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Sisällys

Tämä opas on tehty maa- ja metsätalousministeriön rahoittamassa
Homestay - Kotimajoituskonseptin kehittäminen maaseudulle -hankkeessa.
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Mitä kotimajoitus on?

Kotimajoituksen hyödyt?

Onko minusta kotimajoittajaksi?

Kotimajoitus on majoitusta, jota yksityishenkilö tarjoaa satunnaisesti oman kotinsa välittömässä 
yhteydessä  ilman merkittävää taloudellista tavoitetta, mutta kuitenkin maksua vastaan. Kotimajoituksessa 
isäntäväen läsnäolo, vieraanvaraisuus ja majoituksen kodinomaisuus tarjoavat vieraalle ainutlaatuisen 
mahdollisuuden päästä tutustumaan suomalaiseen arkeen ja elämäntapaan. 

Kotimajoitustoiminta lisää alueen vetovoimaa ja tuo majoituspalveluja jopa niille alueille, joilta ne 
vielä puuttuvat tai joiden palvelut eivät sovellu kaikille matkailijoille. Vetovoiman lisääntyminen puolestaan 
lisää paikallisten tuotteiden ja jo olemassa olevien palvelujen kysyntää. Ennen kaikkea kotimajoituksen 
tavoitteena ovat tyytyväiset vieraat, jotka parhaimmillaan tarjoavat isäntäväelle uusia ystävyyssuhteita ja 
kansainvälistymistä omalla kotipihalla.

Kannattaa kokeilla! Kotimajoittajien kertoman mukaan kokemukset ovat olleet puolin ja toisin hyviä. 
Kotimajoitus on myös helppoa. Tärkeintä on olla oma aito itsensä, sillä juuri sitä vieraat haluavat. 
Tähän oppaaseen on koottu kotimajoitustoiminnan perusperiaatteita ja suositeltavia ohjeita, jotka luettuaan 
jokainen voi miettiä olisiko kotimajoitus omalla kohdalla kokeilemisen arvoinen juttu. 

Taustaa  



Homestay-majoitus
Arvot & periaatteet

Kodin isäntäväki on läsnä tai tavoitettavissa koko 
vierailun ajan.

Kodit ovat vieraanvaraisia, kodinomaisia ja vieraan 
yksityisyyden huomioivia.

Kodit suosivat ruokatarjoilussa lähialueen omien 
tuottajien tuotteita ja raaka-aineita sekä luomutuotteita.

Kodit suosittelevat vieraille myös alueen muita matkai-
lupalveluja ja -kohteita.

Kodit tuovat markkinoinnissa ja palveluissa esiin alueen
omaa kulttuuria ja perinteitä.

Kodit huomioivat vieraiden etukäteen ilmoittamat 
erityisruokavaliot ja muut mahdolliset allergiat.

Kodit ovat savuttomia (sisätiloissa ei tupakoida).

Kodit pyrkivät elämään kestävän kehityksen huomoiden.



Arvot & periaatteet
Isäntäväki

Isäntäväki kunnioittaa vierasta.

Isäntäväki on läsnä tai tavoitettavissa koko majoit-
tumisen ajan.

Isäntäväen tarjoama majoitus on peruspalveluiltaan 
Homestay-suositusten mukainen.

Isäntäväki sopii itse periaatteet yhteisten tilojen ja piha-
alueiden käytöstä sekä mahdollisista lisäpalveluista.

Isäntäväki varmistaa vieraan henkilöllisyyden tämän 
saapuessa majoitukseen.

Isäntäväki auttaa tarvittaessa ohi kulkevaa 
matkailijaa, vaikka tämä ei olisikaan majoittumassa.

Isäntäväki määrittelee tarjoamansa majoituksen hinnan 
huomioiden kuitenkin Homestay-suositusten mukaisen 
minimihinnan (50e/hlö/yö).

Isäntäväki huolehtii saamansa tulon aiheuttamista 
verovelvoitteista.

VierasVierasVierasEmäntäIsäntä



Isäntäväki ei peruuta sovittua varausta muutoin kuin pakot-
tavissa tilanteissa, kuten oma tai lähiomaisen sairastuminen, 
tulipalo, murto tai muu vakava aineellinen vahinko. 

Tällaisen esteen ilmaantumisesta isäntäväki ilmoittaa välit-
tömästi vieraalle ja mahdollisuuksien mukaan auttaa kor-
vaavan majoituksen löytämisessä.

Isäntäväki huolehtii, että vieras on saanut tutustua majoitus-
toimintaa koskeviin sopimusehtoihin ja hyväksyä ne ennen 
lopullista majoitusvarauksen tekoa. Tässä voidaan käyttää 
maaseutumatkoja koskevia sopimusehtoja.
http://www.maaseutupolitiikka.!/matkailu/sopimusehdot

Vieras on sitoutunut olemaan vastuussa mahdollisesta 
aiheuttamastaan vahingosta. Laajuudesta riippuen 
isäntäväen kotivakuutus saattaa korvata osan vahingosta.  
Omavastuun tai korvaamatta jäävän osuuden isäntäväki voi 
periä vieraalta.

Isäntäväki huolehtii kotimajoitustoimintaan liittyvän lain-
säädännön toteutumisesta omalta osaltaan.

Arvot & periaatteet
Isäntäväki



Vieraat

Vieras kunnioittaa isäntäväkeä ja tämän kotia.

Vieras saa majoituskohteessa vähintään Homestay-konseptin edel-
lyttämät peruspalvelut sekä isäntäväen kanssa sopimansa mahdolli-
set lisäpalvelut.

Vieras maksaa majoituksensa joko etukäteen tai paikan päällä siten 
kuin isäntäväen kanssa on sovittu.

Vieras voi peruuttaa tekemänsä varauksen. Peruutuksen jälkeen 
isäntäväellä on oikeus saada osuus mahdollisesti 
ennakkoon suoritetusta maksusta sopimusehtojen mukaisesti. 
Tässä voidaan käyttää maaseutumatkoja koskevia sopimusehtoja. 
http://www.maaseutupolitiikka.!/matkailu/sopimusehdot

Vieras on vastuussa mahdollisesta aiheuttamastaan vahingosta. 
Laajuudesta riippuen isäntäväen kotivakuutus saattaa korvata osan 
vahingosta. Omavastuun tai korvaamatta jäävän osuuden 
isäntäväki voi periä vieraalta.

Arvot & periaatteet



Yleisesti

Mahdollisuus myös yhden yön majoitukseen.
 
Majoitustilana on ovellinen oma huone isäntäväen asuintalossa
tai erillisessä rakennuksessa kodin pihapiirissä. 

Majoitushuone on asuintilaksi tarkoitettu ja siihen soveltuva.

Huoneessa on henkilömäärää vastaava vuodemäärä.

Sängyt tai vuodesohvat ovat kunnollisia, ehjiä ja 
nukkumiseen soveltuvia.

Vieraalla on mahdollisuus peseytymiseen.

Jokaiselle vieraalle puhtaat ja ehjät liinavaatteet:
 peite   tyyny
 lakana  pussilakana
 tyynyliina  kylpypyyhe

Mitä kotimajoitus sisältää?  



Aamiainen
Mitä kotimajoitus sisältää?  

Sisältyy majoitushintaan, ellei vieraan kanssa toisin 
sovita

Sisältää lähtökohtaisesti sen, mitä kodissa tavallisesti 
nautitaan aamiaiseksi.

Katetaan kodinomaisesti ruokailupöytään, ei bu!et-
tyyppisesti.

Tarjoillaan silloin kun isäntäväki syö aamiaista, ellei
vieraan kanssa toisin sovita.

Lisämaksusta vieras voi koota aamiaistarpeista 
eväspaketin mukaansa.



Mitä kotimajoitus sisältää?  
Kohderyhmäesimerkki: pyöräilijät

Pyöräilijäystävällisessä Homestay-kodissa 
on perusmajoituksen lisäksi tarjolla:

Liikunnan rasitukset huomioiva ravitseva aamiainen.

Perustyökaluja pyörän huoltoon.

Mahdollisuus pyörän pesuun. 
(käytännössä vesiletku ja harja) 

Mahdollisuus pyykin pesuun ja kuivaukseen.

Seuraavan päivän sää tarkistettavissa.

Lukittava säilytystila pyörälle.



Motoristiystävällisessä Homestay-kodissa 
on perusmajoituksen lisäksi tarjolla:

Asfaltoitu tie perille asti. (ei usean kilometrin hiekkatietä)

Lukittava säilytystila moottoripyörälle.

Tarjolla reittisuunnitelmia lähialueelta.

Tietoa lähialueen matkailukohteista ja ravintoloista.

Seuraavan päivän sää tarkistettavissa.

Lisäksi isäntäväki tuntee itsekin lajin ja on siitä kiinnostunut.

Ravintola

INFO

Mitä kotimajoitus sisältää?  
Kohderyhmäesimerkki: moottoripyöräilijät



Hinnoittelu
Huomioitavia kustannuksia

Homestay-majoituksen ei ole tarkoitus olla ilmainen tai halpa vaihtoehto. Isäntäväen 
tulisi huomioida hinnoittelussa kaikki  majoitustoiminnasta aiheutuvat kulut, kuten:

Sähkö: lämmitys, valaistus, ruoanvalmistus, pyykinpesu. 

Vesi: peseytyminen, pyykinpesu, ruoanvalmistus. 

Siivous: välineet, aineet.

Ruokailut: aamiaisen ja mahdollisten muiden aterioiden raaka-aineet.

Hankittavat vuode- ja liinavaatteet.

Oman ajan käyttö liittyen edellä mainittuihin



Hinnoittelu
Huomioitavia kustannuksia

Markkinointiin käytettävä aika: nettisivujen ylläpito, kuvien 
uusiminen, sähköposteihin ja varaustiedusteluihin vastaaminen.

Hallintoon käytettävä aika: tulojen ja menojen kirjaaminen, kuittien 
arkistointi, veroilmoitusten täyttö. 

Majoituksen hinnassa on hyvä huomioida myös mahdollinen 
vakituisesta työstä poissaolosta aiheutuva tulon menetys. 

Myös kotimajoituksen tuomista tuloista aiheutuva veroseuraamus 
on huomioitava hinnoittelussa. Kotimajoituksesta saatava tulo 
verotetaan pääomatulona, jonka veroprosentti on 30 %.
 
Hinnoittelussa on hyvä huomioida myös kodin mahdolliset 
erityispiirteet, kuten rakennuksen tai paikan historiallisuus ja sijainti. 
Kaikkien tuotteiden ja palvelujen arvoa saadaan nostettua tarinallis-
tamalla. Sama pätee myös kotimajoitukseen. 

Homestay-majoituksen minimihinnaksi suositellaan 50e/hlö/yö, 
josta peritään mahdollisuuksien mukaan puolet ennakkomaksuna. 



Hinnoittelu
Käytännön ohjeita ja vinkkejä

Pääomavero (30%) lasketaan summasta, josta on vähennetty vähennyskelpoiset 
kustannukset.

Vähennettäviä kustannuksia ovat kaikki varsinaisesta majoitustoiminnasta 
aiheutuvat ja todennettavat kustannukset kuten lisääntynyt sähkön ja veden 
käyttö, aamiaistarvikkeet, liinavaatteiden sekä mahdollisten siivousvälineiden ja 
-aineiden hankinta. Kiinteistöön kohdistuvia muita mahdollisia kustannuksia 
kuten kiinteistöveroa, lainakorkoa, tiemaksua tai jätemaksua ei voi vähentää.

Sähkönkulutuksen arviointiin voi käyttää sähköyhtiöiden omia laskureita:
 http://www.vattenfall.!/!/sahkolaitelaskuri.htm 

Keskimääräinen vedenkulutus henkilöä kohden: 
 omakotitalo 135 litraa / vrk / henkilö
 rivitalo 150 litraa / vrk / henkilö
 kerrostalo 170 litraa / vrk / henkilö
 http://www.hsy.!/vesi/hinnat/vesimaksulaskuri/

Verottajalle on tehtävä kirjallinen selonteko vieraista ja kotimajoitustoimintaa 
varten tehdyistä hankinnoista.

Muista kirjata tulot ja menot, säilyttää kuitit, kerätä tiedot vieraista ja ilmoittaa 
kaikki tulot verottajalle.



Hinnoittelu
Hinnoitteluesimerkki

1 hengen yhden yön majoitus

Kustannukset        
 sähkö      2.00 !
 vesi       2.00 !
 aamiaistarvikkeet    10.00 !
 oman ajan käyttö    25.00 !
 * muut kustannukset    3.00 !
 (liinavaatteet, siivousvälineet ym.)

Kokonaiskustannukset    42.00 !
 
 - vähennettävät kustannukset  17.00 !

 Veron peruste     25.00 !
 
 + vero (30%)     7.50 !

Verollinen hinta yhteensä   49.50 !

MUISTA!

Kustannuksista voidaan ennen verotusta vähentää oman ajan käytön 
osuutta lukuunottamatta kaikki varsinaisesta majoitustoiminnasta 
aiheutuneet ja todennettavissa olevat kustannukset kuten sähkö, 
vesi, elintarvikkeet, liinavaatteet. 

Pääomavero lasketaan vähennysten jälkeen jäljelle jäävästä summasta.

Vero lisätään kokonaiskustannuksiin, jolloin saadaan lopullinen
vieraalta perittävä majoitusmaksu.

Oman ajan käytön osalta on hyvä miettiä paljonko aikaa menee 
mm. siivoukseen, pyykkäykseen ja aamiaisen laittamiseen. Muista 
myös sähköpostiin, kirjanpitoon ja muihin hallinnollisiin töihin 
menevä aika.  

Arvioi majoitushintaa laskiessasi vähennettävät kustannukset
mahdollisimman tarkasti ja totuudenmukaisesti. Mikäli todelliset
vähennettävät kustannukset ovat arvioitua pienemmät maksat 
veroa enemmän kuin olet alunperin arvioinut. 

Arvioitavat kustannukset (sähkö, vesi) voi todentaa verottajalle
laskureiden perusteella tehdyillä laskelmilla. Kaikki muut vähennys-
kelpoiset kustannukset on todennettava ostokuiteilla.

Ilmoita verottajalle toteuman mukaiset tulot ja vähennykset. Pidä 
kirjaa toiminnasta saaduista tuloista ja aiheutuneista kustannuksista,
sekä säilytä kaikki niihin liittyvät kuitit.

* Hankitut liinavaatteet, pyyhkeet sekä siivousaineet ja -välineet kestävät 
   useita käyttökertoja. Tästä syystä näiden hankintakustannukset on hyvä 
   jakaa usealle vieraalle tai majoituskerralle. 
   Hyvä osuus on 5 % hankintahinnasta / vieras tai majoituskerta.



Mahdolliset lisäpalvelut
Hinnoittelu

Isäntäväki määrittelee itse mahdollisten lisäpalvelujen hinnan.

Esimerkkejä mahdollisista majoitushintaan sisältyvistä tai 
lisämaksusta tarjolla olevista lisäpalveluista:
           
 Saunominen.

 Langaton internetyhteys.

 Mahdollisuus lämpimään ateriaan.

 Mahdollisuus ostaa mukaan eväspaketti. 
            
 Pihapiirissä mahdollisuus telttailuun.

 Piha-alueella käytössä kaasugrilli / hiiligrilli.

 Piha-alueelle mahdollista majoittua matkailuajoneuvolla.
           



Lainsäädäntö

Laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta (MaRa-
laki) säätelee Suomessa ammattimaista majoi-
tus- ja ravitsemistoimintaa 

Hallituksen esityksessä (HE 138/2004)
ammattimaisuuden rajaksi on määritelty 
taloudelliseen tulokseen tähtääminen.

Verottajan kannan mukaan ammattimaisuuden raja 
on arvolisäverottoman toiminnan raja. 
(liikevaihto tilikaudella alle 8 500 !)

Edellä määritellyissä rajoissa tapahtuva kotimajoitus 
katsotaan taloudellista hyötyä tavoittelemattomaksi 
vähäiseksi liiketoiminnaksi.

Kotimajoitukseen liittyvä lainsäädäntö

Matkustajatietojen tarkistaminen

Isäntäväen ja vieraiden molemminpuolisen luotta-
muksen ja turvallisuuden vuoksi suositellaan: 

 - varmistamaan vieraiden henkilöllisyys
   heidän saapuessa kotimajoitukseen

 - sekä keräämään vieraiden yhteystiedot

Tämän oppaan lopussa on lomakemalli yhteys-
tietojen keräämistä varten.



Lainsäädäntö
Kotimajoitukseen liittyvä lainsäädäntö

Hygieniavaatimukset

Aamiaista tai muita aterioita tarjoavan isäntäväen on 
huolehdittava hygieniaosaamisestaan.

Isäntäväkeä suositellaan hankkimaan hygieniapassi.
 
Elintarvikelain mukaisia yleisiä vaatimuksia on
noudatettava (esim. lihan oltava tarkastettua).

Yleisten vahingonkorvauslain periaatteiden mukai-
sesti vastuu toiselle aiheutetusta vahingosta kuuluu 
toiminnanharjoittajalle.

Muita huomioitavia lakeja

Pelastuslaki (379/2011) asettaa kaikille 
rakennusten omistajille ja haltijoille velvoitteita 
huolehtia paloturvallisuudesta ja käytettävien 
turvallisuuslaitteiden (palovaroittimet,
ensisammutusvälineet jne.) asennuksesta.

Pelastuslaki sisältää lisävelvollisuuksia mikäli ma-
joituspaikkoja on vähintään 20 henkilölle.

Mikäli vieras osallistuu isäntäväen mukana mar-
jastukseen, ongintaan tai vastaavaan matalan 
riskin aktiviteettiin (Kuluttajaturvallisuuslaki 
(920/2011) tai lainaa näihin liittyviä välineitä, on 
varmistettava, että vieras ymmärtää toimintaan 
liittyvät riskit, osaa käyttää välineitä ja saa käyt-
töönsä tarvittavat turvalaitteet (esim. pelastus-
liivit).
 
Teosto ja Gramex maksuja kodeilta ei vaadita.



Verotus

Tuloverolain mukaan verovelvollisen on ilmoitettava kaikki 
tulot veroilmoituksessa.

Yksityishenkilölle maksettava majoittumiskorvaus on siten 
myös ilmoitettava verottajalle.

Majoittumiskorvaus on vuokratuloa, joka käsitellään 
verotuksessa pääomatulona (veroprosentti 30). 

Vuokratuloon kohdistuvat kulut voidaan vähentää ennen 
lopullisen verotuksen toteuttamista.

Virallisen kirjanpitolain edellyttämän kirjanpidon sijaan 
yksityishenkilöltä riittää: 
 - tulojen ja menojen kirjaaminen
 - kuittien säilyttäminen

Lainsäädäntö
Kotimajoitukseen liittyvä lainsäädäntö





Tervetuloa
kotiin!


