta tarkastamaan kotivakuutuksensa, 

koska jostain laajoistakin kotivakuutuksista puuttuu varkauksien varalta vakuuttami-

nen. Vakuutusyhtiöt rajaavat pois korvauspiiristään tapaukset, joissa asuntoon luvalla 

päästetty ihminen tekee varkauden. Asunto onkin hyvä vakuuttaa vuokranantajan 

vakuutuksella ihan vain mahdollisten ilkitöiden varalta. (Mt.) Yleisesti ratkaiseva koti-

vakuutuksen korvaamisperuste on se, onko Airbnb majoittuja tehnyt tuhoa tahallaan 

vai olisiko tapahtuneet vahingot voineet sattua kelle vaan. Tahallisuus ja varkaus ovat 

kotivakuutuksen kattavuuden ulkopuolella. Jos asunnon omistajalla on vuokralainen, 



55 
 

 

joka on laittanut asunnon Airbnb:hen, on irtaimisto tietenkin vuokralaisen vakuutuk-

sen alaisena. Markkinoilla on myös tarjolla esinevakuutuksia, joilla voi vakuuttaa ar-

vokkaamman esineen yksikseen. (Palmén 2019.)  

Yleisesti ottaen Rämön (2018) haastatteleman vakuutus- ja rahastoneuvonnan FINEn 

jaostopäällikköä Tuomas Siiralan mielestä takuuseen tulee suhtautua varautuneesti, 

rajoituksia on valtavasti (joka nähdään myös opinnäytetyön kappaleessa majoitusta-

kuun ehdot), määräaika lyhyt (30 päivää, kuten aiemmin työssä mainittu) sekä toteu-

tustapa hyvin byrokraattinen. Erimielisyydet ratkaistaan välimiesoikeudessa ulko-

mailla, ehtojen mukaisesti. (Mt.)  

Työ- ja elinkeinoministeriö on tehnyt oppaan kotimajoitusta tarjoavalle, jossa on kir-

joitettu vuokranantajalle ohjeita, joita suositellaan noudatettavan. Tehdessä ohjetta 

on huomioitu, että vaikka kotimajoitus luokitellaan satunnaiseksi toiminnaksi, olisi 

vuokranantajan hyvä olla tietoinen alakohtaisesta (matkailu- ja ravintola-ala) lainsää-

dännöstä. Suositeltavaa on ottaa majoittujan yhteystiedot ylös molemminpuolisen 

turvallisuuden ja luottamuksen varmistamiseksi. Vaikka ammattimaisen majoitustoi-

minnan laki ei sääntele satunnaista kotimajoitusta, eikä matkustajailmoitusta näin ol-

len ole pakollista tehdä, on yhteystiedot vuokranantajalle eduksi, jos asunnossa sat-

tuu jokin ongelma. Turvallisuus on hyvä huomioida tarkastamalla palovaroittimien 

toimivuus, pitää alkusammutuskalusto saatavilla sekä poistumisreitit selkeinä. Kotiva-

kuutuksen suositellaan olevan kattava, ilmoittaa isännöitsijää toiminnasta sekä 

vuokra-asunnossa huomioida, että lupa asunnon omistajalta on saatu toiminnalle. 

(Ohjeita kotimajoitusta tarjoavalle 2016, 2–8.) 

Sopimuksien lähtökohtana on sen sitovuus suomalaisessa sopimusoikeudessa (Pieni 

jakamistalouden opas 2017, 10). Airbnb:n sopimusehdot tulevatkin tässä kohtaa tar-

kasteluun kuluttajien oikeussuhdetta tarkastellessa. Palvelun käyttöehdoissa (n.d., 

luku 1.2) todetaan, että varaus syntyy varaajan ja varauksen vastaanottajan välille, 

eikä Airbnb ole mukana tästä sopimuksesta. Näin ollen Airbnb ulkoistaa itsensä tästä 

sopimussuhteesta. Kuluttajansuojalain (38/1978) 12 luvun 1 §:n koskee kulutushyö-

dykkeiden välittäjän vastuuta. 
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Nykyinen sääntely ei täysin sovellu jakamistalouden toimijoihin, sillä varsinaisesti so-

pimusosapuolina palvelussa ovat kuluttajat. Kuluttajien välisiä riitoja ei voida rat-

kaista maksuttomassa ja riskittömässä Kuluttajariitalautakunnassa, vaan yksityishen-

kilöiden väliset riidat selvitetään tuomioistuimessa. Pienimpiä kuluttajien välisiä rii-

toja ei kuitenkaan kannata viedä tuomioistuimeen saakka, koska käsittelyn hinnaksi 

tulee 1000–10 000 €. Yleissääntönä toimii, ettei alle 20 000 euron riitaa kannata 

viedä tuomioistuimen käsittelyyn saakka. Välittäjäalusta tarjoaa apua riitatilanteissa, 

joten siihen kannattaa myös olla yhteydessä. Sopimusoikeudelliselta kannalta yksi-

tyishenkilöiden väliset sopimussuhteet toimivat hyvin. (Pieni jakamistalouden opas 

2017, 4–5.) Kuluttajien väliseen kauppaan jakamistaloudessa sovelletaan kauppalakia 

(355/1987). Myös lojaliteettiperiaate, laki varallisuusoikeudellisista oikeustoimessa 

(228/1929) sekä sopivuussitovuus heidän keskeisiä sopimuksiaan kohtaan koskevat 

tätä vertaisten välistä kauppaa. (Jakamistalouden säädösympäristö – Haasteet ja ke-

hittämistarpeet 2017, 42–43.) Perustuslain (731/1999, 21 §) mukaan jokaisella on oi-

keus oikeusturvaan.  

7 Johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää jakamistalouden globaalin toimijan Airbnb:n 

asemaa Suomessa lainsäädännölliseltä sekä käyttäjien aseman kannalta. Jakamista-

louden oikeuslähteiden ja sopimuksen sisällön ensisijainen lähtökohta on lainsää-

däntö, jonka myötä tutkimuksessa lähdettiin tarkastelemaan, mitä suomalainen lain-

säädäntö sanoo jakamistalouden toimintamalleista. Tästä uudesta talouden toimin-

tamallista ei lainsäädännössä sanota mitään suoraan. Myöskään yritystä koskevaa 

tuomioistuinpäätöstä ei löydy suomeksi tai englanniksi. Netistä löytyy kyllä monia 

klikkiotsikoita, joissa joku on haastamassa Airbnb:n oikeuteen, mutta mitään virallista 

päätöstä ei ole löydettävissä. Tuloksissa on muutama juristien kirjoittama artikkeli ai-

heesta, mutta kukin heistäkin suhtautuu asiaan varauksella, koska mitään virallista ei 

todella aiheesta löydy. Koska Suomesta ei löydetty sääntelyä, on tutkimuksessa tar-

kasteltu muutaman esimerkin myötä, miten sääntelyä toteutetaan maailmalla. Tulok-

sia analysoitiin ja ne on jaettu erilaisiin teemoihin, joiksi on valittu sääntelyn hyödyt 

sekä -haitat sekä käyttäjän asema ja turva.  

Sääntelyn haitat 
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Kuten aiemmin työssä mainittu, Katainen (2016) pitää toiminnan helppoudesta ja ris-

kittömyydestä tässä yrittäjämäiseen toimintaan rinnastettavasta toimintatavasta. 

Haapalan (2015) artikkelissa viitataan Airbnb:n omaan painotukseen siitä, että sen 

vuokranantajat ovat tuiki tavallisia ihmisiä eivätkä yrittäjiä, vaikka osa toimiikin am-

mattimaisesti (Mt). Kysymys piileekin siinä, loppuuko Airbnb:n noususuuntainen ke-

hitysputki, jos sääntelyä lisätään? Toiminnan aloittamisen matala kynnys häviää, jos 

sääntelyä on paljon. Saatavan lisätienestin edut katoavat, jos verotuskäytänteitä sekä 

byrokratiaa lisätään.   

Monissa kaupungeissa on viime aikoina lisätty tai lisätään sääntelyä, mutta tuloksia ei 

ole hirveämmin vielä saatavilla. Halpin (2018) mainitsee artikkelissaan aiemmin mai-

nittujen Toronton ja Islannin sääntelymallin lisäksi Vancouverin, jossa otetiin saman-

tyylinen sääntelymalli käyttöön. Sääntelyn astuessa voimaan kaupungin listausten 

määrä palvelussa tippui 6 600 miltei puoleen 3 742. (Mt.) Suomessa on kuitenkin 

huomattavasti vähemmän majoituskohteita, kuin Pariisin tai Vancouverin kaltaisissa 

suurkaupungeissa. Jos säädellään esimerkiksi samanlailla, kuin Irlannissa, että majoi-

tuskohteen on oltava majoittajan koti, tippuu kohdetarjonnasta pois kaikki kesämö-

kit, mikä ei ole hyvä ratkaisu, koska useat turistit haluavat kokea Suomen luonnon-

helmassa. 

Esimerkiksi Helsingissä on kallis majoittua, kun tarjolla on neljän tai viiden tähden ho-

telleja, eikä kuin muutama hassu hostelli. Turistit pystyvätkin majoittumaan edulli-

semmin ja joskus myös hieman etäämpänä keskustan sykkeestä, joka siirtää asiak-

kaita pienempien yrittäjien luokse. Tunnelma on myös erilainen ja joidenkin turistien 

mieleen paremmin soveltuva verrattuna vilkkaaseen kaupunginkeskustaan. (Haapala 

2015.) Markkinat ovatkin monimuotoistumassa uusien toimijoiden uudistaessa toi-

mintakenttää ja tuomassa uusia vaihtoehtoja ja lisää tarjontaa hyvin konservatiivi-

seen toimintaympäristöön. Kerätyn dokumenttiaineiston perustella voidaankin to-

deta, että kilpailua alalla on kaivattu. Hotellit ovat hallinneet alaa vuosia ja hintakil-

pailua ei ole ennen ollut. Monet matkailijat haluavat kokea mahdollisimman autentti-

sen matkustuskokemuksen ja Airbnb:n kaltainen majoitustapa antaakin turistien ma-

joittua kuin paikalliset.  
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Uusien palveluvaihtoehtojen voidaan todeta olevan kansalaisille eduksi. Jakamista-

louden toimintamalli tarjoaa uusia mahdollisuuksia start upeille, työttömille, opiskeli-

joille ja alustan kylkeen syntyy jatkuvasti uusia yrityksiä, jotka hyödyntävät alustan 

käyttäjien mukavuudenhaluisuutta, tarjoten vaikka siivouspalveluja. Jokainen saakin 

hyödyntää omia kykyjään täysin uudella tavalla.  

Luottamusta uusiin liiketoimintamalleihin ei synny, jos lupavaatimukset, lakisääteiset 

vastuukysymykset sekä verovelvoitteet eivät ole kuluttajalle selviä. Luottamuspula 

aiheuttaa sitä, ettei palveluita käytetä. (Katainen 2016.) Suurin osa arkielämän toi-

mista perustuu luottamukseen, jota moni ei tule ajatelleeksi. Joka päivä tulee luottaa 

esimerkiksi bussikuskiin, lounastyöntekijään, parturi-kampaajaan sekä opettajaan. 

Nämä kaikki toimijat ovat kuitenkin ammattilaisia, mutta harvoin ensinäkemältä pys-

tyy tekemään havaintoa, ovatko he vasta-alkajia vai konkareita. Airbnb:n palvelujär-

jestelmä kuitenkin antaa käyttäjälle näköalakentän tähän ongelmaan. Kokemukset ja 

palautteet kohteesta näkyvät jo varausta tehdessä sekä käytön jälkeen isäntä voi an-

taa arvion vieraasta. Itsesääntelyjärjestelmä, jota Airbnb käyttää luoden palautteiden 

avulla luotettavuutta käyttäjilleen ja koko toiminnalle, on koettu toimivaksi. Doku-

menttiaineiston pohjalta huomataan myös, että liiallinen sääntely tekee toiminnalle 

hallaa, voiden katkaista toiminnan kehityksen ja kasvun. Sääntelyn ollessa liian tiuk-

kaa, voi kilpailun häviävä osapuoli kadota kokonaan markkinoilta. Myös tarjonnan ka-

ventuessa, tarjonta ei kohtaa enää kysyntää. Majoitustarjonnan laajuus on ollut hyvä 

kilpailuetu hinnan lisäksi ja vaihtoehtojen vähentyminen laskee kuluttajien odotuksia, 

heikentäen kuvaa palvelusta.  

Käyttöoikeustaloudessa hyödynnetään ylimääräresursseja, luoden tyhjän panttina 

olevasta pääomasta valuuttaa, eikä markkinoilla tarvitse olla läsnä. Alusta siis hoitaa 

aktiivisen myyntityön käyttäjän puolesta, käyttäjälle sillä hetkellä tarpeettomasta 

omaisuudesta. Resursseja hyödyntämällä ei tarvitse hankkia uutta ja kuluttaa. Lyhyt-

aikaisessa majoitustoiminnassa ei tarvitse hankkia itselleen uutta loma-asuntoa maa-

ilmalta tai mökkiä Suomesta, kun toivotun kohteen vuokraus onnistuu kätevästi halu-

tulle ajanjaksolle Airbnb:n alustan kautta. Näin ei tarvitse itse ostaa tonttia, kaataa 

puita ja rakentaa unelmien rantasaunaa, vaan säästetään arvokkaita luonnonvaroja 

vuokratoiminnalla. Toiminnan tarkoitusperän ollessa hyvä, voidaan olettaa toiminnan 

olevan taka-ajatuksetonta, viatonta lisätienestiä. 
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Sääntelyn hyödyt 

Lyhytaikaiset majoituspalvelut laskeutuvat lainsäädännölliseltä kantilta tuntematto-

malle maaperälle. Nykyinen säädösympäristö ei palvele alustataloutta, ollessaan liian 

vanhanaikainen uuteen toimintakenttään nähden. Toimijoiden uudenlainen rooli so-

pimussuhteessa ei sovellu olemassa olevaan lainsäädäntöön. Maran lausunnossa ja-

kamistalouden selvitysluonnoksesta (2017) on valittu valideja toiminnan haasteita, 

joiden selättäminen on tärkeää sääntelyä kehitellessä. Haasteet on jaettu viiteen 

pääongelma-alueeseen. Näitä ovat: tiedonpuute alustan toiminnasta, yksityisen ja 

ammattimaisen toiminnan rajanveto, epäselvyydet verotuksessa, vastuiden epäsel-

koisuus sekä määräysten, kuten terveydensuojelun, turvallisuuden ja rakentamisen 

puute. (Mts. 4–5.) Kataisen (2016) mukaan sääntelyä tarvitaan, mutta vain sen ver-

ran, että niiden avulla suojataan palvelunkäyttäjien turvallisuus sekä yleinen etu. Ja-

kamistaloutta tulee kuitenkin ajatella tavallisten toimitapojen lisänä, eli sitä tulisi lin-

jata samalla sääntelyllä, kuin olemassa olevia. (Mt.)  

Voidaan huomata tuloksissa nostetuista Rovaniemen ja Helsingin kantelutapauksista 

eri paikkakuntien eroavaisuudet toimintaa kohtaan. Rovaniemellä toiminta sai jat-

kua, mutta Helsingissä toiminta lopetettiin uhkasakon nojalla. Tällaisen ei tulisi olla 

mahdollista, vaan samanlaiset pelisäännöt tulisi olla kaikilla Suomessa.  

Sääntelyn ei tahdota myöskään olevan yhdenkään viranomaistahon autonominen 

teos, vaan kaikkien asianomaisten viranomaisten yhteistyöllä koottu kokonaisvaltai-

nen säännös. Myös alustan panosta tähän yhteistyöhön kaivataan, esimerkiksi alus-

tan pitäisi toimia yhteistyössä veroviraston kanssa, jotta verovelvollisuudesta menisi 

suoraan tiedot verotoimistolle. Nykyinen toimintatapa, jossa jokaisen tulee itse lä-

hettää verohallinnolle ilmoitus satunnaisesta majoitustoiminnasta saamansa tulot, 

on vanhanaikainen. Myös viranomaiset, kuten poliisi, saattavat joskus tarvita matkus-

tajien tietoja, jonka myötä Airbnb:n tulee olla yhteistyökykyinen poliisin kanssa, esi-

merkiksi jos käyttäjää epäillään rikoksesta.  

Lainsäädännöllisesti kumpikaan laki majoitus- ja ravitsemustoiminnasta tai laki asuin-

huoneiston vuokrauksesta ei päde täydellisesti toimintaan. Kumpaakaan lakia ei ni-

mittäin sovelleta kotimajoitukseen. Majoitustoiminnalle suunnattu laki on hyvin 
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tiukka jo itsessään, kuten huomataan tarkasti määritellystä pakollisesta matkustajail-

moituksesta, jossa on suurin piirtein kaikki samat tiedot, kuin mitä pitää täyttää myös 

hotellivarauksen tehdessä. Matkustajailmoitus pitää kuitenkin aina tehdä paperisena, 

koska se tulee allekirjoittaa paikan päällä ja hotellin pitää arkistoida se vuodeksi. Säh-

köinen tietokanta olisi tässä hyvä ratkaisu, mutta sen ongelmana on turvallisuus ja 

henkilövarmenne. Dokumenttien pohjalta yleisesti ajatellaan, että sääntelyn tulisi 

olla sama kaikille saman alan ammattimaisille toimijoille. Näin estetään kilpailun vää-

ristyminen.  

Katz (2015, 20–21) kertoo, että toiminta on myös jossain maissa täysin kielletty, 

mutta kieltojen toimivuus on heikkoa. Suomen kaltaisessa pienessä toimintaympäris-

tössä tällaisen täyskiellon asettamista ei koeta kannattavaksi, koska missään doku-

mentissa ei ole nostettu sitä edes vaihtoehdoksi. Kiellon tulee aina olla vain viimei-

nen vaihtoehto ja tutkimuksessa ei koeta kiellon olevan aiheellinen. Jotta käyttäjä voi 

listata useamman kuin yhden kohteen palveluun, tulee tämän pyytää alustalta lupa 

(Palvelun käyttöehdot n.d., luku 7.2). Tämän myötä lisenssin tai luvan hakemisen li-

sääminen osaksi sääntelyä kuulostaa hyvin monivaiheiselta hakuprosessilta, joka var-

masti saa potentiaaliset vuokraisännät pysymään loitolla.  

Haylen (2015) kertoo, että New South Walesissa on käytössä toimintatapa, jossa 

kuka tahansa voi ilmoittaa maa- ja ympäristökeskukselle, jos lyhytaikainen majoitus-

toiminta on lainvastaista, haitannut muita asukkaita tai jopa saanut useita valituksia. 

Osa toiminnasta vaatiikin suostumuksen neuvostolta. (Mt. 8–9.) Suomessa puuttu-

miskeinot ovat paljon vaivalloisemmat: yhtiökokouksen yksimielinen päätös tai asun-

non hallintaanotto (Forsblom 2018). Sääntelyn luojien tulisi miettiä, ovatko nämä riit-

tävät keinot puuttua häiritsevään toimintaan. Dokumenttien pohjalta nämä keinot 

koetaan vaikeiksi ja monet kaipaavat parempia tapoja puuttua haitalliseen toimin-

taan. 

Dokumenttiaineiston pohjalta voidaan päätellä, että sääntelyä kaivataan ja sen luo-

minen täytyy aloittaa erottamalla toisistaan ammattimainen ja ei-ammattimainen 

toiminta. Jo tämä erotus auttaa muovaamaan toiminnan luotettavuutta. Erotuksessa 

tulee käyttää apuna toiminnan luonnetta, luoden kynnysarvot, jotka täyttämällä am-

mattimaisuus muodostuu. Arvoiksi voidaan dokumenttien pohjalta valita toiminnan 
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laajuuden, oheispalvelutarjonnan sekä taloudellisen tuloksen. Taloudellisen tulok-

seen ammattimaiseen arviointiin voitaisiin luoda eri paikkakunnille arvoasteikko, 

jonka avulla otettaisiin huomioon erilaiset vuokratasot eri paikkakunnilla. Matalan 

vuokratason alueilla ammattimaisen toiminnan voisi rajata alv-rajalla (10 000 €), 

mutta isoissa kaupunkikeskuksissa, kuten Pääkaupunkiseudulla Turussa ja Tampe-

reella ammattimaisuuden tuloraja saisi olla korkeampi paikkakunnasta riippuen. Toi-

minnan laajuuden kynnysarvoksi on todettu kohteiden määrän olevan hyvä kuvaaja. 

Jos isännällä on yhdestä kahteen kohdetta, jotka eivät ole jatkuvasti tarjonnassa, voi-

daan toiminta laskea satunnaiseksi, ei-ammattimaiseksi toiminnaksi. Näin ei rajata 

kesämökkejä pois tarjonnasta. Oheispalvelujen, kuten vaikka aamiaistarjoilun ja kau-

punkikierroksien tai -opastuksien tarjoaminen, kääntävät toimintaa ammattimaisen 

toiminnan puolelle. Oheispalvelujen seuranta voi olla kuitenkin hankalaa, jonka 

myötä helpommiksi kynnysarvoiksi voidaan valita dokumenttien pohjalta tulos ja laa-

juus. Markkinoiden toimintaa tulisi yhtenäistää, joka on mahdollista myös helpotta-

malla hotellien toimintaa eli karsimalla ylimääräistä sääntelyä alan toimijoiden lain-

säädännöstä. 

Aineiston pohjalta voidaan todeta, että sääntelyä tarvitaan. Sääntelyn tarpeen lähtö-

kohtainen syy on selkeyttää velvollisuuksia ja vastuita kotimajoitustoiminnassa. Ly-

hytaikaista majoitustoimintaa koskevaa sääntelyä ei tällä hetkellä ole. Tämän hetki-

nen tilanne vaikuttaa pelisäännöttömältä miinakentältä. Toiminnan reunaehtoja ei 

tunnisteta, roolit ovat levällään ja tulkinta vaihtelee. Airbnb:n ehdot auttavat kulutta-

jaa tällä hetkellä parhaan mukaan. Niissä kuitenkin ohjeistetaan ensimmäiseksi tar-

kistamaan oman maan sääntelyn toimintaa kohtaan, mikä ei ole mahdollista Suo-

messa, koska sääntelyä ei löydy.  

Kuluttajansuojalain luvussa 10 puhutaan aikaosuuksista sekä pitkäkestoisista loma-

tuotteista olisi erinomainen paikka, jos halutaan lisätä Airbnb:n toimijan sääntely jo 

olemassa olevan sääntelyn osaksi, eikä luoda uutta. Tässä tapauksessa tulee alustalle 

määrittyä luvun 12:1 § koskeva välittäjän vastuu. (Kuluttajansuojalaki 38/1978.) Li-

säämällä Airbnb:n kaltainen toimija osaksi kyseistä lukua, voi tämän luvun säännös-

ten myös ei-ammattimaisia toimijoita. Näin vältyttäisiin siltä, että satunnaista toimin-

taa ei säädellä ollenkaan, mutta ammattimaisen toiminnan sääntelyä lisätään. Tämän 
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luvun lisääminen Airbnb toimintaa koskevaksi ei kuitenkaan poissulje lisäsääntelyä 

ammattimaiselle toiminnalle. 

Käyttäjän asema ja turva 

Koska kotimajoituksen tarjonnasta ei ole olemassa erillistä lainsäädännöllistä ohjetta, 

sovelletaan siihen sopimusoikeuden toimintaperustaa (Pieni jakamistalouden opas 

2017, 18). Airbnb:n käyttäjän tulee olla yli 18-vuotias ja rekisteröitynyt palveluun, 

mutta yritys ei tarkista näitä tietoja (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 2). Tämä tarkoit-

taa sitä, että Hotrecin (Lausunto jakamistalouden selvitysluonnoksesta 2017) toi-

voma rekisteröintitieto viranomaisille ei ole edes mahdollista, koska palvelu ei tar-

kasta virallisesti henkilön taustoja. Se, ettei majoittujia tunnisteta EU:n säännösten 

mukaisesti, on osavaikuttaja turvallisuuteen liittyvissä puutteissa. (Mt. 6.) 

Virallisesti sopimusoikeudessa pätee sopimusvapaus, jonka myötä sopijakumppanin 

saa itse valita (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto ja Valtonen 2015, 115). Koska Air-

bnb sanoo ehdoissaan (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 7.1), ettei ole osana varaajan 

ja vastaanottajan välille syntyvää sopimusta, voiko suomalainen sopimusvapaus toi-

mia, kun sen perustana on valinnanvapaus sopimuskumppanista. Vieras saa tietenkin 

suorittaa jonkinmoisen valinnan kohteen perusteella, mutta vuokranantaja ei tiedä 

ollenkaan, millainen henkilö tämän asuntoon tulee majoittumaan. Monissa asunnon-

vuokraus ilmoituksissa kuitenkin vuokranantajat kirjoittavat, että haluavat tulevan 

asukkaansa olevan tupakoimaton, lemmikitön ja luottotietoinen. Lyhytaikaisessa ma-

joitustoiminnassa tätä ei kuitenkaan vuokranantaja saa selville ollenkaan. Airbnb:n 

omalla keskustelupalstalla tapahtuu vieraan ja majoittajan vuoropuhelu, jossa kes-

kustelussa näkyy vain ihmisen nimi. Kaikki lisätiedot toisesta välitetään keskustelussa. 

Tämä on hyvin ristiriidassa lakiin majoitus- ja ravitsemustoiminasta (308/2006, 6 §), 

jossa todetaan, että majoitusliikkeiden on pakollista tehdä matkustajailmoitus erit-

täin tarkkojen yhteystietojen kera.  

Hemmo ja Hoppu (2006, luku 7) puhuvat tiedon asymmetriasta, jolloin molemmilla 

sopimuskumppaneilla ei ole sopimuksesta samanlaista tasa-arvoista käsitystä. Air-

bnb:n tapauksessa voidaan kokea tiedon olevan asymmetriassa suomalaisen kulutta-

jan kannalta. Ehtoja ei nimittäin ole käännetty ollenkaan Suomen kansalaisen äidin-

kielelle. Vain otsikot on käännetty, mutta pieni ja vaikeaselkoinen sopimusprintti on 
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saatavilla vain englanniksi. Tästä syystä tapahtuu varmasti paljon väärinkäsityksiä. 

Hemmo ja Hoppu (2006, luku 7) kertovat myös epäselvyyssäännöstä, jossa vakiosopi-

muksista löytyvät kuluttajille epäselvät kohdat tulkitaan laatijapuolen vahingoksi. 

Tämä teoriassa tarkoittaisi sitä, että jos kääntämisessä tapahtuisi jokin väärinymmär-

rys olisi se Airbnb:n tappioksi katsottavaa. Lojaliteettiperiaatteen mukaan sopimus-

kohdat, jotka ovat tiedotta osapuolelle edunmukaisia, tulee oikaista tai informoida 

tälle osapuolelle (Karttunen, Laasanen, Sippel, Uitto & Valtonen 2015, 118). Yrityksen 

tulisikin ilmoittaa paremmin muun muassa majoitustakuusta, mutta saada selkeästi 

kerrottua, mitä tästä takuusta on poissuljettu. Kaikki ehtojen antama tieto tulisi 

kääntää suomen kieliseksi.  

Dokumenttiaineistosta voidaan havaita, että lyhytaikaiselle majoitustoiminnalle kai-

vataan rajanvetoa ammattimaisen ja ei-ammattimaisen toiminnan välille. Tämä on 

tärkeä myös sopimusoikeudellisesta näkökulmasta. Jos toiminta on ammattimaista, 

on vuokranantaja rinnastettavissa pienimuotoiseen yrittäjään eli liiketoimintaa har-

joittavaan toimijaan. Ammattimaisessa toiminnassa kuluttajansuoja pätisi, koska toi-

nen on korkeammassa asemassa, eikä kuten nykytilassa, jossa molemmat osapuolet 

määritellään kuluttajiksi eli samantasoisiksi toimijoiksi vastuukysymyksissä. Airbnb:n 

käyttöehdoissa (N.d., luku 20), todetaan kuluttajalla olevan oikeus oman asuin-

maansa mukaiseen kuluttajansuojaan. Tämän ehdon toteutumisesta ei ole näyttöä. 

Vakiosopimuksissa yleisesti Suomen kuluttajansuojalaki suojaa aina kuluttajaa (Suoja-

nen, Savolainen, Korte & Vanhanen 2015, 81–82). Kun kyseessä on kuitenkin Air-

bnb:n (Palvelun käyttöehdot n.d., luku 1.2) mukaan varaajan ja vastaanottajan välille 

syntyvä, Airbnb:n ulkoistava sopimus. Monesti kyseessä onkin kaksi yksityishenkilöä 

eli kuluttajaa, jonka myötä kuluttajansuoja ei onnistu samanarvoisien henkilöiden vä-

lillä, vaan tulisi soveltaa kauppalakia. Kauppalaki (355/1987, 1–2§) käsittelee tavaran 

kauppaa ja vaihtoa, joka ei ole täysin sama asia kuin palvelut. Koska tarjolla ei ole 

näyttöä siitä, miten kotimajoitusta sovelletaan kauppalain mukaan, on kuluttajan so-

pimuksellisen aseman arviointi haastavaa. 

Välittäjän vastuusta hieman sivuttiin tässä kappaleessa jo. Kuluttajansuojalaissa 

(38/1978, luku 12) on puhuttu aiheesta. Alustan tulee ilmoittaa toimivansa vain välit-

täjänä sopimuksessa. Tilanteessa, jossa toinen osapuoli on elinkeinonharjoittaja, ra-

jautuu alustalle vain välittäjän vastuu. Alustalla tulee aineiston mukaan täysi myyjän 
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vastuu tilanteessa, jossa osapuolet ovat kuluttajia. Tästä ei ole myöskään näyttöä 

olemassa. Dokumenttien pohjalta havaitaan alustan vastuun olevan epäselvä. Tällä 

hetkellä alusta saa itse päättää noudattaako alakohtaista (matkailu- ja ravitsemisala) 

lainsäädäntöä. Alusta pyrkii olemaan passiivinen välittäjä, mutta monien kriitikoiden 

mielestä toiminta vastaa enemmän valvovaa palveluntarjoajaa. Valvontaa toteutta-

villa on suurempi vastuu sekä enemmän viranomaissääntelyä. On eri asia olla toimin-

taa vain ylläpitävä, kuin elinkeinonharjoittajan asemassa kuluttajasopimuksessa. 

Tämä aseman määritelmä vaikuttaa vahvasti oikeussuhteeseen vuokraisännän ja vie-

raan välillä, jonka myötä sen selventäminen on ehdottoman tärkeää. Airbnb vaikut-

taa aineiston perusteella jokseenkin valvovalta palveluntarjoajalta. Ehdoissa on tois-

tuvasti havaittavissa, että Airbnb ei ole velvollinen, mutta sillä on oikeus, vaikka pois-

taa listauksia tai muokata sisältöä. Onkin vaikea määritellä, onko alusta passiivisinen 

välitysalusta vai suora palveluntarjoaja, mutta tämä päätös ei saisi olla alustalla itsel-

lään, kuten se nyt tuntuu olevan. Alustalla on täysi vastuu omista maksuja koskevista 

palveluistaan.  

Sopimussuhteen muodostuminen riippuu paljolti tästä alustan vastuun laajuudesta. 

Jos alustalle todetaan myyjän vastuu, on se elinkeinonharjoittajaan verrattavassa 

asemassa. Tällöin muiden osapuolien pitää olla kuluttajaan verrattavassa asemassa, 

eikä alustan itse määrittelemä vastuuvapaus sopimussuhteessa päde. Kaupan osalta 

alustalle todetaan myyjän vastuu tapauskohtaisesti. Koska alustan vastuuta ei ole 

yleisesti määritelty, vaan se päättää sen itse, ei sopimussuhteesta voida virallisesti 

sanoa mitään. 

Suomen perustuslaissa (731/1999, 18 §, 21 §) todetaan elinkeinovapaudesta sekä oi-

keusturvasta kaikilla kansalaisilla. Oikeusturvan voidaan todeta olevan kotimajoituk-

sen osalta heikko. Oikeudellisen avun saanti on hankalaa, kun kyseessä on toisen ku-

luttajan kanssa tehty sopimus. Kuluttajien väliset riidat ratkaistaan vain tuomioistui-

messa, josta haetaan oikeusturvaa viime kädessä, käsittelyn korkean hinnan takia. 

Alusta auttaa tarpeen mukaan sovittelussa, sen omassa sovittelukeskuksessa. Kun rii-

dat ovat kuluttajan ja yrityksen välillä, Airbnb:ta vastaan käytävät käsittelyt pidetään 

kaikki Irlannissa. Jos Airbnb taas haastaa kuluttajan, pidetään nämä käsittelyt käyttä-

jän kotimaassa. Kuluttajariitalautakunta auttaa myös näissä kuluttajan ja yrityksen 

välisissä riita-asioissa. 
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Vuokranantajan kannattaa ennakoida omaisuutensa turvaamista kotivakuutuksen 

avulla. Dokumenttiaineiston kautta huomataan, että kotivakuutuksen kattavuus tu-

lee tarkistaa huolella ja ilmoittaa vakuutusyhtiöönsä lyhytaikaisen majoitustoiminnan 

aloittamisesta. Oikeusturvavakuutuksien ottamisella voidaan kattaa riitatilanteista 

koituvat oikeuskulut, jotka eivät kuulu kotivakuutuksen korvauspiiriin. Esinevakuu-

tuksin voidaan vakuuttaa jokin tietty arvokas ja tärkeä esine, joka voi olla kotimajoi-

tustoimintaa harjoittavalle viisasta. Majoitustakuun ehdoista nimittäin huomataan 

takuun ylärajan olevan korkea (1 000 000 $), mutta tämän poissulkevan suuren mää-

rän omaisuutta (Majoitustakuu n.d., luku 1–3). Vuokranantajan kannattaa ehdotto-

masti olla tarkka omaisuutensa turvaamisen kanssa. Ei tulekaan lähteä suin päin toi-

mintaan mukaan, vaan varautua ennakolta pahimpaan.  

8 Pohdinta 

Uusia tapoja vähentää kuluttamista yritetään kehitellä jatkuvasti. Vihreämpiin osto-

päätöksiin ja hyödykkeiden kierrättämiseen on panostettu entistä enemmän viime 

aikoina. Lainaaminen sekä erilaiset käyttöoikeudet ovat tulleet esille uusien hankin-

tojen vaihtoehtona. Yhteiseen jakamiseen pohjautuvasta ajatuksesta lähteneeseen 

maailmanlaajuiseen ilmiöön on tullut mukaan liiketoiminta ja voiton tavoittelu. Tämä 

onkin aiheuttanut ongelmia kunkin osapuolen asemassa, jonka selvittäminen kotima-

joitustoiminnassa Airbnb: kautta asetettiin tämän tutkimuksen tavoitteeksi.  

Tutkimuksen onnistuminen 

Jakamistalouden toimijoiden oikeudellisesta asemasta ei ole aiemmin tehty saman-

kaltaisia tutkimuksia, vaan ne ovat liittyneet turismiin, yrityksen toimintaan jollain 

paikkakunnalla tai yleisesti jakamistalouteen. Tutkimuksen teossa törmättiin suureen 

määrään ongelmia, joista suurimmaksi on koettu tutkimuksen luonne. Dokumentti-

tutkimuksen tekeminen on haasteellista, koska kaiken käytetyn aineiston tulee olla 

laadukasta. Näiden lähteiden etsiminen koettiin työlääksi. Toteutustapa on harvinai-

sempi Jyväskylän ammattikorkeakoulussa tehdyistä opinnäytetöistä. Tämän myötä 

siitä löytyy vähemmän tietoa sekä ohjeistusta. Työtä ei alun perin ollut tarkoitus 

tehdä kyseisellä tavalla, mutta tutkimuskysymysten muovautuessa sellaisiksi, kuin ne 

valmiissa työssä ovat, on tultu tulokseen, että haastattelut eivät ole toimiva toteutus-

tapa työn luonteeseen nähden.  
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Toinen kompastuskivi on ollut aihe itse. Aiheesta löytyy kyllä materiaalia, mutta osan 

asioista ollessa ristiriidassa, kehitysehdotukset ja muut johtopäätökset on tehty hyvin 

varovaisesti. Airbnb:lle ei ole tällä hetkellä olemassa virallista sääntelyä Suomessa. 

Tutkimuksesta huomattiin, että alan toiminnan sääntelyn puutteeseen on vasta viime 

aikoina alettu herätä maailmalla. Suomi ei ole tässä heränneiden joukkiossa mukana. 

Myöskin sopimussuhteen virallinen määritelmä sekä oikeusturva loistavat poissaolol-

laan. Tutkimuksen tekemistä olisi myös voinut helpottaa, jos opinnäytetyön tekijä 

olisi itse joskus käyttänyt kyseistä palvelualustaa. 

Tutkimusongelmaan eli jakamistalouden toimijoiden oikeudelliseen aseman löytämi-

seen on koitettu työssä löytää jonkinlainen punainen lanka. Tämä on koettu haasta-

vaksi, koska mikään ei ole täysin varmaa. Airbnb:n ehtojen luulisi olevan suhteellisen 

varmat ja toimivat, mutta yritys muuttaa niitä aika ajoin. Myöskin sopimusoikeudessa 

pakottava sääntely ohittaa sopimusehdot, jos ne ovat ristiriidassa (Sopimuksen tul-

kinnasta n.d.). Mikään virallinen taho ei ole kuitenkaan vielä todennut ristiriitaa ole-

van, jonka myötä tähän ei ole puututtu työssä. Tutkimusongelmaan ja -kysymyksiin 

on löydetty onnistuneesti vastaus, tämän hetken olemassa olevaan tietoon nähden.  

Tutkimustulokset vahvistavat monien eri lähteiden kirjoittajien sanomat seikat sään-

telystä ja sopimussuhteesta. Sääntelyyn liittyvästä tutkimustulos tekstistä osa liittyy 

vahvasti myös sopimussuhteeseen. Tuloksissa yritettiin välttää turhaa toistoa, joten 

johtopäätösten analysoinnissa on käytetty sääntelyssä havaittuja puutteita myös so-

pimussuhteen havainnoinnin apuna. 

Tutkimuksen luotettavuus 

Dokumenttien käytössä ongelmat liittyvät niiden objektiivisuuteen, joten jokaiseen 

dokumenttiin tulee suhtautua kriittisesti (Kananen 2017, 121). Dokumentteja vali-

tessa on pyritty valitsemaan mahdollisimman luotettavaa lähdemateriaalia. Lähtei-

den luotettavuus on varmistettu niin, että lähteet on valittu joko luotettavan yrityk-

sen nimen alla kirjoitetusta teoksesta, oikeudellisesti tai alaan liittyvän muuten päte-

vän henkilön kirjoituksista, yrityksen omilta sivuilta tai lainsäädännöstä. Lähteissä 

päätekijänä on ollut siis kirjoittajan ymmärrys aiheesta. Aihe on hyvin uusi ja paljon 

pinnalla, joten suurin osa tuloksissa käytetyistä teksteistä on, lakeja lukuun ottamatta 

hyvin tuoreita lähdeaineistoja. Lähdeaineistojen tuoreudella pyritään varmistamaan 
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myös niiden aitoutta ja luotettavuutta. Tämä johtuu täysin siitä, ettei oikeita virallisia 

päätöksiä tuomioistuimista tai juristeilta ole olemassa. Kananen (2014b, 256) toteaa, 

ettei laadullisessa tutkimuksessa ole olemassa luotettavuudelle kriteeristöä, kuten 

kvalitatiivisessa tutkimuksessa on.  

Tutkimuksen reliabiliteettia eli pätevyyttä työn edessä on pohdittu useasti. Työssä on 

pysytty oikeiden asioiden parissa ja tulokset pyrittiin alan tilanteeseen nähden pitä-

mään mahdollisimman uskottavina ja tulokset perusteellisena. Paljon aineistoa on 

käännetty englanninkielisistä lähdemateriaaleista, jonka myötä väärinymmärrysten 

mahdollisuus on aina otettava huomioon. Tulosten reliabiliteetti eli pysyvyys on vai-

kea määritellä. Kananen (2008, 124) on todennut, että ilmiö voi luonnollisesti muut-

tua ajan kanssa. Kyseisessä aiheessa tämä tapahtuu heti, kun aiheesta tulee oikeusta-

paus tai jonkin muun virallisen tahon päätös. Myös Airbnb:n käyttöehdot päivittyvät 

aika ajoin, joka muuttaa tulosten lisäksi myös teorian pysyvyyttä.   

Työssä pyrittiin saavuttamaan triangulaatiota lisäämällä mahdollisimman paljon ai-

neistoja sekä teorioita. Triangulaation saavuttaminen olisi vaatinut kuitenkin tässä 

työssä toisen tutkijan näkemyksen tai toisen tutkimusmenetelmän. Aineiston huo-

mattiin kuitenkin saturoivan eli kyllääntyvän, kun sama sisältö alkoivat näkymään eri 

dokumenteissa. Dokumenttitutkimuksessa on kuitenkin hankala hahmottaa se hetki, 

kun uuden tiedon lisääminen ei enää tuo uutta arvoa tutkimukselle. Tämä alkoi jos-

sain vaiheessa muodostua jo ongelmaksi tutkijalle, sillä rajan vetäminen siihen, mil-

loin uusi aineisto ei tuota lisäarvoa, oli hankalaa. 

Palaute teoriaan 

Teoriaa kirjoitettaessa pyrittiin valikoimaan materiaalia, mitä saataisiin hyödynnettyä 

tutkimuksessa. Osa valikoiduista ehdoista ei loppupeleissä toiminutkaan tutkimusten 

analysoinnissa apuna niin kuin alun perin toivottiin. Ehdoissa kirjoitettavaksi valikoi-

tui myös materiaalia, jota kuluttajan on hyvä tietää. Työssä käännettyjen palvelun 

käyttöehtojen uskotaan auttavan ainakin joitain käyttäjiä löytämään tulevaisuudessa 

mieltä askarruttaviin kysymyksiinsä vastaus. Yleiset osuudet Airbnb:sta ja jakamista-

loudesta sisältävät teoriaa vähän verrattuna esimerkiksi sopimusoikeuden lähteisiin. 

Tämä johtuu siitä, että löydettiin hyvä lähde, josta löytyi paljon validia tietoa. 
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Viime kädessä voidaan todeta, että teorian määrä on sopiva. Tutkimuksessa on käy-

tetty runsaasti lähdemateriaalia, yrittäen välttää toistoa. Johtopäätöksissä on myös 

yhdistetty hyvin teoriaa ja tuloksia. Aiheen teoria on mielenkiintoista, johtuen aiheen 

erilaisuudesta ja uutuuden viehätyksestä.  

Jatkotutkimusehdotukset 

Jatkotutkimuksen voisi toteuttaa tässä opinnäytetyössä poissuljetusta jakamistalou-

den teemasta, työstä jakamistaloudessa. Tässä voisi pohtia ei-ammattimaisen ja am-

mattimaisen toiminnan eroja eri tavalla kuin tässä opinnäytetyössä eli ennemmin rin-

nastaa ammattimaisen toiminnan yrittäjyyteen ja ei-ammattimaisen työsuhteeseen 

alustan kanssa. Ongelmaksi voisikin ottaa sen millainen asema alustalla vuokraavalla 

on työsuhdenäkökulmasta ja apuna voisi käyttää työsuhdelakia. Tätä voisi pohtia 

myös sosiaalivakuusmaksujen, työterveyshuollon, työeläkemaksujen sekä sairaus-

ajan- ja vuosilomanpalkkojen kannalta.  

Jakamistalouden aiheesta yleisesti on tehty opinnäytetöitä aiemmin. Aiheen ollessa 

vielä tuore voisi myös käyttäjäkokemuksesta ja palvelun käytön helppoudesta tehdä 

kvantitatiivisen kyselytutkimuksen. Tässä voisi nostaa esille ennakkoasenteita ja 

kuinka palvelu on onnistunut ja käyttää negatiivisia kokemuksia etsien palvelulle ke-

hitysideoita. Kuten todettu palvelun käyttö on Suomessa 8 % tasolla koko väestössä, 

mutta kasvaa vuosittain. Aiheesta onkin varmasti helppo keksiä uusia tutkimusaiheita 

esimerkiksi, vaikka kasvun haasteisiin liittyen. Jakamistaloudessa on myös monia 

muita toimijoita, joista yhtenä kuljetuspalvelut ja Uber. Suomessa vuoden 2018 hei-

näkuussa astui voimaan uusi liikennepalvelulaki. Tämän sisältönä oli myös taksiuudis-

tus, joka muutti kuljetusalan hinnat ja toimijat sekä toimijoiden määrän liikenteessä. 

Tämä olisi ollut myös erinomainen opinnäytetyön aihe. Majoitustoiminnalle tulee 

varmasti tulevaisuudessa sääntelyä, joka avaa täysin uusia näkemyksiä ja mahdollisia 

tutkimuksia aiheeseen liittyen.  
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