Matkapaketti- ja tietosuojauudistukset;
Työpajat
Kirsi Putkonen, Partner, VT, Ernst & Young Oy
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.

Sisältö
►

Matkapakettiuudistus
►
►
►

►
►
►

►

Matkapakettiuudistuksen aikataulu
Mikä muuttuu matkapakettiuudistuksen myötä?
Mihin uutta lakia sovelletaan?
Miten matkapaketti muodostuu?
Miten yhdistetty matkajärjestely muodostuu?
Matkapakettiuudistukseen varautuminen

Tietosuojauudistus
►
►
►

Uusi tietosuoja-asetus ja tietosuojalaki
Tietosuojauudistuksen keskeiset muutokset
Tietosuoja-asetukseen varautuminen

Matkapakettiuudistus

Sivu 3

9.10.2017

Matkapakettiuudistuksen aikataulu
►

►
►

►

►

Tausta:
►
Korvaa direktiivin 1990/314/ETY
►
Tarve ajantasaistaa sääntely
►
Samantyyppisten palveluyhdistelmien tarjoajien yhdenmukainen kohtelu
►
Kuluttajansuoja
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)
Oikeusministeriön asettama työryhmä julkisti mietintönsä 18.4.2017.
2)
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä on valmistellut muutokset valmismatkaliikkeistä annettuun lakiin
maksukyvyttömyyssuojan uudistusten osalta.
Hallituksen esitykset uudeksi lainsäädännöksi annettu 19.9.2017:
1)
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta.
2)
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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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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Mikä muuttuu matkapakettiuudistuksen myötä?
►

►

►

►

Valmismatkalaki kumotaan
►
Myös yleiset valmismatkaehdot päivitetään
►
Valmismatkan sijasta käytetään nimitystä ”matkapaketti”
Soveltamisala laajenee – lainsäädäntö ulottuu yhä useampaan toimijaan
Ratkaisevaa ei ole enää, suunnitteleeko elinkeinonharjoittaja itse matkapalveluiden yhdistelmän vai matkustaja itse ja
tapahtuuko kokoaminen etukäteen ennen sopimuksen tekemistä.
Matkapalvelun ja matkapaketin käsite laajenee – erilaiset matkapalvelujen yhdistelmät lain soveltamisalaan:
►

Matkapalvelu:
►
1) Kuljetus
►
2) majoitus muussa kuin asumistarkoituksessa
►
3) auton, A-luokan ajokorttia edellyttävän moottoripyörän tms. moottoriajoneuvon vuokraus
►
4) muu matkailupalvelu, joka ei ole olennainen osa edellä tarkoitettua matkapalvelua (tällaisen muun palvelun on oltava
vähintään 25 % yhdistelmän arvosta).
►

►
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Olennainen / merkityksellinen voi olla mm. pääsy konsertteihin, urheilutapahtumiin, retkille, teemapuistoihin, opastetut vierailut, rinnepassit,
urheiluvälineiden vuokraus (sukset, kanootit, pyörät jne), kylpylähoidot
Olennainen /merkityksellinen ei ole; majoitus vaihto-oppilasmatkoilla, matkavakuutus, kuljetukset hotellin ja aseman välillä tai osana
opastettua vierailua, jos tarjotaan kaikille majoittujille, majoituksen osana tarjottavat ateriat, juomat, siivous, pääsy paikan päällä oleviin tiloihin
(uima-allas, sauna, kylpylä, kuntosali), jos kaikkien asiakkaiden käytettävissä, yöpyminen kuljetusvälineessä (pois lukien risteilyt).

Miten matkapaketti muodostuu?

Kyseessä on matkapaketti, jos kokonaisuus on vähintään kahden erityyppisen samaa
matkaa tai lomaa varten yhdistetyn matkapalvelun yhdistelmä, jos:
1)
Elinkeinonharjoittaja yhdistää matkapalvelut joko omasta aloitteestaan taikka
matkustajan pyynnöstä tai tämän valinnan mukaisesti ennen kuin kaikki palvelut
kattava sopimus tehdään (verkossa, elinkeinonharjoittajan toimipisteessä)
Jatkossa myös erilliset sopimukset yksittäisten matkapalvelun tarjoajien kanssa voivat
muodostaa matkapaketin: (uusi asia)
1)
2)
3)
4)

5)

Palvelut ostetaan yhdestä myyntipisteestä saman varausprosessin aikana (”samassa
ostoskorissa”)
Palveluja 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 (esim. matkalahjakortti)
Palvelut ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta käyttämällä toisiinsa kytkettyjä
verkkovarausmenettelyjä ja matkustajan nimi, sähköpostiosoite ja maksutiedot
toimitetaan elinkeinonharjoittajalta toiselle ja toista matkapalvelua koskeva sopimus
tehdään viimeistään 24 tuntia ensimmäisen matkapalvelun varauksen vahvistamisen
jälkeen (click through – matkapaketti)

Miten yhdistetty matkajärjestely muodostuu?
Matkustaja tekee erilliset sopimukset yksittäisten palvelun tarjoajien kanssa ja elinkeinonharjoittaja edesauttaa:
1)
2)

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.
➢
➢

Esim. bussikuljetusyhtiön sivuilla linkki hotellin sivuille tai ohjelmapalveluiden myyjän sivuille, joista varaus tehdään 24 tunnin kuluessa.
Jälkimmäisellä palveluntarjoajalla velvollisuus ilmoittaa ensimmäiselle, että sopimus syntynyt. (ei tietojen siirtoa, kuten click through:ssa).

Mikä muuttuu matkapakettiuudistuksen myötä?
►
►
►

Lisää tiedonantovelvoitteita elinkeinonharjoittajille – yksityiskohtainen lista tiedonantovelvoitteista
Tarkempia säännöksiä hintojen korottamisesta ja peruuttamisoikeuksista
Vahingonkorvausvastuu –
►

►
►

kattaa jatkossa myös aineettomat vahingot kuten lomanautinnon menetyksen / mielipahakorvauksen?

Käsitteiden sekä mielipahakorvauksen ennakoidaan aiheuttavan eniten tulkintaongelmia
Huomattava myös säännösten pakottavuus: Sopimusehto, joka poikkeaa tämän lain säännöksistä matkustajan
vahingoksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin säädetä.
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Matkanjärjestäjän velvollisuudet
►

Matkapaketin tärkein ominaisuus on se, että vähintään yksi elinkeinonharjoittaja on matkanjärjestäjänä vastuussa
matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta.
►
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Keskeisimmät velvollisuudet:
Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä
Velvollisuus järjestää maksukyvyttömyyssuoja - vakuudet
Vastuu matkapaketin toteuttamisesta
Hintojen muuttamiseen liittyvät velvollisuudet
Sopimusehtojen antaminen matkustajalle ja sopimusehtojen muuttamiseen liittyvät velvollisuudet
Matkan peruuttamiseen liittyvät velvollisuudet
Avustamisvelvollisuus
Vastuukysymykset
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Yhdistetty matkajärjestely
►

Yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista edesauttavan elinkeinonharjoittajan
velvollisuudet
►

Tiedonantovelvollisuus ennen sopimuksen tekemistä
►

►

Velvollisuus järjestää maksukyvyttömyyssuoja
►

►

►
►

Ei matkapaketti, erilliset sopimukset, vakuus
Vakuus asetettava vain maksuista, jotka tosiasiallisesti kulkevat edesauttavan
elinkeinonharjoittajan kautta
Esim. hotellimajoitus johon liittyy ohjelmapalvelu (ohjelmapalvelu maksetaan suoraan
ohjelmapalveluyrittäjälle) – vain hotellimajoituksen osalta ja siitä osuudesta vakuus

Vastuu matkapalvelunsa toteuttamisesta
Vastuu varausvirheistä
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Matkanvälittäjä
►

►

►

►

Matkanvälittäjällä tarkoitetaan sellaista elinkeinonharjoittajaa, joka myy tai muutoin tarjoaa matkanjärjestäjän
yhdistämiä matkapaketteja.
Matkapakettien osalta matkanvälittäjää koskevat lähinnä velvollisuus antaa tietoja matkustajalle ennen sopimuksen
tekemistä ja vastuu varausvirheistä, jotka johtuvat matkanvälittäjän varausjärjestelmän vioista.
Matkanvälittäjä, jonka kautta markanjärjestäjän matkapaketti on ostettu, on velvollinen myös vastaanottamaan
matkustajan matkapaketin toteuttamiseen, liittyvät viestit, pyynnöt ja valitukset ja toimittamaan ne eteenpäin
matkanjärjestäjälle.
Matkanvälittäjä vastaa kuitenkin matkapaketin toteuttamisesta ja maksukyvyttömyyssuojan järjestämisestä kuten
matkanjärjestäjä, jos matkanjärjestäjä on sijoittunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei matkanvälittäjä voi
osoittaa, että matkanjärjestäjä toimii direktiivin säännösten mukaisesti.
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Tiedonantovelvollisuus – yksityiskohtainen lista
►

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)

►

Annettujen tietojen sitovuus
►

►

Mainoksissa, matkanjärjestäjän verkkosivustolla tai painetuissa esitteissä ennen sopimuksen tekemistä annettavien keskeisten tietojen, kuten
matkapalvelujen pääominaisuuksien tai hintojen, on oltava sitovia.
Matkanjärjestäjä ei voi tehdä muutoksia tietoihin, jollei matkanjärjestäjä ole pidättänyt itsellään oikeutta muuttaa niitä ja jos muutoksista ei ilmoiteta
matkustajille selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi. Ennen matkapakettisopimuksen tekemistä annettaviin tietoihin voidaan kuitenkin tehdä muutoksia,
jos molemmat osapuolet nimenomaisesti sopivat siitä.
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Sopimusehtojen ja tietojen vahvistaminen
➢

➢

➢

➢

➢

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:
1) tiedot 7 §:n 1 momentissa tarkoitetuista seikoista;
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.
Matkustajalla on pyynnöstä oikeus saada jäljennös sopimuksesta tai sopimusvahvistus paperilla, jos
matkapakettisopimus on tehty osapuolten ollessa samanaikaisesti itse läsnä.
Jos kyse on kuluttajansuojalain (38/1978) 6 luvun 6 §:ssä tarkoitetusta kotimyyntisopimuksesta, matkustajalle on
annettava kappale matkapakettisopimuksesta tai sopimusvahvistus paperilla tai matkustajan suostumuksella muulla
pysyvällä tavalla.
Jos matkapaketti syntyy edellä 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitettuja toisiinsa kytkettyjä verkkovarausmenettelyjä
käyttäen, matkanjärjestäjän on annettava matkustajalle tiedot 1 momentin 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista seikoista
viipymättä sen jälkeen, kun matkanjärjestäjä on saanut tiedon matkapaketin syntymisestä.
9.10.2017

Presentation title

Vastuu matkapaketin toteuttamisesta
►

Matkanjärjestäjä on aina vastuussa matkapaketin asianmukaisesta toteuttamisesta,
►
riippumatta siitä, suorittavatko matkanjärjestäjä palvelut itse vai muu taho.
►
Muu taho voi olla esimerkiksi hotellinpitäjä, ohjelmapalvelun tuottaja tai matkustajien kuljetuksesta vastaava kuljetusyritys.
►

►

►

►
►

►

20 §: Matkanjärjestäjä vastaa matkustajalle matkapakettisopimuksen täyttämisestä myös silloin, kun matkanjärjestäjä käyttää apunaan sopimuksen
täyttämisessä muuta tahoa.

Mikäli matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, matkanjärjestäjä on velvollinen korjaamaan virheen paitsi, jos se on mahdotonta tai
aiheuttaa kohtuuttomia kustannuksia.
Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä virheestä. Mikäli matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä,
matkustajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta ja vahingonkorvausta. Mikäli matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa,
matkustaja voi korjata virheen myös itse, esimerkiksi järjestämällä kuljetuksen itse ja vaatimalla korvausta sen jälkeen
matkanjärjestäjältä.
Matkanjärjestäjän suorituksen virhe
Matkanjärjestäjän virheellä voidaan tarkoittaa matkapakettiin sisältyvien matkapalvelujen suorittamatta jättämistä tai virheellistä
suorittamista. Matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, jos:
►
matkapalvelut eivät vastaa sitä, mitä on sovittu
►
matkanjärjestäjä on laiminlyönyt velvollisuuden riittävien tietojen antamiseen ennen sopimuksen tekemistä ja tämän voidaan
olettaa vaikuttaneen matkustajan päätöksentekoon
►
matkanjärjestäjä on laiminlyönyt avustamisvelvollisuutensa.
Suorituksessa oleva virhe voi tarkoittaa esimerkiksi kuljetuksen viivästymistä, saamatta jäänyttä tai puutteellisesti toteutettua palvelua,
kuten konserttia tai laivaristeilyä.
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Virheilmoitus ja virheen korjaus
►

Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle virheestä olosuhteet huomioon ottaen ilman aiheetonta viivytystä. Jos
virheen välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan on asetettava kohtuullinen aika virheen korjaamiselle.
►
►
►

►

►
►

►

►

Suullinen tai kirjallinen (voi tehdä myös matkanvälittäjälle)
Jos voidaan viivytyksettä korjata matkan aikana, tulee myös ilmoittaa jo matkan aikana.
Jos matkustaja ilmoittaa virheestä vasta matkan jälkeen, hän voi menettää oikeutensa saada virheen vuoksi hinnanalennusta/vahingonkorvausta.

Matkustaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita siitä matkanjärjestäjälle 1 momentin mukaisesti. Vaikka
matkustaja olisi laiminlyönyt virheilmoituksen tekemisen, hän saa kuitenkin vedota virheeseen, jos matkanjärjestäjä tai
muu taho, jota matkanjärjestäjä on käyttänyt apunaan sopimuksen täyttämisessä, on menetellyt törkeän
huolimattomasti tai kunnianvastaisesti ja arvottomasti.
Virheen korjaus:
Matkanjärjestäjän on korjattava virhe välittömästi tai, jos välitön korjaus ei ole tarpeen, matkustajan asettamassa
kohtuullisessa määräajassa ja siten, ettei matkustajalle aiheudu siitä kustannuksia eikä olennaista haittaa.
Jos matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa virhettä, tai jos korjausta ei suoriteta välittömästi tai matkustajan
asettamassa kohtuullisessa määräajassa, matkustajalla on oikeus tehdä se itse. Matkustajalla on tällöin oikeus saada
matkajärjestäjältä korvaus virheen korjauksesta aiheutuneista kustannuksista.
Matkanjärjestäjä saa kieltäytyä korjaamasta virhettä, jos korjaus ei ole mahdollinen tai siitä aiheutuisi kohtuuttomia
kustannuksia ottaen huomioon virheen suuruus ja matkapalvelujen arvo.

9.10.2017

Presentation title

Hintojen muuttaminen
►

►

Matkanjärjestäjä saa sopimusehdoissa varata itselleen oikeuden korottaa matkan hintaa sopimuksen tekemisen
jälkeen, jos sopimusehdoissa mainitaan matkustajan lakiin perustuvasta oikeudesta hinnanalennukseen vastaavalla
perusteella.
Sopimusehdoissa on mainittava, miten hinnantarkistukset lasketaan. Hinnankorotus ei saa olla kustannusten nousua
suurempi ja se saa perustua ainoastaan:
►
►
►

►

►

►

1) kuljetuskustannusten muutokseen, joka johtuu polttoaineiden tai muiden energialähteiden hinnoista;
2) matkapalveluihin kohdistuvien verojen tai matkapalveluille kolmansien osapuolien asettamien maksujen muutokseen;
3) matkapaketin kannalta merkitykselliseen valuuttakurssin muutokseen.

Matkanjärjestäjä saa korottaa matkan hintaa vain, jos se ilmoittaa matkustajalle siitä pysyvällä tavalla viimeistään 20
päivää ennen matkan alkamista ja esittää ilmoituksessa selkeästi ja ymmärrettävästi hinnankorotuksen määrän,
perusteen ja laskentatavan.
Jos hinnankorotus on yli 8 prosenttia matkapaketin kokonaishinnasta, ilmoituksessa on lisäksi mainittava matkustajan
oikeudesta ilman peruutusmaksua peruuttaa sopimus kohtuullisessa määräajassa.
Hintaa on alennettava vähintään kustannusten laskua vastaavasti. Matkanjärjestäjä saa kuitenkin vähentää
hinnanalennuksesta maksun palautuksesta aiheutuvat tosiasialliset hallintokulut. Matkanjärjestäjän on matkustajan
pyynnöstä esitettävä todisteet hallintokuluista.
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Muut kuin hintaa koskevat merkittävät muutokset
sopimuksen
►

►

►

►
►

►

Matkanjärjestäjän on ilman aiheetonta viivytystä selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi ilmoitettava matkustajalle, jos
matkanjärjestäjän on tehtävä ennen matkan alkamista merkittäviä muutoksia matkapalvelujen pääominaisuuksiin tai
jos matkanjärjestäjä ei kykene täyttämään niitä matkustajan erityisiä toiveita, jotka matkanjärjestäjä on hyväksynyt.
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 sekä minkä suuruisen
hinnanalennuksen matkustaja saa tehtyjen muutosten johdosta. Ilmoituksessa on mainittava myös, että matkustajan
katsotaan hyväksyvän ehdotetut muutokset, jos matkustaja ei ilmoituksessa mainitussa kohtuullisessa määräajassa
ilmoita peruuttavansa sopimusta. Jos matkanjärjestäjä tarjoaa korvaavan matkapaketin siinä tapauksessa, että
matkustaja peruuttaa tehdyn sopimuksen, ilmoituksessa on oltava tiedot tarjotusta korvaavasta matkapaketista ja sen
hinnasta.
Matkustajalla on oikeus tehtävien muutosten johdosta peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä ilmoituksessa mainitussa
määräajassa. Matkanjärjestäjän on palautettava tehdyt maksusuoritukset ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään 14
päivän kuluttua siitä, kun matkustaja on peruuttanut sopimuksen.
Matkustajan oikeudesta vahingonkorvaukseen säädetään erikseen! Sopimuskysymys!
Jos matkustaja ei peruuta sopimusta, hänen katsotaan hyväksyneen muutokset. Matkustajalla on kuitenkin oikeus
hinnanalennukseen, joka vastaa matkapaketin laadun heikennystä tai matkanjärjestäjän kustannusten alentumista.
Esim. lähtö- ja saapumisaikojen muutokset, jotka aiheuttavat huomattavia hankaluuksia / ylimääräisiä kustannuksia,
matkakohteen muutos, majoituksen tason selkeä lasku tai matkan luonteen muutos (perhehotelli, leikkipaikat).
9.10.2017

Presentation title

Vähäiset muutokset
►

►
►

►
►

Matkanjärjestäjä saa tehdä muita muutoksia matkapakettisopimuksen ehtoihin ennen matkan alkamista, jos se on
varannut sopimusehdoissa oikeuden tehdä tällaisia muutoksia ja jos muutos on merkitykseltään vähäinen.
Matkanjärjestäjän on ilmoitettava muutoksesta matkustajalle pysyvällä tavalla selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi.
Esim. vähäisistä muutoksista, joihin matkustaja on voinut varautua kohtuudella on esim. yhden retken peruuntuminen,
jos matkaan sisältyy tai on mahdollisuus valita useita retkiä.
Ei oikeutta peruutukseen
Ei oikeutta hinnanalennukseen tai vahingonkorvaukseen
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Peruutukset
►
►
►

►

►

►

Matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ENNEN matkan alkua
Matkustajalla on oikeus peruuttaa matkapakettisopimus milloin tahansa ennen matkan alkamista.
Jos matkustaja peruuttaa sopimuksen 1 momentin nojalla, matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta asianmukaisen ja
perustellun peruutusmaksun.
Matkanjärjestäjällä ei ole kuitenkaan oikeutta peruutusmaksuun, jos matkustaja peruuttaa matkapakettisopimuksen
matkakohteessa tai sen välittömässä läheisyydessä vallitsevien väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden
vuoksi, jotka vaikuttavat merkittävästi matkustajien kuljetukseen matkakohteeseen tai muutoin matkan toteuttamiseen
sovitulla tavalla, tai jos matkustajalla muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa tulee olemaan
merkittävä virhe.
Peruutusmaksu saa olla enintään matkapaketin hinta, josta on vähennetty peruuttamisesta syntyvät kustannussäästöt
ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavat tulot. Jos matkapakettisopimuksessa on sovittu vakiomääräisestä
peruutusmaksusta, sen on oltava kohtuullinen ja perustuttava sopimuksen peruuttamisajankohtaan sekä ennakoituihin
kustannussäästöihin ja matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä saatavissa oleviin tuloihin.
Matkanjärjestäjän on matkustajan pyynnöstä esitettävä perustelut peruutusmaksun määrälle.
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Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa matka
►

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos ilmoittautuneiden osallistujien määrä on sopimusehdoissa
mainittua vähimmäismäärää pienempi. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle sopimuksessa mainitun
määräajan kuluessa ja viimeistään:
►
►
►

►

1) 20 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää yli kuusi päivää;
2) 7 päivää ennen matkan alkamista, jos matka kestää kahdesta kuuteen päivään;
3) 48 tuntia ennen matkan alkamista, jos matka kestää alle kaksi päivää.

Matkanjärjestäjällä on lisäksi oikeus peruuttaa matka, jos väistämättömät ja poikkeukselliset olosuhteet estävät
matkanjärjestäjää toteuttamasta matkaa sovitulla tavalla. Peruuttamisesta on ilmoitettava matkustajalle ilman
aiheetonta viivytystä ennen matkan alkamista.
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Korvauksista

►
►

►
►

►
►
►

►
►

Hinnanalennus
Matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennukseen siltä ajalta, jolloin matkanjärjestäjän suorituksessa on
ollut virhe, jollei matkanjärjestäjä osoita, että virhe johtuu matkustajasta.
Vahingonkorvaus
Matkustajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka matkanjärjestäjän suorituksessa oleva virhe on hänelle
aiheuttanut. Matkanjärjestäjän on suoritettava korvaus matkustajalle ilman aiheetonta viivytystä.
Matkustajalla ei kuitenkaan ole oikeutta korvaukseen, jos matkanjärjestäjä osoittaa, että
1) virhe johtuu matkustajasta;
2) virhe johtuu kolmansista osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelujen tarjoamiseen, eikä se olisi kohtuullisesti
ollut ennakoitavissa tai estettävissä;
3) virhe johtuu väistämättömistä ja poikkeuksellisista olosuhteista.
Vahingonkorvaustilanteet: Matkustajalla on oikeus vahingonkorvaukseen matkustajan peruuttaessa sopimuksen 17
§:n 3 momentin tai 18 §:n 3 momentin mukaisesti matkanjärjestäjän tekemien olennaisten sopimusehtomuutosten tai
yli 8 %:n hinnankorotuksen vuoksi, 23 §:n 2 momentin mukaisesti matkanjärjestäjän suorituksessa olevan virheen
vuoksi, jos matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä, 24 §:n 3 momentin mukaisesti, jos matkustajalle ei tarjota vaihtoehtoisia
järjestelyjä tai hän kieltäytyy niistä sekä jos matkustaja purkaa sopimuksen matkan aikana 25 §:n mukaisesti.
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Korvauksista (”mielipahakorvaus”), HE 105/2017
►

►

►

►

►

Direktiivin johdanto-osan kohdan 34 mukaan korvauksen olisi katettava myös aineettomat vahingot, kuten matka- tai
lomanautinnon menetyksen.
Korvattava aineeton vahinko voi olla seurausta niin henkilö-, esine- kuin varallisuusvahingosta. Esimerkiksi
hotelliruuasta aiheutuneesta vatsataudista voi matkustajalle aiheutua aineettomana vahinkona kipua ja särkyä tai
muuta tilapäistä haittaa, pysyvää haittaa taikka matka- tai lomanautinnon menetystä.
Esine- tai varallisuusvahingosta voi matkustajalle puolestaan aiheutua aineettomana vahinkona lomanautinnon
menetystä. Muuhun vahinkoon liittymätöntä lomanautinnon menetystä voi syntyä esimerkiksi matkustajan
peruuttaessa matkan matkanjärjestäjän matkapakettisopimuksen ehtoihin tekemien merkittävien muutosten vuoksi.
Tällöin matkustajalle ei aiheudu varallisuusvahinkoa, koska matkanjärjestäjä palauttaa hänelle kaikki maksut.
Tilanteesta riippuen matkustajalle voi kuitenkin aiheutua lomanautinnon menetystä.
Suomen vahingonkorvausoikeus ei tällä hetkellä tunne erillisenä korvausaiheena matka- tai lomanautinnon
menettämistä eli virheellisestä suorituksesta johtuvaa pettymyksen ja mielipahan tunnetta. Tämän vuoksi tästä
aineettoman vahingon lajista ei meillä ole oikeus- tai korvauskäytäntöä. Vahingon korvattavuutta arvioitaessa on
lähtökohdaksi otettava direktiivin johdanto-osan kohdassa 34 oleva maininta siitä, että korvauksen saaminen matkatai lomanautinnon menettämisestä edellyttää matkapalvelujen suorittamisessa ilmennyttä merkittävää (substantial)
ongelmaa.
Näyttötaakka; Saadakseen korvausta matkustajan on pääsääntöisesti näytettävä, että matkanjärjestäjän
suorituksessa on virhe ja että hänelle on aiheutunut vahinko, joka on syy-yhteydessä kyseiseen virheeseen.
Korvauksen vaatijalla on myös näyttötaakka vahingon määrästä.
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Vahingonkorvausvastuun rajoittaminen
►

►

Sopimusehdoissa voidaan rajoittaa matkanjärjestäjän korvausvastuu määrään, joka on kolminkertainen verrattuna
matkapaketin kokonaishintaan.
Vastuunrajoitus ei saa koskea henkilövahinkoa eikä tahallaan tai huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa.
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Sopimusvaraumat

►

►

Matkanjärjestäjän asemaa parantavien ja täysimääräisten oikeuksien käyttö edellyttää useimmiten lainsäädännön
mukaan, että matkanjärjestäjä on selkeästi varannut sopimuksessa oikeuden muutoksille. Matkanjärjestäjän
muistilista sopimukselle varattavia oikeuksia koskien voisi olla seuraavanlainen:
Oletko esim. varannut oikeudet;
►
perua matkan, jos tietty vähimmäiskoko ei tule täyteen
►
muutoksille väistämättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden sattuessa
►
antaa matkustajalle myöhemmin tietoja lisämaksuista tai muista myöhemmin mahdollisesti tulevista
kustannuksista, mikäli näitä voi olla
►
korottaa hintoja (jos muuttuvia, sallittuja kustannuseriä)
►
vähäisiin muutoksiin matkapaketin ehdoissa
►
periä matkustajan peruutuksesta aiheutuvan peruutusmaksun (vakioveloitus tai tapauskohtainen maksu)
►
periä matkapakettisopimuksen siirtämisestä aiheutuva korvaus
►
rajoittaa vahingonkorvausvastuutasi
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Vakuudet

Matkapakettiuudistus; vakuuden asettaminen
►

Vakuuden asettaminen

►

Suomeen sijoittautuneen matkanjärjestäjän on asetettava vakuus, joka turvaa matkapaketista matkustajien
suorittamien tai heidän puolestaan suoritettujen maksujen palauttamisen siltä osin kuin:
►
►

►

Suomeen sijoittautuneen yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista edesauttavan tahon on asetettava vakuus, joka
turvaa kaikkien sen matkustajilta saamien maksujen palauttamisen siltä osin kuin
►
►

►

►

►

sopimuksen mukaisia palveluja ei suoriteta matkanjärjestäjän maksukyvyttömyyden vuoksi.
Jos matkapakettisopimukseen sisältyy matkustajien kuljetus, vakuuden on katettava myös matkustajien paluukuljetus.

matkapalvelua, joka muodostaa osan yhdistettyä matkajärjestelyä, ei suoriteta sen maksukyvyttömyyden vuoksi.
Jos taho vastaa matkustajien kuljetuksesta, vakuuden on katettava myös matkustajien paluukuljetus.

Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneen matkanjärjestäjän, joka myy tai tarjoaa
myytäväksi matkapaketteja Suomessa tai muutoin suuntaa tällaista toimintaa Suomeen taikka taho, joka edesauttaa
yhdistettyjen matkajärjestelyjen hankkimista Suomessa, ja joka ei ole asettanut matkapakettidirektiivin mukaista
vakuutta muussa EU- tai ETA-valtiossa, on asetettava vakuus 1 ja 2 momentin mukaisesti.
Suomeen sijoittautuneen matkanvälittäjän, joka toimii sellaisen Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen
ulkopuolelle sijoittautuneen matkanjärjestäjän lukuun, joka ei ole itse asettanut matkapakettidirektiivin 17 artiklan
mukaista vakuutta, on asetettava vakuus sekä oman että päämiehensä maksukyvyttömyyden varalta.
Tässä pykälässä tarkoitettu vakuus on asetettava Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.
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Vakuuden hyväksyttävyys
►
►
►

Vakuuden hyväksyttävyys
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 katsoo kykenevän täyttämään maksuvelvollisuutensa; ja
3) jonka mukaisen vastuumäärän Kilpailu- ja kuluttajavirasto arvioi riittävän 3 §:ssä tarkoitettuihin matkustajien saatavien
maksamiseen.

Vakuuden on oltava tosiasiallinen, ja sen on katettava kohtuudella ennakoitavissa olevat kustannukset.
Vakuuden on oltava käytettävissä maksutta.
Matkustajan on saatava hyöty vakuudella toteutetusta maksukyvyttömyyssuojasta asuinpaikastaan,
lähtöpaikasta taikka matkapaketin tai yhdistettyihin matkajärjestelyihin kuuluvan matkapalvelun
myyntipaikasta riippumatta sekä riippumatta siitä, missä EU- tai ETA-valtiossa
maksukyvyttömyyssuojasta vastaava taho sijaitsee.
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Vakuuden ehdot
►
►

Vakuuden ehdot
Vakuuden ehdoista on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat:
► 1) Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi vaatia maksuvelvoitteiden täyttämistä heti, kun
matkapalveluyhdistelmien tarjoaja on maksukyvytön;
► 2) vakuus päättyy aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun Kilpailu- ja kuluttajavirasto on
saanut vakuudenantajalta kirjallisen ilmoituksen vakuuden päättymisestä;
► 3) Kilpailu- ja kuluttajavirasto voi irtisanoa vakuuden kuukauden kuluttua siitä, kun se on todennut,
ettei vakuudenantaja kykene täyttämään maksuvelvollisuuttaan;
► 4) vakuus kattaa vakuuden voimassaoloaikana syntyneet tässä laissa tarkoitetut matkustajien
saatavat ja ne saatavat, jotka ovat syntyneet ennen kuin vakuus on tullut voimaan; ja
► 5) vakuudesta suoritettavat maksut tulee suorittaa veloituksetta Kilpailu- ja kuluttajaviraston
yksilöimille pankkitileille.
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Maksukyvyttömyystilanne ja vakuuden käyttäminen
►
►

►

►

►

►

►

Maksukyvyttömyyden toteaminen ja vakuuden käyttäminen
Kilpailu- ja kuluttajavirasto päättää vakuuden käyttämisestä sen jälkeen, kun se on todennut maksukyvyttömyyden.
Saatavien maksaminen matkustajille ja paluukuljetusten järjestäminen
Vakuutta käytetään vakuudella turvattujen saatavien maksamiseen matkustajille ja matkustajien paluukuljetusten
järjestämiseen.
Matkustajan on esitettävä Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vaatimus vakuuden käyttämisestä saatavansa suorittamiseen
kuuden kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin matkapalveluyhdistelmien tarjoaja todetaan maksukyvyttömäksi.
Ennakkomaksujen palautukset on suoritettava ilman aiheetonta viivytystä matkustajan esittämän vaatimuksen jälkeen.
Kilpailu- ja kuluttajavirasto järjestää tarvittaessa matkustajien paluukuljetuksen. Sen on toimitettava paluukuljetukseen
liittyvät tiedot ja ohjeet matkustajalle henkilökohtaisesti ja viivytyksettä matkapalveluyhdistelmien tarjoajan
maksukyvyttömyyden toteamisen jälkeen. Jos Kilpailu- ja kuluttajavirastolla ei ole käytössä matkustajan yhteystietoja,
on sen julkaistava paluukuljetukseen liittyvät tiedot verkkosivuillaan tai vastaavalla yleisön helposti saatavilla olevalla
tavalla.
Matkustajalla ei ole oikeutta korvaukseen tämän lain nojalla, jos hänelle maksetaan vakuudella turvattuja saatavia
jonkin muun lain tai sopimuksen perusteella. Matkustajalla ei ole myöskään oikeutta korvaukseen paluukuljetuksesta,
jos hän jättää ilman perusteltua syytä noudattamatta Kilpailu- ja kuluttajaviraston paluukuljetuksista antamia ohjeita.
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Rekisteri vakuudenasettamisvelvollisista ja rekisteriilmoitus
►

►

Kilpailu- ja kuluttajavirasto pitää tässä laissa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi rekisteriä sellaisista
matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, joiden on asetettava vakuus (rekisteri vakuudenasettamisvelvollisista).
Sen, joka aikoo tarjota matkapalveluyhdistelmiä ja joka on velvollinen asettamaan vakuuden:
►
on tehtävä ilmoitus Kilpailu- ja kuluttajavirastolle rekisteriin merkitsemistä varten.
►
Ilmoitukseen on sisällytettävä 15 §:n 1 momentin 1—6 kohdassa tarkoitetut tiedot eli:
1) luonnollisen henkilön täydellinen nimi ja henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja
yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste sekä yhteystiedot;
2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste sekä yhteystiedot;
3) luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön käyttämä markkinointinimi;
4) se, toimiiko elinkeinonharjoittaja matkanjärjestäjänä, Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle sijoittautuneen matkanjärjestäjän
matkanvälittäjänä vai yhdistetyn matkajärjestelyn hankkimista edesauttavana tahona;
5) tieto siitä, tarjoaako elinkeinonharjoittaja lentokuljetuksia 1 §:n 2 momentin mukaisesti;
6) vakuuden antaja ja vastuumäärä;
►

Ilmoitukseen on liitettävä ote:
►
►
►

kaupparekisteristä tai muusta vastaavasta julkisesta rekisteristä,
selvitys rekisteröinnistä perittävän maksun suorittamisesta sekä
perusteltu selvitys toiminnasta vakuuden arvioimiseksi.
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Vakuuden määrä
►
►

►
►

Maksukyvyttömyysvakuus
KKV arvioi ja määrää maksukyvyttömyysvakuuden määrän kunkin elinkeinonharjoittajan kohdalla. Elinkeinonharjoittaja järjestää
määrätyn suuruisen maksukyvyttömyysvakuuden esim. rahoitus- tai vakuutuslaitokselta. Yleisesti ottaen voidaan arvioida
maksukyvyttömyysvakuuden markkinaehtoisen hankkimisen kustannuksen olevan noin 2 % vakuuden suuruudesta. Vakuuden
järjestämisen todellinen kustannus määräytyy kuitenkin kunkin elinkeinonharjoittajan taloudellisen tilanteen, rahoitus- tai
vakuutuslaitoksen kanssa vallitsevan asiakassuhteen, vakuuden määrän ja muiden olosuhteiden perusteella.
Maksukyvyttömyyssuojamaksu
Maksukyvyttömyyssuojamaksun suunnitellaan olevan 0,024 % matkapalveluyhdistelmien myyntiä koskevasta liikevaihdosta per vuosi.

Yrityksen matkapalveluyhdistelmien
myynti/liikevaihto €

9.10.2017

Maksukyvyttömyyssuojamaksu €/vuosi

63 000

15

535 000

128

3 000 000

722

12 000 000

2 900

171 000 000

41 000
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Vakuuden määrä
►
►

Valvontamaksu
Valvontamaksun suuruus perustuu KKV:n määräämään maksukyvyttömyysvakuuden määrään. Valvontamaksulle on seitsemän (7) eri
maksuluokkaa maksukyvyttömyysvakuuden suuruuteen perustuen. Valvontamaksun vähimmäismäärä on 405 euroa / vuosi
maksukyvyttömyysvakuuden suuruuden ollessa enintään 10.000 euroa. Valvontamaksun enimmäismäärä on 4.050 euroa / vuosi
maksukyvyttömyysvakuuden ollessa yli 10.000.000 euroa.

Vakuuden 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

Nykyinen valvontamaksu €

300

700

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

Uusi valvontamaksu €

405

945

1 350

2 025

2 700

3 375

4 050
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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
© 2017 Ernst & Young Oy.

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
EU:n yleinen tietosuojaasetus tuli voimaan
Toukokuu 2016

2016

Tietosuoja-asetuksen
soveltaminen alkaa
25.5.2018

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.
Oikeus tulla unohdetuksi, “right to be forgotten”
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Oikeus vastustaa profilointia

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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Laajennettu
soveltamisala

Rekisteröidyn
oikeudet

Tietosuojavastaava

Tietosuojaasetus
Privacy by
design

Osoitusvelvolllisuus

Tietoturvaloukkaus

GDPR – rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyn oikeuksia ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oikeus saada läpinäkyvää informaatiota
Rekisteröidyn oikeus saada pääsy tietoihin
Oikeus tietojen oikaisuun
Oikeus tulla unohdetuksi (‘right to be forgotten’)
(UUSI)
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Vastustamisoikeus
Automatisoidut yksittäispäätökset ja profilointi
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (UUSI)
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Suostumus
henkilötietojen
käsittelyyn

Vapaaehtoinen, selkeä, nimenomainen ja informoitu – jotta
suostumus on mahdollista osoittaa myös kirjallisesti.

Tieto käsittelystä

Kehdosta hautaan – yksityishenkilöä tulee informoida kaikesta
hänen henkilötietojensa käsittelystä ja siitä, mistä tietoa haetaan.

Käsittelyn korjaus
ja rajoitus

Oikeus vastustaa omien henkilötietojensa käsittelyä sekä vaatia
oikaisua ja käsittelyn rajoittamista.

Oikeus tulla
unohdetuksi

Henkilötietojen poistaminen, kun tiedon käsittelyn jatkamiselle ei
ole enää oikeutettua perustetta.

Tietojen siirto
järjestelmästä
toiseen

Yksityishenkilön oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka
hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä ja koneellisesti
luettavassa muodossa.

Läpinäkyvyys ja
tiedon saanti

Läpinäkyvyys ja tiedon saanti kaikista henkilöä koskevista,
säästetyistä tiedoista.

Sopimusvastuista
►

Tietosuoja-asetus selkeyttää sopimusketjujen hallintaa ja tuo rekisterinpitäjälle keinoja
valvoa henkilötietojen liikkumista sopimusketjuissa.
►

►

►

Asetus sallii rekisterinpitäjän käyttää ainoastaan sellaisia käsittelijöitä, jotka toteuttavat riittävät
suojaustoimenpiteet sekä täyttävät asetuksen vaatimukset.
Käsittelijä ei saa käyttää toisen käsittelijän palveluksia ilman rekisterinpitäjän kirjallista
ennakkolupaa ja informoitava rekisterinpitäjää kaikista muutoksista.

Rekisterinpitäjän on määriteltävä alihankintaa koskevat sopimusehdot tarkasti.
►

Ehtojen avulla rekisterinpitäjä voi
►
►
►

►

Rajoittaa käsittelijän oikeutta käyttää alihankkijoita
Velvoittaa käsittelijä ilmoittamaan kaikista alihankkijoissa tapahtuvista muutoksista
Velvoitteiden laiminlyöminen voidaan katsoa sopimusrikkomukseksi

Myös käsittelijän on syytä kiinnittää huomiota alihankintaa koskeviin sopimusehtoihin.
►

Käsittelijän vastuu tulee rajata niin, että käsittelijä vastaa ainoastaan niistä tietosuojavelvoitteista, jotka
koskevat sitä käsittelijän roolissa.
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Sopimusvastuista
►

Rekisterinpitäjä on aina lähtökohtaisesti ensisijaisessa vastuussa henkilötiedoista
suhteessa rekisteröityihin ja tietosuojaviranomaisiin
►
►

►

Sopimusehdoilla vastuuta on mahdollista kuitenkin siirtää sopimusosapuolelle / käsittelijälle
Rekisterinpitäjän vastuulla on huolehtia siitä, että tietosuojavaatimukset on huomioitu
asianmukaisesti sopimusehdoissa.

Erityisesti on kiinnitettävä huomiota seuraaviin sopimusehtoihin:
1. Asetuksen mukainen minimisisältö (pakolliset ehdot: henkilötietojen (i) käsittelyn kohde ja kesto, (ii) käsittelyn
luonne ja tarkoitus sekä (iii) henkilötietojen tyyppi ja rekisteröityjen ryhmät)
2. Alihankinta
3. Salassapitovelvollisuus
4. Ilmoitusvelvollisuus tietoturvaloukkauksista
5. Velvollisuus avustaa rekisterinpitäjää rekisteröityjen oikeuksien varmistamisessa
6. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset
7. Tietoturva
8. Tietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle koskevat ehdot
9. Henkilötietojen käsittelyohjeet
10. Varautuminen käsittelyperusteen päättymiseen
11. Dokumentointivelvollisuus
12. Auditointioikeus
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GDPR – 12 kysymystä?
Tiedon kartoitus, sääntöjen
noudattaminen, dokumentointi,
prosessit
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Tiedon kulun
kartoitus

Tee kartoitus tiedoista, jotka organisaatiolla on hallussaan ja joita
käsitellään sekä siitä, minne tiedot on fyysisesti paikallistettu.

Mikä on
käsittelyn
tarkoitus?

Onko tiedon käsittely tarpeellista, objektiivista ja oikeassa suhteessa
sen tarkoitukseen nähden?

Toimintaperiaatteet
henkilötietojen
käsittelyssä

Onko yhtiöllä dokumentoituja toimintaperiaatteita ja sisäisiä ohjeita
henkilötietojen käsittelyä varten?

Turvallisuuden ja
tietoturvan
vaatimus

Varmista, että tiedot ovat saatavilla ainoastaan heille, jotka
ehdottomasti niitä tarvitsevat; perusteettoman pääsyn estäminen ja
turvaaminen, palomuurit, mahdollisuus huomata ja estää
mahdolliset, tulevat rikokset.

Tietoturvaloukkaus

Sisäiset ohjeet ja prosessit, miten tietoturvaloukkauksia käsitellään
ja miten niistä ilmoitetaan – huomioi tiukka 72 tunnin määräaika.

Tietoisuus,
tarkastukset ja
sisäinen
kontrollointi

Varmista, että organisaatio on jatkuvasti tietoinen voimassaolevista
säännöistä sekä siitä, miten henkilötietoja tulee käsitellä; jatkuva
valvonta ja kontrollointi.

GDPR – 12 kysymystä?
Tiedon kartoitus, sääntöjen
noudattaminen, dokumentointi,
prosessit

Osoitusvelvollisuus
Sopimus
yhteistyökumppaneiden
kanssa
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Dokumentoidaanko käsiteltyjä tietoja? Mikä on käsittelyn tarkoitus?
Onko heitä, joita asia koskee, informoitu? Onko olemassa sisäisiä
käytäntöjä ja prosesseja? Mitä järjestelmiä käytetään?

Onko ulkoisten palveluntoimittajien kanssa tehty kirjalliset ja
voimassaolevat sopimukset henkilötietojen käsittelystä?

Tiedonsiirto
kolmansiin
maihin

Onko teillä pätevät, oikeudelliset perusteet tehdä ei-turvattuja
tiedonsiirtoja kolmansiin maihin (EU:n ulkopuolelle)?

PIA

Oletteko tehneet arvioinnin siitä, miten teidän henkilötietojen
käsittelytavat vaikuttavat yksityishenkilöihin (Privacy Impact
Assessment)?

«Privacy by
Design and
Default»?

Onko riittävä tietosuoja ja -turva toteutettu/ohjelmoitu ITjärjestelmiin?

Tietosuoja
vastaava

Onko DPO:n nimittäminen teille pakollinen vaatimus?

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

Yrityksen tietosuojan nykytilan arviointi
NYKYTILAN
ARVIOINTI

GAP- &
RISKIANALYYSI

KEHITYSSUUNNITELMA

Henkilötietokartoitus

Keskeisten puutteiden ja
heikkouksien tunnistaminen

Konkreettiset toimenpiteet
puutteiden korjaamiseksi

Henkilötietojen siirrot ETAalueen ulkopuolelle

Liiketoiminnan kannalta
kriittisten osa-alueiden
tunnistaminen

Toimenpiteiden aikataulutus
ja priorisointi

Tietosuojan hallinnointi

Riskianalyysi

Henkilötietovirrat

Vastuiden määrittely

Ohjeistukset
Dokumentaatio

Resursointi
Puutteiden priorisointi
riskianalyysin perusteella

Tiedottaminen

Ulkopuoliset käsittelijät
Sopimukset

LOPPUTULOS:
Selkeä kokonaiskuva yrityksen
tietosuojan nykytilasta
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LOPPUTULOS:

LOPPUTULOS:

Selkeä käsitys riskeistä ja puutteista
suhteessa tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin

Kehityssuunnitelma, joka sisältää
konkreettiset toimenpiteet tietosuojaasetuksen vaatimusten täyttämiseksi

KEHITYSSUUNNITELMAN
TOTEUTTAMINEN

TIETOSUOJAN
YLLÄPITÄMINEN JA
KEHITTÄMINEN

Käytännön havaintoja tietosuojasta
Findings from the Privacy Goverance Report 2016 (IAAP & EY)
►
80% yrityksestä tunnisti kuuluvansa tietosuoja-asetuksen sääntelyn piiriin
►
Tietosuoja-asetuksen velvoitteista kolme osa-aluetta koettiin yrityksissä kaikkein vaikeimmaksi
►
►
►

►

Oikeus tulla unohdetuksi
Oikeus tietojen siirtämiseen
Nimenomaisen suostumuksen kerääminen

Yleisimmät toimenpiteet tietosuoja-asetukseen valmistautumisessa olivat
►
►
►

Koulutukseen panostaminen
Uuden tietosuojaorganisaation luominen
Uusien siirtomekanismien käyttöönottaminen

Yrityksissä:
►
ei tiedetä kovin hyvin, mitä kaikkia henkilötietoja kerätään, missä tiedot sijaitsevat tai mihin tietoja siirretään
►
kuka on vastuussa henkilötietojen käsittelystä
►
onko yrityksellä velvollisuutta nimittää tietosuojavastaava
►
miten rekisteröidyn oikeudet käytännössä toteutetaan
►
sopimusten tietosuojaa koskevat ehdot ovat puutteellisia
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työ- ja liike-elämää sekä toimivampaa maailmaa asiakkaillemme, omalle
henkilöstöllemme ja yhteisöille, joissa toimimme. Lisätietoja löydät internetistä
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