MINUSTAKO
KOTIMAJOITTAJAKSI?
NÄIN ILMOITAT MAJOITUSKOHTEEN AIRBNB -PALVELUUN

MIKSI
KOTIMAJOITTAMINEN?
• Kartuta omia säästöjäsi
• Irrottaudu ”kahden kämpän loukusta”
• Tutustu uusiin ihmisiin ja kulttuureihin
• Lähde majoitustuloilla itse matkalle
• Toteuta keittiöremontti

MITÄ MAJOITTAJAKSI
RYHTYMINEN MAKSAA?
• 0 euroa, mutta

• Pienen vaivan ja hetken aikaasi kohteen ilmoittamiseksi
•

Toteutuneista majoituksista Airbnb veloittaa majoittajalta pienen
palvelumaksun (n. 3 %). Maksu lasketaan varauksen välisummasta
(yökohtainen hinta plus siivousmaksu ja mahdollisesti sovellettava
ylimääräinen vieraan lisämaksu) ja se vähennetään automaattisesti
maksusta, jonka majoittaja saa varauksesta.

MINKÄ VERRAN VOIN
TIENATA?
• Selvitä airbnb –palvelun avulla mitä voisit tienata
osoitteessa:
https://www.airbnb.fi/host/homes?from_nav=1
• Muutama esimerkki ansiomahdollisuuksistasi:
1. Kerrostaloyksiö Kouvolassa, kahden vieraan
käytössä touko-elokuussa, ansaitsmismahdollisuudet
2200 euroa
2. Rintamamiestalo Iitin Sääskjärvellä, koko talo
vieraiden (5) käytössä, ansaitsemismahdollisuudet
kesä-elokuussa 2950 euroa
3. Vierasmaja Korialla, kahden vieraan käytössä yksi
huone esim. kotimajoittajan omassa pihapiirissä,
ansaitsemismahdollisuudet kesä-elokuun ajalta 1200
euroa
• Ilmoita arvio vuokratuloistasi vero.fi –palvelussa, niin
vältyt yllätyksiltä jälkikäteen ja toimintasi on laillista.
Muista tarkentaa vuoden lopulliset tulosi verotietoihisi.

REKISTERÖIDY AIRBNB -PALVELUUN
• Mene osoitteeseen:
https://www.airbnb.fi/ ja valitse ”Aloita
majoittaminen” sivun oikeasta yläkulmasta
• Valitse seuraavaksi ”Julkaise kohteesi”. Tässä
kohdassa voit myös testailla kuinka paljon
erilaisilla kotimajoituksilla voisi ansaita.
• Seuraavaksi sinun tulee rekisteröityä palvelun
käyttäjäksi. Vaihtoehdot näet tässä

VAIHE 1 - LUO KOTIMAJOITUSKOHTEESI
• Kun olet rekisteröitynyt, pääset
ilmoittamaan majoituskohteesi
tietoja.
Vaihe 1. Aloita perusasioilla.

Jatketaan perusasioilla:
Valitse seuraavaksi kohteen tyyppi,
palvelu auttaa valitsemaan oikean vaihtoehdon.
Määritä mitä vieras saa; koko asunnon vaiko huoneen
ja onko huone vain vieraskäyttöön

Tässä kohdin Airbnb laskee keskimääräisiä
ansioarvioita asunnon ja sen sijainnin perusteella.

PERUSTIETOJEN MÄÄRITYSTÄ
• Määritä seuraavaksi kuinka monta vierasta voit majoittaa ja kuinka monta makuuhuonetta ja
vuodetta heillä on käytettävissään.
Vuoteista määritellään myös vuodetyypit (parisänky, yhden hengen vuode, vuodesohva…)
• Määritä vieraiden käytössä olevien kylpyhuoneiden määrä
• Seuraavaksi määrittelet kohteen tarkan sijainnin.
Huom! Vain vahvistetut vieraat saavat tietää osoitteesi. Osoitteesi ei näy julkisesti palvelussa.
• Sitten valitset tarjolla olevat mukavuudet (välttämättömyystarvikkeet, wifi, jne)
Huom! Tässä kohdin voit valita halutessasi myös aamiaisvaihtoehdon vieraille.
Tämän jälkeen määrittelet turvallisuutta koskevan varustetason (palovaroittimet ja
sammuttimet, ensiapupakkaus jne.)
• Perustiedoista viimeiseksi määrität vielä, mitä muita tiloja on vieraiden käytössä.

VAIHE 2 – LUO PUITTEET
• VALOKUVAT
Tässä vaiheessa ensimmäisenä on valokuvien lataus.
Edustaviin, monipuolisiin ja laadukkaisiin kuviin kannattaa
panostaa. Muista olla myös totuudenmukainen.
Voit ladata yhden tai useamman kuvan. Kuvia voi myös
lisätä palveluun myöhemmin.
• YHTEENVETO
Kuvien lisäyksen jälkeen pääset kuvailemaan kohdettasi
sanoin yhteenvedon muodossa. Kuvaile tunnelmaa,
sisustusta, sijaintia, lähistön nähtävyyksiä yms.
• NIMI
Ja sitten pääset personoimaan kohteesi antamalla sille
kuvaavan nimen.
Vaihe 2 on nyt valmis! – Nyt on hyvä esikatsella ilmoitusta,
täydentää sitä ja korjata mahdollisia virheitä (Palvelu tarjoaa
esikatselumahdollisuutta sivun oikeassa alareunassa)

VAIHE 3 – VARAUSASETUKSET, HINTA JA
KALENTERI
• Viimeisessä vaiheessa valmistaudut selkeästi
ottamaan jo vieraita vastaan.

• Tässä vaiheessa määritellään hinta, kalenteri ja
varausasetukset
• Airbnb tarjoaa valmiit varausvaatimukset
vierailleen, jotka sinun majoittajana tulee
tarkistaa
Voit halutessasi myös lisätä enemmän
vaatimuksia.
• Tämän jälkeen määrität palvelun tarjoamalta
listalta vieraillesi ”talon säännöt”. Listalta
määritellään mm. lemmikkieläimet ja tupakointi.
HUOM! Kotimajoittajan on hyvä laatia näiden
sääntöjen lisäksi erillinen Tervetuloa/infopaketti
vierailleen. Esimerkin tällaisesta löydät tämän
materiaalin liitteenä. Infopakettia on hyvä
päivittää säännöllisesti.

Voit myös määrittää, että
tarkistat itse jokaisen
varauspyynnön.

Kaikkia varauksia ei ole
pakko hyväksyä, mutta
sinun tulee voida
perustella, jos et hyväksy
vieraan varausta hänelle
avoimena näkyvään
ajankohtaan.
Pidä varauskalenterisi ajan
tasalla.

VARAUSKALENTERISI
• Varauskalenterin alustaminen on viimeisiä,
mutta tärkeimpiä kohtia, jotka sinun tulee
täyttää
• Pohdi miten usein voit ja haluat vieraita
majoittaa.
• Palvelu kysyy myös, oletko vuokrannut tilojasi
aiemmin vai onko toiminta sinulle aivan uutta.
• Vastaustesi perusteella palvelu suosittelee
sinulle varattavuusasetuksia. (Voit muuttaa
asetuksia kuitenkin koska tahansa)

• Varoaika.
Pohdi kuinka monta päivää ennen tarvitset
tiedon majoittujista.
• Sisään- ja uloskirjautumisaika
Määrittele sisään- ja uloskirjautumisajat
vieraillesi.
Määrittele myös, kuinka paljon etukäteen
vieras voi varata majoituksen.
• Majoituksen kesto
Määrittele minkä pituiseksi vieras voi
vähintään ja enintään majoittua.
Huom! Lyhytkestoisia majoituksia varataan
paljon, mutta myös sinun pitää olla valmis
luovuttamaan kohteesi useammin.

PÄIVITÄ VARAUSKALENTERISI
Voit avata tai pitää
suljettuna
haluamasi
ajankohdat.
Muista päivittää
kalenteria
tilanteiden
muuttuessa.

Kalenteri sulkee
itse vieraiden
tekemät varaukset
toisiltaan.

HINNOITTELU
• Hinnoittelu Airbnb palvelussa on helppoa ja suositeltua on käyttää palvelun tarjoamaa
”Älykäs hinnoittelu” vaihtoehtoa. Toki voit määrittää hinnan alusta loppuun itsekin.
• Älykäs hinnoittelu huomioi sesongit ja viikonloput, mutta jos tiedossasi on paikkakunnan
tapahtumia, jolloin majoitus on kiven alla kannattaa toki tarkistaa ja verrata omia hintojaan
vielä toisten paikkakunann majoittajien hintoihin”manuaalisesti”.
• Hinnoittelussa voit myös antaa alennuksia esim. pidempiaikaisesta majoittumisesta.
• Hinnoittelussa määrittelet myös sisältyykö hintaan siivous-, liinavaatteiden ja pyyhkeiden
määrän jne.
• Hinnoitteluasetusten jälkeen hyväksyt vielä palvelutoimittajan ehdot ja varmistat, että
perehdyt paikalliseen lainsäädäntöön sekä Airbnb:n syrjinnän vastaiseen
käytäntöön. Tämän jälkeen…

Kotimajoituskohteesi on valmis vieraiden varattavaksi!

ENSIMMÄISET VARAUKSET
• Kun ensimmäinen vieras tekee varauksen, hän lähettää sinulle viestin,
jossa on hänen varausvahvistuksensa.
• Vieras kertoo viestissään mistä syystä on tulossa kaupunkiin ja että hän majoittuisi mielellään kohteessasi.
• Sinun tehtäväsi on toivottaa vieraat tervetulleiksi kotimajoitukseesi. Tässä kohdin on hyvä ja molemmin puolin selkeää lähettää talon
säännöt ja infopaketti, joka sisältää tiedot mm. sisään- ja uloskirjautumisajasta ja avainten noutamisesta. Voit luoda palveluun valmiin
viestipohjan, jossa teksti on valmiina ja helposti lähetettävissä varauksen tehneelle vieraalle.
Viimeiseltä sivulta löydät pohjan, jota voit tätä tarkoitusta varten käyttää.
Huom! Infopaketti on hyvä kääntää tai käännättää ainakin englanniksi ja venäjäksi, jotta majoittuminen sujuisi mahdollisimman
vaivattomasti niin majoittajan kuin vieraankin osalta.
• Varmistaaksesi vieraidesi viihtymisen ja oman toimintasi sujuvuuden, majoituskohde on hyvä varustaa myös paikallisilla
matkailuesitteillä. Kouvolan seudulla VisitKouvola toimittaa niitä sinulle mielellään tai voit noutaa esitteitä matkailuneuvonnasta.

Lisätietoja ja tukea airbnb-ilmoituksen tekoon voit tiedustella näiden ohjeiden laatijalta:
Tanja Rautavirta, puh. 040 197 7002 // tanja.rautavirta@gmail.com
Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tuottamaan kotimajoitusoppaaseen on myös hyvä tutustua. Löydät sen osoitteesta:
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/74945

ANTOISIA KOTIMAJOITUSHETKIÄ!

TERVETULOA KOTIMAJOITUKSEEN!
–TIIVIS INFOPAKETTI VIERAALLE
Tervetuloa Päivärinteen (vaihda tähän oman kohteesi nimitiedot) kotimajoitukseen!
Muutama seikka ennen kuin asetutte taloksi:
Talon avaimen löydätte päärakennuksen vieressä sijaitsevasta piharakennuksesta, pienen kukkaruukun alta. Voitte jättää avaimen samaan paikkaan tai
keittiön pöydälle kirjautuessanne ulos.
Pyyhkeitä löytyy kylpyhuoneen hyllystä.
Liinavaatteet, peitteet ja tyynyt löytyvät alakerran makuuhuoneen kaapista.
Alakerran sauna on puulämmitteinen ja käytössänne.
Puita saunan ja yläkerran tulisijojen lämmitykseen löytyy lisää alakerran kellarista sijaitsevasta puuvarastosta.
Ettehän hae puita talon lähistöllä sijaitsevista puukasoista – ne ovat naapurin omaisuutta.
Lämmittäkää saunapata ennen kiukaan lämmittämistä. Huom! Pata tulee olla täynnä vettä, ennen kuin padan alle sytyttää tulet.
Saunasta vilvoittelemaan tai muuten vain alaoven kautta ulos pihalle ja terassille pääsette kellarista sisäkautta. Avain kellarin oveen löytyy kellarin seinällä
olevan oranssin kaapin kyljestä (roikkuu naulassa). Lukitsettehan myös alaoven lähtiessänne Päivärinteestä.
Jos tulee kysyttävää, tavoitatte meidät numeroista 040 123 45672 ja 045 123 4567
Toivotamme teille rauhallista ja rentoa majoittumista Päivärinteen talossa Iitin Sääskjärvellä!
Olkaa kuin kotonanne!
Tanja & Tero
ps. Vuokraamme Jokuen venevalkamassa Kymijoen varrella, n. 10 kilometrin päässä majoituksesta, SUP-lautoja, soutu- ja kalastusvenettä sekä kylpypaljua
perheyrityksemme kautta.
Lisätietoja löydätte verkkosivuiltamme:
www.supventures.fi

