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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 matkapakettidirektiivin edellyttämiä lainsäädäntömuutoksia
Oikeusministeriön asettama työryhmä on valmistellut valmismatkalakiin tehtäviä uudistuksia ja
mietintö on julkistettu 18.4.2017
Työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä valmistelee muutokset valmismatkaliikkeistä
annettuun lakiin maksukyvyttömyyssuojan uudistusten osalta
Uusi laki matkapalveluyhdistelmistä
Uusi laki matkapalveluyhdistelmien tarjoajista
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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 laajenee – kattaa myös aineettomat vahingot kuten
mielipahakorvauksen
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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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Miten matkapaketti muodostuu?
1)

Elinkeinonharjoittaja yhdistää matkapalvelut joko omasta aloitteestaan
taikka matkustajan pyynnöstä tai tämän valinnan mukaisesti ennen kuin
kaikki palvelut kattava sopimus tehdään

Jatkossa myös erilliset sopimukset yksittäisten matkapalvelun tarjoajien
kanssa voivat muodostaa matkapaketin:
1)
2)
3)
4)

5)
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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)
22.5.2017

Matkailutoimiala digitaalisessa murroksessa, EY

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

►

►

►

►

EU:n yleinen tietosuoja-asetus tuli voimaan
24.5.2016 ja sen soveltaminen alkaa 25.5.2018
Siirtymäaikaa jäljellä enää yksi vuosi
Oikeusministeriön asettama työryhmä
valmistelee kansalliset lainsäädäntömuutokset ja
työryhmän mietinnön pitäisi valmistua 31.5.2017
mennessä
Työryhmä jatkaa vielä erityislainsäädäntöön
tarvittavien muutosten valmistelua
Nykyinen henkilötietolaki on tarkoitus korvata
tietosuoja-asetusta täydentävällä yleislailla
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Tietosuojauudistuksen keskeiset muutokset
►
►

►
►

►
►
►

Rekisteröidyille uusia oikeuksia
Rekisterinpitäjille ja henkilötietojen
käsittelijöille enemmän velvollisuuksia
Osoitusvelvollisuus
Sisäänrakennettu ja oletusarvoinen
tietosuoja
Tietosuojavastaava
Vaikutustenarvioinnit
Tietoturvaloukkauksista ilmoittaminen
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Viranomaisille laajempia valtuuksia
Hallinnolliset seuraamukset ja sakot (jopa 20
milj. euroa tai 4 % liikevaihdosta)
Yhtenäinen tietosuojalainsäädäntö EU:n
alueella
Muutoksia sopimuskäytäntöihin

Tietosuoja-asetukseen varautuminen
► Arvioidaan elinkeinonharjoittajan
nykyiset henkilötietojen käsittelyja tietosuojakäytännöt
► Kartoitetaan henkilötiedot ja
tietovirrat

► Tunnistetaan henkilötietoja
käsittelevät ulkopuoliset tahot
► Tarkistetaan sopimusten
tietosuojaa koskevat ehdot

23.5.2017

► Laaditaan konkreettinen
kehityssuunnitelma havaittujen
puutteiden ja riskien
korjaamiseksi

► Arvioidaan henkilötietojen
käsittelyyn liittyvää riskit

► Aikataulutetaan toimenpiteet
prioriteettien mukaisesti

► Priorisoidaan puutteet
kiireellisyyden ja riskitason
perusteella

► Seurataan ja varmistetaan
toimenpiteiden toteutuminen
► Ylläpidetään ja kehitetään
tietosuojaa aktiivisesti

1.
Tietosuojan nykytilan
arviointi
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► Tunnistetaan keskeisimmät
puutteet ja riskit suhteessa
tulevan tietosuoja-asetuksen
vaatimuksiin

Presentation title

2.
Puutteiden ja riskien
tunnistaminen

3.
Kehityssuunnitelman
laatiminen

Arvonlisäverotus
►

►

►

Tällä hetkellä ei ole tiedossa
arvonlisäverolakiin liittyvää kansallista
lakimuutosehdotusta
matkapakettiuudistuksen johdosta
Myöskään Verohallinto ei ole tiedottanut,
valmisteleeko se muutosta
matkatoimistopalvelujen
marginaaliverotusmenettely – ohjeeseen
Matkanjärjestäjän käsite arvonlisäverolaissa
voi muuttua joltain osin
►
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►

►

►

►

Mikäli myyjä on arvonlisäverolaissa tarkoitettu
matkanjärjestäjä, myyjän pitää soveltaa
matkatoimistopalvelujen
marginaaliverotusmenettelyä
matkatoimistopalveluiden myyntiin.

22.5.2017

Matkapaketti voi jatkossa muodostua
yksittäisistä matkapalveluista useampien
palveluntarjoajien kanssa
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Arvonlisäverotuksessa lähtökohtana on, että
jokaisen elinkeinonharjoittajan omat myynnit
arvioidaan omanaan
Matkapakettimääritelmä voi laajentaa
huomattavasti marginaaliverotusmenettelyn
soveltamisalaa.

Verohallinto ei ole tiedottanut, valmisteleeko
se muutosta matkatoimistopalvelujen
marginaaliverotusmenettely – ohjeeseen
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ey.com.
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