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LYHYTAIKAISEN MAJOITUSTOIMINNAN TILASTOINTIMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

LU K I J A L L E

Tämä selvitys lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin mahdollisuuksista Suomessa 
on toteutettu työ- ja elinkeinoministeriön toimeksiannosta. Julkaisun sisällöstä vastaavat 
kirjoittajat, eikä tekstisisältö välttämättä edusta työ- ja elinkeinoministeriön näkemystä. 
Selvityksen toteuttajalla, Teknologian tutkimuskeskus VTT:llä on runsaasti alustatalouteen, 
liiketoimintatutkimukseen ja tilastointiin liittyvää osaamista ja tehtyä kartoitustyötä. Sel-
vityksen pääasiallinen tutkija Mika Naumanen on VTT:n ja osa-aikainen Tilastokeskuksen 
erikoistutkija erityisosaamisalueenaan data-analyysin hyödyntäminen teknologioiden ja 
yhteiskunnallisen muutoksen analyysissä ja strategisessa päätöksenteossa. Jouko Myllyoja 
työskentelee erikoistutkijana VTT:n ennakoinnin osa-alueella. Hänen osaamisensa koostuu 
tulevaisuustiedon tuottamiseen liittyvien laadullisten menetelmien soveltamisesta sekä 
kehittämisestä. Viime aikoina hän on työskennellyt muun muassa kiertotalouteen, matkai-
luun, kaupunkikehittämiseen ja työn tulevaisuuteen liittyvissä hankkeissa.

Hankkeen ohjausryhmään kuuluivat Ida Müller, työ- ja elinkeinoministeriö (puheenjohtaja); 
Ossi Nurmi, Tilastokeskus; Ari Peltoniemi, MaRa ry ja Katarina Wakonen, Business Finland. 
Kiitämme ohjausryhmän jäseniä rakentavista keskusteluista, palautteesta ja huomioista, joi-
den pohjalta kehitimme selvitystä. Kiitämme myös Business Finlandin What's Up with Travel 
Trends 2020 –seminaarin osallistujia selvitystämme kohtaan osoitetusta mielenkiinnosta. 

Maaliskuu 2020

Mika Naumanen ja Jouko Myllyoja
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1 Johdanto
Digitaalisten alustojen kehittyminen on vahvistanut alusta- ja jakamistalouden voimakasta 
kehittymistä. Jakamistalous viittaa vajaakäytössä olevien hyödykkeiden (esim. asunto, kul-
kuneuvo), mutta myös työn ja palvelujen jakamiseen sähköisten alustojen kautta. Matkai-
lussa jakamistaloutta harjoitetaan majoituksessa, kuljetuksessa, ruokailussa ja oheispalve-
luissa.1  

Jakamistalous ilmiönä on monessa tilanteessa muuttunut aiemmasta määritelmästä vajaa-
käytöllä olevien resurssien jakamisesta ja niiden paremmasta hyötykäytöstä kohti ammat-
timaista, alustoilla tapahtuvaa liiketoimintaa. Perinteinen määrittely ei enää vastaa nykyti-
laa. Alustatalouden toimintamallit haastavat säädösympäristöä esimerkiksi markkinoille-
pääsyn vaatimusten, verotuksen, työn ja kuluttajansuojan osalta.2  

Jakamis- ja alustatalouden nopea yleistyminen on luonut uusia palveluntarjoajia myös 
matkailualalle, ja samalla haastanut tasapuolisen kilpailun toteutumista. Jakamis- ja alus-
tatalouden kasvun myötä yksityishenkilöiden eri digitaalisilla alustoilla tarjoamien majoi-
tuspalveluiden määrä on lisääntynyt. Jakamis- ja alustatalouteen liittyvällä lyhytaikaisella 
majoitustoiminnalla tarkoitetaan lähtökohtaisesti ns. vertaismajoitusta3, jossa yksityishen-
kilöt vuokraavat omistamansa asunnon lyhytaikaisesti toiselle yksityishenkilölle jonkin vä-
littäjänä toimivan alustan kautta. Jakamistaloudelle ominaisesti asunnon vuokraamiseen 
liittyy tyypillisesti satunnaisuus ja ei-ammattimaisuus. Yksityisesti (vertais)jaettujen vs. 
 ammattimaisesti vuokrattujen kohteiden suhde näyttää olevan yksi tärkeimmistä erotta-
vista tekijöistä verrattaessa kaupunkeja, joissa alustataloudelle rakentuva lyhytaikainen 
majoitustoiminta koetaan/ei koeta ongelmaksi.4 Samalla vaikeimmat lyhytaikaisen ma-
joitustoiminnan tilastolliset kysymykset liittyvät yksityisen asunnon ei-ammattimaisen ja 
 ammattimaisen vuokraamisen erottamiseen toisistaan.

1 Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019a.

2 Työ- ja elinkeinoministeriö. 2019b.

3 Matkailualan tutkimus- ja koulutusinstituutti 2020.

4 Sonntag, U., Schmücker, D. ja Wagner, P. 2018.
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Ajantasaisen kokonaiskuvan muodostaminen digitaalisilla alustoilla tarjottavan lyhytaikai-
sen majoitustoiminnan laajuudesta on haastavaa, sillä lyhytaikainen majoitustoiminta ei 
tällä hetkellä ole kattavasti majoitustilastoinnin piirissä. Selvityksen tarkoituksena on vas-
tata tähän puutteeseen ja eritellä digitaalisten alustapalveluiden kautta tarjottavan lyhyt-
aikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin mahdollisuuksia Suomessa. 

Digitaalisilla alustoilla tarjottava lyhytaikainen majoitustoiminta on merkittävä ilmiö: Vero-
hallinnon mukaan 8 800 henkilöä sai tuloja lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta vero-
vuonna 2018. Saatu bruttotulo oli arviolta noin 110 miljoonaa euroa.5 Verohallinnon mu-
kaan myös veronkierto on yleistynyt lyhytaikaisen asunnonvuokraustoiminnan parissa. 
Vuonna 2017 näitä vuokratuloja jäi ilmoittamatta seitsemän miljoonan euron arvosta. 
Vuonna 2018 määrä oli noussut yli viiteentoista miljoonaan euroon. Verohallinnon arvion 
mukaan lyhytaikaisen majoituksen tarjoajien määrä on pysynyt suunnilleen ennallaan 
vuosina 2017 ja 2018. Sen sijaan tulonsa ilmoittamatta jättäneiden määrä on kasvanut 
sadoilla henkilöillä. Vuonna 2017 vuokratuloja jätti ilmoittamatta 2 400 vuokraajaa, mutta 
vuonna 2018 määrä oli jo 3 000.6 

Selvityksessä esitetään olemassa olevat erilaiset tavat tilastoida lyhytaikaista majoitustoi-
mintaa sekä eri tilastointimallien vahvuuksia ja heikkouksia. Huomiota kiinnitetään esimer-
kiksi EU-jäsenvaltioiden, eri alueiden ja kaupunkien käyttämiin tilastointimalleihin sekä 
lisäksi muihin markkinoilla käytössä oleviin tilastointitapoihin (esim. AirDNA, Transparent). 
Työssä selvitetään muiden Pohjoismaiden tilastointimallien toimintaa ja analysoidaan mal-
lien soveltamismahdollisuuksia lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointiin Suomessa.

Selvityksessä tarkastellaan digitaalisten alustapalveluiden kautta tarjottavan lyhytaikaisen 
majoitustoiminnan tilastointimahdollisuuksia Suomessa. Selvitys vastaa seuraaviin kysy-
myksiin:

1. Miten digitaalisten alustojen kautta tarjottavaa lyhytaikaista  
majoitustoimintaa tulisi tilastoida Suomessa?

2. Millaisia ratkaisuja tai malleja lyhytaikaisen majoitustoiminnan  
tilastointiin on olemassa?

3. Miten käytössä olevat lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointi-
mallit soveltuisivat Suomessa käytettäviksi?

5 Varonen, S. 2020.

6 Parviala, A. 2019.
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2 Digitaalinen alustatalous ja 
lyhytaikainen majoitustoiminta

Tässä luvussa määritellään alusta- ja jakamistaloutta ilmiöinä. Alustataloudessa olennai-
sessa asemassa ovat Internet-infrastruktuuri ja sen päälle rakennetut palvelut. Tätä tieto-
tekniikan mahdollistamaa ympäristöä voidaan kutsua alustaksi ja sillä tapahtuvaa talou-
dellista toimintaa alustataloudeksi.7 Jakamistalousalustat voidaan nähdä yhdenlaisina 
välitysalustoina ja sitä kautta jakamistalous on osa laajempaa alustataloutta.

2.1 Alustatalous

Alustatalous on Internetin kehitykseen perustuva toiminnan organisointimalli. Alusta-
talouden keskiössä ovat eri toimijayhteisöt, heidän omistamansa asiat ja tarjonta, joita he 
alustalle tuovat.8 Alustatalous rakentuu asiakasohjautuvan palveluteollisen logiikan va-
raan, jossa tuotteet ja palvelut sulautuvat yhdeksi toisiaan täydentäväksi kokonaisuudeksi, 
ratkaisuksi. Digitaaliset alustat ovat uuden arvonluonnin keskiössä, koska ne integroivat 
tehokkaasti markkinapaikan eri osapuolet yhteiselle alustalle.9 

Vuorovaikutus liittyy alustoilla tapahtuvaan toimintaan läheisesti. Jotta vuorovaikutusta syntyy, 
on alustan kyettävä houkuttelemaan, osallistamaan ja kytkemään yhteen arvontuotannon eri 
osapuolia. Avaamalla dataa ja houkuttelemalla uusia käyttäjäryhmiä voidaan mahdollistaa eko-
systeemisiä verkostovaikutuksia. Eri osapuolet voivat tällöin omalla riskillään edelleen täyden-
tää alustan palveluntarjontaa.10 Laajasti ottaen, alustatalous mahdollistaa uudenlaisia, globaa-
listi skaalautuvia digitaalisia tuote- ja palveluinnovaatioita yli perinteisten toimialarajojen.11 

7 Gawer, A. 2009.

8 Katso EK. 2017.

9 Viitanen, J., Paajanen, R., Loikkanen, V. ja Koivistoinen, A. 2017.

10 Viitanen et al. ibid.

11 EK ibid.
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Alustatalouden käsite ei kuitenkaan ole yksiselitteinen ja vakiintunut. Alustaloutta voi 
tarkastella liiketoiminnan organisointimallina, jota käytetään erityisesti nopeasti skaalau-
tuvien palvelukokonaisuuksien toteuttamiseen (Amazon, Airbnb, Uber jne.). Sen voi myös 
ymmärtää teknologisten alustojen toimintana, jonka varaan muut voivat rakentaa tuot-
teita ja palveluita (esim. Microsoftin, Applen ja Googlen alustat).12 Lisäksi voidaan tunnis-
taa erilaisia alustapalvelujen käyttäjäryhmiä ja toiminnan muotoja. Kuviossa 1 on mallin-
nettu kootusti alustoihin liittyviä toimijoita sekä näiden keskeistä vaihdantaa.

Kuvio 1. Alustatoimijoiden ekosysteemi.

Tilastoinnin kehittämisen kannalta lisätietoa tarvitaan niin alustojen määrästä, palvelu-
jen tarjoajista kuin asiakkaista. Taloudellisten näkökulmien rinnalla tulee mallintaa myös 
alustatalouden ympäristöllisiä ja sosiaalisia vaikutuksia.13 Samoin eri toimijoiden ominais-
piirteiden kartoitukselle eli erilaisille toimijatypologioille on tarvetta. Samaan aikaan on 
myös toteutettava tutkimuksellista jäsennystä alustoihin liittyvien yhteyksien ja toimin-
tojen hahmottamiseksi paremmin.14 Tämän voi katsoa koskevan niin ilmiön systeemistä 
mallinnusta kuin myös eri toimijoiden välisten vuorovaikutusmekanismien ymmärtämistä 
–  datan, osaamisen, kommunikaation ja talouden vaihdantaa. 

Tiivistäen voi todeta, että yhtä alustatalouden suuruutta kuvaavaa lukua ei ole olemassa. 
Tilastoja voidaan pyrkiä kehittämään tällaiseen suuntaan, mutta todennäköisesti parem-
min ilmiöön päästään kiinni kuvaamalla sitä eri kulmista, eri tilastojen kautta.15 

12 Nokkala, J., Airaksinen, A., Parikka, T. ja Roine, S. 2019.

13 Eurostat. 2019b.

14 Eurostat. 2019a.

15 Airaksinen, A. ja Nokkala, J. 2019.
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2.2 Jakamistalous

Jakamistalous on alustatalouden osa-alue, joka voidaan nähdä yksityisten ihmisten välillä 
tapahtuvana ylimääräisen tai vajaalla käytöllä olevan kapasiteetin jakamisena digitaalisen 
alustan kautta siten, että omistajuus ei vaihdu.16 Yritysten toteuttaman jakamistalouden 
voidaan katsoa olevan vielä lapsenkengissään.17 

Kuvio 2. Jakamistalous läheiskäsitteiden kentässä  
(Nokkala J. et al: Data- ja alustatalouden mittaaminen, s 6)

Jakamistalous voi pitää sisällään hyödykkeiden tuotantoa, kuluttamista ja/tai käyttöä. 
Jaka mistaloudessa hyödynnetään teknologian kehitystä sekä sosiaalisen median suosi-
ota. Luottamus ja läpinäkyvyys ovat keskeisessä roolissa. Luottamus rakentuu ostajien ja 
palveluntarjoajien verkostossa mm. erilaisten suosittelu- ja todentamissysteemien kautta. 
Jakamistalous on samalla keino toteuttaa kiertotalouden tavoitteita.18

Julkisten toimijoiden erityinen motiivi kohdentuu jakamistaloudessa transaktioihin, joilla on 
taloudellista vaikutusta. Taloudellisesta näkökulmasta tilastoinnin ulkopuolella voi täten jät-
tää tapaukset, joissa palvelun toimittaja ei saa toimittamastaan palvelusta taloudellista korva-
usta, esimerkkeinä vapaaehtoistyö, lahjat tai väliaikainen lainaaminen. Puhtaasti taloudellisen 
lähestymistavan soveltamisen heikkoutena voi pitää sitä, että ilmiön syvällisempi ymmärtä-
minen voi jäädä vaillinaiseksi, mikä heikentää mahdollisuuksia kehittää ilmiön mittaamisen 

16 Nokkala, J., Airaksinen, A., Parikka, T. ja Roine, S. 2019.

17 SHARE. 2019.

18 SHARE. ibid.
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työkaluja proaktiivisesti. Yleisesti ottaen, mittaamisen fokusta tulisi kyetä suuntaamaan 
enemmän ennakoivampaan suuntaan, kuin tukeutua retrospektiiviseen dataan.19  

Euroopan komissio käyttää jakamistaloudesta termiä ”yhteistyötalous” ja määrittelee sen 
seuraavasti: 

”Termillä ’yhteistyötalous’20 tarkoitetaan tässä tiedonannossa sellaisia yhteistyöalustoja 
hyödyntäviä liiketoimintamalleja, joilla luodaan avoin markkinapaikka usein yksityishen-
kilöiden tarjoamien tavaroiden tai palvelujen väliaikaista käyttöä varten. Yhteistyötalou-
dessa on kolmentyyppisiä toimijoita: a) palveluntarjoajat, jotka jakavat omaisuutta, resurs-
seja, aikaa ja/tai taitoja – kuten palveluja satunnaisesti tarjoavat yksityishenkilöt (’kump-
panit’) tai ammatillisessa ominaisuudessaan toimivat palveluntarjoajat (’ammattimaiset 
palveluntarjoajat’); b) näiden käyttäjät ja c) välittäjät, jotka saattavat palvelun tarjoajat 
ja käyttäjät – verkkoalustan välityksellä – yhteen ja mahdollistavat transaktiot heidän vä-
lillään (’yhteistyöalustat’). Yhteistyötalouden transaktioissa omistajuus ei yleensä muutu, 
vaan ne voidaan suorittaa voittoa tavoitellen tai sitä tavoittelematta.21”22 

Maailmanpankki määrittelee matkailun ja jakamistalouden raportissaan, että jakamis-
talous edustaa tieto- ja viestintätekniikka (ICT) -pohjaisia alustoja, jotka koordinoivat kulu-
tuksen, tuotannon ja oppimisen vaihdantaa. Jakamistalouden ilmentymiä ovat:23 

 − Gig-talous: Työmarkkinat, joille on luonteenomaista lyhytaikaiset 
työsopimukset ja freelance-työ, toisin kuin pysyvät työpaikat.

 − Vertaisverkko (P2P): Kaksi henkilöä ovat vuorovaikutuksessa 
 vaihtaakseen tavaroita ja palveluita suoraan keskenään, ilman 
 kolmannen osapuolen välitystä.

 − P2P-majoitus: Ihmiset tarjoavat rahaa vastaan huoneen tai koko 
 talon lyhytaikaista majoitusta varten.

 − P2P-majoitustoiminta: Ihmiset tarjoavat majoitusta suoraan  
kuluttajille digitaalisten alustojen avulla.

19 Eurostat. 2019b.

20 Termiä ’yhteistyötalous’ käytetään usein samassa merkityksessä kuin termiä ’jakamistalous’. Yhteistyötalous on 
nopeasti kehittyvät ilmiö, ja sen määritelmä voi sen vuoksi vielä muuttua.

21 Yhteistyötalouden palveluihin voi sisältyä aineettomien oikeuksien siirtoa.

22 Euroopan komissio. 2016.

23 World Bank. 2018.
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Koti tai huone voi olla palveluntarjoajan ensisijainen tai toissijainen asuinpaikka, ja hän voi 
olla läsnä tai tilapäisesti poissa. Kun matkustajat vuokraavat huoneita isäntäväen ollessa 
kotona, kutsutaan sitä kotimajoitukseksi.24 

Codagnone ja Martens luokittelevat alustatalouden jakamisalustat voittoa tavoittelevaksi (FP) 
ja voittoa tavoittelemattomaksi toiminnaksi (NFP), jonka voidaan ajatella olevan ”todellista 
jakamista”, ja yritysten ja kuluttajien (B2C) sekä kuluttajien keskinäisen vertais verkon (P2P) 
-luokkiin. Yritykset omistavat ja ylläpitävät monia P2P-alustoja, mutta pääasiallisia palvelujen 
tuottajia ovat yksityishenkilöt, joita ei ole muodollisesti järjestetty yhtiöiksi. Codagnonen ja Mar-
tensin luokittelu jakaa alustatalouden neljään neljännekseen, jossa neljännes 1 vastaa alustoja, 
joiden taustalla ovat todelliset jakamismotiivit. Neljännes 4 yhdistää alustatalouden tavalliseen 
B2C-verkkoliiketoimintaan. Neljännesluokka 2 vastaa alustatalousalustoja, jotka helpottavat lii-
ketoimintaa vertaisten välillä – Airbnb ja Uber ovat tässä klassisia esimerkkejä. Neljännesluokka 
3 jää tyhjäksi, koska yritykset määritelmän mukaisesti tavoittelevat liiketaloudellista tuottoa.25 

Kuvio 3. Codagnonen ja Martensin alustatalouden nelikenttäluokittelu (lähde: Codagnone ja 
Martens: Scoping the Sharing Economy)

24 World Bank. ibid.

25 Codagnone, C. ja Martens, B. 2016.
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2.3 Digitaalisen alustatalouden määrittely tilastotyössä

Toukokuussa 2018 järjestetyssä Eurostatin digitaalisen alustatalouden määritelmää ja 
laajuutta käsittelevässä työpajassa tunnistettiin useita elementtejä, jotka ovat välttämät-
tömiä digitaalisen jakamistalouden määrittelyssä, kuten digitaaliset välitysalustat, luotta-
musmekanismi jne.26 OECD:n syyskuun 2018 työpaja täydensi tätä kuvaa, etenkin verkko-
ympäristön määritelmän suhteen.

Eurostatin työpajassa todettiin, että alustatalouden eri toimintamallit on tunnistettava ja luo-
kiteltava, jotta voidaan tehdä ero alustatalouden ja sen soveltamisalan ulkopuolelle jäävien 
toimintamallien välillä. Eurostat esittää mallia, jossa jakamistalous on osa alustataloutta, tämä 
puolestaan osa digitaalista taloutta, joka on osa koko kansantaloudesta.  Jakamistalous voidaan 
vielä jakaa B2C ja C2C/P2P osioihin. Digitaaliset alustat välittävät liiketoimia, jotka kattavat:

 − Omaisuuspohjaiset palvelut (Airbnb ja Uber, mutta myös  
Booking.com ja Expedia) ilman, että omistajuus muuttuu

 − Työvoima-alustat (Amazon Mechanical Turk ja Task rabbit)
 − Väliaikaisten omaisuuserien vaihtotoiminnan välitysjärjestelmät
 − Jakamistalouden rahoitusympäristöt (yhteisrahoitus,  

hyväntekeväisyys jne.)
 − n.e.c – muun tyyppiset liiketapahtumat.

Työpajan mukaan alustatalouden käsitteen, transaktioiden ja tilastollisen laajuuden ele-
menttejä voisivat olla:

 − monipuoliset digitaaliset markkinat (alustat) yhdistävät usean 
 toimittajan tarjoaman ja suuren kuluttajajoukon kysynnän  
algoritmisesti toisiinsa; alustat tarjoavat käyttäjälähtöisen  
luottamusmekanismin.

 − kaikki toimittajien ja kuluttajien väliset liiketoimet sisältävät alustan 
toteuttaman maksunvälityspalvelun. Tämä maksu voidaan periä 
suoraan tai välillisesti.

 − transaktiot, joissa a) omistajuus vaihtuu tai b) välitetään rahoitusta, 
kuten vertaislainaus, vakuutukset ja joukkorahoitus, eivät kuulu 
alustatalouden nykyisen tilastollisen määritelmän piiriin.

OECD järjesti työpajan verkkoalustojen, pilvipalveluiden ja niihin liittyvien tuotteiden 
mittaamisesta syyskuussa 2018. Vaikka OECD-työpajan soveltamisala oli laajempi kuin 

26 Eurostat Unit G-4: Innovation and information society. 2018.
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alustatalous, tärkeimmät tulokset, jotka saattavat olla merkityksellisiä alustatalouden mit-
taamista koskevan käsitteellisen työn kohdalla, olivat:27 

 − Alustojen, niiden asiakkaiden ja toimittajien lukumäärästä sekä 
 niiden ominaisuuksista on tarpeen saada tietoa. Erityisen olen-
naista on erottaa toisistaan ”ammatilliset (professional)” ja “yksityi-
set  (private)” tarjoajat. Ehdotettiin tarjoajien erottamista yrityksiin 
ja  kotitalouksiin. On myös tärkeää ja haastavaa ymmärtää monien 
alustojen toiminnan rajat ylittävä luonne.

 − Verkkoympäristöjen määrittelemiseen tarvitaan yleinen sopimus, ja 
työpaja esitti verkkoalustojen ja ”alustatyyppien” taksonomioiden 
kansainvälisesti sovitun määritelmän laatimista.

 − Verkkoympäristöjen määritteleviä ominaisuuksia ovat:  
1) Ne  hyödyntävät Internetiä, 2) helpottaakseen transaktioita/vuoro-
vaikutusta ja 3) kahden tai useamman käyttäjäryhmän välillä.

Euroopan komission sisämarkkinoista, teollisuudesta, yrittäjyydestä ja pk-yrityksistä vas-
taavan GROW-pääosaston yhtenäismarkkinafoorumin tavoitteena oli tarkastella politiikan, 
sääntelyn ja markkinoiden kehitystä sen jälkeen, kun komissio antoi tiedonannon alusta-
taloudesta kesäkuussa 2016. Alustatalouden mittaamista koskevan käsitteellisen työn kan-
nalta tärkeimpiä tuloksia olivat:28  

 − on erotettava toisistaan vertaistahot (peers) (yksityishenkilöt,  
jotka tarjoavat majoitusta satunnaisesti) ja kohteita säännöllisesti  
tai  ammattimaisesti vuokraavat tahot

 − on vaikea määritellä ”alustalle tehtävää työtä (platform work)” ja 
 luokitella ”alustatyöntekijöitä (platform workers)”.

Eurostatin syyskuun 2019 työpajassa sovittiin myös, että alustatalouden tilastoinnissa keskity-
tään luokkiin, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Tämä tarkoittaa, että tapahtumat, joissa palve-
lun toimittaja ei saa palkkiota vastineeksi palvelun tarjoamisesta (esim. vapaaehtoistyö) sekä 
erilaiset rahoituksenvälityspalvelut (esim. joukkorahoitus) jäävät alustatalouden tilastoinnin 
ulkopuolelle. Viimeksi mainitulla on yhtäläisyyksiä alustatalouden toimintoihin, mutta sillä on 
yhtäläisyyksiä myös perinteisten rahoituspalvelujen kanssa. Tarvitaan lisätyötä sen ymmär-
tämiseksi, miten tunnistaa kyseiset palvelut. Alustatalouden tilastoinnin ulkopuolelle jäävät 
myös liiketoimet, joissa omistajuus vaihtuu (esim. käytettyjen tavaroiden vaihto), tapahtumat 

27 Ker, D. 2018.

28 Euroopan komissio. 2018.



20

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:23

ilman kolmannen osapuolen välitystä tai jos välitys tapahtuu offline-kanavien kautta (esim. 
ilmoitustaulut työpaikalla tai ostoskeskuksessa).

Taulukko 1 kuvaa Eurostatin työpajassa esille nousseita käytännön esimerkkejä digitaalisen 
alustatalouden rajaamisesta. Esimerkit eivät ole tyhjentäviä, mutta heijastavat poliittisessa 
keskustelussa esiin nousseita kysymyksiä. On huomattava, että jotkut esimerkit liittyvät 
luokittelukysymyksiin (alustojen rooli), kun taas toiset koskevat alustatalouden rajaamista.

Taulukko 1. Esimerkkejä digitaalisen alustatalouden rajaamisesta (lähde: Eurostat Workshop/Task Force, 
Statistical Delineation of the Collaborative Economy, and Example of Short-term Accommodation).

 Esimerkki  Sisältyminen alustatalouden tilastoon

Tuotteet tai palvelut, joita yksityishenkilöt (vertaisryhmät) tarjoavat  
muille henkilöille

yleensä sisältyvät (jos kolmas osapuoli välittää) 

Tuotteet ja palvelut, joita yksityishenkilöt tarjoavat yrityksille sisältyvät vain, jos ovat väliaikaisia tai jos samoja 
tuotteita ja palveluja tarjotaan samanaikaisesti  
yksityishenkilöille

Yritysten väliaikaisesti tarjoamat tuotteet tai palvelut soveltamisalan ulkopuolella; määritelmällinen 
haaste siirtyy siihen, mikä on yritys ja mikä ei

Yritysten säännöllisesti tarjoamat tuotteet tai palvelut soveltamisalan ulkopuolella
Alustan välittämät vaihdot, joilla ei ole rahallista arvoa käytännöllisistä syistä soveltamisalan ulkopuolella
Tavaroiden/hyödykkeiden omistajat, jotka käyttävät niitä säännöllisesti 
(esim. oma asunto vuokrataan siksi ajaksi, kun ollaan itse matkoilla)

sisältyy

Tavaroiden/hyödykkeiden omistajat, jotka eivät käytä niitä täysipäiväisesti 
omaan kulutukseen (esim. säännöllisesti vuokrattu toissijainen asuinpaikka, 
yksityishenkilö vuokraa useita majoituksia)

sisältyy (mutta tietolähteestä riippuen voi olla 
 vaikea erottaa toisistaan satunnainen toiminta 
säännöllisestä tai kaupallisesta) 

Yksityishenkilö, joka tarjoaa useita palveluita tai tavaroita/hyödykkeitä 
(palveluntarjoaja vuokraa useita kohteita, palveluntarjoaja vuokraa  
omaa huoneistoaan)

avoin

Alustat, joilla ei ole aktiivista roolia (toimivat vain ilmoitusalustana  
ilman välitysmaksua)

ulkopuolella 

Kiinteistövälitystoimistot, jotka välittävät vuokrausta pitkäaikaisesta 
 majoituksesta lyhyemmäksi ajaksi

ulkopuolella 

Alustat, jotka toimivat vain hakukoneina ilman välitysmaksua  
(ansaitsevat vain mainoksista tai muiden alustojen välityskorvauksista)

ulkopuolella
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3 Alustapalveluiden kautta tarjottavan 
lyhytaikaisen majoitustoiminnan 
tietojen keruu ja tilastointi

3.1 Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointi  
osana alustataloutta

3.1.1 Majoitustilasto
Tilastokeskuksen julkaisema Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä 
sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä. Tarjontaa esitetään rekisteröi-
tyjen majoitusliikkeiden, hotellien, motellien, matkustajakotien, retkeilymajojen, lomaky-
lien ja leirintäalueiden huone -ja vuodekapasiteetin määrällä.29 Käyttö lasketaan myytyjen 
huoneiden osuudella käytettävissä olevasta huoneiden määrästä (käyttöaste). Majoitus-
palvelujen kysyntää mitataan myös yöpymisten määrillä. Tilasto sisältää tietoa saapuneista 
vieraista asuinmaan mukaan, yöpymisistä asuinmaan ja matkan tarkoituksen mukaan, 
hotellihuoneiden keskihinnoista ja yöpymisen keskihinnoista erityyppisissä majoitusliik-
keissä. Tilastoinnin piiriin kuuluvat rekisteröidyt majoitusliikkeet, joissa on vähintään 20 
vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa sekä retkeilymajat. 
Tiedot kerätään kuukausittain. Tilastoinnin pohjana olevan majoitusrekisterin tiedot päivi-
tetään vuosittain.30 

Majoitustilastoinnissa seurattavat kapasiteetti ja matkailijavirtatiedot ovat Euroopan par-
lamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 692/2011 mukaisia ja kansainvälisesti vertailu-
kelpoisia. Tietoja tuotetaan aluetasolla maakunnittain ja kunnittain. Kuntatason tietojen 

29 Majoituksen toimialaluokkaan sisältyvät hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet (55.1), lomakylät, retkeilymajat 
yms. majoitus (55.2) ja leirintäalueet, asuntovaunu- ja matkailuvaunualueet (55.3).

30 Tilastokeskus. Majoitustilasto. https://www.stat.fi/meta/til/matk.html.

https://www.stat.fi/meta/til/matk.html
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julkaisun edellytyksenä on vähintään kolme majoitusliikettä tai -ketjua, joista yksikään ei 
ole hallitsevassa asemassa.

Majoitustilastoinnissa käytettävät NACE-toimialat 55.1 (hotellit ja vastaavat majoitusliikkeet) 
ja 55.2 (lomakylät, retkeilymajat yms. majoitus) erotetaan yleensä toisistaan tarjottujen palve-
lujen perusteella: hotellien ja niitä vastaavien majoitusliikkeiden palveluun kuuluvat huonei-
den päivittäinen siivous ja vuoteiden sijaus. Jälkimmäiseen luokkaan kuuluu majoitus ti-
loissa, joissa on ruoan valmistukseen tarvittavat välineet tai täysin varustetut keittiöt. Muita 
palveluja on tarjolla vain vähän tai ei lainkaan. Lyhytaikaista majoitusta välittävät alustatoi-
mijat eivät kuitenkaan välttämättä löydä tätä palveluvastaavuutta tietokannoistaan. Lisäksi 
alustapalvelussa välitettävien kohteiden tyypittely voi vaihdella maasta toiseen ja jopa saman 
kohteen tyyppi voi vaihdella eri ajanjaksojen välillä (riippuen siitä, mitä majoituksentarjoaja 
kohde-esittelyyn kirjoittaa). Voi myös olla mahdollista, että samaa majoitusta mainostetaan 
erityyppisenä eri alustoilla.

3.1.2 Lyhytaikaisen majoitustoiminnan palveluntarjoajien luokittelu
Vaikeimmat lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastolliset kysymykset liittyvät yksityisen 
asunnon ei-ammattimaisen ja ammattimaisen vuokraamisen erottamiseen toisistaan. Sa-
tunnaista ja säännöllistä vuokrausta on erittäin vaikea erottaa toisistaan, koska majoituk-
sen tarjoaja voi tehdä kohdelistauksen joko itse tai kiinteistönhoitajien välityksellä. Myös 
hotellit ja muut vastaavat ammattimaiset majoituspalvelut tarjoavat yhä enemmän palve-
luitaan eri alustoilla. Markkinoiden kehittyessä alustat, jotka yleensä liittyvät hotellivarauk-
siin (Booking.com, Expedia, Tripadvisor jne.), helpottavat myös yksityishenkilöiden välisiä 
liiketoimia. Vastaavasti lyhytaikaista majoitusta tarjoavat alustat kuten Airbnb, Home-Away 
jne. helpottavat myös yksityishenkilöiden sekä hotellien ja muiden ammattimaisten majoi-
tuspalveluiden tarjoajien välisiä liiketoimia.

Voimakkaasti yleistynyt asunnonvuokrauspalvelu Airbnb on määritellyt kuusi pääluokkaa 
eri kiinteistötyypeille. Ensi silmäyksellä yksittäisten huoneiden tulisi kuulua yksityishenki-
löiden välisen (vertaisverkko) alustatalouden piiriin ja boutique-hotellien tulisi olla sen so-
veltamisalan ulkopuolella. Kun tarkastellaan erilaisia majoitustoiminnan tarjoajia ja niiden 
luettelointia Airbnb:ssä, havaitaan seuraavia esimerkkejä (katso Liite 1. Palveluntarjoaja-
luokkia): 

 − yksityishenkilö ilmoittaa käyttämättömän huoneen omassa  
asunnossaan

 − yksityishenkilö vuokraa omaa asuntoaan matkansa ajaksi
 − yksityishenkilö, jolla on useita kohteita
 − ryhmä yksityishenkilöitä, jolla on monia ilmoituksia
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 − yksityishenkilö, jolla kaksi ilmoitusta (toinen oman asunnon 
 yhteydessä, toinen eri osoitteessa)

 − yksityishenkilöllä useita huoneita (”chambres d'hôtes”/bed and 
breakfast) omassa asunnossaan

 − kiinteistövälitystoimisto, joka välittää asiakkaittensa lukuun  
loma-asuntoja

 − hotelli, jossa on sekä hotellihuoneita että erillisiä huoneistoja
 − omaisuudenhoitajan kautta vuokratut yksityismajoitukset  

(mukaan lukien Airbnb:n oma tytäryhtiö)

Matkailualan hakukonepalvelu Booking.comista löytyy myös esimerkki huoneistosta, joka 
sijaitsee kiinteistössä, jossa on paljon muita vuokra-asuntoja, ja jossa on saatavilla hotellin 
kaltaisia palveluita.

3.1.3 Yksityishenkilöiden vs. ammattimaisten palveluntarjoajien 
lyhytaikainen majoitustoiminta

Eurostatin analyysin perusteella yksityisten ja ammattimaisten palveluntarjoajien välillä 
voisi tehdä eroa erilaisten kynnysarvojen avulla:

 − palveluntarjoajan kohteiden lukumäärä (korkeintaan kaksi vs.  
yli kaksi kohdetta) 

 − palveluntarjoajan tarjoamien vuoteiden lukumäärä (alle 10 vs.  
yli 10 vuodepaikkaa)

Toinen yksityisiä ja ammattimaisia tarjoajia erottava tekijä voisi olla palvelutyyppi ja majoi-
tuksen saatavuus kalenterivuoden aikana:

 − loppusiivous verrattuna päivittäiseen puhdistukseen 
 − kalenterivuoden aikana vuokrattujen öiden lukumäärä  

(alle 45 päivää vs. yli 45 päivää).

Alustoilla ei ehkä ole vaadittavia kenttiä palvelun tyypin määrittelemiseksi, ja voi olla erit-
täin vaikea päättää kalenterivuoden aikana vuokrattujen öiden enimmäismäärän raja- 
arvosta, koska esimerkiksi monien suurten kaupunkien asettamat raja-arvot31 lyhytaikaisen 
majoitustoiminnan harjoittamiselle vaihtelevat jo suuresti toisistaan.

31 Voivat olla 30–90 päivää kalenterivuodessa riippuen kaupungista.
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Mikäli soveltamisala rajoittuisi vain vajaakäyttöisiin omiin kiinteistöihin, lomien keskimää-
räisen pituuden ollessa noin 20–25 työpäivää, voitaisiin kiinteistö vuokrata vain enintään 
45 kalenteripäiväksi. Tämä ei kuitenkaan sulje pois säännöllisesti vuokrattavia toissijaisia 
asuntoja.

Eurostat ja OECD ehdottavat seuraavaa luonnehdintaa alustatalouteen perustuvan lyhyt-
aikaisen majoitustoiminnan määrittämiseksi:32 

Alustatalouteen perustuva lyhytaikainen majoitustoiminta kattaa toiminnan, joissa pal-
veluntarjoaja vuokraa yhtä tai useampaa majoitusta. Palveluntarjoaja ei yleensä mai
nosta useampaa kuin X kohdetta ja Y vuodepaikkaa, useammalle kuin Z kalenteri
päivälle eikä tarjoa palveluita, jotka yleensä mielletään vain hotelleille ja vastaaville 
majoituksille.33 

Palveluntarjoajan suhde alustoihin, näiden tarjoamiin tukipalveluihin ja kuluttajaan 
on liiketoiminnallista, koska palveluntarjoaja kantaa taloudellisen riskin toiminnasta 
siltä osin, että hänellä ei ole työpaikkaan liittyvää a) sosiaaliturvaa, b) palkallista 
 vuosilomaa tai c) palkallista sairauslomaa.

Useiden kohteiden omistaminen ja vuokraaminen voi edellyttää majoituksentarjo-
ajan rekisteröitymistä yritykseksi. Käytännössä tämä muistuttaa perinteistä loma-asun-
tojen vuokrausta. Verohallinto jakaa lyhytaikaista majoitusta eri alustoilla tarjoavat 
majoituksentarjoa jat neljään kategoriaan:34 

 − Asiakkaat, jotka harjoittavat vuokraustoimintaa ammattimaisesti  
ja järjestelmällisesti (noin 10 %)

 − Asiakkaat, jotka vuokraavat 1–2 sijoitusasuntoa (noin 15 %)
 − Asiakkaat, jotka vuokraavat omassa käytössään olevaa omistus-

asuntoa (noin 25 %)
 − Asiakkaat, jotka alivuokraavat omaa vuokra-asuntoaan (noin 35 %)
 − Ei segmenttimäärittelyä (noin 15 %)

32 Eurostat. 2019a.

33 NACE-toimialaluokittelun mukaan ratkaiseva osa luokkaa 55.1, hotellit ja vastaavat majoitustilat, ovat majoitusta 
täydentävät palvelut, erityisesti säännöllinen siivous ja vuodevaatteet.

34 ylitarkastaja Timo Puiro, verohallinto, haastattelu 5.2.2020.
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C A S E :  A I R B N B  N O R J A S S A

Norja on arvioinut, että Airbnb:n kautta varattiin noin 2 miljoonaa yöpymisvuorokautta 
vuonna 2017. Tämä on lähes kymmenen prosenttia tilastoiduista hotelleissa vietetyistä 
yöpymisvuorokausista.35  

Välitysalustat ovat velvollisia vastaamaan Norjan verohallinnon verotietopyyntöihin. 
Käytännössä verohallinto voi vaatia Airbnb:tä jakamaan veroihin liittyviä tietoja 20.1.2019 
jälkeisistä tapahtumista. Tietoja jaetaan neljännesvuosittain kaksivaiheisena prosessina:36 

Vaihe 1: Verohallinto voi pyytää tietoja kaikista liiketoimista, joissa Norjassa maksettiin 
arvonlisäveroa 20.1.2019 jälkeen. Luettelo verotiedoista, jotka Airbnb toimittaa, on 
vakio, eikä siitä yleensä voida tunnistaa yksittäisiä henkilöitä. Luettelo sisältää Airbnb-
käyttäjätunnuksen ja tapahtumakoodit, jotka liittyvät kyseisen ajanjakson aikana 
hyväksyttyihin tai tehtyihin varauksiin. Näistä tiedoista voi tunnistaa palveluntarjoajan  
vain, jos Norjan verohallinnolla on tietoja, jotka linkittävät palveluntarjoajan tiettyyn 
Airbnb-käyttäjätunnukseen tai tapahtumakoodiin.

Vaihe 2: Saatuaan ensimmäisen vaiheen verotiedot, Norjan verohallinto voi pyytää 
lisätietoja sitä kiinnostavista Airbnb-käyttäjätunnuksista. Airbnb toimittaa näistä 
käyttäjätunnuksista verohallinnolle tiedon palveluntarjoajan nimestä, osoitteesta sekä 
Airbnb:n hänelle lähettämistä laskuista (palkkio kohteen välittämisestä). Airbnb ilmoittaa 
palveluntarjoajalle, jos se on välittänyt nämä tiedot verohallinnolle.

Strømmen-Bakhtiarin ja Vinogradovin mukaan näyttää siltä, että Airbnb:llä on positiivinen 
vaikutus Norjan hotellimarkkinoihin. Toisaalta mikäli Airbnb jatkaa laajenemistaan 
liikematkustajien ja luxus-majoituksen segmentteihin, sen vaikutus on todennäköisesti 
negatiivinen hotelliliiketoiminnalle.37 

3.2 Tilastolliset tietotarpeet ja tietojen keräämisen ja 
kokoamisen käytäntöjä

3.2.1 Tietotarpeet
EU:n tilastoinnista vastaava toimielin, Eurostat, on neuvotellut viime vuosina aktiivisesti 
kansainvälisten alustatalouden toimijoiden (Airbnb, Booking.com, Expedia ja Tripadvisor) 
kanssa niiden kautta tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan saamisesta tilastoinnin 
piiriin. Eurostatin neuvotteluissa alustatalouden toimijoille esittämä tietopyyntö sisäl-
tää samat tiedot, joita tällä hetkellä vaaditaan perinteisiltä majoitusalan yrityksiltä38 ja 

35 Nordic Working Group on sharing economy. 2018.

36 Airbnb. 2020.

37 Strømmen-Bakhtiar, A. ja Vinogradov, E. 2019.

38 Euroopan unionia koskeva asetus (EU) No 692/2011



26

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:23

määrittelee kerättäviä muuttujia, niiden luokittelua ja erittelyjä, maantieteellistä yksityis-
kohtaisuutta, jaksotusta ja aikasarjoja. Majoitusliikkeiden kapasiteettia tilastoidaan toimi-
paikkojen, huoneiden ja vuodepaikkojen lukumäärillä. Kapasiteetin käyttöä mitataan 
huoneiden ja vuodepaikkojen käyttöasteella. Lisäksi majoituspalvelujen käyttöä mitataan 
asiakkaiden eli liikkeeseen saapuneiden henkilöiden ja yöpymisten määrillä, jotka on eri-
telty asiakkaan asuinmaan mukaan. 

Eurostatin alustatalouden toimijoille esitetyllä tietopyynnöllä tavoitellaan matkailualan 
toimijoiden tasapuolista kohtelua suhteessa niiltä vaadittaviin tietoihin. Tavoitteena on 
laajentaa tiedonkeruuta kattamaan jossain vaiheessa myös kansalliset alustatalouden 
toimijat. Suomessa tällainen toimija on esimerkiksi vuokramökkejä välittävä Lomarengas, 
joka toimittaa tietoja Tilastokeskuksen Vuokramökkitilastoon. 

Perinteisiltä majoituspalveluntarjoajilta kysytään myös majoituspalvelujen hintatasoa. 
Sitä kuvataan huoneen (tai huoneiston/mökin) keskihinnalla (=keskimääräinen huoneesta 
maksettu hinta) ja yöpymisen keskihinnalla. Eurostatin kanssa neuvotelleet kansainväliset 
alustatalouden toimijat, Airbnb, Booking.com, Expedia ja Tripadvisor, eivät toistaiseksi toi-
mita euromääräisiä tietoja.

Kohdetyyppien yhdenmukaistetut määritelmät
Keskustellessaan tietovaatimuksista alustojen kanssa sekä Eurostat että alustat huoma-
sivat, että kohdetyypit ovat hyvin heterogeenisiä eri alustoissa, ja että alustat käyttävät 
erilaisia luokitteluja ja määritelmiä. Lisäksi määritelmät voivat myös vaihdella maittain. 
Ensimmäinen haaste on saavuttaa yhdenmukaiset määritelmät verkkoympäristöissä lue-
telluille ominaisuuksille, jotta luokittelu olisi selkeä. Toinen haaste on sovittaa alustojen 
määritelmät ja kohdetyypit EU:n toimialastandardin NACE Rev. 2:n mukaiseen majoitusyri-
tysten luokitukseen. Kolmas haaste on alustoilta kerättävien tietojen kattavuus.

Eurostat on analysoinut neljällä kansainvälisellä alustalla käytössä olevia tapoja kuvata 
majoituskohteen ominaisuuksia ja verrannut niitä NACE Rev.2 -luokituksiin. Yhteenso-
vittaminen perustuu kuitenkin enemmän maalaisjärjen ja ominaisuustyyppien nimien 
käyttöön tietäen, että niillä ja erilaisilla tarjolla olevilla palveluilla voi olla erilaiset merki-
tykset eri alustoilla. Yhteensovittamisen tavoitteena on ennen kaikkea rajata pois hotelli- 
(NACE 55.1) ja leirintäalue (NACE 55.3) -tyypiset kohteet päällekkäisyyksien välttämiseksi, 
koska niiden tiedot kerätään jo suoraan majoitusliikkeiltä kansallisissa tilastovirastoissa. 
Jotta vertailusta saataisiin tarkempi, tarvitaan lisätietoja majoitustoiminnan harjoittajien 
tarjoamista palveluista, ja palveluiden nimien tulisi olla johdonmukaisia alustojen välillä.
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Alustojen kautta tarjolla olevan majoituksen volyymitietojen arviointi
Eurostatin välittämät kansainvälisten alustojen kohdetiedot ovat otos lyhytaikaisen majoi-
tustoiminnan kohdejoukosta. Niiden perusteella voidaan lähteä arvioimaan yksityishenki-
löiden lyhytaikaisen majoitustoiminnan kokonaisvolyymia ja yksityishenkilöiden lyhytai-
kaisen majoitustoiminnan kokonaiskapasiteettia. Eurostatin tavoitteena on kyetä välittä-
mään seuraavat tiedot ja luokittelut39: 

Tiedot
 − Majoitustarjoajien lukumäärä
 − Vuokrattavien kohteiden määrä: esim. palveluntarjoaja tarjoaa 

kolme huonetta samassa huoneistossa = 3 kohdetta; palvelun-
tarjoaja tarjoaa kolme (erillistä) huoneistoa samassa kerrostalossa  
= 3 kohdetta

 − Vuodepaikkojen määrä: paras mahdollinen arvio, joka perustuu 
 esimerkiksi kunkin kohteen ilmoitettuun enimmäiskapasiteettiin

 − Majoittumiset: kohteen vuokrausten lukumäärä riippumatta 
 majoittumisen kestosta, esimerkiksi kohteen vuokraus viikoksi 
 lasketaan yhtenä majoittumisena

 − Kohteiden vuokratut yöt: kuinka monta yötä kohde on ollut vuokrat-
tuna, esimerkiksi kohteen vuokraus viikoksi lasketaan 7 yönä

 − Henkilöiden yöpymisvuorokausien määrä: esimerkiksi jos 2 henkilöä 
viettää kohteessa 5 yötä, lasketaan se 10 yöpymisvuorokautena

Luokittelut
 − Vieraan asuinmaa (50 maata/maanosaa)
 − Majoituksen tyyppi perustuen alustojen käyttämiin tyyppiluokituksiin
 − Vuokranantajan tyyppi (ammattimainen/yksityinen)
 − Kohteen tyyppi (koko huoneisto/yksittäinen huone)
 − Kohteen koko (alle 10 vuodepaikkaa/vähintään 10 vuodepaikkaa)
 − Kohteen sijaintikunta (310 kuntaa Suomessa)

Kolme ensimmäistä kohtaa antavat tietoja palveluntarjoajista eli tietoa alustojen kautta 
tarjolla olevasta majoituskapasiteetista. Viitepäivämäärä voi olla esimerkiksi joko 1) enim-
mäiskapasiteetti milloin tahansa koko kalenterivuoden aikana tai 2) kapasiteetti tiettynä 
päivänä, esim. 30. kesäkuuta 2020. 

39 Eurostat on saanut ensimmäisen dataerän kansainvälisiltä alustoilta ja käsittelee sitä parhaillaan  
(maaliskuu 2020). Kansalliset tiedot saataneen välitettyä kansallisille tilastovirastoille alkukesän 2020 aikana.
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Kolme seuraavaa kohtaa antavat tietoja liiketoimista eli tietoa alustojen kautta tarjolla olevan 
majoituksen käyttöasteesta. Viitejaksona on tässä tapauksessa kuukausitiedot. Ihannetapauk-
sessa majoittumiset jaettaisiin kuukaudelle, jolloin vieraat saapuivat, kun taas kohteiden 
vuokratut yöt ja yöpymisvuorokausien määrä jaettaisiin sille kuukaudelle, jonka aikana ne 
 tapahtuivat (esim. majoittuminen 29.9.–2.10. = kaksi yötä syyskuussa ja yksi yö lokakuussa).

Maantieteellisessä erittelyssä on kaksi osa-aluetta: Tieto majoituskohteen sijainnista kun-
nittain tekee mahdolliseksi laskea kaikki tarvittavat majoitustoimintaa koskevat aggregaa-
tit (alueittain, kaupungit ja maaseutualueet, rannikkoalueet vs. muut kuin rannikkoalueet, 
pääkaupunkiseutu, Lappi jne.). Vieraan asuinmaan perusteella voidaan laskea majoittu-
misten lukumäärää ja yöpymisvuorokausien määrää eri kansallisuuksille. Tässä tapauksessa 
varauksen tehneen henkilön asuinmaa oletetaan koko seurueen kotimaaksi.

3.2.2 Alustapalvelujen tuottama tieto osana matkailuinfrastruktuurin 
tilastointia

Zhang ja Marcussen selvittivät erilaisia lehdistössä esitettyjä Airbnb:tä ja sen toimintaa 
koskevia väitteitä ja kuvasivat niistä tärkeimpiä. Tiedotusvälineiden kommentit heijastavat 
sekä Airbnb-palveluiden positiivisia että negatiivisia puolia. Esimerkiksi Airbnb:n positiivi-
siin puoliin katsottiin sisältyvän majoittujien kustannussäästö, resurssien parempi allokoin ti 
ja hyödyntäminen, tuottavuuden lisääntyminen ja uusi taloudellinen aktiivisuus. Airbnb:n 
kielteisiksi puoliksi koettiin, että Airbnb-palveluntarjoajat hakevat omaa taloudellista etua 
jakamisen edistämisen sijaan, toiminta voi olla yhteisöä riistävää ja hyväksikäyttävää ja 
sääntely on puutteellista tässä uudessa toiminnassa.40 Airbnb voi vaikuttaa perinteisten 
majoituspalveluntarjoajien toimintaan ja häiritä asuntomarkkinoita.41 Seuraavassa tau-
lukossa (Taulukko 2) on kuvattu, Zhangin ja Marcussenin esityksen pohjalta, millaisia eri 
sidos ryhmiä lyhytaikaisen majoitustoiminnan alustapalveluun liittyy ja näiden sidosryh-
mien liittymäpinta kyseiseen palveluun.

40 Zhang, J. ja Marcussen, C. 2016.

41 Zou, Z. 2019.
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Taulukko 2. Alustapalveluiden sidosryhmäkuvaus Suomessa (mukaillen Zhang ja Marcussen 2016)

 Sidosryhmä  Sidosryhmien määrittelyjä  Hyödyt, vaikutukset, motiivit, tarpeet

Matkailijat / Vuokraajat Käyttäjäprofiili; kansalaisuus, ikä, koulutus, 
perhe, vapaa-aika / business
Ajankohta ja vuokra-ajan pituus
Liikkumismuoto
Aktiviteetit ja kulutus kohteessa 

Kustannusten säästäminen
Saavutettavuus 
Sosiaalinen ympäristö

Isännöitsijät / 
Vuokranantajat

Profiili; ikä, koulutus, perhe
Huoneistot; tyyppi, laatu ja sijainti
Hinta
Sijainti
Online-arviot
Lisäpalvelut

Lisäansainta
Aktiivisuus
Sosiaalisuus

Naapurusto Ympäristön saavutettavuus
Aktiviteetit ja palvelut
Ympäristön rauhallisuus, turvallisuus,  
kulttuuri

Äänet, jätteet
Kohteen / Ympäristön palvelujen käyttö
Vuorovaikutustilanteet
Suhtautuminen matkailijoihin / vieraisiin

Muut majoituspalvelujen  
tarjoajat kohdealueella

Määrä
Laatu
Saavutettavuus
Hinta

 Kilpailun ”vääristymät” ja odotukset julkisia 
toimijoita kohtaan niiden korjaamiseksi
Uudet toimintamallit disruptiona

Muut liike-elämää palvelevat  
tai siitä hyötyvä toimijat

Matkailun alueorganisaatiot 
Konsultaatio

Matkailun ja siihen liittyvän liiketoiminnan 
edistäminen 
Vajaalla käytöllä olevien resurssien ja  
palvelujen käytön edistäminen
Imagon vahvistaminen

Julkiset organisaatiot Verottaja
Kilpailua ohjaavat ja valvovat viranomaistoimijat
Tilastokeskus
Poliisi
Ministeriöt 
Business Finland / VisitFinland
Metsähallitus
Kunnat ja kaupungit

Verotus
Matkailun kehittäminen
Kilpailun tasapuolisuus
Ilmiön ymmärtäminen
Sidosryhmien tarpeiden palveleminen 
Turvallisuus, kestävyys, sääntöjen ja  
kulttuurin mukaan toimiminen

Tutkimus Matkailuoppilaitokset 
Tutkimuslaitokset

Ilmiön ymmärtäminen
Muutoksen mallintaminen
Matkailuosaamisen kehittäminen ja  
osaajien kouluttaminen
Tiedon jakaminen eri sidosryhmille  
ymmärrettävässä muodossa

Ensimmäinen askel alustojen vaikutusten ymmärtämiseksi on saada tietoa niiden kautta 
välitettyjen majoituspalveluiden volyymistä. Suuri osa kaupungeista seuraa niissä sijaitse-
vien kohteiden lukumäärää ja muita perusparametreja. Aiheesta on julkaistu jo joitain tie-
teellisiä tutkimuksia.42 Kaupunkikohtaisia kysymyksiä on kuitenkin jäljellä muun muassa:

42 Esim. Zervas, G., Proserpio, D. ja Byers, J. 2016. ja O’Neill, J. ja Ouyang, Y. 2016.
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 − majoitusmahdollisuuksien jakauma kaupungin ja sen eri osien välillä
 − vuokrattavista asunnoista, huoneista ja vuodepaikoista pyydetyt hinnat
 − palveluntarjoajien lukumäärä ja luonne
 − alustojen kautta välitettävien majoituspalveluiden ja perinteisen 

(hotelli)majoituksen välinen suhde (alueellinen kohdistuminen ja 
taloudellinen vaikutus)

 − matkailun volyymi (majoittumiset, yöpymisvuorokaudet, maksut)

Airbnb:n mukaan ”74 % Airbnb-kohteista on tärkeimpien hotellialueiden ulkopuolella”.43 
Mikä on ”tärkein hotellialue” ja miten se määritellään tietylle kaupungille, ei kuitenkaan ole 
kovin selkeä ja avoin määritelmä. Airbnb:n mukaan 81 % majoituspalvelun tarjoajista jakaa 
majoittujien kanssa kodin, jossa itse asuvat. Muiden 19 % (enemmän tai vähemmän am-
mattimaisten) palveluntarjoajien tarjoamien majoituspalveluiden (tai liikevaihdon) osuus 
on kuitenkin epäselvä. 

3.2.3 Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin kehitys EU:ssa
Matkailutilastojen metodologinen käsikirja vahvistettiin asetuksella (EU) No 692/2011, 
joka ”sisältää ohjeet tuotettavista tilastoista […], mukaan lukien tarvittavien tietojen omi-
naisuuksiin sovellettavat määritelmät ja tiedon laadun varmistamiseksi suunnitellut yhtei-
set standardit.” (10 artikla). Ensimmäinen painos valmisteltiin tiiviissä yhteistyössä jäsenval-
tioiden vuosina 2010–2012 ja julkaistiin vuonna 2012. Viimeisin päivitys (versio 3.1) julkais-
tiin vuonna 2014, ja se on saatavana Eurostatin verkkosivulla.44 

Vuodesta 2014 lähtien Eurostat ja jäsenvaltiot ovat keskustelleet useaan otteeseen käsi-
kirjan seuraavasta tarkistuksesta (versio 4), lähinnä lisäohjeista tai päivityksistä nykyisiin 
ohjeisiin. Matkailutilastoja käsittelevän työryhmän 8–9. lokakuuta 2018 pidetyssä kokouk-
sessa osallistujat ”kannattivat Eurostatin ehdotusta tarkistaa matkailutilastoista annettua 
asetusta (EU) 692/2011 sen ajantasaistamiseksi matkailualan muutoksiin ja tekniseen kehi-
tykseen”. 

Komissio laajensi 1. elokuuta 2019 matkailutilastoasetusta delegoidulla asetuksella (EU)… 
/… Euroopan matkailutilastoista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 
No 692/2011 muuttamisesta.45 Muutettujen vaatimusten ensimmäinen viitevuosi on vuosi 
2020. Suomen osalta muutos tarkoittaa yhden kysymyksen lisäämistä suomalaisten mat-
kailukyselyyn vuoden 2020 alussa sekä majoitustilaston tietotoimitusten laajentamista. 

43 Airbnb's positive economic impact in cities around the world. https://www.airbnb.fi/economic-impact.

44 Eurostat. 2014.

45 Euroopan komissio. 2019.

https://www.airbnb.fi/economic-impact
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Matkailutilastojen suurempi maantieteellinen ja ajallinen yksityiskohtaisuus
Viitevuodesta 2020 lähtien seuraavat uudet erittelyt otetaan mukaan käyttöastetietoihin 
(kansalaisten ja ulkomaalaisten yöpymiset majoituspalveluissa riippumatta majoitustyypistä):

 − Alueelliset tiedot: NUTS 3 -taso (aiemmin NUTS 2 -taso) 
 − Alueelliset tiedot: kuukausittain eriteltynä (aiemmin vain vuositiedot) 
 − Kansalliset tiedot: paikkakunnan tyyppi (a) yhdistettynä paikka-

kunnan tyyppiin (b) (aiemmin ei ollut yhdisteltyjä kaupungistumis-
asteluokkia ja rannikko-/ei-rannikkoaluetta) 

 − Kansalliset tiedot: valittujen kaupunkien erillinen raportointi

Kaupungit
Kaupungeilla on tärkeä rooli Euroopan talouksissa, mutta myös Euroopan matkailussa. 
Pääkaupunkiseudut, kuten Ile de France, Lontoo ja Berliini, sijoittuvat tyypillisesti EU:n 20 
eniten vieraillun alueen joukkoon (majoitettujen öiden suhteen); suurkaupunkien osuus 
on yli kolmannes yöpymisistä (ja kaupunkien ja lähiöiden myös kolmannes).

Kaupunki on paikallinen hallintoyksikkö (LAU), jossa vähintään 50 % väestöstä asuu kau-
punkikeskuksessa. Kaupunkikeskus on ryhmä, joka koostuu vierekkäisistä 1 km²:n ruuduk-
kosoluista, joiden tiheys on vähintään 1 500 asukasta neliökilometriä kohden, ja joiden 
väkiluku on vähintään 50 000 asukasta.

Asetuksessa (EU) N: o 692/2011, sellaisena kuin se on muutettuna komission delegoidulla 
asetuksella (EU) N: o… / 2019, määrätään tietyt kaupungit raportoimaan yöpymisistä ja 
matkailijoiden majoitusmahdollisuuksista riippumatta majoitustyypistä. Tätä tarkoitusta 
varten raportissa käsiteltäviin kaupunkeihin kuuluvat ainakin:

 − ne kaupungit, joiden yhteinen osuus on 90 % maan majoitus-
palveluissa vietetyistä vuotuisista yöpymisvuorokausista

 − pääkaupunki
 − kaupungit, joissa asuu vähintään 200 000 ihmistä

Ensimmäinen kriteeri tarkoittaa, että yllä mainitun luettelon kaupungit listataan majoitus-
palveluissa vietettyjen öiden kokonaismäärän mukaisesti (käyttäen edellisen viitevuoden 
tietoja). Kaupunkeja lisätään luetteloon, kunnes valittujen kaupunkien osuus on kumulatii-
visesti 90 % kaupungeissa vietetyistä vuotuisista yöpymisistä. Vertailunimittäjä on kaupun-
geissa vietetyt yöt eikä koko maassa vietetyt yöt.

Toinen ja kolmas kriteeri takaavat, että ainakin pääkaupungit ja suuret kaupungit tulevat 
käsitellyiksi. Usein nämä kaupungit tulevat valituksi jo ensimmäisen kriteerin perusteella. 



32

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:23

Kaupunkimajoitustietojen ensimmäisen lähettämisen ja julkaisemisen (vuoden 2021 jäl-
kipuolisko) jälkeen luettelo maakohtaisista kaupungeista voidaan sisällyttää metodologi-
seen käsikirjaan.

Tärkeimmät majoitusmuodot
Delegoidulla säädöksellä muutetaan pääasiallisten majoituspalveluiden luokkia lisäämällä 
uusi luokka ”Vuokramajoitus: kuten talo, huvila, huoneisto; vuokra-asunto/huoneet asun-
nossa”. Jos pääasiallinen majoitus kuuluu tähän luokkaan, kysytään, tehtiinkö varaus verkko-
sivustolta tai sovelluksesta, kuten Airbnb, Booking.com, Expedia tai HomeAway. Tämä tekee 
kasvavan lyhytaikaisten vuokramajoitusten segmentin (esimerkiksi alustojen kautta tapahtu-
vat varaukset) käsittelyn selkeämmäksi. Myös luokka "Vuokramajoitus: muu vuokramajoitus 
(terveyslaitokset, nuorisohostellit, venesatamat jne.)" on muotoiltu hieman uudelleen.

3.3 Majoitustietojen tiedonkeruun käytäntöjä

Eurostatin toukokuussa 2018 pidetyssä asiantuntijatyöpajassa tunnistettiin alustataloutta 
kartoitettaessa mahdollisiksi tiedonlähteiksi:

 − olemassa olevat tutkimukset (tieto- ja viestintätekniikan käyttö-
tutkimus, työvoimatutkimus, tulo- ja elinolotilastot sekä yritys-
toiminnan  rakennetilastot)

 − hallinnolliset lähteet (yritys-, lupa-, henkilörekisterit)
 − suoraan alustatoimijoilta kerätyt tiedot 
 − muut tutkimukset, esim. COLLEEM46-alustatalouden pilottitutkimus, 

matkailukysely (Kreikan tilastolaitos on esimerkiksi kysynyt viite-
vuodesta 2017 lähtien, onko henkilö varannut yksityismajoitusta 
alustapalvelujen kautta)

 − muut lähteet (verkkoharavointi, maksukortit)

Luonnollisesti myös perinteiset matkailutilaston kysyntä- ja tarjontatutkimukset ovat tär-
keitä tiedonlähteitä. On kuitenkin todennäköistä, että kuluttajille kohdistettavat kysyntä-
tutkimukset eivät pysty tunnistamaan kaikkea alustapalveluille rakentuvaa lyhytaikaista 
majoitustoimintaa.

46 Collaborative economy and employment
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3.3.1 Suora tiedonkeruu

Tilastolliset kyselytutkimukset
Vuodesta 2020 lähtien Euroopassa toteutettavat kansallisen matkailun kyselytutkimukset, 
kuten Tilastokeskuksen Suomalaisten matkailukysely, sisältävät ”matkan varaamista” kos-
kevassa osiossa kysymyksen siitä, onko ilmoitetun lomamatkan majoitus varattu verkkosi-
vuston tai sovelluksen, kuten Airbnb, Booking.com, Expedia tai HomeAway, kautta. Tietoja 
kerätään vain matkoista, joissa majoitus on varattu verkossa ja vuokrattavasta kohteesta, 
kuten talosta, huvilasta, huoneistosta tai asunnon vuokratuista huoneista.47 Ensimmäiset 
tulokset ovat saatavilla kuusi kuukautta viitevuoden jälkeen (ts. vuoden 2021 puolivälissä). 
Espanjassa kerätään vastaavia tietoja.

Suora tiedonkeruu alustoilta
Jotta matkailutilastojen laatijoiden kasvaviin tarpeisiin saada tietoa verkkopalvelujen 
kautta tarjottujen/ostettujen majoituspalveluiden määrästä voitaisiin vastata, Eurostat 
aloitti yhdessä kasvun pääosaston kanssa neuvottelut syksyllä 2018 neljän suuren kansain-
välisen alustatalouden toimijan kanssa. Neuvottelut koskevat juridisia kysymyksiä, tietojen 
suojausta, tietotarpeita (muuttujia) sekä tietojen jakamista edelleen Eurostatin sisällä sekä 
Eurostatin ja kansallisten tilastokeskusten välillä. 

Euroopan komissio ilmoitti 5.3.2020 päässeensä sopimukseen Airbnb:n, Booking.com:n, 
Expedian ja Tripadvisorin kanssa majoitustietojen jakamisesta. Sopimuksen avulla Eurostat 
voi julkaista tietoja näiden alustojen kautta tarjottavista lyhytaikaisista majoituksista EU:n 
alueella. Tietoja jaetaan säännöllisesti.48 

Tietojen jakaminen eteenpäin Eurostatista on kriittinen aihe alustoille, jotka haluavat hal-
lita majoitustietojaan ja sitä, kuka saa pääsyn millaisiin tietoihin. Toisaalta alustat ymmärtä-
vät Eurostatin aseman yhtenä Euroopan tilastojärjestelmän kumppanina ja tarpeesta jakaa 
tietoja kansallisten viranomaisten kanssa. Jälkimmäinen lähestymistapa on myös hyödylli-
nen alustojen kannalta, jotta vältetään useiden samanlaisten tietopyyntöjen saapuminen 
27 kansalliselta tilastovirastolta. Tietojen keruussa on kaksi ”virtaa”:

 − Eurostatin hankkimat tiedot kansainvälisiltä alustoilta
 − Kansallisten tilastolaitosten hankkimat tiedot kansallisilta alustoilta

47 Katso 3.2.3 Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin tuleva kehitys EU:ssa.

48 Euroopan komissio. 2020.
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Kun ensimmäiset tiedot alustoilta on lähetetty, seuraavat vaiheet ovat niiden käsittely ja 
laadun arviointi. Ensimmäisen laadunarvioinnin, mukaan lukien ensimmäisen päällekkäi-
syyksien poistamisen, tekee Eurostat, mahdollisesti käyttämällä verkkoharavointiteknii-
koita. Esivalidoidut tiedot lähetetään kansallisille tilastolaitoksille, jotka suorittavat toisen 
tason validoinnin ja mahdollisesti täydentävät tietoja kansallisilta alustoilta (tai muista 
 lähteistä) saaduilla tiedoilla. 

Eurostatin ja kansallisten tilastolaitosten välinen tiedonvaihto
Eurostatin tavoitteena on koota ja jakaa säännöllisesti tilastotietoja matkailualan alusta-
segmentistä käyttämällä (kaikista) suurimmista alustoista saatuja tietoja sekä EU:ssa toimi-
vilta kansallisilta alustoilta:

 − Toisaalta informaationa tahoille, jotka ovat kiinnostuneita alusta-
talouden koosta lyhytaikaista majoitusta tarjoavilla markkinoilla. 
 Kapasiteettitietojen kaksinkertainen laskenta on tärkein este 
 tällaisen tiedon julkaisemiselle (käyttöastetiedoissa ongelma 
 näyttää olevan vähemmän merkittävä).

 − Toisaalta tietona, joka täydentää perinteisten kyselyjen perusteella 
koottuja majoitustilastoja. 

Lyhyellä tai keskipitkällä aikavälillä Eurostatin tavoitteena on kerätä tietoja yksittäisiltä 
merkittäviltä kansainvälisiltä alustoilta, käsitellä ja arvioida niiden laatua (mahdollisuuk-
sien mukaan käyttämällä muista lähteistä peräisin olevia tietoja) ja julkaista kokeellisia 
tilastoja selvittääkseen alustatalouden kehitystä EU:ssa (alueellisella ja kansallisella tasolla) 
ja vastatakseen siten poliittisen päätöksenteon vaatimuksiin.49 

Kun yhteistyö suurimpien kansainvälisten alustojen kanssa on käynnistynyt, samanlaisten 
sopimusten tekemistä voi laajentaa koskemaan muita kansallisia ja kansainvälisiä alustoja 
hyödyntämällä syntynyttä kokemusta ja jo laadittuja sopimuksia. Jäsenvaltiot, prosessin 
ollessa tuttu ja koeteltu, voivat (helpommin) laatia samanlaisia sopimuksia kansallisten 
alustojen kanssa. 

Keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä Eurostatin tavoitteena on integroida kansainvälinen ja 
kansallinen alustapohjainen tieto kansallisten tilastovirastojen säännöllisiin majoitustilas-
toihin, jotta sektorista saadaan kattavampi kuva. Todennäköisesti alustatalouspohjaiset 
tiedot julkaistaan silti myös erikseen, kun otetaan huomioon tämän segmentin yleinen 
kiinnostavuus tällä hetkellä (ja sen kehitys verrattuna ”perinteiseen” majoitussektoriin).

49 Eurostat. 2019a.
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3.3.2 Lähestymistapoja suoraan kerättyjen tietojen analysoimiseen
Yksinkertainen tapa esittää majoituspalvelut lukumäärän, tyypin ja alueellisen jakauman 
perusteella on hyödyntää esimerkiksi lämpökarttaa, josta voi yhdellä silmäyksellä nähdä, 
missä majoittuminen tapahtuu. Kuva 4 esittää tavan analysoida matkailukapasiteetin ra-
kennetta. Adamiak et al. tutkivat Airbnb-kohteiden sijoittumista Espanjassa, erityisesti 
niiden suhdetta väkimäärään ja perinteisten hotellien sijaintiin. Tutkimuksen mukaan 
Airbnb-kohteiden sijainti määräytyy lähinnä tyhjien tai toissijaisten asuntojen tarjonnan, 
matkailuinfrastruktuurin olemassaolon, meren läheisyyden ja kansainvälisten matkailijoi-
den kysynnän perusteella.50 

Kuvio 4. Väestön, hotellien ja Airbnb-kohteiden suhteelliset sijoittumiset Espanjassa  
(lähde: Adamiak et al: Airbnb Offer in Spain—Spatial Analysis of the Pattern and Determinants  
of Its Distribution)

Sonntag et al. ovat tutkineet samaa ilmiötä Antwerpenin kaupungissa: Kaksi tärkeintä 
 Airbnb-keskittymää Antwerpenissä ovat Historisch Centrum wijk ja Borgerhout-alue. 
 Molemmilla alueilla oli saatavilla yli 200 eri majapaikkaa viitejakson aikana. Hotellien ja 
 Airbnb-luetteloiden alueellisessa jakautumisessa on mielenkiintoisia eroja: Historisch 

50 Adamiak, C., Szyda, B., Dubownik, A. ja García-Álvarez, D. 2019.

Hotelleja suhteessa väestöön Airbnb suhteessa väestöön

Airbnb suhteessa hotelleihin

Ei merkittävä

Suuri – suuri

Pieni – pieni

Pieni – suuri

Suuri – pieni

Ei asutusta

Kanariansaaret Kanariansaaret

Kanariansaaret
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Centrum wijk on sekä Airbnb:n että hotellikapasiteetin keskus (11 hotellia / 256 Airbnb -
kohdetta), kun taas Borgerhoutin alueella on suhteellisen vähän hotelleja (3), mutta paljon 
Airbnb-kohteita (209). Centraal Station wijk sen sijaan on kaupungin tärkein hotellikortteli 
(16), mutta Airbnb-ilmoituksia (95) on melko vähän.51 

C A S E :  A I R B N B  TA N S K A S S A 

Tanska saa suoraan tietoa Airbnb:stä ja tarkentaa sitä API-haravoiduilla tiedoilla keskittyen 
erityisesti peer-to-peer transaktioiden mittaamiseen. Airbnb:n välittämän majoituksen 
osuus oli 10 % Tanskan yöpymisistä 2018. Airbnb-palveluntarjoajia oli 30 000, ja 
majoitettavia yhteensä 900 000 – tyypillisen palveluntarjoajan ansaitessa keskimäärin  
2 080 euroa vuokraamalla asuntoaan 23 yöksi vuoden aikana.52 

Zhangin ja Marcussenin mukaan poliittista mielipideympäristöä voi Tanskassa kuvata 
myötämieliseksi Airbnb:tä kohtaan – Airbnb:n toimintaa innovatiivisena ja sen nähdään 
palvelevan matkailua alaa kehittävänä muutosvoimana.53 Tästä kertoo myös Tanskan 
veronviranomaisten ja Airbnb:n vuonna 2018 ilmoittama, lyhytaikaista majoitustoimintaa 
koskeva yhteistyö. Sen mukaan palveluntarjoajien tulot raportoidaan jatkossa Airbnb:n 
toimesta automaattisesti veroviranomaisille. Teknisesti tietojen jakaminen tapahtuu sitä 
varten rakennetun digitaalisen online-ratkaisun avulla. Osana sopimusta, alustapalvelu 
saa helpotuksia palvelun sääntelyssä jakaessaan vuokraukseen liittyviä tulotietoja 
verottajan kanssa. Majoituspalveluiden tarjoajille alustan kautta hankitut tulot ovat 
verovapaita 3 760 euroon asti kodin kohdalla ja 5 370 euroon asti loma-asuntoja koskien. 
Tietoa jakamattomien alustojen kautta saadut tulot ovat verovapaita 1 480 euroon 
asti.54 Päätöksellä nähdään merkitystä laajemmin jakamistalouteen liittyvän toiminnan 
kehittämiseksi yhteiskunnassa. Airbnb:n puolelta Tanskaa pidetään hyvänä paikkana 
kokeilla ja kehittää uusia toimintatapoja, ”tanskalaiset ovat avoimia uusille asioille.”55 

3.3.3 Verkkoharavointi

Julkiset ratkaisut
Verkkoharavointi on uudenlainen menetelmä kerätä tietoja sivustoilta, joiden tietoja ei muu-
ten ole välttämättä mahdollista saada. Teknisesti eri sivustojen haravointi eroaa  hieman toisis-
taan, koska sivuilla on erilaisia rakenteita. Vuokramökkitilaston esimerkin  mukaisesti verkko-
haravoinnilla voisi täydentää Eurostatin välittämiä kansainvälisten alustojen tietoja. 

51 Sonntag, U., Schmücker, D. ja Wagner, P. 2018.

52 Tuominen, J. 2018.

53 Zhang, J. ja Marcussen, C. 2016.

54 Tuominen ibid.

55 The Local. 2018.
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C A S E :  V U O K R A M Ö K K I T I L A S TO

Nykyinen Tilastokeskuksen Majoitustilasto kattaa yli 20 vuodepaikan rekisteröidyt 
majoitusliikkeet. Tilastoinnin ulkopuolelle jää kaikki tämän määritelmän ulkopuolelle jäävä 
majoittuminen. Iso osa alle 20 vuodepaikan kohteista on vuokramökkejä ja vuokrattavia 
loma-asuntoja. Matkailutilastojen sidosryhmissä ja asiakaskunnassa on ollut pitkään 
toive myös vuokramökkimajoituksen tilastoinnille, mutta muun muassa lähdeaineistojen 
puutteen takia tilastointia ei ole toteutettu aiemmin Tilastokeskuksessa.56 

Vuokramökkitilasto perustuu kahteen eri tiedonkeruumenetelmään: suoraan 
tiedonkeruuseen sekä verkkoharavointiin. Suoralla tiedonkeruulla kerätään vuokramökkien 
käyttötiedot verkkolomakkeella vuokramökkien välityspalveluilta. Kysyttävät tiedot 
ovat: vuokrattavien kohteiden lukumäärä, vuodepaikkojen lukumäärä, myytyjen 
mökkivuorokausien määrä, kotimaisten yöpymisten määrä, ulkomaisten yöpymisten  
määrä ja myyntitulot. 

Verkkoharavoinnilla kerätään tiedot ohjelmallisesti internetin kauppapaikkojen ja 
välityspalveluiden sivujen lähdekoodista. Haravointi tehdään kerran kuukaudessa ja 
haravoinnilla kerätään vuokrattavien kohteiden kapasiteetti- sekä sijaintitiedot. Mahdolliset 
samat kohteet eri verkkosivuilla tunnistetaan tekstintunnistusmenetelmällä, jolloin kohde 
tilastoidaan vain kerran. Tämän lisäksi Majoitustilaston tiedonkeruun piirissä olevien 
majoitusliikkeiden vuokramökit poistetaan. 

Verkkoharavointia voidaan käyttää sekä tietolähteenä itsessään että korjaus- ja validointi-
lähteenä alustojen tarjoamille tiedoille. Lisäksi verkkoharavointia voidaan käyttää kapasi-
teetin kaksinkertaisen laskennan käsittelemiseen, kuten jo kansalliset kokemukset osoitta-
vat (esim. Tilastokeskus ja Espanjan tilastolaitos). Vuokramökkitilaston laadinnassa verk-
koharavoinnin avulla saadut tiedot yhdistetään rakennuskantaan sijaintitietojen avulla. 
Vuokramökkitilaston kokemusten perusteella yhdistäminen on yksi tilaston suurimmista 
haasteista.

Kaupalliset ratkaisut
AirDNA57 on yhdysvaltalainen yritys, joka on erikoistunut haravoimaan Airbnb:stä majoi-
tuspalvelutietoa ja luomaan niistä kokoomaraportteja:

56 https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/vuokramokkitilasto/index.html.

57 https://www.airdna.co/. Katso myös kuvaus Transparent -yrityksestä luvusta 3.3.5.

https://www.stat.fi/tup/kokeelliset-tilastot/vuokramokkitilasto/index.html
https://www.airdna.co/
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 − Airbnb-kohteet noudetaan säännöllisesti ja kumuloidaan  
AirDNA-tietokokonaisuuksiin

 − AirDNA-tiedot noudetaan yleensä Airbnb-kohteista yhtenä tiettynä 
ajankohtana. Vain kyseisen ajanjakson kohteet hyväksytään kyseisen 
raportin sisällöksi

 − Kaikki kohdetiedot ovat tietyn ajanhetken tilannekuvia; kohde-
listaukset Airbnb-verkkosivustolla voivat vaihdella lyhyin väliajoin

 − Kysyntätiedot, esim. varauspäivät, ovat AirDNA-arvioita, jotka perus-
tuvat julkaistujen kalenteritietojen säännölliseen analyysiin yhdessä 
historiallisten tietojen kanssa. Nämä tiedot arvioidaan Airbnb-
verkko sivustolla saatavilla olevien kalenteritietojen perusteella.  
Eri varausten ja palveluntarjoajien estämien päivien erottamiseksi 
käytetään sumeaa logiikkaa. Näiden tietojen oikeellisuudesta ja 
 luotettavuudesta ei kuitenkaan ole puolueetonta arviota.

Airbnb-kohdetiedot auttavat Airbnb-markkinoiden asiakaskysynnän koon arvioimista, jota 
voidaan sitten verrata perinteisesti saatavilla oleviin majoitustilastoihin. Nämä kysyntäarvot 
eivät tietenkään ole tarkkoja, mutta nykyiset arviointimenetelmät näyttävät olevan kohtuulli-
sen tarkkoja. Klassinen kysyntäarvion laskentatapa noudattaa ”San Franciscon mallia”.58 

Airbnb:n verkkosivustoilta haravoidut tiedot kertovat, kuinka monta kertaa kohde on 
ollut listattu ja kuinka kauan se on ollut vapaana verkkosivustolla. Näistä datapisteistä 
voidaan laskea vähimmäismäärä, jonka kohde on ollut vuokrattuna. Toisaalta keski-
määräinen vierailun kesto San Franciscon alueella oli kolmen eri lähteen mukaan vuo-
sina 2012 ja 2014 noin 5 yötä. Kertomalla Airbnb-varausten lukumäärä tällä keskimää-
räisellä vierailun kestolla antaa toisen arvion majoituksen kysynnästä.

Kolmannessa lähestymistavassa lasketaan kohteesta annettujen arvostelujen vähim-
mäismäärä kuukaudessa yhdessä arviointien kokonaismäärän kanssa, vähimmäisvaa-
timus oleskelun kestolle sekä alkamisaika, jolloin kohde on tullut markkinoille. Niiden 
kuukausien kysyntäarviota, jolloin arvosteluja on tullut vähiten, korotetaan nyt seu-
raavasti: a) laskemalla vierailun kesto alueen keskimääräisen vierailun keston mukaan 
kohteen vaatiman vähimmäiskeston sijaan ja b) lisäämällä arvio niistä oleskeluista 
(keskimääräisen keston mukaan laskettuna), joissa käyttäjä ei ole jättänyt arvoste-
lua. Airbnb:n mukaan vuonna 2012 vain 72 % vieraista arvosteli kohteen. Nämä kolme 
käyttöaste astearviota kuvaavat sitä vaihteluväliä, jolla eniten ja vähiten varovaisimmat 
arviot lyhytaikaisten majoitusten (Airbnb) todellisesta käyttöasteesta liikkuvat.59 

58 Marqusee, A. 2015.

59 Marqusee, A. ibid. sivut 36–39.
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AirDNA toimittaa arvion eri kohteiden varauspäivien lukumäärästä, joka perustuu kunkin 
Airbnb-verkkosivustolla olevan kohteen kalenterin muutosten seurantaan. Tämä mah-
dollistaa ”käyttöasteen” laskemisen sen perusteella tarjotaanko majoituspalvelua jonain 
päivänä vai onko se varattu. Kunkin kohteen keskimääräisen päivittäisen hinnan (average 
daily rate, ADR) ja kalenteripäivän varausmuutosten seurannan pohjalta on mahdollista 
laskea Airbnb-palveluntarjoajien tulot kyseisessä kaupungissa (katso Antwerpenin esi-
merkki kuvioissa 5 ja 6).60 

Kuvio 5. Antwerpen: Kysyntäarviot 11/2016–10/2017 Airdna:n tietojen perusteella  
(lähde: Schmücker et al: Measuring the impact of “shared accommodation” in city tourism)

 

60 Schmücker, D. Sonntag, U. ja Wagner, P. 2018.

Tarjottuja kohteita Varattuja vuorokausia
Varattuja vuorokausia

per kohde
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Kuvio 6. Airbnb Antwerpenissä: Avaintiedot 11/2016 – 10/2017 (lähde: Schmücker et al:  
Measuring the impact of “shared accommodation” in city tourism)

Tietojen hyödyntäminen
Kuukausitietoja voidaan käyttää pohjana tulevan majoituskehityksen ennustamiselle. 
Myös palveluntarjoajarakennetta voidaan analysoida (katso Kööpenhaminan, Barcelonan 
ja Dublinin esimerkki, Kuvio 7). Koska jokainen kohde on kytketty yksilöivään palveluntar-
joajatunnukseen, kohteiden lukumäärä palveluntarjoajaa kohden ja niiden jakauma on 
nähtävissä. Tästä voidaan päätellä missä (millä alueilla) yksityisesti (vertais)jaettujen vs. 
ammattimaisesti vuokrattujen asuntojen tiheydet ovat suurimmat. Tämä on sikäli tärkeää, 
että eri palveluntarjoajarakenteet näyttävät olevan yksi tärkeimmistä erottavista tekijöistä 
verrattaessa kaupunkeja, joissa alustataloudelle rakentuva lyhytaikainen majoitustoi-
minta koetaan/ei koeta ongelmaksi: esimerkiksi Barcelonassa, kaupungissa, jossa aiheesta 
keskustellaan kiivaasti, on ”Airbnb-paine” paljon pienempi kuin Kööpenhaminassa, mutta 
kohteista huomattavan suuri osuus kuuluu henkilöille, joilla on yli kolme kohdetta. 

 

Palveluntarjoaja: tarjoaa kohdetta 
Airbnb:n alustalla

Kohde: Airbnb:n alustalla 
tarjottu majoitus-palvelu

Listaukset alustalla: kaikki 
alustalla tarjotut kohteet

Vuokratut listaukset: kaikki alustalla 
tarjotut kohteet, jotka vuokrattiin 
vähintään kerran

Yöpymisvuorokausi: yöpymisvuorokausien 
määrä arvioituna kalenteritiedoista

Majoituskapasiteetin maksimi: tarjottujen 
kohteiden kaikki vuodepaikat

137 113 yöpymisvuorokautta

1 892 kohdetta
(vuokrattua listausta)

2 360 kohdetta
(listausta alustalla)

7 013 vuodepaikkaa
(majoituskapasiteetin maksimi)

Liikevaihto 10,5 
miljoonaa euroa

1 771 
palveluntarjoajaa
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Kuvio 7. Kohteet palveluntarjoajakohtaisesti Kööpenhaminassa, Barcelonassa ja Dublinissa, 2017 
(lähde: Sonntag et al: How much is too much? - Assessing the demand, the economic impact and  
the perception of ‘sharing accommodation’ in tourism destinations)

Yksi keskeinen kohta Airbnb-ilmiöstä käydyssä keskustelussa on kysymys, kuinka välitys-
palveluiden kautta tapahtuva tarjonnan lisääntyminen vaikuttaa matkailun ylisuureen 
paisumiseen ja siten asukkaiden yhä negatiivisempiin asenteisiin sitä kohtaan. Vaikka 
kaupunkitasolla ei ehkä havaittaisi kielteisiä vaikutuksia,61 tilanne voi olla erilainen ympä-
röivissä lähiöissä. Sonntag et al. arvioi Airbnb-kapasiteettitietojen avulla Airbnb-kohdeti-
heyden eri kaupunginosissa. Toteuttamalla mielipidekyselyn asukkaiden parissa niin hots-
pot-alueilla kuin reuna-alueilla, joilla oli suhteellisen vähän Airbnb-tarjontaa, he pystyivät 
löytämään raja-arvon, missä Airbnb-tarjoaman tiheys kasvaa liian suureksi ja asukasasenne 
muuttuu negatiiviseksi (katso Kuvio 8).62 

 

61 Esimerkiksi Brugge, jossa vain 5 prosenttia asukkaista toteaa, että Airbnb-matkailijat aiheuttavat enemmän  
haittaa kuin muut; Nijs, V. 2017.

62  Sonntag, U., Schmücker, D. ja Wagner, P. 2018.
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Kuvio 8. Esimerkki ”liiallisen” Airbnb-kapasiteetin ”raja-arvon” tunnistamisesta yhdistämällä  
Airbnb-kapasiteettitiedot väestötilastoihin ja asukkaiden parissa suoritettuihin mielipide-
tutkimuksiin (lähde: Sonntag et al: How much is too much? – Assessing the demand, the economic 
impact and the perception of ‘sharing accommodation’ in tourism destinations)

C A S E :  A I R B N B  T U K H O L M A S S A

Ruotsissa P2P-alustat kuuluvat oikeudellisesti tavallisen alivuokrauksen piiriin, ja siksi 
alustoilla tarjottavien kiinteistöjen/huoneistojen vuokraamiseen tarvitaan vuokranantajan 
tai taloyhtiön hallituksen lupa. Yksityisten ja asuntoyhdistysten omistamien asuntojen 
alivuokraus vapautettiin suurelta osin sääntelystä vuoden 2013 lainmuutoksessa. Tämä 
sallii korkeamman vuokratason, mikä voi osaltaan edistää P2P-majoitustoiminnan ja 
hintojen kasvua.63 

Airbnb aloitti toimintansa Tukholmassa kesällä 2010. Siitä lähtien vuokrausmäärät ovat 
kasvaneet voimakkaasti vuonna 2017: Tukholman läänissä oli noin 3 300 kohdetta, mikä 
vastaa noin 30 prosentin nousua vuoteen 2016 verrattuna. Heinäkuuhun 2018 mennessä 
Airbnb:ssä oli Tukholman läänin alueella noin 3 700 kohdetta, joista Tukholman kaupungin 
osuus oli vajaat puolet. Airbnb-kohteiden määrä on vajaat 10 prosenttia Tukholman läänin 
hotellihuoneiden lukumäärästä. Tukholman Airbnb-vuokrakohteiden osuus asuntokannasta 
on suhteellisen pieni verrattuna muihin Euroopan kaupunkeihin. Tämä voi johtua osittain 
asuntoyhdistysten rajoituksista vuokraamiseen ja vaatimuksesta, jonka mukaan majoittajan 
on asuttava vuokrakohteessaan.64 

63 The Local. 2013.

64 Stockholm Hotel Report 2018. 2019.
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Airbnb-kohteen omistaja maksaa Ruotsissa veroa 30 % vuokratuloistaan. Vuokratuloista voi 
tehdä normaalit kustannusvähennykset sekä 40 000 kruunun vakiovähennyksen. Vakiovähennys 
on lasketaan kiinteistöä kohden riippumatta siitä, kuinka moni omistaa kiinteistön.65 

Airbnb:n kautta varattujen yöpymisten määrä oli 4 prosenttia Tukholman kaupungin 
hotellien yöpymisistä vuonna 2017. Tukholman kaupungissa varattiin vuonna 2017 
Airbnb:n kautta noin 345 000 yöpymisvuorokautta. Sekä varattujen yöpymisvuorokausien 
että majoituskohteiden määrä on noussut vuodesta 2015. Kasvuvauhti on kuitenkin 
hidastunut. Siitä huolimatta Airbnb-yöpymisvuorokausien määrä nousi yli 20 prosenttia 
vuonna 2017 vuoteen 2016 verrattuna, mikä on noin 15 prosenttiyksikköä enemmän kuin 
kaupungin hotelleissa samana ajanjaksona. Tilanne on erilainen Tukholman kaupungin 
ulkopuolella. Heinäkuussa 2018 tehdyssä selvityksessä kävi ilmi, että 11:sta Tukholman 
läänin 25 kunnasta Airbnb-kohteiden osuus oli jopa kolmannes kunnassa tarjottujen 
huoneiden kokonaismäärästä.66  

Tukholmassa Airbnb:n ensisijainen matkailijaryhmä ovat kesäkuukausina matkustavat 
nuoremmat henkilöt. Käyttöaste on korkein loppukesän aikana, mikä on jossain määrin 
yhtenevä perinteisen hotellimarkkinan kanssa, mutta Airbnb-kohteiden kuukausivaihtelu 
on suurempi. Tyypillinen Airbnb-majoittuminen on pituudeltaan Tukholmassa keskimäärin 
15 yötä verrattuna hotellivieraan kahteen yöhön. Yksi selitys majoitusten pitkälle 
keskimääräiselle kestolle voi olla se, että Airbnb-kohteita ovat vuokranneet asuntoa 
etsivät ihmiset. Tukholman asuntopula on voinut johtaa siihen, että Airbnb:stä on tullut 
vaihtoehto hitaalle vuokra-asunnon löytymiselle.67 

Ruotsin hotellisektorilla on keskusteltu siitä, miten Airbnb vaikuttaa hotellimarkkinoihin. 
Huolimatta P2P-alustojen nopeasta noususta viime vuosina, yleinen tunne on, että sillä ei 
ole ollut suurta vaikutusta hotellien liiketoimintaan. Airbnb-kohteiden osuus Tukholman 
alueen majoituksen kokonaismäärästä on myös ollut hyvin pieni. Alalla päinvastoin 
ajatellaan, että Airbnb voi itse asiassa täydentää hotellimarkkinoita ja houkutella uusia 
kohderyhmiä.68 

Tilastokeskuksen esimerkki Vuokramökkitilaston laadinnassa ja Kanadan tilastolaitoksen69 
lyhytaikaisen majoituksen volyymin arvioinnissa käytetyistä menetelmistä ovat viimeaikai-
sia esimerkkejä, joissa verkkoharavointia on hyödynnetty joko yksinään tai yhdessä mui-
den tietolähteiden kanssa (esim. perinteiset lähteet tai suoraan alustoilta kerätyt tiedot) 
lyhytaikaisten majoitustilastojen täydentämiseksi.

65 Skatteverket. 2020.

66 Stockholm Hotel Report 2018. ibid.

67 Stockholm Hotel Report 2018. ibid.

68 Stockholm Hotel Report 2018. ibid.

69 Statistics Canada. 2017.
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3.3.4 Hallinnollisen datan hyödyntäminen
Niissä maissa joissa lyhytaikaisen majoitustoiminnan toimijoille on selkeät lakisääteiset 
vaatimukset (tai kannustimia) rekisteröintiin, hallinnolliset tietolähteet tarjoavat runsaan ja 
luotettavan tietolähteen vähintään toimijan henkilöllisyydestä ja mahdollisesti myös ma-
joitusöiden lukumäärästä, tuloista jne. Usea toimija tarjoaa lyhytaikaista majoitusta vain 
pienimuotoisesti eikä kaikkia toimijoita ole rekisteröity, joten toiminnan laajuus ei toden-
näköisesti tule täysin  katetuksi. Kaikkia tuloja ei myöskään ilmoiteta veroviranomaisille – 
esimerkiksi lakisääteisten vähimmäisvelvoitteiden jäädessä täyttymättä tai sääntöjenvas-
taisen vuokraus toiminnan vuoksi.

Luottolaitosten vertailutietotarkastukset salliva lainsäädäntö tuli voimaan 1.1.2011. Lain-
säädännön muutos perustui valtioneuvoston harmaan talouden ja talousrikollisuuden 
torjuntaohjelmaan. Lain nojalla voidaan pyytää tietoja esimerkiksi ulkomaisista maksuta-
pahtumista ilman, että asiakasta tai tiliä nimettäisiin etukäteen. Keskeisin tavoite oli saada 
tietoa Suomen rajat ylittävistä tilitapahtumista hyödynnettäväksi esimerkiksi ilmoittamat-
tomien tulojen selvittämisessä. Alkuperäinen aineisto vuosilta 2015–2016 sisälsi vajaat 30 
miljoonaa tapahtumaa. Aineistosta on onnistuttu löytämään esimerkiksi satoja tapauksia, 
joissa majoitusalustojen välityksellä yksityishenkilöt ovat saaneet ilmoittamattomia tulo-
ja.70  Suomessa 3 000 asunnon ”lyhytaikaista vuokraajaa” unohti ilmoittaa tulonsa.71 

C A S E :  I S L A N T I

Islannissa matkailu on kasvanut voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. 
Kaupallisen majoitustilan määrä on jo lähtökohtaisesti ollut rajallinen. Samaan aikaan 
kuluttajien tuottama majoituskapasiteetin tarjonta on lisääntynyt voimakkaasti, käsittäen 
sekä kaupallista toimintaa (erit. Airbnb) että kuluttajien keskeistä, maksutonta vaihdantaa 
(esim. house swapping & exchange -toiminta). On arvioitu, että Airbnb:n liikevaihto on 
noin 30 % maan koko majoitustoimialasta. Myös leiriytymismuotoinen yöpyminen on 
kasvattanut suosiotaan (telttayöpyminen ja leirintäalueiden vuokrattavat asuntovaunut).72 

Yksi Islantiin liittyvä erityispiirre on pääkaupungissa tapahtuvan vuokraamisen hyvin  
suuri suhteellinen määrä. Ikävänä tulevaisuusskenaariona Reykjavikin keskustan voi nähdä 
matkailijoiden asuttamana ja heitä palvelevana lomakeskuksena.73 Vuonna 2016 voimaan 
tulleella lailla pyrittiin saaman toimintaa hallintaan. Sen mukana yksittäinen henkilö voi 
vuokrata asuntoaan 90 päivään saakka ilman hallinnolta hankittavaa, yritystoiminnallista 
lisenssiä. Omistuksen tuottamaa liikevaihtoa rajoitettiin 1 miljoonaan kruunuun samaisella 
90 vuokrauspäivän ajanjaksolla (~8 000 €). Samainen laki myös velvoittaa vuokranantajat 

70 Tokola. A. 2019.

71 Parviala, A. 2019.

72 Pétursson, H., Eggertsdóttir, S., Bergmann, M. & Þórisson, B. 2019.

73 Guardian. 2016.
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rekisteröimään toimintansa vuosittain. Rekisteröintimaksun suuruus on noin 60 €. 
Asunnon tulee lisäksi täyttää tietyt asumiskiinteistön määreeseen liittyvät terveys ja 
turvallisuusvaateet.74 Rekisteröinnin toteutuksessa on ollut puutteita ja on arvioitu,  
että 60 % Airbnb:tä käyttävistä asunnonvuokraajista ei rekisteröi asuntoaan.75 

Yhä suurempi osuus Islannissa tapahtuvasta lyhytaikaisesta majoitustoiminnasta on ollut 
jäämässä tilastollisen arvioinnin ulkopuolelle. Julkisesta tilastoinnista vastaava Statistics Iceland 
aloitti kartoittamaan erilaisia mahdollisuuksia vastata tilanteeseen. Sen kehittämä menetelmä 
koostuu kolmen yhtäaikaisen tiedonhankinta-menetelmän hyödyntämisestä, nämä ovat: 
Verkkoharavointi, arvonlisäverotus ja rajanylittämisen yhteydessä toteutettava kysely.76 

Rajanylittämisen yhteydessä toteutettava kysely käynnistyy Keflavikin kansainvälisellä 
lentokentällä, jota kautta lähes 99 % maahantulosta ja maasta poistumisesta tapahtuu. 
Kysely koostuu kahdesta komponentista. Ensimmäinen osio toteutetaan manuaalisesti 
maahantulon yhteydessä ja toinen osa verkon kautta henkilön palattua kotiinsa. Henkilöiltä 
kysytään muun muassa kansallisuutta, yöpymisten määrää sekä yöpymisten muotoa 
(hotelli, teltta, vuokraus yksityiseltä jne.). Kyselyllä saadaan vastauksia ainoastaan osalta 
matkustajista, mikä on ratkaistu siten, että vastaukset käsitellään otantana edustamansa 
maansa kansalaisista ja matkailupalvelujen käyttäjistä.77 

Islanti seuraa arvonlisäveron kertymiä Airbnb:lle. Airbnb ei toimi yrityksenä Islannissa, 
mutta sillä on alv-tunnus, jolle kertyvät tulot pitää palauttaa Islantiin. Arvonlisäveroon 
liittyvä tiedonhankinta perustuu tietoon siitä, että majoituspalveja tarjoavilta yksityisiltä 
toimijoilta peritään kolmen prosentin palvelumaksu. Tämä palvelumaksu sisältyy Airbnb:n 
valtiolle toimittamaan 24 %:n arvonlisäveroon (VAT), mitä kautta voidaan arvioida 
majoituspalvelujen tarjoajien liikevaihtoa. Verkkoharavoinnin toteuttaja AirDNA puolestaan 
toimittaa kuukausittain raportin, joka sisältää tietoa Airbnb:n kysynnästä, tarjonnasta ja 
kohteiden käyttöasteista. Tämän datan perusteella ei voida arvioida kokonaisyöpymisten 
määrää, mutta yhdistämällä tietoja rajakyselyn tuloksiin ja ALV-tietoihin voidaan luoda 
käsitys yöpymisten määristä maantieteellisesti eri alueilla.78 

Lähestymistapaa voi pitää kokeellisena ja suuntaa-antavana. Siihen sisältyy myös monien 
virheiden mahdollisuus. Näistä esimerkkeinä kyselyn sisältöjen prosessointiin liittyvät 
monet potentiaaliset virhemahdollisuudet, jotka voivat liittyä niin kyselyn täyttöön kuin 
sen tuottaman tiedon käsittelyyn. ALV-tietoa koskien yksi ongelma on aiheutunut siitä, 
että Airbnb on laajentanut palvelutarjontaansa. Tämä on lisännyt yrityksen arvonlisäveroja, 
mikä näyttäytyy majoitustoimintaa koskevan tiedon analysoinnin osalta epätarkkuuden 
lisääntymisenä. Verkkoharavointiin sisältyy niin ikään monia epävarmuustekijöitä. Yksi 
näistä aiheutuu siitä, että yritykset pyrkivät jatkuvasti kehittämään suojaustaan erilaista 
verkkoskannausta kohtaan, mikä tarkoittaa toimintaa toteuttavan tahon osalta sitä, että 
sen täytyy myös jatkuvasti muokata lähestymistapojaan ja parametrejaan.79  

74 Fontaine, A. 2016.

75 Fontaine, A. 2018.

76 Pétursson ibid.

77 Pétursson ibid.

78 Pétursson ibid.

79 Pétursson ibid.
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3.3.5 Kysyntä- ja tarjontatutkimukset
Nykyisillä kansallisten tilastolaitosten tekemillä kysyntä- ja/tai tarjontatutkimuksilla on se 
etu, ettei uutta infrastruktuuria tarvitse perustaa tai määritellä uutta tutkimusta. Tieto- ja 
viestintätekniikan käyttökysely sisältää kaksi alustataloutta koskevaa kysymystä, ja vuo-
sien 2017 ja 2018 tiedot ovat saatavilla. Nykyisen tutkimuksen heikkous on kuitenkin se, 
ettei siitä käy ilmi, onko mahdollinen yksityishenkilön lyhytaikaisen majoituksen palvelun-
tarjoaja yksityishenkilö vai yritys eikä se mittaa alustatalouden laajuutta (esim. kuinka 
monta palveluntarjoajaa tietyllä alueella on ja kuinka monta yötä alustatalouden kautta 
vuokrataan), mutta vain majoituksen kysyntää. Lisäksi jotkut kyselymuodot (esim. puhelin-
haastattelu) eivät ehkä anna vastaajille riittävästi aikaa ymmärtää kysymystä ja käsitteitä 
kokonaisuudessaan.

Vuodesta 2020 lähtien kansallisen matkailun kysyntätutkimukset, kuten Suomalaisten 
matkailukysely, sisältävät matkan varaamista koskevassa moduulissa kysymyksen siitä, 
onko ilmoitetun vapaa-ajanmatkan päämajoitus varattu verkkosivuston tai alustasovelluk-
sen (esim. Airbnb, Booking.com, Expedia, HomeAway) kautta. Tietoja kerätään vain mat-
koista, joissa majoitus on varattu verkossa ja majoitus on vuokrattu talo, huvila, asunto tai 
asunnon huone. Ensimmäisten tulosten odotetaan olevan saatavilla kuusi kuukautta viite-
vuoden jälkeen (ts. vuoden 2021 puolivälissä).

Esimerkiksi Espanja on jo kerännyt vastaavia tietoja aiemmin. Se yhdistää kysyntäpuolen 
kyselyjen tulokset tietoihin, jotka on saatu verkkoharavointitekniikoilla (Transparent) ja 
hallinnollisista lähteistä (esim. veroviraston tulorekisteri, majoitusrekisterit).  Transparent 
on alkujaan espanjalainen yritys, joka indeksoi neljän kansainvälisen alustan (Airbnb, 
 Booking.com, HomeAway ja Tripadvisor) välittämiä majoituspalveluita. Yritys tunnistaa 
 tarjoamisen väliset päällekkäisyydet, mikä antaa realistisemman kuvan markkinoista.
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Kuvio 9. Transparentin vertailu Espanjan hotelli- ja vuokramajoituskapasiteettien kehityksestä 
2018–2019 (lähde: Transparent: Hotels vs. vacation rentals in Spain).80  

Kanadan tilastolaitos käytti lokakuun 2016 työvoimatutkimusta keinona kysyä kuljetus- ja 
majoituspalvelujen käyttöä tai tarjoamista. Tiedot kattavat ajanjakson marraskuusta 2015 
lokakuuhun 2016, Kanadan työvoimatutkimuksen otoskoko on noin 100 000 (vastauspro-
sentti oli 88 %).81 

3.3.6 Tietoaineistojen yhdistäminen ja yksityishenkilöiden tarjoaman 
lyhytaikaisen majoituksen volyymin estimointi

Eri tilastotietolähteiden ja tiedonkeruutapojen vahvuuksia ja heikkouksia on koottu yh-
teen taulukkoon 3. Euroopan komission sopimus suurimpien kansainvälisten alustapalve-
luiden kanssa siitä, että Eurostat voi julkaista tietoja niiden kautta tarjottavista lyhytaikai-
sista majoituksista antaa hyvän lähtökohdan ilmiön tilastoimiselle Suomessa. Vastaavasti 
kuin Vuokramökkitilaston tapauksessa vaatii tietojen hyödyntäminen kuitenkin arviointi-
menetelmiä, joilla vältetään kaksinkertainen laskenta, kun eri alustojen tietoja yhdistetään 
toisiinsa. 

80 Transparent. 2020.

81 Statistics Canada. 2017.
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Taulukko 3. Eri tilastotietolähteiden ja tiedonkeruutapojen vahvuuksia ja heikkouksia.

 Lähde  Vahvuudet / edut  Heikkoudet / haitat

Nykyiset  
tilastolliset  
kyselytutkimukset

-  Ei tarvitse perustaa uutta infrastruktuu-
ria tai määritellä uusia tutkimuksia.

-  Otoskoosta ja alhaisesta vastausasteesta johtuva epävarmuus.

-  Netissä toteutetun kyselyn kognitiivinen epäluotettavuus: 
kotitaloudet ja yksityishenkilöt eivät välttämättä pysty  
tunnistamaan, onko palveluntarjoaja yksityinen vai yritys.

-  Ei mittaa alustatalouden kokoa (montako yötä vietetään 
missäkin paikassa), vain majoituksen kysyntää.

-  Jotkut kyselymuodot (esim. puhelinhaastattelu) eivät  
ehkä anna vastaajille riittävästi aikaa ymmärtää  
kysymystä ja käsitteitä kokonaisuudessaan.

Hallinnolliset  
lähteet  
(veroviranomaiset, 
yritysrekisterit)

-  Jos toimijoille on selkeät lakisääteiset 
vaatimukset (tai kannustimia) rekiste-
röintiin, hallinnolliset lähteet tarjoavat 
monipuolisen ja luotettavan tieto lähteen 
toimijan henkilöllisyydestä ja mahdolli-
sesti myös yöpymisten lukumäärästä, 
tuloista jne. Suomessa ei tällaisia vaati-
muksia kuitenkaan  toistaiseksi ole.

-  Kaikki palveluntarjoajat eivät rekisteröidy  
(ts. ei kata hyvin pieniä palveluntarjoajia).

-  Kaikkia tuloja ei ilmoiteta veroviranomaisille.

Verkkoharavointi -  Automatisoitavissa, kyetään keräämään 
tietoja luetteloina.

-  Todennäköisesti mahdollista tunnistaa  
sama kohde usealla eri alustalla.

-  Voidaan käyttää alustoilta saatujen  
tietojen validointiin ja useilla alustoilla 
mainostettujen kohteiden päällekkäi-
syyksien poistamiseen.

-  Vaikea/mahdoton arvioida yöpymisten lukumäärää.

-  Edellyttää mahdollisesti lupaa haravoinnille palvelu-
alustalta.

-  On yhdistettävä muihin lähteisiin validointia varten.

Tiedot kerätään  
suoraan alustoilta

-  Luotettava monipuolisen tiedon lähde 
kultakin alustalta.

-  On varmistettava, että kaikki suuret alustat (myös 
 kansalliset alustat) katetaan, jotta vältetään aukot tai 
aliedustus, että alustat ymmärtävät tilastolliset käsitteet 
hyvin ja että tietojen tuottaminen varmistetaan myös 
 tulevaisuudessa.

-  Tällä hetkellä ei ole laillisia velvoitteita vaan toiminta  
perustuisi alustojen vapaaehtoisuuteen.

-  Joidenkin indikaattorien (kuten kohteiden lukumäärän) 
osalta on tarpeen ottaa käyttöön arviointimenetelmiä,  
joilla vältetään kaksinkertainen laskenta, kun eri  alustojen 
tietoja yhdistetään toisiinsa.

-  Jatkuvuus: on ylläpidettävä alustojen rekisteriä ja  
varmistettava osallistuminen, kun uusia alustoja tulee 
markkinoille (tai vanhoja poistuu/yhdistyy).

-  Puolueettomuus, objektiivisuus.

Yksityishenkilöiden tarjoaman lyhytaikaisen majoituksen tilastoinnin kohdejoukko sisältää 
kaikki sellaiset vuokrakäytössä olevat kohteet, jotka eivät ole Tilastokeskuksen Majoitus-
tilaston piirissä. Vuokramökkitilaston menetelmässä suora tiedonkeruu on otos kohdejou-
kosta ja sen perusteella johdetaan koko kohdejoukkoa koskevat tiedot. Suorasta tiedonke-
ruusta saadaan laskettua volyymitiedot koko vuokramökkikapasiteetille. 
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Tiedonkeruissa kysyttävät tiedot ovat:

 − Vuokrattavien kohteiden määrä
 − Vuodepaikkojen määrä
 − Myytyjen mökkivuorokausien määrä
 − Myyntitulot euroina
 − Kotimaisten yöpymisten määrä
 − Ulkomaisten yöpymisten määrä

Eurostatin neuvotteluissa kansainvälisille alustatalouden toimijoille esittämä tietopyyntö 
on sisällöltään vastaava. Vuokramökkitilaston osalta tiedot saadaan välityspalveluilta maa-
kunnittain ja kansainvälisten alustojen osalta kunnittain. Näiden tietojen avulla voidaan 
laskea volyymitietojen tunnusluvut. Koska kunkin varauksen voi tehdä lähtökohtaisesti 
vain yhden alustan kautta kerrallaan, ei tunnusluvuissa pitäisi volyymitietojen osalta olla 
juurikaan päällekkäisyyttä (Kuvio 10, kohta A):

 − Kotimaisten yöpymisten määrä per vuodepaikka = Kotimaisten  
yöpymisten määrä / Vuodepaikkojen määrä 

 − Ulkomaisten yöpymisten per vuodepaikka = Ulkomaisten  
yöpymisten määrä / Vuodepaikkojen määrä 

Kuvio 10. Yksityishenkilöiden tarjoaman lyhytaikaisen majoituksen volyymin estimointi.

Kotimaisten alustojen välittämien kohteiden osalta saadaan tieto majoituspalvelu-
jen hinta tasosta. Sitä kuvataan vuokramökin keskihinnalla (=keskimääräinen vuokra-
mökistä maksettu hinta) ja yöpymisen keskihinnalla. Kansainvälisiltä alustatalouden toi-
mijoilta tätä tietoa ei saada. Hintatason arvioinnissa voidaan kuitenkin käyttää apuna eri 

Tiedonsaanti kv-alustoilta (Eurostat) & Tiedonsaanti kotimaisilta alustoilta  
Kunta (Eurostat), Maakunta (kotimaiset alustat)

Kuukausi

Myytyjen kohdevuorokausien määrä 
Kotimaisten yöpymisten määrä
Ulkomaisten yöpymisten määrä

Vuokrattavien kohteiden määrä 
Vuodepaikkojen määrä
 

Volyymitiedot, ei päällekkäisyyttä

Kohteiden ja vuodepaikkojen lukumäärät 
Kotimaiset yöpymiset per vuodepaikka
Ulkomaiset yöpymiset per vuodepaikka

Välityspalveluiden kunnittain/maakunnittain laskettujen tunnuslukujen laajentaminen kattamaan 
koko yksityismajoituksen kapasiteetti saman kunnan/maakunnan ja kuukauden perusteella E

Kunta, Maakunta
Kuukausi

Kohdevuorokauden keskihinta 
Yöpymisvuorokauden keskihinta (per hlö) 

Volyymitietojen tunnusluvut

A

B

DKohteiden käyttöaste 
Vuoteiden käyttöaste

C

Myyntitulot euroina (kotimaiset alustat)
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palveluntarjoa jilta ostettuja analyysejä (esim. AirDNA, Transparent) tai verkkoharavointia. 
Yhdistettynä myytyjen kohdevuorokausien ja yöpymisten määrään tästä saadaan yöpymi-
sen keskihintatiedot (Kuvio 10, kohta B):

 − Kohdevuorokauden keskihinta = Myyntitulot euroina /  
Myytyjen kohdevuorokausien määrä 

 − Yöpymisvuorokauden keskihinta (per henkilö) =  
Myyntitulot euroina / Yöpymisten määrä 

Seuraavaksi arvioidaan välityspalvelujen kautta välitettyjen vuokrattavien kohteiden 
määrä ja vuodepaikkojen määrä, olettaen, että vuokramökkien osalta kansainvälisten 
ja kotimaisten alustojen välittämien kohteiden tunnusluvut ovat identtiset  (Kuvio 10, 
kohta C). Arvioinnissa on syytä ottaa huomioon matkailijan/ryhmän asuinmaa. Kansain-
välisten alustojen välittämissä kohteissa voi tunnusluvuissa olla eroja johtuen siitä, onko 
kyseessä vuokramökki tai esimerkiksi huone asunnossa. Tämä edellyttää sen arvioimista, 
millaisia kohteita kansainväliset alustat ovat missäkin kunnassa välittäneet). Tämän arvi-
oinnissa voidaan käyttää apuna verohallinnon aineistoja, eri palveluntarjoajilta ostettuja 
analyysejä tai verkkoharavointia. Tältä pohjalta voidaan arvioida alustojen kautta välitetyn 
lyhytaikaisen majoituksen käyttöasteita (Kuvio 10, kohta D):

 − Kohteiden käyttöaste = (Vuokrattavien kohteiden määrä *  
päiviä kuukaudessa) / Myytyjen kohdevuorokausien määrä 

 − Vuoteiden käyttöaste = (Vuodepaikkojen määrä * päiviä  
kuukaudessa) / Yöpymisten määrä

Kun tunnusluvut on laskettu välityspalveluiden tiedoista kunnittain/maakunnittain ja 
kuukausittain voidaan tiedot täydentää koko yksityismajoituksen kapasiteetille saman 
kunnan/maakunnan ja kuukauden perusteella. Tämä tapahtuu vuokramökkien verkkoha-
ravoinnin avulla (Kuvio 10, kohta E). Tärkeimmät haravoinnilla saadut tiedot ovat kohteen 
sijaintitiedot, koska niiden avulla mökkikohde voidaan yhdistää rakennuskantaan. Pää-
asialliset sijaintitiedot ovat mökkikohteen osoite ja koordinaatit. Päällekkäisyyksien poista-
misesta muodostuu oma haasteensa. Vuokramökkitilastossa mahdolliset samat kohteet eri 
verkkosivuilla tunnistetaan tekstintunnistusmenetelmällä, jolloin kohde tilastoidaan vain 
kerran. Laajentuminen kansalliselta tasolta kansainväliselle tasolle synnyttää tässä suh-
teessa lisähaasteita. 

Omistaja on voinut vuokrata mökkiään internetin kauppapaikkojen kautta, jolloin mök-
kivuorokausia on ollut erittäin hankala tilastoida, koska tietoa niistä ei ole saatu suoma-
laisille välityspalveluille kohdistetusta suorasta tiedonkeruusta. Eurostatin kautta saatava 
tieto kansainvälisten alustojen kautta välitetystä majoituksesta paikkaa tätä puutetta. Pääl-
lekkäisyyksien poistamisesta muodostuu toki oma haasteensa.



51

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN JULKAISUJA 2020:23 LYHYTAIKAISEN MAJOITUSTOIMINNAN TILASTOINTIMAHDOLLISUUDET SUOMESSA

Yksityishenkilöiden tarjoaman lyhytaikaisen majoituksen tilastoinnin kohdejoukko sisäl-
tää kaikki sellaiset vuokrakäytössä olevat kohteet, jotka eivät ole Majoitustilaston piirissä. 
Eri välityspalveluiden tiedoista kunnittain/maakunnittain ja kuukausittain lasketut tiedot 
voidaan täydentää koko yksityismajoituksen kapasiteetille saman kunnan/maakunnan ja 
kuukauden perusteella. Näin saadaan julkaistavat tiedot kunnittain ja kuukausittain: yksi-
tyishenkilöiden tarjoamien kohteiden ja vuodepaikkojen lukumäärät, koti- ja ulkomaiset 
yöpymiset, kohdevuorokauden keskihinta, yöpymisvuorokauden keskihinta henkilöä kohti 
laskettuna sekä kohteiden ja vuoteiden käyttöaste.
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4 Johtopäätökset ja yhteenveto
Digitaalisten alustojen kehittyminen on vahvistanut alusta- ja jakamistalouden voimakasta 
kehittymistä. Lyhytaikainen majoitustoiminta on merkittävä alustatalouteen kuuluva glo-
baali ilmiö, joka haastaa perinteisen kilpailuympäristön. Samalla jakamistalous ilmiönä on 
monessa tilanteessa muuttunut aiemmasta määritelmästä vajaakäytöllä olevien resurssien 
jakamisesta ja niiden paremmasta hyötykäytöstä kohti ammattimaista, alustoilla tapahtu-
vaa liiketoimintaa. 

Digitaalisilla alustoilla tarjottavan majoitustoiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi on saa-
tava tietoa alustojen kautta välitettyjen majoituspalveluiden volyymistä. Yksi keskeinen 
kohta ilmiöstä käydyssä keskustelussa on kysymys, kuinka välityspalveluiden kautta tapah-
tuva tarjonnan lisääntyminen vaikuttaa matkailun ylisuureen paisumiseen ja siten asukkai-
den yhä negatiivisempiin asenteisiin sitä kohtaan. Ajantasaisen kokonaiskuvan muodos-
taminen digitaalisilla alustoilla tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan laajuudesta 
on haastavaa, sillä alustoilla tarjottava lyhytaikainen majoitustoiminta ei tällä hetkellä ole 
majoitustilastoinnin piirissä. Tämä selvitys on pyrkinyt vastaamaan tähän puutteeseen erit-
telemällä digitaalisten alustapalveluiden kautta tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoimin-
nan tilastoinnin mahdollisuuksia ja jatkokehitystarpeita Suomessa.  

Ratkaisuja lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointiin
Euroopan komissio julkisti 5.3.2020 tiedon siitä, että se on päässyt sopimukseen suurim-
pien matkailualustojen kanssa (Airbnb, Booking.com, Expedia ja Tripadvisor) yöpymis-
ten ja vierailijoiden määrää koskevien tietojen toimittamista. Tämä antaa EU:n tilastoin-
nista vastaavalle toimielimelle, Eurostatille, mahdollisuuden julkistaa luotettavaa tietoa 
lyhytaikaisten majoitusten määrästä EU:n alueella. Sopimusta voi pitää historiallisena, 
sillä se on ensimmäinen kerta, kun EU saa pääsyn alustatoimijoilta suoraan saatuun tie-
toon. Yksityishenkilöiden tarjoaman lyhytaikaisen majoituksen tilastoinnin kohdejoukko 
sisältää kaikki sellaiset vuokrakäytössä olevat kohteet, jotka eivät ole Majoitustilaston 
piirissä. Suomessa näitä on kartoitettu jo osittain Vuokramökkitilastossa. Eurostatin neu-
votteluissa kansainvälisille alustatalouden toimijoille esittämä tietopyyntö sisältää samat 
tiedot, joita tällä hetkellä vaaditaan perinteisiltä majoitusalan yrityksiltä ja määrittelee 
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kerättäviä muuttujia, niiden luokittelua ja erittelyjä, maantieteellistä yksityiskohtaisuutta, 
jaksotusta ja aikasarjoja. 

Majoitusliikkeiden kapasiteettia tilastoidaan majoitusliikkeiden (toimipaikkojen), huonei-
den ja vuodepaikkojen lukumäärillä. Kapasiteetin käyttöä mitataan huoneiden ja vuode-
paikkojen käyttöasteella. Lisäksi majoituspalvelujen käyttöä mitataan asiakkaiden eli 
liikkeeseen saapuneiden henkilöiden ja yöpymisten määrillä, jotka on eritelty asiakkaan 
asuinmaan mukaan. Tilastokeskuksen Vuokramökkitilaston osalta em. tiedot saadaan vä-
lityspalveluilta maakunnittain. Kansainvälisten alustojen osalta tiedot saadaan kunnittain. 
Näiden tietojen avulla voidaan laskea volyymitietojen tunnusluvut. Koska kunkin varauk-
sen voi tehdä lähtökohtaisesti vain yhden alustan kautta kerrallaan, ei tunnusluvuissa pi-
täisi volyymitietojen osalta olla juurikaan päällekkäisyyttä.

Kotimaisten alustojen välittämien kohteiden osalta saadaan tieto majoituspalvelujen 
hintatasosta. Kansainvälisiltä alustatalouden toimijoilta tätä tietoa ei saada. Hintatason 
arvioin nissa voidaan kuitenkin käyttää apuna eri palveluntarjoajilta ostettuja analyysejä 
(esim. AirDNA, Transparent) tai verkkoharavointia. Yhdistettynä myytyjen kohdevuorokau-
sien ja yöpymisten määrään tästä saadaan yöpymisen keskihintatiedot.

Digitaalisten alustojen kautta tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan 
mahdollinen tilastointi Suomessa
Alustapalvelujen kautta välitettyjen vuokrattavien kohteiden ja vuodepaikkojen määrää 
voidaan arvioida olettamalla, että vuokramökkien osalta kansainvälisten ja kotimaisten 
alustojen välittämien kohteiden tunnusluvut ovat identtiset. Arvioinnissa on syytä ottaa 
huomioon matkailijan/ryhmän asuinmaa. Kansainvälisten alustojen välittämissä kohteissa 
voi tunnusluvuissa olla eroja johtuen siitä, onko kyseessä vuokramökki tai esimerkiksi 
huone asunnossa. Tämä edellyttää sen arvioimista, millaisia kohteita kansainväliset alustat 
ovat missäkin kunnassa välittäneet. 

Kun tunnusluvut on laskettu välityspalveluiden tiedoista kunnittain/maakunnittain ja 
kuukausittain, voidaan tiedot täydentää koko yksityismajoituksen kapasiteetille saman 
kunnan/maakunnan ja kuukauden perusteella. Tämä tapahtuu vuokramökkien verkkoha-
ravoinnin avulla. Verkkoharavointia voidaan käyttää sekä tietolähteenä itsessään että kor-
jaus- ja validointilähteenä alustojen tarjoamille tiedoille. Lisäksi verkkoharavointia voidaan 
käyttää kapasiteetin kaksinkertaisen laskennan käsittelemiseen. Laajentuminen kansalli-
selta kansainväliselle tasolla synnyttää tässä suhteessa lisähaasteita: sama kohde voi olla 
tarjolla sekä kansallisen että kansainvälisen alustan kautta eikä sitä voi havaita Eurostatin 
toimittamista aggregoiduista tiedoista.
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Eri välityspalveluiden tiedoista kunnittain/maakunnittain ja kuukausittain lasketut tiedot 
voidaan täydentää koko yksityismajoituksen kapasiteetille saman kunnan/maakunnan ja 
kuukauden perusteella. Näin saadaan julkaistavat tiedot kunnittain ja kuukausittain: yk-
sityishenkilöiden tarjoamien kohteiden ja vuodepaikkojen lukumäärät, koti- ja ulkomai-
set yöpymiset, kohdevuorokauden keskihinta, yöpymisvuorokauden keskihinta henkilöä 
kohti laskettuna sekä kohteiden ja vuoteiden käyttöaste. Tietoaineistojen yhdistämisen ja 
yksityishenkilöiden tarjoaman lyhytaikaisen majoituksen tilastotuotannon prosessia on 
vedetty yhteen kuviossa 11.

Kuvio 11. Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin kehittäminen Suomessa.

Lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastointimallien soveltuvuus Suomeen
Nykyisten Tilastokeskuksen kyselytutkimusten vahvuus on, ettei niitä varten tarvitse pe-
rustaa uutta infrastruktuuria tai määritellä uusia tutkimuksia. Niiden suurin ongelma on 
otoskoosta ja alhaisesta vastausasteesta johtuva epävarmuus. Lyhytaikaisen majoituksen 
tilastoinnissa niiden heikkoutena on, ettei vastaaja välttämättä pysty tunnistamaan, onko 
palveluntarjoaja ollut yksityishenkilö vai yritys. Kyselyt eivät myöskään mittaa alustatalou-
den kokoa (montako yötä vietetään missäkin paikassa), vain majoituksen kysyntää. 

Hallinnolliset lähteet (esim. veroviranomaiset, yritysrekisterit) ovat hyvä tietolähde, jos toi-
mijoille on selkeät lakisääteiset vaatimukset (tai kannustimia) rekisteröintiin; Suomessa ei 
tällaisia vaatimuksia kuitenkaan toistaiseksi ole. Ne tarjoavat monipuolisen ja luotettavan 
aineiston toimijan henkilöllisyydestä ja mahdollisesti myös yöpymisten lukumäärästä, tu-
loista jne. Niiden heikkoutena on, etteivät kaikki palveluntarjoajat rekisteröidy (ts. ne eivät 
kata hyvin pieniä palveluntarjoajia) eikä kaikkia tuloja ilmoiteta veroviranomaisille.

Verkkoharavoinnin vahvuus on, että se on automatisoitavissa, tietoja kyetään keräämään 
luetteloina. Menetelmää voidaan käyttää alustoilta saatujen tietojen validointiin ja useilla 
alustoilla mainostettujen kohteiden päällekkäisyyksien poistamiseen. Toisaalta sen avulla 
on vaikeaa tai jopa mahdotonta arvioida yöpymisten lukumäärää. Verkkoharavoinnin 
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avulla kerätyt tiedot on myös yhdistettävä muista lähteistä kerättyjen tietojen kanssa nii-
den validointia varten.

Tietojen kerääminen suoraan välitysalustoilta on luotettava monipuolisen tiedon lähde. 
Euroopan komission sopimus suurimpien kansainvälisten alustapalveluiden kanssa siitä, 
että Eurostat voi julkaista tietoja niiden kautta tarjottavista lyhytaikaisista majoituksista 
antaa hyvän lähtökohdan ilmiön tilastoimiselle Suomessa. Joidenkin indikaattorien (kuten 
kohteiden lukumäärän) osalta on tarpeen ottaa käyttöön arviointimenetelmiä, joilla välte-
tään kaksinkertainen laskenta, kun eri alustojen tietoja yhdistetään toisiinsa.
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Liite 1. Palveluntarjoajaluokkia 

Esimerkki 1. Yksityishenkilö ilmoittaa käyttämättömän huoneen omassa asunnossaan.

Esimerkki 2. Yksityishenkilö vuokraa omaa asuntoaan matkansa ajaksi.
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Esimerkki 3. Yksityishenkilö, jolla on useita kohteita.

Esimerkki 4. Ryhmä yksityishenkilöitä, jolla on monia ilmoituksia.
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Esimerkki 5. Yksityishenkilö, jolla kaksi ilmoitusta (toinen oman asunnon yhteydessä,  
toinen eri osoitteessa).
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Esimerkki 6. Yksityishenkilöllä useita huoneita (”chambres d'hôtes”/bed and breakfast) omassa 
asunnossaan.

Esimerkki 7. Kiinteistövälitystoimisto, joka välittää asiakkaittensa lukuun loma-asuntoja.
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Esimerkki 8. Hotelli, jossa on sekä hotellihuoneita että erillisiä huoneistoja.

Esimerkki 9. Omaisuudenhoitajan kautta vuokratut yksityismajoitukset (mukaan lukien Airbnb:n 
oma tytäryhtiö)
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Esimerkki 10. Huoneisto, joka sijaitsee kiinteistössä, jossa on paljon muita vuokra-asuntoja ja jossa 
on saatavilla hotellin kaltaisia palveluita.
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Lyhytaikaisen majoitustoiminnan 
tilastointimahdollisuudet Suomessa
Digitaalisten alustojen kehittyminen on vahvistanut alusta- ja jakamistalouden voimakasta 
kehittymistä. Lyhytaikainen majoitustoiminta on merkittävä alustatalouteen kuuluva globaali 
ilmiö, joka haastaa perinteisen kilpailuympäristön. Samalla jakamistalous ilmiönä on monessa 
tilanteessa muuttunut aiemmasta määritelmästä vajaakäytöllä olevien resurssien jakamisesta ja 
niiden paremmasta hyötykäytöstä kohti ammattimaista, alustoilla tapahtuvaa liiketoimintaa.

Digitaalisilla alustoilla tarjottavan majoitustoiminnan vaikutusten ymmärtämiseksi on 
saatava tietoa alustojen kautta välitettyjen majoituspalveluiden volyymistä. Ajantasaisen 
kokonaiskuvan muodostaminen digitaalisilla alustoilla tarjottavan lyhytaikaisen majoitus-
toiminnan laajuudesta on haastavaa, sillä alustoilla tarjottava lyhytaikainen majoitustoiminta 
ei tällä hetkellä ole majoitustilastoinnin piirissä. 

Tämä selvitys on pyrkinyt vastaamaan tähän puutteeseen erittelemällä digitaalisten 
 alusta palveluiden kautta tarjottavan lyhytaikaisen majoitustoiminnan tilastoinnin mahdolli-
suuksia ja jatkokehitystarpeita Suomessa. Selvityksen tulosten perusteella eri tietolähteiden 
(mm. Eurostatin tilastodata, eri palveluntarjoajien hintatasoa koskevat analyysit) yhdis-
täminen avaa mahdollisuuden julkistaa luotettavaa tietoa lyhytaikaisen majoituksen 
palvelun tarjoajista, toiminnan volyymistä sekä lyhytaikaista majoitusta hyödyntävistä 
 matkailijoista Suomessa. 
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