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Koko maailma on matkailijan taskussa
►

►

Matkailuala digitalisoituu kovaa vauhtia. Tämä haastaa yrityksiä
muuttamaan toimintatapojaan, mutta samaan aikaan digitaalisuus tuo
matkailualalle lukuisia uusia mahdollisuuksia – myös verkkokaupassa.
Verkkokaupan juridinen kehikko ja sen haasteet on hyvä tuntea
►
Palvelut tuotetaan yhä enenevässä määrin tietotekniikka
hyödyntäen, myös matkailutoimialalla
►
Kehitys nostaa immateriaalioikeudet yritysten arvonluonnin
ytimeen
►
Suomessa perinteisissä kaupallisissa sopimuksissa on totuttu
hyödyntämään apuna kauppalakia – kuinka laajalle kauppalaki
enää soveltuu uudessa digitaalisessa maailmassa?
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Koska lainsäädäntö ei suoraan tarjoa tukea moniin
palveluliiketoiminnassa ilmeneviin ongelmatilanteisiin, niitä
koskevat kysymykset on käsiteltävä ja katettava itse
sopimuksessa.
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Samaan aikaan Suomessa on voimassa hyvinkin yksityiskohtaista
lainsäädäntöä liittyen myös matkailutoimialaan. Esimerkkeinä:
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Matkapakettiuudistuksen aikataulu
►
►
►

Matkapakettidirektiivi annettiin 25.11.2015.
Kansalliset säännökset direktiivin täytäntöön panemiseksi on annettava viimeistään 1.1.2018
ja säännöksiä sovelletaan kaikissa EU-jäsenvaltioissa 1.7.2018 alkaen.
Kaksi työryhmää on valmistellut on valmistellut matkapakettilainsäädäntöön tarvittavia
muutoksia.
1)
2)

►

Oikeusministeriön asettama työryhmä julkisti mietintönsä 18.4.2017.
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on valmistellut muutokset valmismatkaliikkeistä annettuun lakiin
maksukyvyttömyyssuojan uudistusten osalta.

Hallituksen esitykset uudeksi lainsäädännöksi annettu 19.9.2017:
1)
2)

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta.
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan
valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja
rikoslain 30 luvun muuttamisesta.
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Mikä muuttuu matkapakettiuudistuksen myötä?
►
►
►
►
►
►
►
►

Soveltamisala laajenee – lainsäädäntö ulottuu yhä useampaan toimijaan
Matkapaketin (valmismatkan) käsite laajenee – erilaiset matkapalvelujen yhdistelmät lain
soveltamisalaan
Maksukyvyttömyysvakuuden piiriin kuuluvat kokonaisuudet lisääntyvät
Moottoriajoneuvon (auto tai moottoripyörä) vuokraaminen on jatkossa ”matkapalvelu” kuten
majoitus tai kuljetus
Lisää tiedonantovelvoitteita elinkeinonharjoittajille
Tarkempia säännöksiä hintojen korottamisesta ja peruuttamisoikeuksista
Vahingonkorvausvastuu – kattaa jatkossa myös aineettomat vahingot kuten lomanautinnon
menetyksen / mielipahakorvauksen?
Käsitteiden sekä mielipahakorvauksen ennakoidaan aiheuttavan eniten tulkintaongelmia
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Mihin uutta lakia sovelletaan?

Ei sovelleta:
►
Itsenäisiin matkajärjestelyihin
►
Alle 24 tuntia kestäviin
matkapalveluyhdistelmiin, elleivät
ne sisällä yöpymistä
►
Satunnaisesti, voittoa
tavoittelemattomalta pohjalta ja
rajoitetulle ryhmälle tarjottaviin
matkapalveluyhdistelmiin
►
Liikematkajärjestelyihin, jotka
ostetaan yleisen sopimuksen
perusteella
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Matkapakettiuudistukseen varautuminen
1.

Identifioi, millaisia matkapalveluita tai niiden yhdistelmiä
tarjoat yksin tai yhteistyössä
► Erityisesti verkkokaupassa, tarkasta siirretäänkö
myyntipisteessä matkustajan tietoja
elinkeinonharjoittajalta toiselle tai tapahtuuko
myyntipisteessä toisen elinkeinonharjoittajan
matkapalvelun kohdennettua myymistä palveluidesi
myymisen jälkeen tai toisinpäin
 Syntyykö verkkokaupassa matkapaketti tai yhdistetty
matkajärjestely?
2. Tarkasta, että verkkokaupassa tai muutoin
matkapalveluitasi hankkiva matkustaja hyväksyy matkaan
sovellettavat yleiset ehdot, jotka vastaavat uusimman
lainsäädännön mukaisia vaatimuksia sopimuksen ja
annettujen tietojen sisällöstä
► Kun kyseessä on matkapaketti, yhdistetty matkajärjestely
tai erillinen matkapalvelu
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Matkapakettiuudistukseen varautuminen
3.

Päivitä kirjallinen yhteistyösopimuksesi toisen
elinkeinonharjoittajan kanssa
a) tietoisuus uuden matkapalveluyhdistelmistä annetun lain
luomista velvollisuuksista ja matkustajan oikeuksista
b) vastuunjako ja roolitus palveluiden tuottamisessa ja
mahdollisissa häiriötilanteissa,
c) tiedoksiantovelvollisuuksia koskeva vastuunjako ja
käytännön tavat järjestää tiedonkulku
d) vahvistus siitä, että myös yhteistyökumppanisi ovat
hoitaneet maksukyvyttömyys-vakuuteen liittyvät
velvollisuudet (koskevat myös elinkeinonharjoittajaa, joka ei
toimi jäsenvaltiosta käsin)
e) Mistä asioista uusi lainsäädäntö antaa mahdollisuuden sopia
toisin?
►

Jos toimit matkanjärjestäjän alihankkijana (B2B) yksittäisen
matkapalvelun osalta, etkä tee sopimuksia suoraan matkustajien
kanssa, vastuuasemasi uuden lain myötä ei muutu. On silti syytä
tarkastaa alihankintasopimukset ja niissä määritellyt osapuolten
vastuut uuden lain näkökulmasta.
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Matkapakettiuudistukseen varautuminen
4.

Selvitä liiketoimintaan liittyvien vastuuvakuutustesi
riittävyys uusien mahdollisten vastuiden kannalta

5.

Arvioi riittävän maksukyvyttömyysvakuuden
asettamisen tarve ja siitä tulevat uudet mahdolliset
kustannukset
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Tietosuojauudistus

EU:n yleinen tietosuoja-asetus – GDPR ja tietosuojalaki
Verkko- ja tietoturvadirektiivi
tuli voimaan
Elokuu 2016
Ehdotus sähköisen
viestinnän tietosuojaasetuksesta (ePrivacy)
Tammikuu 2017
Tietosuoja-asetuksen
soveltaminen alkaa
25.5.2018

EU:n yleinen tietosuojaasetus tuli voimaan
Toukokuu 2016

2016

2017

2018

21.6.2017
25.5.2018
Työryhmän mietintö kansallisen Tietosuojalain soveltaminen
lainsäädännön
alkaa
muutosehdotuksista
(Tietosuojalaki)

 Oikeusministeriön asettaman työryhmän julkisti
ehdotuksensa kansalliseen tietosuojalainsäädäntöön
tehtävistä muutoksista 21.6.2017.
 Työryhmä ehdottaa, että säädettäisiin uusi henkilötietojen
suojaa koskeva yleislaki, tietosuojalaki.
 Henkilötietolaki ja laki tietosuojalautakunnasta ja
tietosuojavaltuutetusta kumotaan
 Syyskuussa päättyneellä lausuntokierroksella mietinnöstä
annettiin yhteensä 89 lausuntoa.
 Työryhmä koordinoi ministeriöiden suorittamaan
erityislainsäädännön tarkastamista (>700 erityissäädöstätai –säännöstä).
 HE:n on tarkoitus valmistua vuoden 2017 loppuun
mennessä.
 Tietosuojalain soveltaminen alkaa yhtä aikaa tietosuojaasetuksen kanssa 25.5.2018

Tietosuojauudistus – mitä ja ketä se koskee?

1

GDPR:ää sovelletaan kaikkeen sellaiseen henkilötietojen käsittelyyn, joka
koskee luonnollista henkilöä ja sitä, millä perusteella kyseinen luonnollinen
henkilö voidaan tunnistaa (rekisteröity) ja joka on osittain tai kokonaan
automaattista tai muodostaa rekisterin osan, kuten yritysten tiedot
työntekijöistään, asiakkaistaan tai yhteistyökumppaneistaan.

2

Koskee henkilötietojen rekisterinpitäjää ja henkilötietojen käsittelijää.

Tietosuojauudistuksen keskeiset muutokset
Tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomat keskeiset muutokset
Seuraamukset

Tietosuoja-asetuksen rikkomisesta aiheutuvat seuraamukset ovat
tuntuvia. Sakot voivat nousta jopa 4 %:iin vuosittaisesta,
maailmanlaajuisesta liikevaihdosta tai €20,000,000

Laajennettu
soveltamisala

Uusi asetus soveltuu kaikkiin yrityksiin; rekisterinpitäjät ja käsittelijät.
Vaikutus sopimuksiin!

Tietosuojavastaava
(DPOs)

Tietosuojavastaavan nimittämisvelvollisuus tietyissä tilanteissa.

Osoitusvelvollisuus

Velvollisuus kartoittaa tietojen käsittelyn nykytila ja ottaa tietosuoja
osaksi toimintojen suunnittelua ja mallinnusta.
- Käsittelyyn liittyvien prosessien sekä tietosuojaperiaatteiden
käytännön toteuttamisen dokumentointi.
- Tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet.
- Selosteet käsittelytoimista (rekisteriseloste, tietosuojaseloste)

Vaikutusten arviointi (PIA)

Jos henkilötietojen käsittelyyn kohdistuu korkea riski, on yrityksen
tehtävä tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi; dokumentointi

Perusteet henkilötietojen
käsittelylle

Henkilötietojen käsittelylle on oltava aina laissa säädetty käsittelyn
oikeusperuste. Yrityksen on selvitettävä millä perusteella se
käsittelee henkilötietojaan.

Tietoturvaloukkaukset ja
ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjä; ilmoitus valvontaviranomaisille 72 tuntia
loukkauksen ilmitulosta. Ilmoituksen voi jättää tekemättä ainoastaan,
jos mikäli loukkauksesta ei todennäköisesti aiheudu henkilöiden
oikeuksiin / velvollisuuksiin kohdistuvaa riskiä. Dokumentointi.

Rekisteröidyn oikeudet

-

Privacy by design –
sisäänrakennettu
tietosuoja

Rekisterinpitäjää ohjaava periaate, jonka mukaan tuotanto- ja
palveluprosessien tietosuoja on suunniteltava huolellisesti ennen
tietojen keräämistä.

Siirto EU/ETA –alueelta

Uuden tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötietojen siirtämistä ja
käsittelyä ETA:n ulkopuolella on tiukennettu.
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Oikeus tulla unohdetuksi, “right to be forgotten”
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus vastustaa profilointia

Laajennettu
soveltamisala

Rekisteröidyn
oikeudet

Tietosuojavastaava

Tietosuojaasetus
Privacy by
design

Osoitusvelvolllisuus

Tietoturvaloukkaus

Tietosuoja-asetukseen varautuminen

1
KASVATA TIETOISUUTTA
Johdon ja avainhenkilöiden tulee
olla tietoisia tietosuoja-asetuksen
vaatimuksista ja vaikutuksista
Myös muu organisaatio
Perustele muutostarve

LAADI
KEHITYSSUUNNITELMA
Laadi suunnitelma havaittujen
puutteiden ja riskien korjaamiseksi
Priorisoi ja aikatauluta toimenpiteet

4

3

2

TUNNISTA RISKIT JA
PUUTTEET (GAP-ANALYYSI)

ARVIO TIETOSUOJAN
NYKYTILA

Tunnista keskeisimmät puutteet
suhteessa tietosuoja-asetukseen ja
suorita riskianalyysi

Arvioi nykyiset tietosuojakäytännöt
Kartoita henkilötiedot, tietojen sijainti,
tietovirrat, käsittelijät, kolmannet
osapuolet, sopimukset jne.

5

6

GDPR
TOTEUTA
DEADLINE
KEHITYSSUUNNITELMA
Toteuta toimenpiteet suunnitellusti 25.5.2018
Testaa ja varmista toimenpiteiden
toimivuus
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YLLÄPIDÄ, TARKASTA
JA KEHITÄ
Varmista tietosuojan jatkuva
kehittäminen ja integroiminen
osaksi yrityksen toimintaan

Matkapakettiuudistuksen työpajat!
4.10.2017 klo 12-16 Rovaniemellä Lapland Hotel Sky Ounasvaarassa
5.10.2017 klo 12-16 Saariselällä Lapland Hotel Riekonlinnassa
10.10.2017 klo 12-16 Levillä Hotelli Hullu Porossa.

EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
EY lyhyesti
EY on globaali tilintarkastuksen, verotuksen, liikejuridiikan, ja
yritysjärjestelyiden asiantuntija ja liikkeenjohdon konsultti. Näkemyksemme
ja korkealaatuiset palvelumme vahvistavat luottamusta pääomamarkkinoiden
ja talouden toimintaan kaikkialla maailmassa. Kasvatamme huippuosaajia,
joiden yhteistyöllä lunastamme lupauksemme ja rakennamme parempaa
työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle
henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä
www.ey.com/fi. Voit myös seurata meitä twitterissä: @EY_Suomi.
EY viittaa globaaliin organisaatioomme ja saattaa viitata yhteen tai
useampaan Ernst & Young Global Limitedin jäsenyhtiöön, joista kukin on
erillinen oikeushenkilö. Ernst & Young Global Limited, joka on Yhdistyneen
kuningaskunnan lakien mukainen yhtiö (company limited by guarantee), ei
tarjoa palveluja asiakkaille. Lisätietoja organisaatiostamme löytyy osoitteesta
ey.com.
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Kaikki oikeudet pidätetään.
Tässä julkaisussa olevat tiedot on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan
yleisluonteisena tiedon lähteenä. Mikäli tarvitsette asiantuntijaneuvoja,
suosittelemme ottamaan yhteyttä asiantuntijaan, joka voi avustaa
yksittäisissä kysymyksissä.
ey.com/fi

