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Materiaalia ei saa jakaa ilman
Suomen matkailualan liiton lupaa

▪ Uuden komission prioriteetit: ilmastonmuutos ja digitalisaatio
▪ Miten vaikuttaa muiden asioiden käsittelyyn?
▪ Komission ohjelma vuodelle 2020 julkistettu: digi ja tekoäly & ilmasto (Green

Deal) korostuvat
▪ Pakettimatkadirektiivin seurantaselvitys 2020-2021
▪ EU-komissio käynnistänyt selvityksen ALV-direktiivistä
▪ Matkanjärjestäjän marginaaliveromenettely loopissa
▪ Lentoliikenteeseen liittyviä lakihankkeita useampia
▪ CRS Code of Conduct (Asetus 80/2009) – Matkapalveluiden jakeluun liittyvien
toimijoiden tasavertaisuus
▪ Air Services Regulation (Asetus 1008/2008) - Hintojen läpinäkyvyys,
lentoyhtiöiden taloudellinen tilanne ja sen valvonta
▪ Air Passenger Rights Regulation (261/2004) – Lentojen ylivarausasetus
▪ Myös muita kuljetusmuotoja koskevat lait tarkastelussa (Raide-, tilausbussiliikenne)
▪ Ryhmäkanne; kenen johdolla kanne voidaan nostaa
▪ Yhtenäinen eurooppalainen hotelliluokitusjärjestelmä
▪ Laatuun liittyvä matkailun tuotemerkki?

▪ Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) työstänyt elinkeinon avulla
▪ Suomen matkailun kasvun ja uudistumisen tiekartta 2015-2025
▪ Suomen valtakunnallinen matkailustrategia vuosille 2019-2028 sekä

toimenpiteet vuosille 2019-2023

▪ Strategian painopisteet:
▪ 1. Kestävyydestä Suomen matkailun kilpailuvaltti
▪ Sustainable travel Finland -ohjelma ( ja -merkki) (Visit Finland)
▪ Helsinki Declaration (SMAL)
▪ Matkailun vähähiilinen tiekartta (> v. 2035)

▪ 2. Matkailualan digitalisointi
▪ Koulutusta, tiedottamista, yhteistyöhankkeita, innovaatioita

▪ 3. Matkailun kasvua tukeva saavutettavuus
▪ 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma > Matkailu huomioitava!

▪ 4. Kilpailukykyä tukevan toimintaympäristön varmistaminen

Taustalla EU:n matkapakettidirektiivi – maksimiharmonisointi eli vain vähän
kansallista harkintavaltaa
Laki matkapalveluyhdistelmistä ja laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
Yleiset matkapakettiehdot päivitettiin (SMAL ja Kilpailu- ja kuluttajavirasto
KKV)

1.7.2018 saakka myytäviin matkoihin sovellettiin entisiä lakeja ja ehtoja

Sen jälkeen tehtävät sopimukset uusien lakien ja ehtojen piirissä
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Matkapakettikäsite laajeni – useampia toimijoita
sopimusvastuiden piiriin
Vakuuden asettajien määrä kasvaa huomattavasti
Vakuuden asettajiin kohdistuvat valvontamaksut nousivat +
lisäksi uutena maksukyvyttömyyssuojamaksu
Laivaristeilyt luokiteltu laissa matkapaketeiksi, jos eivät
reittimatkoja
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Matkapaketti
Yhdistetty matkajärjestely

MATKATYYPIT
Yksittäiset matkapalvelut
• Välitetyt
• Itse tuotetut
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▪ Tärkeintä hahmottaa
▪ Myydäänkö yksittäisiä palveluja vai

MYYJÄN
ROOLI JA
SEN
MERKITYS

kokonaisuuksia
▪ Uuden lain mukaan sillä, toimiiko
välittäjän roolissa vai omissa nimissä, ei
ole välttämättä merkitystä
▪ Jos myydään usea palvelu yhtä aikaa,
pitääkö asettaa vakuus?
▪ Ja vaikka ei pidä asettaa vakuutta, onko
kokonaisuus siitä huolimatta sellainen, että
se voidaan katsoa paketiksi?
▪ Tai jos toimii apuna kahden eri palvelun
ostamisessa ja vaikka kyseessä ei ole
paketti, pitääkö asettaa vakuus?
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▪ Yrityksen asetettava matkapaketeista ja yhdistetyistä

matkajärjestelyistä konkurssinsa varalta

▪ Katettava kaikki asiakkaan ennakkoon maksamat maksut

(+ paluukuljetusvakuus, jos paketissa kuljetus)

▪ Rekisterissä olevilla ei enää minimivakuutta
▪ Vakuus edelleen ensisijainen > asiakas voi hakea

VAKUUS

kuitenkin rahojen palautusta matkanjärjestäjän
konkurssitilanteessa myös korttiyhtiöltä

▪ Vakuuden katettava kaikki rahavarat, jotka kulkevat

matkanjärjestäjän / edesauttajan kautta

▪ Vakuuden määrään voi vaikuttaa merkittävästi

maksuaikataululla ja varausmaksujen suuruudella

▪ Vakuuden laskennan ”aikaikkuna” määritellään

yrityksen koon mukaan

▪ 250 000 – 500 000 → 3 kk
▪ Yli 500 000 → 5 kk

▪ Lähtevät matkat kuukausittain (€, sis.

lahjakortit)
▪ Maksuehdot (max. 3 erilaista)
▪ Varausmaksun %-osuus
kokonaishinnasta
▪ Loppumaksun eräpäivä
(pv ennen lähtöä)
▪ Matkapakettiliikevaihto (v)

Yritys pieni, varausmaksut alk. 3 kk ennen
lähtöä

ESIMERKKI
VAKUUDEN
MÄÄRITTÄMISESTÄ

Heinäkuussa 2020 sisällä olevat maksut
- Varausmaksu 25 % heinäkuun matkoista (huhtija toukokuussa maksetut 10 000 €)
- Elokuun matkat 20 000 € (loppumaksut
heinäkuun matkoista/maksu 30 pv ennen
matkaa)
- Varausmaksu 25% syyskuun (5 000 €) ja
lokakuun lähtevistä matkoista (5 000 €)
Kertyneet maksut heinäkuussa:
▪ Vakuuden määrä näillä kriteereillä on 40 000 €

Jos loppumaksun eräpäivä 14 vrk ennen matkaa
on vakuus 25 000 €

Jos se on 45 vrk ennen vakuus on 55 000 €

Vakuu-den
suuruus

Enintään
10 000

Yli 10
000 –
50 000

Yli 50
000 –
200 000

Yli 200
000 1 000
000

Yli 1 000
000 - 3
000 000

Yli 3 000
000 – 10
000 000

Yli 10 000
000

405 €

945 €

1 350 € 2 025 € 2 700 €

3 375 €

4 050 €
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ESIMERKKEJÄ MAKSUKYVYTTÖMYYSSUOJAMAKSUN MÄÄRÄSTÄ
(LASKETTUNA ERI SUURUISTEN MATKAPALVELUYHDISTELMIEN MYYNNIN LIIKEVAIHDON
MUKAAN)

Yrityksen
matkapalveluyhdistelmien
myynti/liikevaihto €

Maksukyvyttömyyssuojamaksu
€/vuosi

171 000 000

41 000

12 000 000

2 900

3 000 000

722

535 000

128

63 000
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▪ Vakuuden hyväksyy Kilpailu- ja kuluttajavirasto

Vakuudeksi hyväksytään takaus, muu
vakuussitoumus tai vakuutus:

▪ 1) jonka antajalla on kotipaikka EU- tai ETA-

valtiossa;

▪ 2) jonka antajan Kilpailu- ja kuluttajavirasto

MIKÄ KELPAA
VAKUUDEKSI?

katsoo kykenevän täyttämään
maksuvelvollisuutensa; ja

▪ 3) jonka mukaisen vastuumäärän Kilpailu- ja

kuluttajavirasto arvioi riittävän 3 §:ssä
tarkoitettuihin matkustajien saatavien
maksamiseen.

▪ Vakuutuksia voi kysyä esimerkiksi Vector

Nordicilta
http://www.vectornordic.com/fi/vakuudet/
(info@vectornordic.com / +46 8 762 68 70) tai

▪ Nordic Guaranteelta

https://www.nordicguarantee.fi/takaukset/
(info@nordg.fi / 0106338100).

▪ Kuljetus/majoitus/ajoneuvon (mm.

MIKÄ ON
MATKAPAKETTI?

auton tai moottoripyörän) vuokraus
▪ Kaksi näistä matkapalveluista tai
• Vähintään yksi näistä + jokin muu
olennainen matkailupalvelu
• hinnaltaan kokonaisuudesta 25 %
tai muutoin kokonaisuuden
kannalta olennainen
matkailupalvelu (pääsy
konsertteihin, urheilutapahtumiin
retkille, teemapuistoihin, opastetut
vierailut, rinnepassit,
urheiluvälineiden vuokraaminen
(sukset, pyörät, kanootit ym.),
kylpylähoidot)

EI MATKAILUPALVELU
Koulutus- ja terveyspalveluja ei yleensä katsota matkailupalveluiksi. Esim.
lääkärin määräämät hoidot, leikkaukset yms. (hoito + majoitus → ei paketti)
Koulutus, joka johtaa viranomaisen hyväksymään ammattipätevyyteen, tai
josta päätoiminen opiskelija saa esim. opintopisteitä (esim. vaellusmatka).
Terveyskylpylän tarjoamat palvelut voivat olla matkailupalveluja, jos niiden
pääasiallinen tarkoitus on virkistäytyminen eikä sairauden hoito tai kuntoutus.

Terveyspalvelun sisältävä yhdistelmä, voi kuitenkin muodostaa matkapaketin
(esim. leikkaushoito ulkomailla + hotellimajoitus, lentokuljetus)
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VAIKKA KOKONAISUUDESSA OLISI MUKANA EDELLÄ MAINITTUJA
PALVELUJA, EIVÄT OLE LAINSÄÄDÄNNÖN PIIRISSÄ
Alle 24 tuntia kestävät – ei majoitusta sisältävät
kokonaisuudet

Satunnainen, voittoa tavoittelematon, rajoitetulle
ryhmälle tapahtuva myynti

Yleiseen sopimukseen perustuva liikematkustus
18

Jos samaa lomaa tai matkaa
koskevassa kokonaisuudessa on
vähintään kaksi erityyppistä
matkapalvelua ja

KYSEESSÄ ON
MATKAPAKETTI

palvelut yhdistää yksi
elinkeinonharjoittaja (eh)
etukäteen tai
matkustajan pyynnöstä/valinnan
mukaan, ennen kuin kaikki palvelut
kattava yksi sopimus tehdään
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MYÖS YKSITTÄISTEN PALVELUNTARJOAJIEN PALVELUISTA
MUODOSTUU PAKETTI, JOS PALVELUT
ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja palvelut valitaan ennen kuin matkustaja sitoutuu
maksamaan

tarjotaan tai myydään yhteis- tai kokonaishintaan

mainostetaan tai myydään matkapakettina tms. nimikkeellä

yhdistetään sen jälkeen, kun on tehty sopimus, jolla eh antaa matkustajalle oikeuden
tehdä valintoja erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta, (lahjakortti, uusi) tai
Kyseessä on ns. click through-paketti (siirryttävä nimi, maksutiedot ja
sähköpostiosoite)- ei toteudu käytännössä
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▪ Kuka on vastuullinen matkanjärjestäjä?

▪ Alustan ylläpitäjä ei yleensä tee

sopimusta kuluttajan kanssa

▪ Alustalla olevat verkkokaupat voivat

DYNAAMINEN
RISTIINMYYNTI

ristiinmyydä toistensa tuotteita siten, että
syntyy matkapalveluyhdistelmä
(kuluttaja ostaa verkkokaupasta A
majoituksen ja samalla siellä myynnissä
olevan verkkokaupan B retken)

▪ Verkkokaupan A ylläpitäjä katsotaan

vastuulliseksi matkanjärjestäjäksi
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YHDISTETTY
MATKAJÄRJESTELY

Vaikka ei ole matkapaketti, voi olla
vakuuden piiriin kuuluva kokonaisuus, jos
elinkeinonharjoittaja edesauttaa asiakasta
1. vähintään kahden erityyppisen
matkapalvelun hankinnassa ja
2. niistä tehty erilliset sopimukset
yksittäisten palveluntarjoajien
kanssa ja
▪ asiakas valitsee ja maksaa palvelut
erillisinä yhden myyntipisteessä käynnin
tai yhteydenoton aikana, tai
2. yhden tai useamman täydentävän
matkapalvelun hankkimista toiselta
eh:lta kohdennetusti, jos sopimus
jälkimmäisen kanssa tehdään
viimeistään 24 tuntia ensimmäisen
matkapalvelun varauksen
vahvistamisen jälkeen

