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Majoitustoiminnasta sivuelinkeino?
Majoitustoiminta luo rungon maaseutumatkailulle. Mökkimajoituksella on Suomessa pitkät perinteet, mutta
sen rinnalle on alkanut tulla muitakin majoitusmuotoja, kuten koti-, maatila- ja aamiaismajoitusta.
Majoituksen uudet tuulet, kuten luksustelttailu Glamping ja lasiprisma majoissa, tarjoavat hyviä
mahdollisuuksia lisäelinkeinojen harjoittamiseen, etenkin maaseudulla. (1.) Ihmisten vaatimustaso
majoitusten suhteen on noussut, joten majoitusvaihtoehdot on syytä luokitella esimerkiksi
maaseutumatkailun majoitustilojen valtakunnallisen laatuluokituksen mukaisesti (2). Majoitustoiminta
kuuluu usean eri sääntelyn, kuten lain majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, pelastuslain sekä elintarvikelain
piiriin. Ennen majoitustoiminnan aloittamista on syytä tutustua näiden lakien vaatimuksiin omaa toimintaa
ajatellen. (3.)

Satunnainen ja tilapäinen majoitustoiminta
•
•

Usein yksityishenkilön, rahallista korvausta vastaan tarjoamaa (4)
Matkustajailmoituksen tekeminen suositeltavaa, mutta ei pakollista.(5)

Ammattimainen majoitustoiminta
•
•
•
•
•

Maatilamatkailu ja aamiaismajoitustoiminta lukeutuvat ammattimaiseksi toiminnaksi
Toimintaa säätelee mm. laki majoitus- ja ravitsemistoiminnasta, elintarvikelaki ja pelastuslaki
Laki velvoittaa matkustajailmoituksen tekemiseen
Kirjallinen perustamisilmoitus tehtävä 30 vrk ennen toiminnan aloittamista
terveydensuojeluviranomaiselle
Vuokratiloissa toimiessa omistajalta pyydettävä suostumus toiminnan harjoittamiseen
vuokrasopimukseen (6.)

Asiakkaan arvot tuotteistamisen pohjaksi
Nykyajan matkailijat alkavat olla hyvin ympäristötietoisia. Majoituksen tarjoaja voi viestiä vihreistä arvoistaan
erilaisilla ympäristömerkeillä tai -sertifikaateilla. Nämä tunnustukset ovat etenkin kansainvälisten
asiakkaiden keskuudessa arvostettuja. Tämän lisäksi kansainväliset asiakkaat arvostavat majoituksen
yksilöllisyyttä, palvelujen joustavuutta sekä paikan historia. (1.)

Aterioiden tarjoaminen majoitustoiminnan yhteydessä
Aterioita tarjottaessa tulee aina noudattaa elintarvikehygienian osalta elintarvike-, majoitus- ja ravitsemislain
vaatimuksia. Aamiaista lukuunottamatta säännöllisten aterioiden tarjoaminen vaatii elintarvikehuoneistoilmoituksen tekemistä. Hygieniapassia suositellaan kaikille, jotka ovat tekemisissä elintarvikkeiden kanssa.
(1.) Oman kaivon tai vedenottamon veden ollessa vuokrattavan huoneiston talousvetenä, tulee myös sen
täyttää ennalta määritellyt laatuvaatimukset ja veden laatua tulee tällöin tarkkailla säännöllisesti. Oman
kunnan terveydensuojeluviranomaiselta saa asiasta lisää tietoa. (7.)
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