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Lyhyesti ja 
yksinkertaisesti

• Kun opas myy majoituksen(yöpyminen) 
ja kalastuksen asiakkaalle yhtenä
kokonaisuutena syntyy matkapaketti

• Kun opas myy asiakkaalle kalastuksen
ja ohjaa asiakkaan tilaamaan
majoituksen majoitusyritykseltä…

• Jos majoitus tilataan alle 24h 
kalastuksen tilauksesta, syntyy
yhdistetty matkanjärjestely

• Jos majoitus tilataan yli 24h 
kalastuksen tilauksesta ei synny
yhdistettyä matkanjärjestelyä.



Matkapaketti

• Rekisteröitymisvelvoite

• Tiedonantovelvoitteet

• Sopimusvelvoitteet

• Mikäli peritty ennakkomaksuja ➔
Vakuuden asettaminen

• Asiakkaalla 3v reklamaatio-oikeus



Yhdistetty 
matkanjärjestely

• Oppaalla tiedonantovelvollisuus➔ ennen
sopimuksen tekoa annettavat tiedot

• Maininta että asiakas ei saa matkapakettiin
liittyviä oikeuksia

• Jos asiakas ohjataan varaamaan majoitus, olisi
hyvä informoida majoitusyrittäjää mahdollisesta
tulevasta tilauksesta jotta saadaan selvitettyä
syntyykö yhdistetty matkanjärjestely, vai ei, koska

• Majoitusyrittäjän pitää informoida
opasta syntyneestä majoitustilauksesta
mikäli on syntynyt yhdistetty
matkanjärjestely

• Jos yhdistetty matkanjärjestely syntyy, 
on oppaan huolehdittava asiakkaalle
toimitettavasta informaatiosta vrt. 
matkapaketti



Tiedonantovelvollisuus

Yhdistetyn
matkajärjestelyn
syntymistä
edesauttavan
elinkeinonharjoittaja

Yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä edesauttavan
elinkeinonharjoittajan on ennen kuin matkustaja
sitoutuu yhdistetyn matkajärjestelyn syntymiseen
johtavaan sopimukseen annettava matkustajalle
seuraavat tiedot selkeästi, ymmärrettävästi ja 
näkyvästi:

1) matkustaja ei saa hyväkseen laissa säädettyjä
oikeuksia, jotka liittyvät matkapaketteihin;

2) kunkin matkapalvelun tarjoaja vastaa vain 
oman palvelunsa suorittamisesta;

3) matkustaja saa suojakseen laissa säädetyn
maksukyvyttömyyssuojan, joka koskee
yhdistettyjä matkajärjestelyjä.

Tiedot on annettava soveltuvaa vakiotietolomaketta
käyttäen, jos sellainen on olemassa. 
Vakiotietolomakkeista säädetään tarkemmin
oikeusministeriön asetuksella.



ELINKEINON-
HARJOITTAJAN 
ASEMA

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että matkapakettilainsäädännön 
uudistuksessa matkustajan oikeudet lisääntyvät. Lainsäädäntöön 
on kuitenkin tullut myös matkailuelinkeinonharjoittajan aseman 
parantamiseksi nähtäviä seuraavia muutoksia: 

• Sairaustapausperuutusoikeus poistuu ja matkanjärjestäjällä on 
oikeus veloittaa normaalit peruutuskulut myös 
sairaustapauksen perusteella tapahtuvissa peruutuksissa 

• Vähäisen osanottajamäärän vuoksi tapahtuva peruuttaminen 
mahdollista tietyin edellytyksin 

• Matkustajan avustamisesta saa periä korvauksen, jos tarve 
avustamiseen matkustajan itsensä tahallaan tai tuottamuksesta 
aiheuttama, esim. matkustaja loukkaa itsensä päihtyneenä ja 
hänet täytyy huolehtia sairaalaan (nykyisin perusavustaminen 
tapahtuu matkanjärjestäjän kustannuksella) 

• Matkustajan on ilmoitettava matkassa olleesta virheestä 
matkanjärjestäjälle tai matkanvälittäjälle säilyttääkseen 
matkalta paluun jälkeisen reklamaatio-oikeuden



Määritelmiä



MATKAPAKETTI

• Matkapaketilla tarkoitetaan tässä laissa vähintään kahden erityyppisen, samaa matkaa 
tai lomaa varten ostettavan matkapalvelun yhdistelmää, jos elinkeinonharjoittaja 
yhdistää kyseiset palvelut joko omasta aloitteestaan taikka matkustajan pyynnöstä tai 
tämän valinnan mukaisesti ennen kuin kaikki palvelut kattava sopimus tehdään. 

• Tällaiset matkapalvelut muodostavat matkapaketin, vaikka yksittäisistä 
matkapalveluista tehdään erilliset sopimukset palveluntarjoajien kanssa, jos 

• palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja ne valitaan ennen kuin 
matkustaja sitoutuu maksamaan ne; 

• palvelut markkinoidaan yhteis- tai kokonaishintaan tai niistä veloitetaan 
yhteis- tai kokonaishinta; 

• palveluja markkinoidaan ”matkapakettina” tai vastaavalla nimikkeellä; 

• palvelut yhdistetään sen jälkeen, kun elinkeinonharjoittaja on tehnyt 
matkustajan kanssa sopimuksen, jonka perusteella matkustajalla on oikeus 
valita haluamansa palvelut erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta; tai  

• palvelut ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta käyttämällä sellaisia toisiinsa 
kytkettyjä  

• verkkovarausmenettelyjä, joissa matkustajan nimi, maksutiedot ja 
sähköpostiosoite toimitetaan matkapalvelun ensin myyneeltä 
elinkeinonharjoittajalta toiselle elinkeinonharjoittajalle ja toista 
matkapalvelua koskeva sopimus tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen 
matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.  

• Jos kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon vuokrauspalvelu yhdistetään muuhun 
matkailupalveluun, matkapalvelujen yhdistelmää ei kuitenkaan pidetä 
matkapakettina, elleivät yhdistelmään kuuluvat matkailupalvelut muodosta 
merkittävää osaa yhdistelmän arvosta tai ne muutoin ole olennainen osa yhdistelmää 
taikka ellei niitä ole markkinoitu sellaisena. Tällaiset matkailupalvelut eivät ole osa 
matkapakettia myöskään, jos ne valitaan ja ostetaan vasta sen jälkeen, kun kuljetus-, 
majoitus- tai ajoneuvon vuokrauspalvelun suorittaminen on alkanut. 



YHDISTETTY
MATKANJÄRJESTELY

• Yhdistetyllä matkajärjestelyllä tarkoitetaan tässä laissa 
vähintään kahta erityyppistä, samaa matkaa tai lomaa varten 
ostettua matkapalvelua, jotka eivät muodosta matkapakettia ja 
joista matkustaja tekee erilliset sopimukset yksittäisten 
palvelun tarjoajien kanssa, jos elinkeinonharjoittaja 
edesauttaa: 

• matkustajan suorittamaa kunkin matkapalvelun erillistä 
valintaa ja maksamista yhden yhteydenoton aikana; tai 

• vähintään yhden täydentävän matkapalvelun ostamista 
toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti, jos 
sopimus tällaisen toisen elinkeinonharjoittajan kanssa 
tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen 
matkapalvelun varauksen vahvistamisen jälkeen.    

• Kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon vuokrauspalvelu ja muu 
matkailupalvelu eivät kuitenkaan muodosta yhdistettyä 
matkajärjestelyä, elleivät ostetut matkailupalvelut muodosta 
merkittävää osaa ostettujen matkapalvelujen arvosta tai ne 
muutoin ole olennainen osa palvelujen muodostamasta 
kokonaisuudesta taikka ellei niitä ole markkinoitu sellaisena.



MATKAPALVELU

• matkustajien kuljetusta; 

• muussa kuin asumistarkoituksessa 
tarjottua majoitusta, joka ei ole olennainen 
osa matkustajien kuljetusta; 

• auton tai muun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2007/46/EY 3 
artiklan 11 kohdassa tarkoitetun 
moottoriajoneuvon taikka A-luokan 
ajokorttia edellyttävän moottoripyörän 
vuokraamista; 

• muuta matkailupalvelua, joka ei ole 
olennainen osa edellä tarkoitettua 
kuljetus-, majoitus- tai vuokrauspalvelua.



Toiselle 
elinkeinonharjoitajalle 
annettavat tiedot

Elinkeinonharjoittaja, jonka tekemän matkapalvelua
koskevan sopimuksen johdosta syntyy yhdistetty
matkajärjestely, on ilmoitettava sopimuksen
tekemisestä yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä
edesauttaneelle elinkeinonharjoittajalle.

Esimerkki: (Opas ohjaa asiakkaan tilaamaan
majoituksen majoitusyrittäjältä)

• Majoitusyrittäjän kanssa tehty tilaus alle 24h 
kalastustilauksesta

• Tällöin majoitusyrittäjän kanssa tehty sopimus
johtaa yhdistettyyn matkanjärjestelyyn

• Majoitusyrittäjän on ilmoitettava oppaalle
syntyneestä sopimuksesta.



Matkustajalle 
ennen 
sopimuksen 
tekemistä 
annettavat tiedot

1. matkanjärjestäjä 

2. matkanvälittäjä 

3. tarjottavien matkapalvelujen pääominaisuudet 

4. matkapaketin kokonaishinta ja mahdolliset 
lisäkustannukset sekä maksuehdot 

5. vaadittu matkustajien vähimmäismäärä ja 
seuraukset, jos matkustajien vähimmäismäärä ei 
täyty määräaikaan mennessä 

6. matkustusasiakirjat 

7. matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen 
matkan alkamista 

8. pakollinen tai vapaaehtoinen matkustajavakuutus 

9. vakiomuotoiset tiedot matkustajan lakiin 
perustuvista oikeuksista (säädetään asetuksella) 



Matkapaketti-
sopimuksen 
sisältö

Uudistuva laki sisältää säännökset 
matkapakettisopimuksen tarkasta sisällöstä 
ja sopimusehtojen vahvistamisesta. 
Matkapakettisopimuksessa tai 
sopimusvahvistuksessa on oltava 
kokonaisuudessa kaikki, se mistä osapuolten 
välillä on sovittu sekä vähintään seuraavat 
tiedot: 

1.matkustajille ennakkoon annettavat tiedot 

2.matkustajan erityiset toiveet, jotka 
matkanjärjestäjä on hyväksynyt 

3.muut sopimusehdot 

4.matkanjärjestäjän vastuut ja velvollisuudet 

5.matkustajan oikeudet sekä tarvittava 
opastus ja yhteystiedot oikeuksien 
käyttämiseksi 



REKISTERÖINTI 
JA VAKUUDET

1. Yhdistetty matkanjärjestely tai 
Matkapaketti

2. Peritty oman osuuden osalta 
ennakkomaksuja (joko oman 
matkapalvelun tai paketin osalta)

3. Matkapaketti sisältää asiakkaalle 
myydyn kuljetuksen, esim. Lennot 
tms. Pelkkä lentokenttätransfer ei ole 
matkapalvelu.

• Jos kohdat 1 ja 2 tai 1 ja 3 voimassa niin 
silloin syntyy vakuuden 
asettamisvelvoite ja rekisteröinti on 
suoritettava



VAKUUSSUMMAN 
MÄÄRITTELY

• Mikäli yrittäjä on perinyt matkapaketteihin 
liittyen ennakkomaksuja, selvitetään 
kirjanpidon kautta mikä on ollut suurin 
kumulatiivinen perittyjen 
ennakkomaksujen summa tilikauden 
aikana.

• Vakuussumman pitää olla vähintää 
kyseinen summa jolle pitää asettaa Takuu 
tai Pankin maksusitoumus

• Vakuussumman suuruus vaikuttaa 
valvontamaksun määrään

• Lisäksi maksettavaksi tulee 
maksukyvyttömyyssuojamaksu joka 
määräytyy matkapalveluyhdistelmien 
liikevaihdon perusteella



KIITOKSIA

timo.salmia@tsacon.com

South Coast Fishing Adventures

Rönnäs Seaside Resort

Lähteet:

Kilpailu ja kuluttajavirasto

Finnish Lapland Tourist Board ry

Finlex 

mailto:timo.salmia@tsacon.com

