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Valmismatkalain korvaava laki matkapalveluyhdistelmistä tulee voimaan 1.7.2018. Saman-
aikaisesti korvataan laki valmismatkaliikkeistä lailla matkapalveluyhdistelmien tarjoajista.

Näille  sivuille  kootaan  tietoa  uudesta  lainsäädännöstä  ja  selkeytetään  käsitteitä  ja
kerrotaan,  miten  tulisi  varautua  tuleviin  muutoksiin  sekä  matkapakettisopimusten  että
vakuuksien  osalta.  Samalla  KKV (Kilpailu-  ja  kuluttajavirasto)  uudistaa  ohjeet  yritysten
rekisteröitymistä ja vakuuden asettamista varten.
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1 Matkapaketti

Uuden lainsäädännön  myötä  valmismatkasta  tulee  matkapaketti  ja  samalla  sen  käsite
laajenee koskemaan matkanjärjestäjän etukäteen tai matkustajan pyynnöstä kokoamien
pakettien lisäksi myös esimerkiksi sellaisia matkapalveluyhdistelmiä, jotka matkustaja itse
kokoaa  elinkeinonharjoittajan  verkkosivujen  kautta  tekemällä  erilliset  sopimukset  eri
palveluntarjoajien kanssa.

Uusina  yhdistelminä  soveltamisalaan  tulevat  myös  ns.  click  through  -paketit,  joissa
matkapalvelut ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta käyttämällä sellaisia toisiinsa kytkettyjä
verkkovarausmenettelyjä,  joissa  matkustajan  nimi,  maksutiedot  ja  sähköpostiosoite
siirtyvät  ensimmäisen  matkapalvelun  myyneeltä  elinkeinonharjoittajalta  toiselle
elinkeinonharjoittajalle ja toista matkapalvelua koskeva sopimus tehdään viimeistään 24
tuntia ensimmäisen varauksen vahvistamisen jälkeen.

Näissä  paketeissa  ensimmäisen  matkapalvelun  myynyt  elinkeinonharjoittaja  on
matkanjärjestäjän asemassa.
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2 Yhdistetty matkajärjestely

Lain  soveltamisalaan  tulevat  myös  ns.  yhdistetyt  matkajärjestelyt,  joissa  elinkeinon-
harjoittaja avustaa matkustajaa tekemään erillisiä  sopimuksia muiden palveluntarjoajien
kanssa.

Yhdistetty  matkajärjestely  syntyy,  jos  elinkeinonharjoittaja  edesauttaa  matkustajan
suorittamaa kunkin  matkapalvelun  erillistä  valintaa  ja  maksamista  yhden yhteydenoton
aikana. Matkapaketista yhdistetty matkajärjestely eroaa siinä,  että matkustaja ei  valitse
kaikkia  matkapalveluja  ennen  kuin  sitoutuu  maksamaan  ne,  vaan  valittuaan  yhden
palvelun  sitoutuu  maksamaan  sen  ja  vasta  tämän  jälkeen  ryhtyy  valitsemaan  toista
palvelua.

Yhdistetty  matkajärjestely  syntyy  myös,  jos  elinkeinonharjoittaja  edesauttaa  vähintään
yhden täydentävän matkapalvelun ostamista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdistetusti,
esimerkiksi sivuillaan olevan linkin kautta, jos sopimus toisen elinkeinonharjoittajan kanssa
tehdään  viimeistään  24  tuntia  ensimmäisen  matkapalvelun  varauksen  vahvistamisen
jälkeen.

3 Velvoitteet

Uuden  lain  säännöksistä  yhdistetyn  matkajärjestelyn  kokoamisessa  avustavaa
elinkeinonharjoittajaa koskisivat pääasiassa vain tiedonantovelvollisuus sekä velvollisuus
hankkia vakuus oman maksukyvyttömyytensä varalta.  Muut  matkanjärjestäjää koskevat
säännökset  koskisivat  tällaista  elinkeinonharjoittajaa  vain,  jos  hän  laiminlöisi  laissa
tarkoitetun  tiedonantovelvollisuutensa  tai  velvollisuuden  hankkia  vakuuden  maksu-
kyvyttömyytensä varalle.

Edellytyksenä matkapaketin ja yhdistetyn matkajärjestelyn syntymiselle on edelleen se,
että  matkustaja  hankkii  yhdessä  samaa  matkaa  tai  lomaa  varten  vähintään  kaksi
erityyppistä matkapalvelua. Matkapalveluja ovat  paitsi  matkustajan kuljetus ja majoitus,
myös  auton  tai  esimerkiksi  moottoripyörän  ja  skootterin  vuokraus  sekä  muut
matkailupalvelut.  Matkailupalveluja  ovat  esimerkiksi  pääsy  konsertteihin,
urheilutapahtumiin,  retkille  tai  teemapuistoihin,  opastetut  vierailut,  rinnepassit  ja
urheiluvälineiden vuokraaminen tai kylpylähoidot.

Jos  johonkin  muuhun  matkapalveluun,  esimerkiksi  majoitukseen,  yhdistetään
matkailupalvelu,  kuten  jonkin  tilaisuuden  pääsylippu,  kokonaisuudesta  muodostuu
matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely vain, jos yhdistelmään kuuluvat matkailupalvelut
muodostavat merkittävän osan (vähintään 25 %) yhdistelmän arvosta tai ne ovat muutoin
olennainen osa yhdistelmää tai niitä on markkinoitu sellaisina.

Kuten nykyisinkin, alle 24 tuntia kestävät matkat, jotka eivät sisällä yöpymistä, jäävät lain
soveltamisalan  ulkopuolelle,  samoin  matkapalveluyhdistelmät,  joita  markkinoidaan
rajoitetulle ryhmälle satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Soveltamisalan
ulkopuolelle  jäävät  uuden  lain  mukaan  myös  matkapalvelut,  jotka  ostetaan
liikematkustamista koskevan yleisen sopimuksen perusteella.



4 Tiedonantovelvollisuus

Uusi laki sisältää nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset seikoista, joista matkustajalle
on  annettava  tietoa  ennen  matkapakettisopimuksen  tekemistä  tai  yhdistetyn
matkajärjestelyn syntymistä. Näiden ennakkotietojen lisäksi matkustajalle olisi annettava
vakiotietolomakkeella tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista.

5 Matkan peruuttaminen

Matkustajalla  on  oikeus  peruuttaa  matkapakettisopimus  koska  tahansa  ennen  matkan
alkamista ilman erityistä syytä.

Uuden lain  mukaan matkustajan peruuttaessa matkasopimuksen matkanjärjestäjällä  on
oikeus  periä  matkustajalta  asianmukainen  ja  perusteltu  peruutusmaksu,  joka  vastaa
matkanjärjestäjälle  matkan  peruuttamisesta  aiheutuneita  menetyksiä.  Uuden  lain
perusteella matkustaja voi siis joutua maksamaan matkanjärjestäjälle nykyistä suuremman
peruutusmaksun.  Nykyisin  matkustaja  voi  peruuttaa  matkan  maksamalla
matkanjärjestäjälle vain ns. toimistomaksun valmismatkalaissa määritellyissä tilanteissa,
esimerkiksi  silloin,  kun  matkustajaa  on  kohdannut  odottamaton  ja  vakava  tapahtuma,
kuten oma tai lähiomaisen vakava sairastuminen.

Matkustajalla  on,  kuten  ennenkin,  oikeus  peruuttaa  matka  ilman  peruutusmaksua
esimerkiksi  silloin,  kun  matkakohteessa  tai  sen  välittömässä  läheisyydessä  vallitsevat
väistämättömät  ja  poikkeukselliset  olosuhteet  vaikuttavat  merkittävästi  matkan
toteuttamiseen sovitulla tavalla tai jos matkustajalla on muutoin painava syy olettaa, että
matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe.

Matkustajalla on oikeus peruuttaa matka peruutusmaksua maksamatta myös silloin, kun
matkanjärjestäjä  tekee  merkittäviä  muutoksia  sopimukseen  tai  korottaa  matkapaketin
hintaa yli 8 prosenttia.

6 Matkanjärjestäjän virheellinen suoritus

Jos  matkanjärjestäjän  suorituksessa  on  virhe,  matkustajalla  on  uuden  lain  mukaan
pääpiirteissään samat oikeudet kuin nykyisin eli  tapauksen mukaan oikeus saada virhe
korjatuksi,  oikeus  hinnanalennukseen,  oikeus  purkaa  sopimus  ja  oikeus
vahingonkorvaukseen.

Uusi laki parantaa kuitenkin joltain osin matkustajan oikeuksia virhetilanteissa. Uutta on
esimerkiksi  matkustajan  oikeus  saada  erillinen  korvaus  matka-  tai  lomanautinnon
menettämisestä. Nautinnon menettäminen voi tulla korvattavaksi esimerkiksi silloin, kun
matkustaja sairastuu vakavasti matkapakettiin sisältyneen ruokatarjoilun vuoksi. Nautinnon
menettämisen korvaaminen edellyttää kuitenkin sitä, että matkapalvelujen suorittamisessa
on ilmennyt merkittävä ongelma.



7 Laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, ns. 
vakuuslaki, ja laki matkapalveluyhdistelmän tarjoajan 
valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta

Uuden  vakuusjärjestelmän  perustana  ovat  edelleen  matkanjärjestäjien  asettamat
yksittäiset  vakuudet.  Järjestelmää  täydennetään  valtion  budjettiin  otetulla
siirtomäärärahalla,  jota  voidaan  käyttää  ensisijassa  matkustajien  paluukuljetuksiin
sellaisissa  tapauksissa,  joissa  vakuuden  nopea  käyttöönotto  on  ongelmallista  sekä
korvausten nopeaan maksamiseen matkustajille. Lisäksi määräraha takaa täysimääräiset
korvaukset tilanteissa, joissa vakuus osoittautuu riittämättömäksi.

Siirtomäärärahan edellytyksenä kuitenkin on, että matkatoimistoala kattaa sen arvioituja
kustannuksia  (määrärahasta  maksettuja  kustannuksia)  vuosittain  veron  eli  uuden
maksukyvyttömyyssuojamaksun  kautta.  Maksukyvyttömyyssuojamaksun  suuruus
määräytyy  rekisteröityjen  toimijoiden  matkapalveluyhdistelmien  myynnin  liikevaihdon
perusteella.

Valvonta-  ja  maksukyvyttömyyssuojamaksun  kummankin  osan  suuruutta  tarkastellaan
uudelleen noin kahden vuoden kuluttua lain voimaantulosta.

8 Milloin elinkeinonharjoittaja on velvollinen 
asettamaan vakuuden?

Laki  matkapalveluyhdistelmistä  määrittelee  sen,  milloin  on  kyseessä  matkapaketti  tai
yhdistetty  matkajärjestely,  joista  käytetään  yhteisnimitystä  matkapalveluyhdistelmä.  Jos
elinkeinonharjoittaja tarjoaa matkapalveluyhdistelmiä, hän tulee matkapalveluyhdistelmien
tarjoajista annetun lain soveltamisen piiriin ja on tietyin edellytyksin velvollinen asettamaan
vakuuden.

Kaikkien  matkapalveluyhdistelmien  tarjoajien  ei  tarvitse  asettaa  vakuutta  ja  maksaa
valvonta-  ja  maksukyvyttömyyssuojamaksua.  Vakuudenasettamiseen  velvollisia  ovat
sellaiset matkapalveluyhdistelmien tarjoajat ja yhdistettyjä matkajärjestelyjä edesauttavat
tahot, jotka keräävät matkustajilta etukäteismaksuja.

Vakuus asetetaan sen turvaamiseksi,  että kaikki  matkanjärjestäjälle etukäteen maksuja
suorittaneet matkustajat saavat rahansa takaisin matkanjärjestäjän ajautuessa konkurssiin
tai  muutoin  maksukyvyttömäksi.  Vakuuden  on  katettava  myös  matkustajien
paluukuljetusten kustannukset, vaikka etukäteismaksuja näistä ei olisikaan kerätty.

Matkapalveluyhdistelmien  tarjoajalla  on  mahdollisuus  vaikuttaa  vakuuden
asettamisvelvollisuuteensa  järjestämällä  liiketoimintansa  siten,  ettei  etukäteismaksuja
kerätä. Elinkeinonharjoittajia helpottamaan on tarkoitettu myös uusi mahdollisuus alentaa
vakuutta tilanteissa, joissa yritystoiminnan katsotaan olevan tarpeeksi vakaalla pohjalla.



9 Vakuuden laskenta 1.7.2018 alkaen

Kilpailu-  ja  kuluttajavirasto  arvioi  tarvittavan  vakuuden  määrän  yrityksen  taloudellista
tilannetta  koskevien  tietojen  perusteella.  Arviointia  varten  KKV  uudistaa  parhaillaan
laskentakaavaa  ja  raportointilomakkeita  uuden  lain  mukaiseksi.  Tavoitteena  on
yksinkertaistaa  laskentamallia,  jotta  pienten  matkanjärjestäjien  tarpeet  tulisivat  otetuksi
huomioon eikä vakuuden laskenta olisi liian monimutkaista.

10 Matkapalveluyhdistelmien keskeiset muutokset

Valmismatkalaki
(1079/1994) [vanha]

Laki matkapalveluyhdistelmistä
(901/2017) [uusi]

Valmismatka Matkapalveluiden yhdistelmä

Matkanjärjestäjällä oikeus peruuttaa 
matka ja velvollisuus ilmoittaa siitä 
matkustajalle sovitussa ajassa.

Matkanjärjestäjän ilmoitettava 
peruutusoikeuden käyttämisestä
matkan kestosta riippuen viimeistään 20 
pv – 48 h ennen matkaa.

Matkanjärjestäjä vastaa oman 
suoritusvirheensä korjaamisesta omalla 
kustannuksellaan.

Myös matkustajalla oikeus korjata 
matkanjärjestäjän virhe ja saada 
korvausta aiheutuneista kuluistaan.

Soveltamisala rajattu kattamaan 
valmismatkat; ei yhdistetyn 
matkajärjestelyn käsitettä laissa.

Yhdistetyn matkajärjestelyn tarjoajalla 
ainoastaan tiedonanto- ja 
maksukyvyttömyyssuojavelvoite.

Valmismatkaliikelaki
(939/2008) [vanha]

Laki matkapalvelu-
yhdistelmien tarjoajista
(921/2017) [uusi]

Rekisterissä kaikki 
valmismatkaliiketoiminnan harjoittajat.

Rekisterissä vain vakuudenasettamis-
velvolliset elinkeinonharjoittajat.

Vakuuden oltava oikeassa suhteessa 
ennakkomaksuihin; ei mahdollisuutta 
joustoihin.

Mahdollisuus enintään 50 % alennettuun 
vakuuteen ehtojen täyttyessä

Vakuuden suuruuden määrittäminen 
tehdään virastossa tilintarkastajan
antaman lausunnon perusteella kaikissa 
tapauksissa; kaikilla velvollisuus
hankkia tilintarkastaja.

Jos elinkeinonharjoittajalla ei ole 
tilintarkastuslain (1141/2015) perusteella
velvoitetta tilintarkastajaan, riittää 
toimitusjohtajan ja hallituksen 
allekirjoittama lausunto.

Asetustasoinen valvontamaksu, jolla 
katetaan valvonnasta aiheutuvat 
kustannukset.

Veroluonteinen maksu, joka jaettu 
valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamak-
suiksi. Katetaan valvonnan ohella
valtion määrärahavaraus matkustajien 
saatavien ja paluukuljetusten takaamiseksi



11 Kysymyksiä ja vastauksia matkanjärjestäjien 
vakuusmaksuista ja 1.7.2018 tapahtuvista 
lainmuutoksista

Miksi matkailun toimialalla on erityissääntelyä?
Matkapalveluja myydään yhä enemmän erilaisten palveluiden yhdistelmänä ja siten, että
matkustajalta  peritään  maksu  jopa  kuukausia  etukäteen.  Jos  matkanjärjestäjä  ajautuu
konkurssiin,  matkustajan  riski  menettää  rahansa  on  suuri.  Maksukyvyttömyyssuoja  eli
matkanjärjestäjän asettama vakuus antaa matkustajalle lisäturvaa, kun matka maksetaan
etukäteen. Yritykselle vakuus ei kuitenkaan ole pelkästään menoerä, vaan mielenrauhaa
tuova  tekijä  –  yritys  voi  ajatella  sitä  riskinhallintana  ja  asiana,  jota  voi  käyttää  myös
markkinoinnissa.

Miksi pitää olla harmonisoitua koko EU:n kattavaa lainsäädäntöä?
Vanha  pakettimatkadirektiivi  oli  1990-luvulta,  minkä  jälkeen  matkailumarkkinat  ovat
muuttuneet todella paljon. Uudessa direktiivissä on haluttu tuoda kaikki toimijat samalle
lähtöviivalle, riippumatta siitä, mitä kautta matka ostetaan (kivijalkaliike tai verkkokauppa)
ja  minkälainen  matkapalvelujen  yhdistelmä  on  kyseessä.  Täysharmonisointi  helpottaa
kansainvälistymistä – samat pelisäännöt ja lähtökohdat ulkomaisten yritysten kanssa.

Onko muissa EU-maissa vastaavia vaatimuksia vakuuden asettamisesta?
Laki  matkapalveluyhdistelmistä  on  vastaava  kaikissa  EU-jäsenmaissa,  kun  taas
maksukyvyttömyyssuojan  toteutus  jätetty  jokaisen  jäsenmaan  vastuulle,  kuitenkin  sillä
perusedellytyksellä, että matkustajien maksamat etukäteismaksut palautetaan nopeasti ja
täysimääräisesti. Lisäksi matkustajien paluukuljetukset on hoidettava viiveettä.

Koskeeko uusi laki kaikkia matkailualan toimijoita?
Kuten  nykyisinkin,  laki  ei  koske  alle  24  tuntia  kestäviä  matkoja,  elleivät  ne  sisällä
yöpymistä, samoin vakuuden piiristä rajautuvat pois yhdistelmät, joita myydään rajoitetulle
ryhmälle satunnaisesti ja ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Ulkopuolelle jäävät myös
matkapalvelut,  jotka  ostetaan  liikematkustamista  koskevan  yleisen  sopimuksen
perusteella.

Vakuudenasettamis-  ja  rekisteröintivelvollisuus  koskee  toimijoita  ainoastaan  silloin,  kun
matkoista peritään etukäteen maksuja (osin tai kokonaan) ja/tai matkaan sisältyy kuljetus.
Mikäli et täytä tällaisen toiminnan edellytyksiä tai toimit ainoastaan matkanvälittäjänä, ei
sinulta vaadita vakuuden asettamista eikä rekisteröitymistä.

Mistä tiedän, koskeeko uusi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan sääntely minua ja
tarvitseeko yritykseni asettaa vakuus?
Pelkistetysti voi sanoa, että sääntely koskee yritystä/elinkeinonaharjoittajaa, joka tarjoaa
matkapalveluja  (kuljetus,  majoitus,  ajoneuvon vuokraus,  muu olennainen matkapalvelu)
siten, että asiakas voi hankkia niitä yhteishintaan/samaa matkaa varten.

Matkapaketiksi lukeutuvat vastaisuudessa myös sellaiset yhdistelmät, jotka matkustaja itse
kokoaa  elinkeinonharjoittajan  verkkosivujen  kautta  tekemällä  erilliset  sopimukset  eri
palveluntarjoajien kanssa edellyttäen, että matkustaja valitsee haluamansa matkapalvelut
ennen kuin sitoutuu maksamaan ne. Esimerkkinä tästä on verkkosivuilla oleva ostoskori.



Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) kehittämän verkossa toimivan Matkapakettiapurin avulla
voit  tarkistaa,  muodostuuko  myymistäsi  matkailutuotteista  matkapaketti  tai  yhdistetty
matkajärjestely ja tarvitseeko sinun asettaa vakuus. Apuria testataan Matka2018-messuilla
ja se julkaistaan viimeistelyn jälkeen kkv.fi -verkkosivuilla keväällä 2018.

Mistä alkaen lakia tulee noudattaa?
KKV  kuulee  kaikkia  nykyisessä  matkatoimistorekisterissä  olevia  vakuuden  asettaneita
yrityksiä uuden päivitetyn vakuuspäätöksen osalta kevään 2018 aikana. Rekisteröityneet
yritykset  siirretään  uuteen  rekisteriin  ja  päätökset  astuvat  voimaan  1.7.2018.  Tähän
mennessä on toimitettava myös uuden lain mukainen vakuus.

Uudet yritykset voivat ilmoittautua KKV:n rekisteriin verkkosivuille kkv.fi tulevien ohjeiden
mukaan kevään 2018 aikana.

30.6.2018 saakka tehdyt valmismatkasopimukset, myös muutoksen jälkeen toteutettavista
matkoista, ovat vanhan lain mukaisia.

Mikä on maksukyvyttömyyssuojavero ja miksi sellaista pitää maksaa?
Maksukyvyttömyysjärjestelmään  kohdistuvien  vaatimusten  vuoksi  valtion  budjettiin  on
tuotu  määräraha,  jota  voidaan  tarvittaessa  käyttää  matkustajien  paluukuljetuksiin  ja
korvausten nopeaan maksamiseen matkustajille. Määräraha myös takaa täysimääräisen
korvauksen tilanteissa, joissa vakuus osoittautuu riittämättömäksi. Tätä vastaan valtio perii
matkailualan yrityksiltä maksukyvyttömyyssuojamaksun.

Jatkossa  asiakkaat  voivat  matkanjärjestäjän  maksukyvyttömyystilanteissa  saada
saatavansa lähes saman tien, jolloin he voivat ostaa uuden korvaavan matkan – tämä
hyödyttää alaa, kun raha palaa kiertämään nopeasti.

Mitä tarkoittaa vakuuden alentaminen?
Matkanjärjestäjä  voi  hakea  viranomaiselta  vakuuden  alentamista,  mikäli  sen  oman
pääoman  määrä  on  suurempi  kuin  sille  määrätyn  vakuuden  arvo  ja  yritystoiminnan
katsotaan  olevan  tarpeeksi  vakaalla  pohjalla  muun  muassa  maksuvalmiuden  osalta.
Vakuutta voidaan kuitenkin alentaa enintään 50 %.

Mikä on yhdistetty matkajärjestely ja miten se eroaa matkapaketista?
Yhdistetystä  matkajärjestelystä  on  kyse,  kun  elinkeinonharjoittaja  avustaa  matkustajaa
tekemään erillisiä  sopimuksia  muiden  palveluntarjoajien  kanssa,  esimerkiksi  asiakkaan
valitessa  ja  maksaessa  matkapalvelut  erikseen  yhden yhteydenoton  (käynti  liikkeessä,
puhelu tai verkkoyhteys). Yhdistetty matkajärjestely syntyy myös, kun elinkeinonharjoittaja
tarjoaa verkkosivuillaan linkin, jonka kautta asiakas voi tehdä sopimuksen toisesta samaan
matkaan liittyvästä matkailupalvelusta.

Matkapaketista  yhdistetty matkajärjestely eroaa siinä,  että  matkustaja  ei  valitse kaikkia
matkapalveluja  ennen  kuin  sitoutuu  maksamaan  ne,  vaan  valittuaan  yhden  palvelun
sitoutuu  maksamaan  sen  ja  vasta  tämän  jälkeen  ryhtyy  valitsemaan  toista  palvelua.
Käytännössä  kaikenlaiset  yhdistelmät,  jotka  eivät  täytä  matkapaketin  määritelmää,
muodostavat vastaisuudessa yhdistetyn matkajärjestelyn.

Yhdistetyn  matkajärjestelyn  kokoamisessa avustavaa elinkeinonharjoittajaa koskee vain
tiedonantovelvollisuus  sekä  velvollisuus  hankkia  vakuus  oman  maksukyvyttömyytensä
varalta. Tällöin ketjun jokainen palveluntarjoaja vastaa vain omasta tuotteestaan.



Mitä käytännössä tarkoittaa mielipahakorvaus? Miten sen suuruus määritellään?
Mielipahakorvaus  tarkoittaa  korvausta  aineettomasta  vahingosta  eli  matka-  tai
lomanautinnon menettämisestä. Korvauslaji on uusi Suomessa, eikä meillä siksi ole vielä
ratkaisukäytäntöä. Korvauksen saaminen edellyttää merkittävää ongelmaa matkapalvelun
suorittamisessa.  Vahingon  suuruutta  arvioidaan  yleensä  objektiivisesti,  mutta  myös
subjektiivisilla seikoilla voi olla merkitystä.

Lain  perustelujen  mukaan  matkustajalla  voi  olla  oikeus  korvaukseen  lomanautinnon
menettämisestä,  jos hän esimerkiksi  sairastuu salmonellaan matkapakettiin  sisältyneen
ruokatarjoilun  vuoksi  ja  joutuu  viettämään osan  lomastaan  huoneessaan.  Saadakseen
korvausta matkustajan on näytettävä, että matkanjärjestäjän suorituksessa on ollut virhe ja
että siitä on aiheutunut hänelle vahinkoa

KKV:n valmismatkatiimin puhelinneuvonta
Autamme rekisteröintiin, raportointiin ja vakuuksiin liittyvissä kysymyksissä. Puh. 029 505
3006, arkisin klo 10–15.

12 Matkapaketit ja kuluttajansuoja

Näillä  sivuilla  kerrotut  matkustajan  oikeudet  ovat  voimassa  1.7.2018  lähtien,  kun  laki
matkapalveluyhdistelmistä tulee voimaan.

Kun  matkustaja  tilaa  samalle  matkalle  useamman  matkapalvelun,  kyseessä  voi  olla
matkapaketti  tai  yhdistetty  matkajärjestely.  Kuluttajan  oikeudet  riippuvat  siitä,  kumpi
matkustusmuoto on kyseessä.

Näillä sivuilla on tietoa matkapaketeista ja ohjeita ongelmiin, joita matkustajalle saattaa
syntyä  ennen  matkaa  tai  matkan  aikana.  Matkapaketteja  koskeva  lainsäädäntö  on
pääpiirteissään sama kaikissa EU-maissa.

Matkapaketti

= Matkustaja varaa samaa matkaa tai 
lomaa varten yhteishintaan vähintään 
kaksi erityyppistä matkapalvelua.

Yhdistetty matkajärjestely

= Matkustaja varaa samaa matkaa tai 
lomaa varten matkailupalveluja eri 
palveluntarjoajilta yhden kerrallaan ja eri 
sopimuksilla.

Matkanjärjestäjä on vastuussa koko 
matkapaketista, esimerkiksi matkaan 
kuuluvista palveluista kuten kuljetuksista 
ja majoituksesta.

Kukin matkapalvelun myynyt yritys vastaa 
vain omasta palvelustaan. Yhdistetyissä 
matkajärjestelyissä virheen arviointiin 
sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden 
periaatteita ja kuluttajansuojalain palvelun 
virheestä annettuja säännöksiä.

Matkapaketissa matkustajalla on suoja 
ostohetkestä matkan päättymiseen asti, 
muun muassa peruutusoikeus ja apu 
ongelmatilanteissa. Vastuuta ei voi siirtää 

Yhdistetty matkajärjestely syntyy 
esimerkiksi silloin, kun matkatoimisto 
auttaa matkustajaa tekemään samaa 
matkaa tai lomaa varten erillisiä 



Matkapaketti

= Matkustaja varaa samaa matkaa tai 
lomaa varten yhteishintaan vähintään 
kaksi erityyppistä matkapalvelua.

Yhdistetty matkajärjestely

= Matkustaja varaa samaa matkaa tai 
lomaa varten matkailupalveluja eri 
palveluntarjoajilta yhden kerrallaan ja eri 
sopimuksilla.

matkapaketin kokoamiseen tarvittaville 
alihankkijoille, kuten kuljetusyhtiölle, 
majoitusliikkeelle tai toiselle 
matkatoimistolle.

sopimuksia lisäpalveluista muiden 
palveluntarjoajien kanssa ja 
matkapalveluiden valinta- ja 
varausprosessit ovat selkeästi erillisiä. 
Matkajärjestelyn syntymisessä auttaneen 
matkatoimiston on annettava matkustajalle 
tietoa hänen oikeuksistaan.

Mikä on matkapaketti

Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus

Matkapaketin muuttaminen ennen matkaa

Matkapakettisopimuksen peruuttaminen

Virheet ja hyvitys

Matkajärjestäjän avustamisvelvollisuus

Ohjeet matkatoimistoille

Yhdistetty matkajärjestely
Ohjeet matkatoimis

12.1 Mikä on matkapaketti?
Kun  matkustaja  ostaa  samaa  matkaa  tai  lomaa  varten  yhteishintaan  vähintään  kaksi
seuraavista palveluista, kyseessä on matkapaketti:
- kuljetus (lento, bussi, juna, laiva)
- majoitus
- auton tai skootterin vuokraus
- muu matkailupalvelu, jos se muodostaa merkittävän osan matkan arvosta (vähintään 25
prosenttia)  tai  on  muutoin  olennainen  osa  kuljetus-,  majoitus-  tai  ajoneuvon
vuokrauspalveluun  yhdistettyä  matkapakettia.  Muita  matkailupalveluita  ovat  esimerkiksi
konsertti,  urheilutapahtuma,  retki,  opastettu  vierailu,  rinnepassi  ja  urheiluvälineiden
vuokraaminen tai kylpylähoidot.

Matkapakettiin  kuuluvat  matkailupalvelut  voi  hankkia  yhdeltä  tai  useammalta
palveluntarjoajalta. Matkapaketti syntyy, kun
- matkapalvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä ja palvelut valitaan ennen maksamista
- matkapalveluita markkinoidaan yhteis- tai kokonaishintaan tai niistä veloitetaan yhteis- tai
kokonaishinta
- matkaa markkinoidaan matkapakettina tai vastaavana
- matkapalvelut yhdistetään lahjakorttia tai muuta etukäteen tehtyä sopimusta vastaan
-  matkapalveluita  hankitaan  ensimmäisen  matkapalvelun  myyjän  verkkopalveluun
linkitetyissä  eri  palveluntarjoajien  varausjärjestelmissä,  joihin  matkustajan  nimi,
maksutiedot  ja  sähköpostiosoite  siirtyvät  automaattisesti  ja  joissa  sopimus  tehdään
viimeistään 24 tuntia ensimmäisen varauksen vahvistamisen jälkeen. Tällöin ensimmäisen
matkapalvelun  myynyt  yritys  on  matkanjärjestäjän  asemassa  ja  vastuussa
matkajärjestelyistä ostohetkestä matkan päättymiseen asti.

Matkatoimiston on kerrottava matkustajalle, jos ostettu matka on matkapaketti.

https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/yhdistetty-matkajarjestely/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/matkajarjestajan-avustamisvelvollisuus/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/virheet-ja-hyvitykset/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/matkapakettisopimuksen-peruuttaminen/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/matkapaketin-muuttaminen-ennen-matkaa/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/matkanjarjestajan-tiedonantovelvollisuus/
https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Matkustaminen-ja-matkan-jarjestaminen/ohjeet-matkatoimistoille/uusi-matkapakettilaki-2018/kuluttajansuoja-ja-matkapaketit/mika-on-matkapaketti/


Mikä ei ole matkapaketti
Matkapaketin  muodostavat  samaa  matkaa  tai  lomaa  varten  yhteishintaan  varatut
vähintään  kaksi  matkailupalvelua.  Matkapaketin  muodostaviksi  matkapalveluiksi  ei
kuitenkaan katsota:
- alle 24 tuntia kestäviä matkoja, jos ne eivät sisällä yöpymistä
-  erikseen  ostettuja  matkapalveluita,  joiden  valinta-  ja  varausprosessit  ovat  selkeästi
erillisiä ja joista on tehty erilliset sopimukset yksittäisten matkapalvelujen tarjoajien kanssa.
rahoituspalveluita (esim. matkavakuutus)
-  matkapalveluun  olennaisena  osana  kuuluvia  palveluita  (esim.  matkaan  kuuluva
matkatavaroiden kuljetus tai pienimuotoinen kuljetuspalvelu kuten opastetun vierailun tai
hotellin ja lentoaseman välinen kuljetus)
- majoitukseen kuuluvia aterioita, juomia, siivousta ja yleisiä tiloja (esim. uima-allas, sauna,
kylpylä ja kuntosali).

Matkanjärjestäjän vastuut
Matkanjärjestäjä  on  vastuussa  koko  matkapaketista,  esimerkiksi  matkaan  kuuluvista
palveluista kuten kuljetuksista ja majoituksesta.

Vastuuta  ei  voi  siirtää  matkapaketin  kokoamiseen  tarvittaville  alihankkijoille,  kuten
kuljetusyhtiölle, majoitusliikkeelle tai toiselle matkatoimistolle.

Matkanjärjestäjän tiedonantovelvollisuus
Ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Matkanjärjestäjän  ja  matkanvälittäjän  on  ennen  matkapakettisopimuksen  tekemistä
annettava  oikeusministeriön  asetuksessa  vaaditut  tiedot  matkustajan  oikeuksista  ja
vakiotietolomake sekä tiedot seuraavista seikoista:  
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 matkavakuutus.

Jos  matkapaketin  matkapalveluita  myydään  matkanjärjestäjän  verkkopalveluun
linkitetyissä  eri  palveluntarjoajien  varausjärjestelmissä (verkkovarausmenettely),  muiden
palveluntarjoajien on annettava edellä mainitut tiedot tarjoamistaan matkapalveluista.

Ennakkotiedot on annettava selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi.

Jos  tiedot  annetaan  kirjallisesti,  niiden  on  oltava  helposti  luettavassa  muodossa.
Vakiomuotoiset tiedot on kuitenkin annettava lomakkeella lukuun ottamatta tilanteita, joissa
matkapakettisopimus tehdään puhelimitse.

Matkapakettisopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa annettavat tiedot
Matkanjärjestäjän  tai  matkanvälittäjän  on  matkapakettisopimusta  tehtäessä  tai  ilman
aiheetonta  viivytystä  sopimuksen  tekemisen  jälkeen  annettava  matkustajalle  jäljennös
sopimuksesta  tai  sopimusvahvistus  pysyvällä  tavalla.  Matkapakettisopimuksessa  tai
sopimusvahvistuksessa on mainittava oikeusministeriön asetuksessa vaaditut tiedot.



Muut ennen matkaa annettavat tiedot sekä asiakirjat
Matkanjärjestäjän  on  hyvissä  ajoin  ennen  matkan  alkamista  toimitettava  matkustajalle
tarvittavat matkaliput, kuitit ja muut asiakirjat sekä tiedot kuljetusyhteyksistä aikatauluineen
ja pysähdyksineen.

Matkapalvelun tarjoajan velvollisuus antaa tietoja matkapaketin matkanjärjestäjälle
Jos  matkapaketin  matkapalveluita  myydään  matkanjärjestäjän  verkkopalveluun
linkitetyissä  eri  palveluntarjoajien  varausjärjestelmissä (verkkovarausmenettely),  muiden
palveluntarjoajien on ilmoitettava tekemistään sopimuksista matkanjärjestäjälle.

Palveluntarjoajien on annettava matkanjärjestäjälle tiedot, jotka tämä tarvitsee voidakseen
täyttää velvollisuutensa matkanjärjestäjänä.

Matkapaketin muuttaminen ennen matkaa
Matkapaketin luovutus toiselle henkilölle
Matkustajalla  on  oikeus  luovuttaa  matkapakettisopimus  toiselle  henkilölle,  jos  matkalle
osallistumista koskevissa ehdoissa ei ole sille esteitä.

Matkanjärjestäjä voi olla hyväksymättä luovutusta esimerkiksi silloin, jos:
- matka on vain tietyn yhdistyksen jäsenille, eikä luovutuksensaaja ole yhdistyksen jäsen.
- matkalle tarvitaan matkanjärjestäjän hankkimia asiakirjoja (esim. ryhmäviisumi) ja uuden
asiakirjan hankkiminen on huomattavan hankalaa.
- uusi matkustaja ei sukupuolensa vuoksi voi käyttää varattua majoituspaikkaa.

Luovutuksesta  on  ilmoitettava  matkanjärjestäjälle  todennettavalla  tavalla  ja  viimeistään
seitsemän  päivää  ennen  matkan  alkamista.  Ilmoituksen  voi  tehdä  myöhemminkin,  jos
luovutus ei aiheuta kohtuuttomia hankaluuksia matkanjärjestäjälle.

Matkanjärjestäjä saa periä korvauksen matkapaketin luovutuksesta. Matkanjärjestäjän on
ilmoitettava siirrosta aiheutuneet kustannukset ja niiden perusteet luovuttajalle.

Korvaus saa olla enintään todellisten kustannusten suuruinen, eikä se saa olla kohtuuton.
Kustannuksia voivat  aiheuttaa esimerkiksi  nimen muuttaminen,  matkalipun peruutus tai
uuden lipun antaminen.

Matkapaketin luovuttaja ja saaja ovat yhdessä vastuussa matkan hinnan ja mahdollisen
luovutuksesta  perittävän  korvauksen  maksamisesta.  Jos  matkan  hintaa  tai  korvausta
luovutuksesta ei ole maksettu, matkanjärjestäjä saa vaatia suoritusta kummalta tahansa.

Matkapaketin hinnan muutokset
Matkapaketille  sovittua  hintaa  ei  voi  yleensä  muuttaa  sopimuksen  tekemisen  jälkeen.
Matkanjärjestäjä  saa  korottaa  hintaa  sopimuksen  tekemisen  jälkeen  vain,  jos  siitä  on
sovittu matkapakettisopimuksessa ja matkustajalle on samoilla perusteilla annettu oikeus
hinnanalennukseen.  Sopimusehdoissa  on  myös  mainittava,  miten  hinnantarkistukset
lasketaan.

Hinnankorotus
Matkan  hinnankorotus  ei  saa  olla  kustannusten  nousua  suurempi  ja  se  saa  perustua
ainoastaan:
- kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden
hinnoista.
- matkapalveluihin kohdistuvien verojen muutokseen.



- kolmansien osapuolien matkapalveluille asettamien maksujen muutokseen.
- matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen.

Matkustajalle  on  ilmoitettava  hinnankorotuksesta  viimeistään  20  päivää  ennen  matkan
alkamista.  Ilmoituksessa  on  kerrottava  selkeästi  ja  ymmärrettävästi  hinnankorotuksen
määrä, peruste ja laskentatapa.

Jos hinnankorotus on yli  8  % matkapaketin  kokonaishinnasta,  matkustajalla  on oikeus
ilman peruutusmaksua peruuttaa  sopimus kohtuullisessa määräajassa saatuaan tiedon
korotuksesta.

Matkustajan  peruutettua  sopimuksen  matkanjärjestäjän  on  palautettava  tehdyt
maksusuoritukset  ilman  aiheetonta  viivytystä  ja  viimeistään  14  päivän  kuluessa.
Matkustajalla voi olla oikeus myös vahingonkorvaukseen.

Hinnanalennus
Jos  sopimusehdoissa  on  sovittu  matkustajan  oikeudesta  hinnanalennukseen  ja
matkapaketin hinta laskee, matkan hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua
vastaavasti.

Matkanjärjestäjä  saa  vähentää  palautussummasta  hinnanalennuksen  maksamisesta
aiheutuvat hallintokulut.

Matkanjärjestäjän  on  matkustajan  pyynnöstä  esitettävä  todisteet  hallintokuluista.
Matkustajalla  on  oikeus  saada  kustannusten  laskua  vastaava  hinnanalennus  matkan
alkamiseen saakka. Hinnanalennuksen myöntämistä ei ole siis rajattu 20 päivään ennen
matkan alkamista, kuten hinnankorotuksen yhteydessä.

Muut merkittävät matkapaketin muutokset
Matkanjärjestäjän velvollisuudet
Jos  matkanjärjestäjän  on  tehtävä  ennen  matkan  alkamista  merkittäviä  muutoksia
matkapalveluiden pääominaisuuksiin, niistä on ilmoitettava matkustajalle mahdollisimman
pian selkeällä, näkyvällä ja ymmärrettävällä tavalla.

Ilmoitus matkustajalle on tehtävä pysyvällä tavalla ja siitä on käytävä ilmi:
- mitä muutoksia matkanjärjestäjän on tarkoitus tehdä.
- heikentävätkö muutokset matkapaketin laatua, tai alentavatko ne sen arvoa.
- minkä suuruisen hinnanalennuksen matkustaja saa muutosten vuoksi.
-  milloin  matkustajan  katsotaan  hyväksyneen  muutokset.  Matkustajan  voidaan  katoa
hyväksyneen  ehdotetut  muutokset,  jos  matkustaja  ei  ilmoituksessa  mainitussa
kohtuullisessa määräajassa ilmoita matkan peruuttamisesta.
- tiedot korvaavasta matkapaketista ja sen hinnasta, jos matkanjärjestäjä tarjoaa matkan
peruuttaneelle matkustajalle korvaavaa matkapakettia.

Matkustajan oikeudet
Jos  matkanjärjestäjä  muuttaa  merkittävästi  jotain  matkan  pääominaisuuksista,
matkustajalla  on  oikeus  peruuttaa  sopimusilman  peruutusmaksuamatkanjärjestäjän
antamassa määräajassa.

Matkustajan kannalta merkittävä muutos voi olla esimerkiksi:
-  lähtö-  tai  saapumisaikojen  muutos,  josta  aiheutuu  huomattavia  hankaluuksia  tai
ylimääräisiä kustannuksia, esimerkiksi kuljetuksen tai majoituksen uudelleenjärjestelyjä.



- kuljetusvälineen muutos, joka lisää matkustusaikaa huomattavasti.
- päivälennon muuttuminen yölennoksi, esimerkiksi iltapäiväksi sovittu paluu tapahtuukin
vasta puolen yön jälkeen.
- matkakohteen muutos.
- majoituksen tason selvä laskeminen.

Myös  matkan  luonteen  olennaisesti  muuttavaa  muutosta  voidaan  pitää  merkittävänä,
esimerkiksi silloin, kun:
- liikuntarajoitteiselle henkilölle esteettömänä markkinoitu majoitus vaihtuu esteelliseksi.
opastettu matka muuttuu omatoimiseksi.
- matkan tarkoituksen kannalta olennaiset retket jäävät pois.
- lapsiperheelle on markkinoitu hotellia, jossa on lasten altaat, leikkipaikat ja lapsikerho,
mutta  vaihtuneessa  majoituspaikassa  näitä  palveluja  ei  ole,  eikä  niitä  ole  saatavilla
lähistölläkään ilman lisäkustannuksia.

Jos  matkustaja  ei  hyväksy  alkuperäiseen  pakettiin  tehtäviä  muutoksia  ja  peruuttaa
sopimuksen:
-  matkanjärjestäjän  on  palautettava  maksusuoritukset  ilman  aiheetonta  viivytystä  ja
viimeistään 14 päivän kuluessa.
- matkanjärjestäjä voi tarjota matkustajalle korvaavaa matkapakettia niin halutessaan.

Matkustajalla  on  oikeus  vahingonkorvaukseen  matkan  peruuntumisesta  aiheutuneista
vahingoista,  esimerkiksi  tarpeettomaksi  käyneestä  viisumista  tai  liityntämatkojen
hankkimisesta aiheutuneista kuluista.

Jos  matkustaja  ei  peruuta  sopimusta  matkanjärjestäjän  antamassa  määräajassa,
matkustajan  katsotaan  hyväksyneen  muutokset  ja  hänellä  on  tällöin  oikeus
hinnanalennukseen. Hinnanalennus voi tällöin vastata matkapaketin laadun heikennystä
tai matkanjärjestäjän kustannusten alennusta.

Vähäiset matkapaketin muutokset
Matkanjärjestäjä saa tehdä vähäisiä muutoksia matkapakettisopimuksen ehtoihin ennen
matkan  alkamista,  jos  siihen  on  matkapaketin  sopimusehdoissa  varattu  oikeus.
Matkanjärjestäjän  pitää  ilmoittaa  muutoksesta  matkustajalle  selkeästi,  näkyvästi  ja
ymmärrettävästi.

Merkitykseltään  vähäisenä  voidaan  pitää  matkan  kokonaisuuden  kannalta  vähäisiä
muutoksia,  joihin  matkustaja  on  matkakohteen  tai  matkan  luonteen  perusteella  voinut
kohtuudella  varautua,  kuten  esimerkiksi  yhden  matkapakettiin  kuuluvan  retken
peruuntuminen, jos matkaan sisältyy useita retkiä.

Merkitykseltään  vähäiset  muutokset  eivät  oikeuta  matkustajaa  purkamaan  sopimusta,
mutta  kyseessä voi  olla  matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe,  jonka perusteella
matkustajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen.

Matkapakettisopimuksen peruuttaminen
Matkustajan peruutusoikeus ja peruutusmaksun suorittamisvelvollisuus
Matkustajalla  on  oikeus  peruuttaa  matkapakettisopimus  milloin  tahansa  ennen  matkan
alkamista. 

Matkustajan ei tarvitse ilmoittaa matkanjärjestäjälle peruuttamisen syytä.



Matkanjärjestäjä  saa  yleensä  periä  matkustajalta  asianmukaisen  ja  perustellun
peruutusmaksun,  jos  matkustaja  peruuttaa  matkapakettisopimuksen.  Poikkeuksia  ovat
matkan  peruuttamisen  johtaneet  poikkeukselliset  olosuhteet  tai  matkanjärjestäjän
suorituksessa oletettavasti oleva merkittävä virhe.

Matkanjärjestäjän  on  matkustajan  pyynnöstä  esitettävä  perustelut  peruutusmaksun
määrälle.

Peruutusmaksu ei saa olla matkanjärjestäjälle aiheutuneita todellisia kuluja suurempi, eikä
siinä saa ottaa huomioon matkanjärjestäjän saamatta jäänyttä liikevoittoa. Peruutusmaksu
saa  olla  enintään  matkapaketin  hinta,  josta  on  vähennetty  peruuttamisesta  syntyvät
kustannussäästöt  ja  matkapalvelun  vaihtoehtoisesta  käytöstä  saatavat  tulot.  Jos
matkapakettisopimuksessa  on  sovittu  vakiomääräisestä  peruutusmaksusta,  maksun  on
oltava  kohtuullinen  ja  sen  on  perustuttava  sopimuksen  peruuttamisajankohtaan,
ennakoituihin kustannussäästöihin ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavissa
oleviin tuloihin.

Poikkeukselliset olosuhteet
Matkustajalta  ei  voi  periä  peruutusmaksua,  kun  matkustaja  peruuttaa  sopimuksen
matkakohteessa  tai  sen  välittömässä  läheisyydessä  vallitsevien  väistämättömien  ja
poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi.  Esimerkiksi:
- matkaa ei voida toteuttaa matkakohteessa tai sen läheisyydessä ilmenneen sotatoimen,
terrorismin,  luonnonmullistuksen,  lakon  tai  vastaavan  tilanteen  takia.  Esimerkiksi
kuljetusyhteydet estyvät sotatoimien vuoksi tai keskeisiä palveluita (muun muassa sähkö
tai vesi) ei ole saatavilla matkakohteessa luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi.
- matkaa ei voida toteuttaa vaarantamatta matkustajan henkeä tai terveyttä. Esimerkiksi
matkakohteessa on odottamatta ilmennyt vakava tarttuva tauti tai vakavia levottomuuksia,
jotka voivat vaarantaa sivullisten turvallisuuden.

Kun  arvioidaan  matkustajan  oikeutta  peruuttaa  matka  matkustajien  turvallisuuden
perusteella, voidaan ottaa huomioon viranomaisten matkustamista koskevat suositukset.

Ulkoasiainministeriö antaa maakohtaisia matkustusturvallisuuteen liittyviä tiedotteita, joissa
voidaan esimerkiksi suosittaa välttämään tarpeetonta tai kaikkea matkustamista alueelle
tai poistumaan maasta.

Terveyden  ja  hyvinvoinnin  laitos  antaa  tietoa  tartuntatautitilanteesta  maailmalla  sekä
rokotuksista, taudeista ja niiden ennaltaehkäisystä ja hoidosta.

Suomen  ulkomailla  olevat  edustustot  kertovat  tapahtumista,  jotka  vaikuttavat
matkustusturvallisuuteen satunnaisesti tai lyhytaikaisesti. 

Matkustajalla  ei  kuitenkaan  ole  peruuttamisoikeutta  ilman  peruutusmaksua,  jos
poikkeukselliset olosuhteet ovat olleet matkustajan tiedossa jo sopimusta tehtäessä.

Oletettava merkittävä virhe
Matkustajalta ei voi periä peruutusmaksua, kun matkustajalla on painava syy olettaa, että
matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan merkittävä virhe. Esimerkiksi matkustajalle
myyty  hotelli  on  vielä  keskeneräinen,  eikä  rakennustöiden  valmistuminen  ole
todennäköistä.



Matkanjärjestäjän peruutusoikeus
Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka vähäisen osanottajamäärän takia
Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos ilmoittautuneiden osallistujien määrä on
sopimusehdoissa  mainittua  vähimmäismäärää  pienempi.  Tällöin  matkustajien
vähimmäismäärä  sekä  matkan  peruuttamisesta  ilmoittamisen  määräaika  pitää  olla
mainittuna sopimusehdoissa.

Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle sopimuksessa mainitun määräajan kuluessa
ja viimeistään:
- 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää.
- 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään.
- 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka ylivoimaisen esteen takia
Matkanjärjestäjällä  on  oikeus  peruuttaa  matka,  jos  väistämättömät  ja  poikkeukselliset
olosuhteet  estävät  matkan  toteuttamisen.  Ylivoimaisen  esteen  vuoksi  aiheutuvasta
peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä ennen matkan
alkamista.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, kun matkaa ei voida toteuttaa:
-  matkakohteessa tai  sen läheisyydessä ilmenneiden sotatoimien,  luonnonmullistuksen,
lakon tai vastaavan tilanteen takia. Esimerkiksi kuljetusyhteydet estyvät sotatoimien vuoksi
tai  keskeisiä palveluita (muun muassa sähkö tai  vesi) ei ole saatavilla matkakohteessa
luonnonmullistuksen tai lakon vuoksi.
-  vaarantamatta  matkustajan  henkeä  tai  terveyttä.  Esimerkiksi  matkakohteessa  on
odottamatta  ilmennyt  vakava  tarttuva  tauti  tai  vakavia  levottomuuksia,  jotka  voivat
vaarantaa sivullisten turvallisuuden.

Kun arvioidaan  matkanjärjestäjän  oikeutta  peruuttaa  matka matkustajien  turvallisuuden
perusteella, voidaan ottaa huomioon viranomaisten matkustamista koskevat suositukset.

Matkanjärjestäjän  käyttämän  hotellin  henkilökunnan  lakko  ei  yleensä  oikeuta
peruuttamiseen,  koska  korvaava  majoitus  on  yleensä  järjestettävissä.  Jos  lakon  piiriin
kuuluu matkakohteen muidenkin vastaavien majoitustilojen henkilökunta,  peruuttaminen
on mahdollista.

Maksusuoritusten palauttaminen peruutustilanteessa
Matkanjärjestäjän  on  palautettava  maksusuoritukset  ilman  aiheetonta  viivytystä  ja
viimeistään 14 päivän kuluessa matkapakettisopimuksen peruuttamisesta.

Jos matkanjärjestäjä peruuttaa matkan vähäisen osanottajamäärän tai ylivoimaisen esteen
vuoksi,  matkustajalla  ei  ole  oikeutta  saada  korvausta  matkalle  lähtöön  välittömästi
liittyvistä  ja  peruuttamisen  takia  hyödyttömäksi  käyneistä  kuluista  (esim.  viisumin  tai
liityntäkuljetuksen hankkiminen).

Virheet ja hyvitykset
Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos:
- matkapalvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu.
- matkanjärjestäjä on ennen matkaa antanut matkustajalle puutteelliset ennakkotiedot ja
tämän voidaan olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon.
-  matkanjärjestäjä  on  laiminlyönyt  avustamisvelvollisuutensa  vaikeuksiin  joutuneelle
matkustajalle.



Virheiden hyvittäminen
Jos matkalla  matkanjärjestäjän  suorituksessa on virhe,  matkanjärjestäjän  on korjattava
virhe virheen laadusta  riippuen välittömästi  tai  matkustajan asettamassa kohtuullisessa
määräajassa. Matkustajalla voi olla oikeus hinnanalennukseen, vahingonkorvaukseen tai
sopimuksen purkuun matkanjärjestäjän suorituksessa olleen virheen vuoksi.

Jos  matkustajalle  on  myönnetty  hinnanalennusta  tai  vahingonkorvausta  matkustajien
oikeuksia koskevan Euroopan unionin lainsäädännön nojalla (esim. lennon vakiokorvaus
lennon  viivästymisestä)  tai  kansainvälisten  yleissopimusten  (vahingonkorvaus
matkatavaroiden  katoamisesta),  korvauksen  määrä  on  vähennettävä  toisesta
myönnettävästä vastaavasta korvauksesta. Matkustaja ei voi siten saada kaksinkertaista
korvausta hyvityksenä yhdestä virheestä.

Virheen korjaaminen
Matkanjärjestäjän on oikaistava matkapalvelussa oleva virhe siten, että matkustajalle ei
aiheudu  kustannuksia  tai  olennaista  haittaa.  Esimerkiksi,  jos  matkustaja  siirretään
majoituksen puutteiden takia kalliimpaan hotelliin, matkustajan ei tarvitse korvata hintaeroa
tai kuljetusta toiseen hotelliin.

Matkanjärjestäjän  on  yleensä  korjattava  virhe  välittömästi.  Jos  välitön  korjaus  ei  ole
tarpeen,  virhe  on  korjattava  matkustajan  asettamassa  kohtuullisessa  määräajassa.
Kohtuullinen määräaika riippuu virheen laadusta ja sen merkitykseen matkustajalle.

Jos  virheen  korjaaminen  on  mahdotonta  tai  aiheuttaa  matkanjärjestäjälle  kohtuuttomia
kustannuksia,  matkanjärjestäjällä  on  oikeus  kieltäytyä  virheen  korjaamisesta.  Jos
matkanjärjestäjä  kieltäytyy  korjaamasta  virhettä,  matkustajalla  on  oikeus
hinnanalennukseen ja vahingonkorvaukseen. 

Matkustaja voi myös korjata virheen itse ja vaatia matkanjärjestäjältä virheen korjauksesta
aiheutuneista kustannuksista. Matkustajalla on oikeus korjata virhe itse, jos korjausta ei
suoriteta  välittömästi  tai  matkustajan  asettamassa  kohtuullisessa  määräajassa.
Esimerkiksi,  jos  matkustajan  on  matkanjärjestäjän  linja-autokuljetuksen  viivästymisen
vuoksi otettava taksi ehtiäkseen ajoissa lennolleen.

Matkustajalla on oikeus saada korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.
Matkustajalla  on  velvollisuus  menetellä  niin,  että  vahingosta  aiheutuneet  kulut  jäävät
mahdollisimman  vähäisiksi.   Matkanjärjestäjällä  on  oikeus  kieltäytyä  maksamasta
korjauksesta aiheutuneita kohtuuttomia kustannuksia.

Jos merkittävää osaa matkapalveluista ei voida suorittaa sovitusti tai matkustajan paluu
matkan  lähtöpaikalle  ei  toteudu  sovitusti,  matkanjärjestäjän  on  tarjottava  matkan
jatkamiseen  soveltuvia  vaihtoehtoisia  järjestelyitä.  Vaihtoehtoisista  järjestelyistä  ei  saa
aiheutua  matkustajalle  lisäkustannuksia.  Vaihtoehtoisten  järjestelyiden  pitää  olla
laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut  matkapalvelut.  Matkustajalla on oikeus
hinnanalennukseen,  jos  vaihtoehtoiset  järjestelyt  sisältävä  matkapaketti  on  laadultaan
heikompi  kuin  alkuperäinen  matkapaketti.  Jos  matkustaja  hyväksyttävin  perustein
kieltäytyy  vaihtoehtoisista  järjestelyistä,  matkustajalla  on  oikeus  hinnanalennukseen  ja
vahingonkorvaukseen. Esimerkiksi silloin, jos
- vaihtoehtoisista järjestelyitä ei tarjota.
- vaihtoehtoiset järjestelyt eivät ole verrattavissa matkapakettisopimuksessa sovittuun.
- tarjottu hinnanalennus on riittämätön.



Jos  matkustajalla  on  hyväksyttävä  syy  kieltäytyä  vaihtoehtoisista  järjestelyistä  ja
matkapakettiin  sisältyy  matkustajan  kuljetus,  matkanjärjestäjän  on  järjestettävä
paluukuljetus mahdollisimman pian ja ilman matkustajalle koituvia lisäkustannuksia.

Hinnanalennus
Matkustajalla  on  oikeus  asianmukaiseen  hinnanalennukseen  ajalta,  jolloin
matkanjärjestäjän  suorituksessa on ollut  virhe.  Oikeutta  hinnanalennukseen ei  ole,  jos
matkanjärjestäjä osoittaa virheen johtuneen matkustajasta.

Hinnanalennuksen tulee olla asianmukainen. Hinnanalennusta laskettaessa lähtökohtana
on matkapaketin kokonaishinta, ei virheen sisältäneen yksittäisen matkapalvelun hinta.

Matkustajalla on oikeus hinnanalennukseen esimerkiksi silloin, jos:

Ennen matkaa:
-  matkanjärjestäjä tekee ennen matkan alkua merkittäviä muutoksia sopimusehtoihin ja
matkustaja ei valinnut sopimuksen peruuttamista muutosten vuoksi.
- matkanjärjestäjä on varannut sopimusehdoissa mahdollisuuden korottaa/alentaa matkan
hintaa  laissa  mainittujen  kustannusten  muuttuessa  (esim.  valuuttakurssin  tai  verojen
muutokset) ja kustannukset laskevat, jolloin matkustajalla on oikeus kustannusten laskua
vastaavaan hinnanalennukseen.

Matkan aikana havaitun virheen vuoksi:
- matkanjärjestäjä kieltäytyy korjaamasta virhettä, koska se on mahdotonta tai aiheuttaa
kohtuuttomia kustannuksia.
- matkustajalle ei tarjota vaihtoehtoisia järjestelyjä.
-  matkanjärjestäjän  tarjoamat  vaihtoehtoiset  järjestelyt  johtavat  laadultaan  sovittua
huonompaan matkapakettiin.
-  matkustaja  kieltäytyy  vaihtoehtoisista  järjestelyistä,  koska  ne  eivät  ole  verrattavissa
matkapakettisopimuksessa sovittuun.
- matkustaja purkaa sopimuksen matkan aikana ja syynä on matkanjärjestäjän virhe, joka
vaikuttaa merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen eikä matkanjärjestäjä korjaa virhettä
matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa.

Merkityksettömät  muutokset  matkapakettisopimuksen  toteuttamisessa  eivät  oikeuta
hinnanalennukseen.  Virheen  merkityksen  arviointi  voi  perustua  myös  matkustajan
omakohtaisiin näkökohtiin. Esimerkiksi:
-  jatkuvasti  epäkunnossa  oleva  hissi  voi  merkittävästi  vaikeuttaa  liikuntarajoitteisen  tai
iäkkään  matkustajan  lomanviettoa,  mutta  voi  nuoren  ja  terveen  henkilön  kannalta  olla
lähes merkityksetön asia.
-  puutteet  hotellihuoneiston  keittiövarustuksessa  voivat  haitata  muita  matkustajia
enemmän lapsiperhettä, jonka tarkoituksena oli pääasiassa itse valmistaa ateriansa.

Vahingonkorvaus
Matkustajalla  on  oikeus saada matkanjärjestäjältä  asianmukainen  korvaus  vahingoista,
jotka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle aiheuttanut.

Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa virheen johtuvan:
- matkustajasta.
- väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista (esim. sota, terrorismi, vakavan taudin
esiintyminen matkakohteessa, luonnonkatastrofit, lakot).



- kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä virhe
olisi  kohtuullisesti  ollut  ennakoitavissa  tai  estettävissä.  Esimerkiksi  silloin,  kun  retken
kohteena ollut nähtävyys onkin yllättäen suljettu matkailijoilta. Tämä ei koske tilannetta,
jossa  kyseessä  on  matkanjärjestäjän  apunaan  sopimuksen  täyttämisessä  käyttämä
palveluntarjoaja (kuten majoitus- tai kuljetuspalvelujen tarjoajat).

Vahingonkorvauksen määrä
Vahingonkorvauksen  saadakseen  matkustajan  on  pystyttävä  osoittamaan,  että
matkanjärjestäjän  suorituksessa  on  ollut  virhe  sekä  virheestä  aiheutunut  vahinko  ja
vahingon määrä.

Matkustajan  on  pyrittävä  estämään  vahingon  syntymistä  ja  rajoittamaan  sen  määrää.
Korvauksen määrää alentavana seikkana voidaan huomioida mahdolliset säästyneet kulut.

Korvattavat vahingot
Korvattava vahinko voi olla henkilö-, esine-, varallisuus- tai aineetonta vahinkoa.

Henkilövahinkoja voi olla esimerkiksi:
- matkustajalle hotellihuoneen puutteellisen kunnon vuoksi aiheutunut tapaturma.
- matkapakettiin kuuluvasta hotelliruuasta aiheutunut salmonellainfektio.

Esinevahinkoja voivat olla esimerkiksi:
- matkatavaroiden katoaminen tai vahingoittuminen.
- matkatavaroiden kuljetuksen viivästymisestä johtuva tavaroiden käytön estyminen, jos
siitä on viivästyksen kesto ja muut seikat huomioon ottaen katsottava aiheutuneen haittaa
matkustajalle.

Varallisuusvahinkoja  ovat  matkustajalle  virheen  vuoksi  aiheutuneet  ylimääräiset  menot
sekä hyödyttömiksi käyneet kustannukset. Paluukuljetuksen viivästyminen voi puolestaan
aiheuttaa matkustajalle ansionmenetystä tai ylimääräisiä yöpymiskuluja.

Aineeton vahinko voi olla seurausta henkilö-, esine- tai varallisuusvahingosta. Esimerkiksi
hotelliruuasta  aiheutuneesta  vatsataudista  matkustajalle  voi  aineettomana  vahinkona
aiheutua kipua ja särkyä tai muuta tilapäistä haittaa, pysyvää haittaa tai lomanautinnon
menetystä  huoneessa  sairauden  vuoksi  vietetyn  ajan  vuoksi.  Korvauksen  saaminen
lomanautinnon  menettämisestä  edellyttää  kuitenkin  matkapalvelujen  suorittamisessa
ilmennyttä merkittävää ongelmaa.

Varausvirhe
Jos matkapalveluiden varausjärjestelmässä on tekninen puute,  järjestelmästä  vastaava
matkapalvelun myyjä on velvollinen ilman aiheetonta viivytystä korvaamaan matkustajalle
varausvirheestä aiheutuvan vahingon.

Matkustajalla ei ole kuitenkaan oikeutta korvaukseen, jos varausvirhe johtuu matkustajasta
tai väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.

Sopimuksen purku matkan aikana
Jos virhe vaikuttaa merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen eikä matkanjärjestäjä korjaa
sitä matkustajan asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustajalla on oikeus purkaa
sopimus.



Jos matkustaja purkaa sopimuksen, hänellä on hinnanalennuksen ja vahingonkorvauksen
lisäksi oikeus matkapakettisopimusta vastaavaan paluukuljetukseen.

Matkajärjestäjän avustamisvelvollisuus
Matkanjärjestäjän  on  ilman  aiheetonta  viivytystä  annettava  vaikeuksiin  joutuneelle
matkustajalle muun muassa:
- tietoja terveyspalveluista
- paikallisviranomaisista ja konsulipalveluista
-  järjestettävä matkustajalle  mahdollisuus etäviestimen käyttämiseen,  esim.  sähköposti,
puhelin.
- autettava matkustajaa tekemään vaihtoehtoisia matkajärjestelyjä
- muuta asianmukaista apua.

Matkanjärjestäjä voi  periä kohtuullisen maksun antamastaan avusta, jos matkustaja on
aiheuttanut vaikeudet tahallisesti tai huolimattomuudellaan. Maksu saa vastata enintään
avun antamisesta aiheutuneita todellisia kustannuksia.

12.2 Yhdistetty matkajärjestely

Yhdistettyihin matkajärjestelyihin sovelletaan vain pientä osaa matkapaketteja koskevista
säännöistä.

Mikä on yhdistetty matkajärjestely
Yhdistetyllä  matkajärjestelyllä  tarkoitetaan  palvelukokonaisuutta,  jossa  matkapalvelun
myynyt yritys ohjaa matkustajaa hankkimaan samaa matkaa tai lomaa varten lisäpalveluja
(esim.  lennot,  majoitus,  retki)  yhden  kerrallaan  ja  erillisillä  sopimuksilla  muilta
matkapalvelujen tarjoajilta.

Selkeästi  erillisen  matkapalvelun  valinta-  ja  varausprosessin  lisäksi  yhdistetty
matkajärjestely vaatii syntyäkseen toisen seuraavista:
- Matkapalvelun myynyt yritys edesauttaa matkustajan suorittamaan muun matkapalvelun
erillistä valintaa ja maksamista yhden yhteydenoton aikana.  Esimerkiksi  jos matkustaja
valitsee ja maksaa ensin lennon ja vasta tämän jälkeen valitsee hotellin.
TAI
-  Matkapalvelun myynyt  yritys  edesauttaa vähintään yhden täydentävän matkapalvelun
ostamista  toiselta  elinkeinonharjoittajalta  24  tunnin  sisällä  ensimmäisen  varauksen
vahvistamisen jälkeen. Esimerkiksi kun lennon tai junamatkan varanneelle matkustajalle
tarjotaan  varauksen  vahvistamisen  yhteydessä  linkillä  mahdollisuutta  varata  toiselta
palveluntarjoajalta täydentävä matkapalvelu, kuten hotellimajoitus.

HUOM!  Kuljetus-,  majoitus-  tai  ajoneuvon  vuokrauspalvelu  muuhun  matkailupalveluun
yhdistettynä  muodostavat  yhdistetyn  matkajärjestelyn  vain,  jos  ne  muodostavat
merkittävän  osan  ostettujen  matkapalvelujen  arvosta  (vähintään  25  prosenttia)  tai  ne
muutoin ovat olennainen osa palvelujen muodostamasta kokonaisuudesta.

Tiedonantovelvollisuus
Ensimmäisen  matkapalvelun  myynyt  yritys,  eli  yhdistetyn  matkajärjestelyn  syntymistä
edesauttava elinkeinonharjoittaja:



Ennen  kuin  matkustaja  sitoutuu  yhdistetyn  matkajärjestelyn  syntymiseen  johtavaan
sopimukseen,  matkustajalle  on  annettava  selkeästi,  ymmärrettävästi  ja  näkyvästi
seuraavat tiedot:
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.

Elinkeinonharjoittaja, jonka sopimuksesta syntyy yhdistetty matkajärjestely:
Jos  matkapalvelua  koskevan  sopimuksen  johdosta  syntyy  yhdistetty  matkajärjestely,
palveluntarjoajan  on  ilmoitettava  sopimuksesta  yhdistetyn  matkajärjestelyn  syntymistä
edesauttaneelle elinkeinonharjoittajalle.

Palveluntarjoajan vastuu matkan puutteista
Kun kyseessä on yhdistetty matkajärjestely,  kukin  matkapalvelujen tarjoaja vastaa vain
oman  palvelunsa  suorittamisesta,  eikä  matkajärjestelyn  syntymisessä  edesauttanut
elinkeinonharjoittaja ole vastuussa esimerkiksi matkapalvelun puutteista.

Yhdistetyissä matkajärjestelyissä virheen arviointiin sovelletaan yleisiä sopimusoikeuden
periaatteita ja kuluttajansuojalain palvelun virheestä annettuja säännöksiä.

12.3 Ohjeet matkatoimistoille

Kilpailu-  ja  kuluttajaviraston  (KKV:n)  tehtävänä  on  turvata  matkan  ostajien  saatavat
matkatoimiston  konkurssitilanteessa.  Tämän  vuoksi  KKV:n  on  jatkuvasti  seurattava
vakuuden  asettaneiden  matkatoimistojen  vakuuden  riittävyyttä.  Lisäksi  KKV  seuraa
kaikkien  rekisteröityjen  matkatoimistojen  toiminnan  laatua  ja  laskutuskäytäntöä  sekä
toiminnan laajuutta.
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