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Case 1
Kaveriporukka (yksityishenkilöt) tilaa kalaretken ja haluaa saunoa sekä ruokailla kalastuksen päätteeksi. Tapahtuma

kestää alle 24h ja siihen voi sisältyä kuljetus

• Opas toteuttaa kalaretken ja ostaa toiselta yrittäjältä sauna ja ruokailupalvelut sekä kuljetuksen

• Opas toteuttaa kalaretken sekä sauna ja ruokailut mutta ostaa kuljetuksen toiselta yrittäjältä

Matkapalveluyhdistelmistä annettua lakia ei sovelleta alle 24 tuntia kestäviin matkoihin, jotka eivät sisällä yöpymistä. 



Case 2
Kaveriporukka (yksityishenkilöt) tilaavat kalaretken ja samalla majoituksen sekä ruokailun illalle.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen ja ruokailun oman yrityksensä voimin.

• Sillä, kuka tosiasiallisesti toteuttaa palvelun, ei ole lain tulkinnan kannalta merkitystä. 

• Mikäli opas myy 24 tuntia kestävän tai yöpymisen sisältävän matkan, johon sisältyy kaksi tai useampi
matkapalvelu (kuljetus, majoitus, moottoriajoneuvon vuokraus, muu matkailupalvelu), on kyseessä lain tarkoittama
matkapaketti. 

• Matkapalvelun muodostavat tässä tapauksessa kalastus + majoitus. 

• Huom! Ruokailu, liinavaatteiden vuokra tms. kuuluvat olennaisena osana pääpalveluun (esim. majoitus), eivätkä
ne näin ollen ole itsenäisiä matkailupalveluja. 

• Vakuuden laskennassa huomioidaan kuitenkin koko paketin hinta, sis. ruokailun yms. palvelut.



Case 3
Tilaajana kotimainen yritysasiakas, tilauksen sisältönä kalastusretki, saunapalvelut, ruokailut sekä kuljetukset.

Tilaisuus kestää alle 24h, siis illalla kotiin.

• Opas toteuttaa kalaretken ja ostaa toiselta yrittäjältä sauna ja ruokailupalvelut sekä kuljetuksen

• Opas toteuttaa kalaretken sekä sauna ja ruokailut mutta ostaa kuljetuksen toiselta yrittäjältä

Matkapalveluyhdistelmistä annettua lakia ei sovelleta alle 24 tuntia kestäviin matkoihin, jotka eivät sisällä yöpymistä.



Case 4
Tilaajana kotimainen yritysasiakas, tilauksen sisältönä kalastusretki, saunapalvelut, majoitus sekä ruokailut

(mahdollisesti myös kuljetuksen). Tilaisuus kestää yli 24h eli paluu tapahtuu seuraavana päivänä

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen ja ruokailun oman yrityksensä voimin.

• Lakia sovelletaan kuten edellä, ellei matkaa ole ostettu sellaisen liikematkustamista koskevan yleisen sopimuksen

(eli muutoin kuin kertaluonteisesti) perusteella, joka on tehty matkan järjestävän tahon ja asiakasyrityksen välillä.

• Säännöksen tarkoittamalla yleisellä sopimuksella tarkoitetaan sopimusta, joka on tehty elinkeinonharjoittajan ja 

sellaisen toisen luonnollisen tai oikeushenkilön välillä, joka toimii liike-, elinkeino- tai ammattitoimintaansa

liittyvässä tarkoituksessa. 

• Tällainen sopimus tehdään yleensä matkatoimiston kanssa toistaiseksi tai määräajaksi ja se koskee useita

yrityksen tai muun organisaation toiminnan puitteissa tehtäviä matkoja. 



Case 5
Ulkomainen matkatoimisto tilaa majoituksen sekä varaa asiakkaalle 1-2 pv kalastusta, tarkkaa ajankohtaa ei ole

sovittu. Vain majoitus veloitetaan matkatoimistolta. Asiakas maksaa paikanpäällä kalastuksen sen perusteella

montako päivää kalastetaan.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Ratkaisevaa on, kuka myy matkan matkustajalle, eli mikäli kyseessä on ulkomaisen matkatoimiston omana

tuotteenaan myymä paketti, vastaa ko. matkanjärjestäjä matkapaketin toteuttamisesta sijoittautumismaansa

lainsäädännön mukaisesti, ml. vakuuden asettaminen. 

• Kyseessä B2B-myynti, jossa kalastusopas toimisi alihankkijana ulkomaiselle matkanjärjestäjälle.



Case 6
Ulkomainen matkatoimisto tilaa majoituksen ja samalle asiakkaalle 2 pv kalastusta, kalastuksen ajankohtaa ei ole

sovittu kiinteästi. Matkatoimistolta veloitetaan sekä majoitus että kalastus.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Ratkaisevaa on, kuka myy matkan matkustajalle, eli mikäli kyseessä on ulkomaisen matkatoimiston omana

tuotteenaan myymä paketti, vastaa ko. matkanjärjestäjä matkapaketin toteuttamisesta sijoittautumismaansa

lainsäädännön mukaisesti, ml. vakuuden asettaminen. 

• Kyseessä B2B-myynti, jossa kalastusopas toimisi alihankkijana ulkomaiselle matkanjärjestäjälle.



Case 7
Ulkomainen matkatoimisto tilaa majoituksen ja varaa kalastuksen tietylle päivälle Kalastusvaraus ei ole sitova).

Matkatoimistolta veloitetaan vain majoitus. Asiakas maksaa kalastuksen jos se toteutuu.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Ratkaisevaa on, kuka myy matkan matkustajalle, eli mikäli kyseessä on ulkomaisen matkatoimiston omana

tuotteenaan myymä paketti, vastaa ko. matkanjärjestäjä matkapaketin toteuttamisesta sijoittautumismaansa

lainsäädännön mukaisesti, ml. vakuuden asettaminen. 

• Kyseessä B2B-myynti, jossa kalastusopas toimisi alihankkijana ulkomaiselle matkanjärjestäjälle.



Case 8
Ulkomainen matkatoimisto tilaa majoituksen ja varaa sitovasti kalastuksen tietylle päivälle. Matkatoimistoa

veloitetaan majoituksesta ja kalastuksesta.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Ratkaisevaa on, kuka myy matkan matkustajalle, eli mikäli kyseessä on ulkomaisen matkatoimiston omana

tuotteenaan myymä paketti, vastaa ko. matkanjärjestäjä matkapaketin toteuttamisesta sijoittautumismaansa

lainsäädännön mukaisesti, ml. vakuuden asettaminen. 

• Kyseessä B2B-myynti, jossa kalastusopas toimisi alihankkijana ulkomaiselle matkanjärjestäjälle.



Case 9
Ulkomainen yksityisasiakas varaa majoituksen joka veloitetaan etukäteen asiakkaalta. Paikanpäällä asiakas päättää

tilata kalastusretken joka veloitetaan päivämäärän varmistuttua.

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Matkapaketti muodostuu tilanteessa, jossa kalastusretki ostetaan yhdessä majoituksen kanssa.

• Mikäli alkuperäiseen sopimukseen kuuluu ainoastaan majoitus, ei kyseessä ole matkapaketti, silloin

kun kalastusretki ostetaan paikan päällä. 

• Jos asiakasta majoituksen ostettuaan avustetaan kohdennetusti ostamaan kalastusretki, eli esim. 

tarjotaan linkin kautta varaamaan erillinen kalastusretki ja ko. retki varataan 24 tunnin sisällä

majoitusvarauksen vahvistamisesta, syntyy ns. yhdistetty matkajärjestely. 

• Tällöin ensimmäisen palvelun (majoituksen) myynyt taho ei ole matkanjärjestäjä, sillä kyseessä ei

ole matkapaketti, mutta hän asettaa vakuuden ensimmäisen palvelun osalta.



Case 10

Ulkomainen yksityisasiakas varaa majoituksen ja päättää muutaman päivän majoitusvarauksen teon

jälkeen tilata

myös kalastuksen. Molemmat veloitetaan etukäteen asiakkaalta

• Opas toteuttaa kalastuksen ja tilaa muut palvelut toiselta yrittäjältä

• Opas toteuttaa sekä kalaretken että järjestää majoituksen oman yrityksensä kautta

• Mikäli toinen palvelu ostetaan viimeistään 24 tuntia ensimmäisen palvelun jälkeen, on kyseessä

yhdistetty matkajärjestely. 

• Yli 24 tuntia, ei lain tarkoittama matkapalvelujen yhdistelmä.



Case 11
Oletetaan seuraava tilanne

• Asiakas tilaa oppaalta kalastuksen ja opas ohjaa asiakkaan majoituspalveluita myyvän yrityksen

puoleen jotta hän voi varata majoituksen.

• Majoitus varataan 24h sisällä kalastuksen varaamisesta.

• Tällöin siis syntyy yhdistetty matkanjärjestely.

• Opas laskuttaa kalastuksen asiakkaalta jälkikäteen => ei synny vakuuden asettamisvelvoitetta

• Majoitusyrittäjä laskuttaa asiakkaalta varausmaksun

• Tämä on hyvä esimerkki yhdistetystä matkajärjestelystä. Vakuudenasettamisvelvoitetta ei tässä 

tilanteessa synny, sillä ensimmäisen palvelun myynyt elinkeinonharjoittaja (eli ”yhdistetyn 

matkajärjestelyn hankkimista edesauttava taho”) ei peri maksua etukäteen. 

• Vakuusvelvoite koskee vain ensimmäistä palvelua. 

• Mikäli kyseessä olisi majoitusliikkeen edesauttama yhdistetty matkajärjestely, josta perittäisiin 

varausmaksu etukäteen, olisi majoitusyrittäjän asetettava vakuus oman maksukyvyttömyytensä 

varalle. 


