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KÄYTETYT LAIT JA SANASTO 

 

Käytetyt lait 

 

Laki matkapalveluyhdistelmistä 901/2017  

 

Laki valmismatkaliikkeestä  939/2008 

 

Valmismatkalaki   1079/1994 

 

Sanasto 

 

Elinkeinonharjoittaja  Luonnollinen henkilö tai yksityinen tai julkinen 
oikeushenkilö, joka toimii elinkeinon- tai amma-
tinharjoittamisen tarkoituksessa näiden lakien 
soveltamisalaan kuuluvien sopimusten parissa.  
(laki matkapalveluyhdistelmistä (901(2017) 5§) 

 

Matkanjärjestäjä  Lakien soveltamisalaan kuuluvien matkojen 
suunnittelija tai toteuttaja, joka tarjoaa niitä joko 
itse tai muun elinkeinonharjoittajan välityksellä.  
Matkapalveluyhdistelmälaissa matkanjärjestäjä 
voi toimia myös toisen elinkeinonharjoittajan 
kanssa tai se voi olla elinkeinonharjoittaja, joka 
toimittaa matkustajan tiedot toiselle elinkeinon-
harjoittajalle verkkovarausmenettelyjä käyttäen. 
(Valmismatkalaki (1079/1994) §3 ja laki matka-
palveluyhdistelmistä 5§) 

 

Matkanvälittäjä  Elinkeinonharjoittaja, joka myy tai muuten välit-
tää matkanjärjestäjän yhdistelemiä - näiden la-
kien soveltumisalaan kuuluvia - sopimuksia. 



(Laki matkapalveluyhdistelmistä 5§ ja Valmis-
matkalaki 3§) 

 

Matkustaja  Henkilö, joka on tehnyt tai haluaa tehdä elinkei-
nonharjoittajan kanssa valmismatkalain tai mat-
kapalveluyhdistelmälain soveltamisalaan kuulu-
van sopimuksen, tai henkilö, jolla on oikeus 
matkustaa tällaisen sopimuksen perusteella. 
(Laki matkapalveluyhdistelmistä 5§ ja Valmis-
matkalaki 3§) 

 

Tietojen antaminen pysyvällä tavalla Tiedot annetaan henkilökohtaisesti tai sähköi-
sesti, joko kirjallisesti tai muulla tavalla niin että 
vastaanottaja voi tallentaa ne muuttumatto-
mana ja toisintaa ne tarvittaessa. (Laki matka-
palveluyhdistelmistä 5§)    
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1 JOHDANTO 

Vuonna 2015 matkailuun käytettiin Suomessa lähes 14 miljardia euroa ja matkailuala 

työllisti 140 000 työntekijää 28 000 yrityksessä1. Kyseessä on siis merkittävä ala Suo-

messa. Uusi matkapalvelupaketteja koskeva EU-direktiivi hyväksyttiin marraskuussa 

2015 ja sen mukainen laki matkapalveluyhdistelmistä tuli voimaan heinäkuussa 2018. 

Lain muutosten käsittely tässä vaiheessa on siis hyvinkin ajankohtainen ja aihe merkit-

tävä, koska matkailu niin Suomessa kuin Suomen ulkopuolellakin on suosittua. 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on käydä läpi kattavasti valmismatkalain ja uuden lain matka-

palveluyhdistelmistä säädökset. Opinnäytetyössä pyritään vertailemaan lakeja ja tuo-

maan esille niiden samankaltaisuudet ja eroavaisuudet erityisesti matkustajan eli kulut-

tajan näkökulmasta. Matkapalveluyhdistelmälain johdosta aiheen piiriin lukeutuu entistä 

enemmän erilaisia sopimuksia, joten sekä matkustajan että matkanjärjestäjän olisi hyvä 

tietää mitkä asiat muuttuvat ja mitkä pysyvät ennallaan.  

 

Matkailua koskeva ala on suuri, joten alalla kehitellyt yleiset vakioehdot ovat olennainen 

osa, joten niitä on haluttu käyttää tämän opinnäytetyön tietopohjassa. Lähdeaineistona 

tässä opinnäytetyössä käytetään vakioehtojen lisäksi ajantasaista lainsäädäntöä, kulut-

tajariitalautakunnan ja korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä olleita oikeustapauk-

sia sekä eräitä lehtijuttuja, joissa arvioidaan lakimuutoksen vaikutuksia kuluttajaan. 

                                                
1 Työ ja elinkeinoministeriö. Visit Finland. Matkailun infograafi 2016. 06/2017 
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2 YLEISTÄ SOPIMUKSISTA 

 

2.1 Lain soveltaminen 

Valmismatkalaki on ollut voimassa vuodesta 1995 (valmismatkalaki (1079/1994) 26§ 1 

momentti) ja sitä sovelletaan vielä ennen 1.7.2018 tehtyihin sopimuksiin. Heinäkuun en-

simmäisen jälkeen tehtyihin sopimuksiin sovelletaan uutta lakia matkapalveluyhdistel-

mistä. Molempien lakien säädökset ovat pakottavia ja sopimusehdot, jotka poikkeavat 

näiden lakien säännöksistä matkustajan vahingoksi ovat mitättömiä. (Valmismatkalaki 

4§ ja laki matkapalveluyhdistelmistä (901/2017) 6§) 

 

Valmismatkalaki, jota sovelletaan enää ennen 1.7.2018 tehtyihin sopimuksiin, määrittää 

valmismatkan etukäteen järjestettynä palveluiden yhdistelmänä, jonka palveluita tarjo-

taan yhdistettyyn hintaan samaa matkaa varten. Tällaiseen yhdistelmään tulee kuulua 

vähintään majoitus ja kuljetus tai majoitus tai kuljetus sekä jokin muu kokonaisuuden 

kannalta oleellinen matkapalvelus. Edellä mainittuna majoituksena ei kuitenkaan pidetä 

majoitusta kulkuvälineessä, joka liittyy kuljetukseen. Oleellisina matkapalveluksina ei 

taasen pidetä kuljetukseen tai majoitukseen liittyviä oheispalveluja, jotka eivät merkittä-

västi vaikuta matkan hintaan ja kokonaisuuden sisältöön, esimerkiksi ruokailu-, ajan-

vietto- ja kokouspalveluita. Etukäteen järjestetty tarkoittaa sitä, että joko matkanjärjestäjä 

kokoaa matkapalveluiden yhdistelmän etukäteen tai sopimuksen tekemisen aikana, 

omasta aloitteestaan tai matkustajan toiveiden mukaisesti. Jos matkustaja valitsee osat 

itse erikseen saatavilla olevista osista, ei yhdistelmää pidetä etukäteen järjestettynä val-

mismatkana eikä siis tämän lain mukaisena valmismatkana, vaikka osat valittaisiin elin-

keinonharjoittajan esittelemistä vaihtoehdosta tai varaus suoritettaisiin käyttäen hyväksi 

elinkeinonharjoittajan tarjoamaa varausjärjestelmää. Valmismatkalain mukaisen yhdis-

telmän tulee olla tarjottu yhdistettyyn hintaan niin, että osia ei saa ostettua erikseen sa-

malla hinnalla kuin yhdistettynä, vaikka yhdistelmän osat hinnoiteltaisiinkin ja laskutet-

taisiin erikseen. (Valmismatkalaki 2§) 
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Matkapalveluyhdistelmiä koskevassa laissa valmismatkaa vastaavan matkapaketin 

määritelmä on laajentunut, jonka myötä lain piiriin kuuluu entistä enemmän sopimuksia. 

Matkapakettina pidetään kahden tai useamman erityyppisen matkapalvelun yhdistel-

mää, jotka voidaan, kuten valmismatkalainkin mukaan, koota matkustajan toiveiden mu-

kaan tai ne voivat olla elinkeinonharjoittajan suunnittelema kokonaisuus, kun osat ovat 

samaa matkaa varten. Yhdistelmäkokonaisuus valitaan ennen kuin kaikki palvelut kat-

tava sopimus on tehty. Matkapakettina voidaan pitää myös eri palvelun tarjoajien kanssa 

yksittäisistä matkapalveluista tehtäviä erillisisä sopimuksia silloin, kun palvelut ostetaan 

yhdestä myyntipisteestä ja ne valitaan ennen kuin matkustaja sitoutuu maksamaan ne 

tai kun palveluja markkinoidaan tai niistä veloitetaan yhteis- tai kokonaishinta. Matkapa-

ketiksi lasketaan erilliset sopimukset myös silloin, kun erillisiä palveluita markkinoidaan 

”matkapakettina” tai muulla vastaavalla nimikkeellä, kun elinkeinonharjoittaja on tehnyt 

matkustajan kanssa sopimuksen, jonka perusteella matkustajalla on oikeus valita halua-

mansa palvelut erityyppisten matkapalvelujen valikoimasta ja palvelut yhdistetään sopi-

mukseen tai silloin kun osat ostetaan eri elinkeinonharjoittajilta käyttämällä toisiinsa kyt-

kettyjä verkkovarausmenettelyjä, joissa matkustajan nimi, maksutiedot ja sähköposti-

osoite toimitetaan toiselta elinkeinonharjoittajalta toiselle ja toinen matkapalvelusopimus 

tehdään 24 tunnin kuluessa ensimmäisen matkapalveluvarauksen vahvistamisesta. 

(Laki matkapalveluyhdistelmistä pykälä 3 momentti 1)  

 

Laki matkapalveluyhdistelmistä on määritellyt myös lain soveltamisen piiriin kuuluvia pal-

veluita tarkemmin kuin valmismatkalaki. Matkapalveluina tarkoitetaan uuden lain mu-

kaan matkustajien kuljetusta sekä muussa kuin asumistarkoituksessa tarkoitettua majoi-

tusta, silloin kun se ei ole olennainen osa kuljetusta. Matkapalvelu voi olla myös auton 

tai muun moottoriajoneuvon taikka muun sellaisen vuokraaminen, josta valmismatka-

laissa ei ollut erillistä mainintaa. Matkapalveluna pidetään myös muita matkapalveluita, 

jotka eivät ole olennaisia osia edellä mainituista kuljetus-, majoitus- tai vuokrauspalve-

luista. Matkapakettina ei kuitenkaan pidetä kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon vuokraus-

palvelun yhdistämistä johonkin muuhun matkapalveluun silloin, kun matkapalvelut eivät 

muodosta merkittävää osaa yhdistelmän arvosta tai ole muuten olennainen osa yhdis-

telmää tai niitä ei ole markkinoitu sellaisina. Matkapakettia ei muodostu myöskään silloin, 

kun kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon vuokrauspalveluun yhdistettävät muut matkapal-

velut valitaan ja ostetaan vasta sen jälkeen, kun kuljetus-, majoitus- tai ajoneuvon 
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vuokrauspalvelun suorittaminen on jo alkanut.  (Laki matkapalveluyhdistelmistä 2§ ja 3§ 

momentti 2) 

 

Uutta lakia matkapalveluyhdistelmistä sovelletaan myös yhdistettyihin matkajärjestelyi-

hin, jota ei tunnettu valmismatkalain aikana. Yhdistetyllä matkajärjestelyllä tarkoitetaan 

vähintään kahta samaa matkaa varten hankittua erilaista matkapalvelua, jotka eivät 

muodosta matkapakettia ja joista matkustaja tekee erilliset sopimukset yksittäisten pal-

velun tarjoajien kanssa jos elinkeinonharjoittaja edesauttaa matkustajan suorittamaa 

kunkin erillistä valintaa tai maksamista yhden yhteydenoton aikana tai vähintään yhden 

täydentävän matkapalvelun ostamista toiselta elinkeinonharjoittajalta kohdennetusti ja 

jos toinen sopimus tehdään 24 tunnin kuluessa ensimmäisen matkapalveluvarauksen 

vahvistamisesta. Yhdistettynä matkajärjestelynä ei pidetä kuljetus-, majoitus- tai ajoneu-

vonvuokrauspalvelun ja muun matkapalvelun yhdistelmää, kun yhdistelmään kuuluvat 

muut matkapalvelut eivät muodosta merkittävää osaa yhdistelmän matkan arvosta tai 

eivät ole muutoin olennainen osa yhdistelmää taikka niitä ei ole markkinoitu sellaisina. 

(Laki matkapalveluyhdistelmistä pykälä 4) 

 

Sekä laissa matkapalveluyhdistelmistä että valmismatkalaissa vaaditaan lain sovelta-

miseksi sitä, että matka kestää yli 24 tuntia tai sisältää yöpymisen ja että elinkeinonhar-

joittaja, joka tarjoaa valmismatkapakettia tai matkapalveluyhdistelmää, toimii muutoin 

kuin satunnaisesti ja saa toiminnastaan vastikkeita. Matkapalveluyhdistelmiä koske-

vassa laissa rajataan soveltamisen piiristä vielä sopimukset, jotka ostetaan liikematkus-

tamista koskevan yleisen sopimuksen perusteella. (Valmismatkalaki 1§ ja laki matkapal-

veluyhdistelmistä 1§) 

 

Yleensä valmismatkalain soveltamisen piiriin eivät kuulu yleishyödylliset, voittoa tavoit-

telemattomat yhdistykset, mutta jos niiden toiminta on tarpeeksi suurta ja ammattimaista, 

voidaan yhdistystä pitää valmismatkalaissa tarkoitettuna elinkeinonharjoittajana, jolloin 

yhdistyksen tarjoamat matkat kuuluvat valmismatkalain piiriin. Korkein hallinto-oikeus to-

tesi vuonna 2013 päätöksessään, että vaihto-oppilastoimintaa harjoittavaa yhdistystä X 

pidetään tallaisena elinkeinonharjoittajana. Asia oli käsittelyssä ensin kuluttajavirastossa 

ja sitten hallinto-oikeudessa. Korkein hallinto-oikeus päätyi ratkaisussaan samaan 
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päätelmään kuin kuluttajavirasto ja hallinto-oikeuskin. Kyseisessä tapauksessa Kulutta-

javirasto oli kieltänyt X:ää tarjoamasta tai myymästä toistaiseksi vaihto-oppilasmatkoja, 

joiden katsottiin olevan valmismatkoja, sillä X ei ollut rekisteröitynyt valmismatkaliikkeistä 

pidettävään rekisteriin. Kuluttajavirasto asetti myös 10 000€ uhkasakon kiellon tehos-

teeksi. X on vaihto-oppilastoimintaa harjoittava aatteellinen yhdistys, jonka toiminta on 

voittoa tavoittelematonta. Korkein-hallinto oikeus katsoi kuitenkin ratkaisussaan, että 

X:llä on huomattavaa liikevaihtoa, vaihtoon lähetettyjen oppilaiden määrä on niin suuri ja 

maksettavien henkilöstökulujen määrän perusteella X:n toimintaa voidaan pitää ammat-

timaisena toimintana. Korkein hallinto-oikeus katsoi myös toiminnan olevan taloudelli-

seen tulokseen tähtäävää, koska vaihto-oppilasmatkoista perittävillä maksuilla pyritään 

kattamaan kaikki yhdistyksen toiminnan kulut. Kuluttajaviraston päätös jäi voimaan. 

(KHO:2013:118)  

 

Hallituksen esityksessä uudesta laista matkapalveluyhdistelmistä rajataan lain sovelta-

misen piiristä pois vaihto-oppilasmatkat eikä näin ollen niiden tarjoajia koskisi enää mat-

kanjärjestäjän velvollisuudet. 2   

 

2.2 Yleiset sopimusehdot 

Suomen matkatoimistoalan liitto ry ja kuluttaja-asiamies ovat neuvotelleet sekä valmis-

matkalain että lain matkapalveluyhdistelmistä pohjalta alaa koskevat yleiset sopimuseh-

dot. Yleiset valmismatkaehdot hyväksyttiin 30.6.2009 ja niitä sovelletaan ennen 1.7.2018 

tehtyihin sopimuksiin, kun taas yleisiä matkapakettiehtoja sovelletaan heinäkuun jälkeen 

tehtyihin sopimuksiin. Suomen matkatoimistoalan liiton jäsenten on käytettävä näitä va-

kioehtoja sopimuksissaan. Ehtojen soveltaminen edellyttää myös sitä, että matkat myy-

dään Suomessa tai järjestäjän toimipaikka on Suomessa.3 Ehtojen tarkoituksena on sel-

ventää ja täsmentää lain antamia minimiohjeistuksia ja ne on luotu helpottamaan kau-

pankäyntiä.4  Elinkeinonharjoittajan tulee ilmoittaa sopimusta tehtäessä, jos hän käyttää 

näitä yleisiä sopimusehtoja laatimissaan sopimuksissa. Näissä molemmissa 

                                                
2 Eduskunta. Hallituksen esitys 105.2017 yp.6.2  
3 Eduskunta, Hallituksen esitys HE 105/2017 vp. Luku 3 Yleiset valmismatkaehdot  
4 Marko Silen. 16.5.2017. Mitä ovat yleiset sopimusehdot (YSE:t) ja mistä niitä saa? Kauppaka-
mari.  



12 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Jantunen 

vakioehdoissa annetaan matkanjärjestäjälle oikeus täydentää näitä sopimusehtoja lisä-

ehdoilla. Nämä lisäehdot eivät kuitenkaan saa olla ristiriidassa yleisten sopimusehtojen 

kanssa matkustajan vahingoksi. Molempia ehtoja sovelletaan vain sopimuksiin, jotka 

myydään tai tarjotaan myytäväksi Suomessa.5 

2.3 Annettavat tiedot 

2.3.1 Matkustajan ja matkanjärjestäjän/-välittäjän välinen tiedonanto 

Vanhan lainsäädännön mukaan valmismatkasta mahdollisesti laadittavassa esitteessä 

tulee käydä ilmi esitteen voimassaoloajan, matkanjärjestäjän nimen ja yhteystietojen li-

säksi myös tiedot matkan hinnasta, hintaan sisältyvistä palveluista, erikseen perittävistä 

maksuista ja maksuehdoista, matkan kohteesta ja reiteistä, matkan kestosta ja paluu-

päivämääristä ja -paikoista, tiedot kuljetuksesta sekä majoituksesta, matkustusasiakir-

joista ja vakuutuksista sekä valmismatkaliikkeestä annetun lain mukaisesta vakuudesta. 

(Valmismatkalaki 6§) Sovellettavat ehdot tulee lisätä esitteeseen tai ne pitää olla muuten 

matkustajan saatavilla niin, että matkustaja voi tarvittaessa tallentaa ja toisintaa ne muut-

tumattomana. Mikäli ehdot ei ole esitteessä, tulee siellä kuitenkin mainita mitä ehtoja 

sovelletaan ja mistä ne löytyvät. (Valmismatkalaki 6§ a)  

 

Mikäli matkaesitettä ei laadita, eikä sitä näin ollen ole asiakkaan saatavilla, tulee nämä 

edellisessä kappaleessa mainitut esitteessä vaadittavat tiedot toimittaa asiakkaalle muu-

toin ennen sopimuksen päättämistä. Sopimusehdot ja tiedot valmismatkaliikkeen mukai-

sesta vakuudesta tulee toimittaa asiakkaalle kirjallisesti, sähköisesti tai muulla pysyvällä 

tavalla, paitsi silloin, jos ehtojen antaminen kirjallisina olisi kohtuuttoman hankalaa esi-

merkiksi lyhyen varoitusajan takia, jolloin tiedot ja ehdot tulee toimittaa jollain muulla so-

pivalla tavalla matkustajalle. (Valmismatkalaki 7§) Sopimusehdoissa on mainittava val-

mismatkalain mukaiset matkustajaa koskevat lain 10, 15 ja 18 pykälän mukaiset velvol-

lisuudet ja oikeudet sekä se, milloin sitova sopimus syntyy lain tai sopimusehtojen mu-

kaan. (Valmismatkalaki 6§ a) Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustajalle on 

                                                
5 Yleiset valmismatkaehdot 1.1 ja 1.2 ja yleiset matkapakettiehdot 1.1 ja 1.2 
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tarvittavien matkustusasiakirjojen lisäksi kerrottava, kuinka kauan niiden hankkiminen 

yleensä kestää.6   

 

Valmismatkalain mukaan esitteen tiedot ja muut ennakkoon ilmoitetut tiedot sitovat mat-

kanjärjestäjää, mutta näitä ehtoja ja tietoja saa kuitenkin muuttaa, jos matkanjärjestäjä 

on varannut siihen esitteessään tai muussa ilmoituksessaan oikeuden ja on ilmoittanut 

muutoksista matkustajalle selkeästi ennen sopimuksen päättämistä. Tietoja ja ehtoja saa 

muuttaa myös, jos muutoksista sovitaan myöhemmin. (Valmismatkalaki 6§ b)  

 

Matkanjärjestäjän on myös ilmoitettava valmismatkalain mukaan esimerkiksi matkan ai-

katauluista ja muista tarpeellisista tiedoista kuten ohjeista sairastumisen tai onnettomuu-

den varalta. Matkustajalle on myös huomautettava matkaan liittyvistä riskeistä ja tuotava 

ilmi matkustajan oma vastuu turvallisuudestaan ja siitä, että ulkomailla henkilöiden tur-

vallisuudesta vastaa useimmiten paikalliset viranomaiset. Mikäli matkanjärjestäjällä ei 

ole henkilökuntaa matkakohteessa, on matkanjärjestäjän ilmoitettava matkustajalle mat-

kanjärjestäjän tai -välittäjän paikallisen edustajan tai toimipaikan nimi ja yhteystiedot, joi-

den puoleen matkustaja voi apua tarvittaessa kääntyä. Mikäli tällaista edustajaa ei ole, 

tulee matkustajalle ilmoittaa mitä kautta saa muuten yhteyden tarvittaessa matkanjärjes-

täjään tai -välittäjään. Jos matkalle lähtee alaikäinen ilman huoltajaa, on matkanjärjestä-

jän annettava huoltajalle tiedot siitä, miten alaikäiseen tai hänestä matkakohteessa vas-

tuussa olevaan henkilöön saa tarvittaessa suoran yhteyden. (Valmismatkalaki 8§)  

 

Valmismatkan välittäjä vastaa annettavista tiedoista matkustajalle ja sopimuksen täyttä-

misestä kuin matkanjärjestäjä, paitsi silloin kun matkanjärjestäjällä on toimipaikka Suo-

messa ja matkustaja tietää tämän asian vaikutuksen hänen oikeuksiinsa sopimusta teh-

täessä. Jos matkustajan on tehtävä valmismatkalain mukainen ilmoitus jostakin asiasta, 

saa hän tehdä sen joko matkanjärjestäjälle tai -välittäjälle (Valmismatkalaki 5§)  

 

                                                
6 Yleiset valmismatkaehdot 2.6 
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Heinäkuun ensimmäisen päivän jälkeen tehtäviin uusiin sopimuksiin, tulee lain matka-

palveluyhdistelmistä seitsemännen pykälän mukaan matkanjärjestäjän ja matkanvälittä-

jän antaa matkustajalle vakiomuotoiset tiedot tämän lakiin perustuvista oikeuksista en-

nen sopimuksen tekemistä. Matkustajalle on annettava samalla myös tiedot matkanjär-

jestäjästä, matkanvälittäjästä, tarjottavien matkapalveluiden pääominaisuuksista, koko-

naishinta sekä mahdolliset lisäkustannukset, maksuehdot, vaadittu matkustajien vähim-

mäismäärä sekä seuraukset, jos matkustajia on liian vähän määräaikaan mennessä, 

matkustusasiakirjat, matkustajan oikeus peruuttaa sopimus ennen matkan alkua ja pa-

kollinen tai vapaaehtoinen matkavakuutus. Verkkopalveluissa, jossa toinen matkanjär-

jestäjä on siirtänyt matkustajan tiedot toiselle, tulee toisenkin matkanjärjestäjän antaa 

edellä mainitut tiedot tarjoamiensa matkapalveluiden osalta. Ennakkotiedot on annettava 

selkeästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi ja jos tiedot annetaan kirjallisesti, niiden tulee olla 

helposti luettavassa muodossa. Vakiomuotoiset tiedot tulee antaa lomakkeella paitsi, jos 

matkapalvelusopimus tehdään puhelimitse. Oikeusministeriön asetuksessa on tarkem-

mat säädökset annettavista tiedoista ja vakiotietolomakkeesta. (Laki matkapalveluyhdis-

telmistä 7§) Ennakkotiedot ovat sitovia ja niitä ei saa muuttaa, elleivät sopimusosapuolet 

nimenomaisesti toisin sovi. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 8§) Matkustaja ei ole velvol-

linen maksamaan ennakkotiedoissa olevia lisäkustannuksia, jos hänelle ei ole annettu 

niistä tietoa ennen matkasopimuksen tekemistä. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 42§) 

Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustajalle on annettava yleisten passi- ja vii-

sumimääräysten lisäksi tietoa siitä, kuinka kauan viisuminhakemisaika yleisesti on.7 

 

Matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkustajalle on toimitettava jäljennös sopimuk-

sesta tai sopimusvahvistus pysyvällä tavalla matkapakettisopimusta tehtäessä tai ilman 

aiheetonta viivästystä sopimuksen tekemisen jälkeen. Tässä asiakirjassa on mainittava 

ennakkotiedot (pykälästä 7), matkanjärjestäjän hyväksymät matkustajan erityiset toiveet, 

muut sopimusehdot, matkanjärjestäjän vastuut ja velvollisuudet sekä matkustajan oikeu-

det ja tarvittava opastus ja yhteystiedot oikeuksien käyttämiseksi. Jos sopimus on tehty 

molempien osapuolten läsnä ollessa, on matkustajalla oikeus pyytää jäljennös tai vah-

vistus paperisena. Paperinen tai muulla pysyvällä tavalla toteutettu vahvistus tai jäljen-

nös on annettava myös, jos kyseessä on kuluttajasuojalain 6 luvun 6§ tarkoitetusta koti-

myyntisopimuksesta. Verkkovarausmenettelyä käytettäessä matkanjärjestäjän on an-

nettava viipymättä tiedot matkustajalle matkanjärjestäjän hyväksymistä matkustajan 

                                                
7 Yleiset matkapakettiehdot 2.3 
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erityisistä toiveista, matkanjärjestäjän vastuista ja oikeuksista sekä matkustajan oikeuk-

sista sekä tarvittavista yhteystiedoista ja opastuksista oikeuksien käyttämiseen, heti sen 

jälkeen, kun matkanjärjestäjä on saanut tiedon toiselta elinkeinonharjoittajalta matkapa-

ketin syntymästä.  (Laki matkapalveluyhdistelmistä 10§)  

 

Mikäli kyse on matkapalveluyhdistelmälain mukaisesta yhdistetystä matkanjärjestelystä, 

tulee matkustajalle ilmoittaa, ettei matkustajalla ole tällöin samoja laissa määrättyjä oi-

keuksia, jotka liittyvät matkapaketteihin, sillä jokainen matkapalvelun tarjoaja vastaa vain 

oman palvelunsa suorituksesta. Matkustajalla on turvanaan kuitenkin laissa säädetty 

maksukyvyttömyyssuoja. Nämä edellä mainitut asiat tulee ilmoittaa matkustajalle selke-

ästi, ymmärrettävästi ja näkyvästi ennen kuin matkustaja sitoutuu yhdistettyä matkajär-

jestelyä koskevaan sopimuksen. Jos elinkeinonharjoittajalla on käytössään vakiotieto-

lomake, on tietojen antamiseen käytettävä sitä. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 36§) 

 

Yleisten valmismatkaehtojen ja yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustajan on 

annettava matkanjärjestäjälle yhteystiedot, joista matkanjärjestäjä tavoittaa matkustajan 

matkan aikana ja sitä ennen. 8 

 

OIKEUSMINISTERIÖN ASETUS 

 

Oikeusministeriön asetuksessa matkustajalle annettavista tiedoista matkapalveluyhdis-

telmistä kerrotaan paremmin lain matkapalveluyhdistelmistä mukaisista annettavista tie-

doista ja vakiotietolomakkeesta. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 7§ 3 momentti) 

Asetuksen mukaisesti ennen matkapaketin tekemistä matkustajalle on annettava vakio-

muotoisset tiedot (vakiotietolomake) tämän lakiin perustuvista oikeuksista sekä matkan-

järjestäjän/-välittäjän tiedot eli toiminimi, maantieteellinen osoite, puhelinnumero sekä 

sähköpostiosoite. Lisäksi matkustajalle tulee antaa tiedot matkakohteesta tai -kohteista, 

matkareitistä ja oleskeluajoista, päivämäärät, majoituksesta ja matkaan kuuluvien yöpy-

misten lukumäärästä. Kuljetusvälineistä, niiden luonteesta ja luokasta sekä lähtö ja 

                                                
8 Yleiset valmismatkaehdot 2.9.4 ja Yleiset matkapakettiehdot 2.6.4 
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paluupaikoista kuin myös lähtö ja paluu ajoista sekä pysähdysten paikasta ja kestosta 

sekä kuljetusyhteyksistä tulee informoida matkustajaa. Matkustajalle on annettava tiedot 

myös majoituksen sijainnista, ateriasuunnitelmasta, pakettiin kuuluvista tutustumiskäyn-

neistä, retkistä ja muista palveluista, mahdollisen ryhmän koosta ja palvelujen suoritta-

miskielestä. Matkustajalle on kerrottava, soveltuuko matka liikuntarajoitteiselle henkilölle 

tai matkustajan pyynnöstä täsmälliset tiedot matkan tai palvelun soveltuvuudesta mat-

kustajan tarpeisiin. Matkustajalle tulee asetuksen mukaan antaa tiedot matkan kokonais-

kustannuksista lisämaksuineen ja tiedot maksujärjestelyistä, kuten etumaksun määrä ja 

aikataulu loppumatkan maksamiselle tai vakuus joka matkustajan on annettava sekä tie-

dot peruutusmaksusta, jos asiakas haluaa peruuttaa matkan ennen sen alkua. Ennen 

matkaa on annettava tietoa myös matkalle vaadittavasta osallistujien vähimmäismää-

rästä ja määräaika matkan peruuttamiselle, jos vähimmäismäärä ei täyty. Yleiset tiedot 

kohdemaahan tarvittavista passista ja viisumista sekä niiden yleisetä hankkimisajasta 

kuin myös valinnaisista tai pakollisista vakuutuksista sopimuksen purkamisesta johtuvien 

kustannusten korvaamiseksi tulee kertoa matkustajalle ennen matkaa.9 

 

Matkasopimuksessa tai sopimusvahvistuksessa taasen on mainittava oikeusministeriön 

asetuksen mukaan edellä mainitut ennen sopimusta annettavat tiedot sekä matkustajan 

erityiset toiveet, jotka matkanjärjestäjä on hyväksynyt sekä tiedot oikeudesta luovuttaa 

sopimus toiselle henkilölle. Sopimuksessa/vahvistuksessa on mainittava myös muut 

mahdolliset sopimusehdot ja tieto matkanjärjestäjän vastuusta suorittaa sopimukseen 

sisältyvät matkapalvelut sekä vastuu avustaa matkustajaa vaikeuksissa. Matkustajalle 

on myös kerrottava yhteystiedot, joiden avulla matkustaja saa otettua yhteyttä matkan-

järjestäjään ja jos matkustaja on alaikäinen, tulee antaa tiedot, miten häneen tai hänestä 

vastuussa olevaan henkilöön saa tarvittaessa yhteyden. Matkustajalle on kerrottava so-

pimuksessa/vahvistuksessa, että matkustajan on ilmoitettava virhetilanteesta viivytyk-

settä. Matkustajalle on kerrottava myös maksukyvyttömyyssuojasta vastaavan tahon yh-

teystiedot ja matkustajan käytettävissä olevista sisäisistä valitusten käsittelymenette-

lyistä sekä vähintään yhdestä riidanratkaisuelimestä, jossa kuluttajariitoja ratkaistaan. 10 

   

                                                
9 Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista. 
181/2018 1§ 
10 Oikeusministeriön asetus matkustajalle matkapalveluyhdistelmistä annettavista tiedoista. 
181/2018 2§ 
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2.3.2 Tiedonanto elinkeinonharjoittajalta toiselle elinkeinonharjoittajalle 

Vanhassa valmismatkalaissa ei tunnettu vielä tilannetta, jossa matkustaja ostaisi palve-

lut verkkovarausjärjestelmää käyttäen useammalta elinkeinonharjoittajalta kuten laissa 

matkapalveluyhdistelmistä. Uudessa laissa on siis lisätty tiedonantovelvollisuus elinkei-

nonharjoittajalta toiselle elinkeinonharjoittajalle.   Elinkeinonharjoittaja, joka on verkko-

varausmenetelmää käyttäen saanut matkustajan tiedot toiselta matkanjärjestäjältä, on 

ilmoitettava tälle sopimuksesta, jonka on tehnyt matkustajan kanssa ja jonka johdosta 

syntyy matkapaketti. Elinkeinonharjoittajan on annettava matkanjärjestäjälle tarvittavat 

tiedot, jotta tämä voi täyttää velvollisuutensa matkanjärjestäjänä. (Laki matkapalveluyh-

distelmistä 11§) 

 

Mikäli kyseessä on yhdistetty matkajärjestely, tulee sen elinkeinonharjoittajan, jonka toi-

mesta yhdistetty matkajärjestely on syntynyt, ilmoittaa sopimuksen syntymisestä toiselle 

elinkeinonharjoittajalle, joka on edesauttanut yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä.  

(Laki matkapalveluyhdistelmistä 37§) 
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3 VELVOLLISUUDET JA SOPIMUSRIKKOMUKSET 

3.1 Matkustajan velvollisuudet 

 

Vanhassa valmismatkalaissa tai uudessa matkapalveluyhdistelmiä koskevassa laissa ei 

ole kirjattu selkeästi matkustajan varsinaisia velvollisuuksia kuten matkanjärjestäjän, jo-

ten yleisissä valmismatkaehdoissa ja matkapakettiehdoissa on täydennetty matkustajan 

velvollisuuksia lakiin verrattuna. Ehtojen mukaan matkustaja vastaa itse matkalla tarvit-

semistaan asiakirjoista, kuten passista ja viisumista, matkanjärjestäjän antamien ohjei-

den mukaan. Matkustaja vastaa myös asiakirjojen ja lentolippujen yms. vastaavuudesta 

toisiinsa ja oikeellisuudesta. Matkustajan pitää tarkistaa kuljetusaikataulut ja huolehtia 

omista vapaaehtoisista vakuutuksista, joita tarvitsee matkan aikana. Jos matkanjärjes-

täjä on antanut vaadittavat tiedot matkustajalle, ei sen tarvitse korvata vahinkoa, joka 

syntyy matkan estymisestä asiakirjojen puutteellisuuden tai virheellisyyden takia.11 

 

Matkan aikana matkustajan on yleisten valmismatkaehtojen sekä yleisten matkapaket-

tiehtojen mukaan noudatettava viranomaisten sekä matkanjärjestäjän ja -välittäjän tai 

sen edustajan antamia ohjeita ja määräyksiä. Matkustajan tulee noudattaa järjestys-

sääntöjä hotelleissa ja kulkuvälineissä, eikä hän saa häiritä käytöksellään muita matkus-

tajia. Jos matkustaja laiminlyö velvollisuuksiaan, hänet voidaan poistaa matkalta tai 

häntä ei päästetä matkalle mukaan, jolloin matkustaja itse vastaa kaikista kotimatkan 

kuluista eikä hänellä ole oikeutta maksunpalautukseen. Matkustaja vastaa vahingoista, 

jotka hän aiheuttaa matkanjärjestäjälle tai kolmansille osapuolille tahallisella tai varomat-

tomalla käytöksellään esimerkiksi häiriköimällä muita matkustajia tai muuten laimin-

lyömällä edellä mainittuja velvollisuuksiaan.12 

 

Uusissa yleisissä matkapakettiehdoissa mainitaan myös matkustajaryhmän edustajan 

velvollisuuksia. Edustajan tulee ehtojen mukaan toimittaa kaikki tarvittavat asiakirjat ja 

                                                
11 Yleiset valmismatkaehdot 2.6 ja Yleiset matkapakettiehdot 2.3 
12 Yleiset valmismatkaehdot 2.9.1, 2.9.2, 2.9.3 ja Yleiset matkapakettiehdot 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3 
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muut matkaa koskevat tiedot matkustajaryhmälle ja toisinpäin kaikki matkustajia koske-

vat tiedot ja asiakirjat matkanjärjestäjälle. Matkanjärjestäjä on täyttänyt tiedonantovelvol-

lisuutensa, kun tiedot on annettu matkustajaryhmän edustajalle, joten niitä ei matkanjär-

jestäjän tarvitse toimittaa jokaiselle osallistujalle erikseen. Muutokset matkaan saa tehdä 

matkustajaryhmän edustaja yksin tai yhdessä muutosta hakevan matkustajan kanssa. 

Ehtojen mukaan matkustaja ja matkustajaryhmän edustaja vastaavat oikeiden antami-

sesta ja ajoituksesta, joten matkanjärjestäjä ei vastaa vahingoista, joita virheelliset ja 

puutteelliset tiedot voivat aiheuttaa. Mikäli matkustaja käyttää matkapakettia tai sen osia 

muutoin kuin mistä on sopimuksen mukaan sovittu, voi hän joutua itse vastaamaan seu-

rauksista ja kustannuksista. Esimerkiksi, jos matkustaja jättää käyttämättä matkapaket-

tiin kuuluvaa kuljetuspalvelua, voivat jäljellä olevien matkapalveluiden käyttö rajoittua tai 

estyä kokonaan matkustajalla. 13 

 

3.2 Matkanjärjestäjän velvollisuudet 

Sekä valmismatkalain että matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain mukaan matkanjär-

jestäjällä on avustamisvelvollisuus. Avustamisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että jos mat-

kustaja joutuu matkan aikana pulaan, eli esimerkiksi sairastuu, joutuu onnettomuuteen 

tai rikoksen uhriksi, tulee matkanjärjestäjän auttaa matkustajaa viivytyksettä. Kyseinen 

apu voi olla esimerkiksi tiedon antamista sairaanhoitopalveluista tai viranomaispalve-

luista. Matkanjärjestäjä voi myös auttaa matkustajaa paluukuljetuksen tai muiden vaih-

toehtoisten matkajärjestelyjen toteuttamisessa. Matkapalveluyhdistelmälaissa avun 

muodoksi on mainittu myös mahdollisuuden tarjoaminen etäviestimen käyttöön. (valmis-

matkalaki 16§ ja laki matkapalveluyhdistelmistä 33§) 

 

Uuden matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkanjärjestäjä on oikeutettu saamaan 

kohtuullinen avun antamisesta aiheutuneita kustannuksia vastaava korvaus antamas-

taan avusta, jos matkustajan vaikeudet on aiheutuneet matkustajan huolimattomuudesta 

tai tahallisuudesta. Vanhassa valmismatkalaissa mainitaan avustamisvelvollisuus myös 

tilanteessa, kun matkanjärjestäjä peruuttaa matkan matkakohteessa ilmenneiden ylivoi-

maisten esteiden takia, jolloin asiakkaaseen kohdistuvia vahinkoja ja haittoja tulee 

                                                
13 Yleiset matkapakettiehdot 2.6.5, 2.6.6., 2.6.7 
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minimoida ja matkustajaa tulee avustaa peruuttamisesta aiheutuneiden tarpeellisten toi-

menpiteiden toteuttamisessa. (Valmismatkalaki 12§ 1 momentti ja 16§ ja laki matkapal-

veluyhdistelmistä 33§) Sekä yleisissä valmismatkaehdoissa että yleisissä matkapaket-

tiehdoissa mainitaan se, että matkustaja on itse vastuussa kaikista kustannuksista, joita 

sairastuminen, onnettomuuteen tai rikoksen uhriksi ym. tilanteeseen joutuminen matkus-

tajalle aiheuttaa. Näitä kustannuksia voivat olla esimerkiksi uusi kuljetus ja ylimääräiset 

yöpymiskustannukset. 14  

 

3.3 Matkanvälittäjän velvollisuudet 

Matkanvälittäjä vastaa sekä uuden että vanhan lainsäädännön mukaan matkan toteu-

tuksesta, virheestä ja vahingonkorvauksista kuten matkanjärjestäjä ja on näin ollen myös 

avustamisvelvollinen. Tarkennuksena matkanvälittäjä on uuden lain mukaan vastuussa 

silloin, kun matkanjärjestäjä, jonka matkapaketin matkanvälittäjä on tarjonnut matkusta-

jalle, on sijoittautunut Euroopan talousalueen ulkopuolelle ja jos matkanvälittäjä ei erik-

seen osoita, että matkanjärjestäjä itse täyttää matkapalveluyhdistelmiä koskevan lain 

neljännen luvun velvoitteet (esimerkiksi virhevastuu, vahingonkorvausvastuu yms.). 

(Laki matkapalveluyhdistelmistä 34§) Vanhan lain mukaan valmismatkan välittäjä ei ole 

vastuussa kuten matkanjärjestäjä silloin, kun matkanjärjestäjällä on itsellään toimipaikka 

Suomessa ja matkustaja tietää tämän asian vaikutuksen hänen oikeuksiinsa sopimusta 

tehtäessä. (Valmismatkalaki 5§) Matkustajan toimittaessa valituksen tai ilmoituksen mat-

kanvälittäjälle, katsotaan sen tulevan myös matkanjärjestäjälle, joten matkanvälittäjän 

tulee välittää matkustajan ilmoitus tai valitus matkanjärjestäjälle viipymättä.  (Laki mat-

kapalveluyhdistelmistä 35§) 

3.4 Virhe 

Valmismatkalaissa ja matkapalveluyhdistelmälaissa matkanjärjestäjän virhe määritel-

lään samalla tavalla: matkanjärjestäjän suorituksessa on virhe, kun matka ei vastaa so-

vittua, kun matkanjärjestäjä ei ole antanut vaadittavia tietoja ja sen on voinut olettaa vai-

kuttaneen matkustajan päätöksentekoon tai kun matkanjärjestäjä on laiminlyönyt 

                                                
14 Yleiset valmismatkaehdot 2.8 ja yleiset matkapakettiehdot 2.5 
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avustamisvelvollisuutensa. Valmismatkalaissa rajataan virheen piiristä ulos tilanne, 

jossa muutos tai puute on ollut kokonaisuuden kannalta vähäinen ja johon matkustaja 

olisi voinut matkakohteen tai matkan luonteen perusteella kohtuudella varautua. (Val-

mismatkalaki 17§ ja laki matkapalveluyhdistelmistä 21§) Kummankaan lain mukaan mat-

kustaja ei saa vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä matkanjärjestäjälle ilman 

aiheetonta viivästystä kohtuullisessa ajassa, siitä kun hän on huomannut virheen tai hä-

nen olisi pitänyt huomata se. Edellä mainittu aikarajoitus ei päde, jos joku sopimuksen 

täyttämisessä mukana ollut osapuolista on menetellyt törkeän huolimattomasti, arvotto-

masti tai kunnianvastaisesti. (Valmismatkalaki 18§ ja laki matkapalveluyhdistelmistä 

22§)  

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan virheenä ei pidetä myöhästymistä saapumisesta 

matkakohteeseen tai aikaisempaa kotiinlähtöä, kun muutos johtuu matkanjärjestäjästä 

riippumattomista syistä. Tällöin matkakohteessa olo saa vähentyä enintään 6 tuntia 3-5 

vuorokautta kestävillä matkoilla, 8 tuntia 5-8 vuorokautta kestävillä matkoilla ja yli 8 vuo-

rokautta kestävillä matkoilla enintään 12 tuntia. Alle kolme vuorokautta kestävillä mat-

koilla virheen arviointi tehdään tapauskohtaisesti. Mikäli myöhästyminen tai aikaisempi 

kotiinlähtö johtuu ilmatilan ruuhkautumisesta, lennonjohdon tai viranomaisten toimenpi-

teistä, poikkeuksellisesta säästä, kuljetusyhtiöstä riippumattomista syistä tai muusta vas-

taavasta syystä, on edellä mainitut aikarajat kaksinkertaisia.15 Yleisten matkapakettieh-

tojen mukaan matkustajan tulee varautua kohtuulliseen muutokseen kuljetuksen aika-

tauluissa. Tämä tarkoittaa sitä, ettei virheenä pidetä kuljetusaikataulun muutosta, jossa 

matkakohteessaoloaika pitenee tai lyhenee 2-5 vuoro-kautta kestävillä matkoilla enin-

tään 4 tuntia, 5-8 vuorokautta kestävillä matkoilla enintään 5 tuntia, ja yli 8 vuorokautta 

kestävillä matkoilla enintään 8 tuntia. Jos matka kestää alle kaksi päivää, virheen arvi-

ointi tehdään tapauskohtaisisesti. 16 

 

Matkanjärjestäjän on korjattava virhe nopeasti omalla kustannuksellaan, ellei siitä ai-

heudu matkanjärjestäjälle tai matkustajalle kohtuuttomia kustannuksia tai kohtuutonta 

haittaa. Jos virhettä ei voida korjata tai matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä viivytyksettä 

omalla kustannuksellaan, on matkustajalla oikeus saada virheen merkitystä vastaava 

                                                
15 Yleiset valmismatkaehdot 13.3 
16 Yleiset matkapakettiehdot 12.2 
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hinnanalennus. (Valmismatkalaki 19§ ja 20§) Matkapalveluyhdistelmälain mukaan mat-

kustajalla oikeus korjata virhe myös itse silloin kun matkanjärjestäjä ilmoittaa, ettei korjaa 

virhettä tai se ei ole korjannut sitä heti tai matkustajan asettamassa kohtuullisessa mää-

räajassa. Tällöin matkustajalla on oikeus saada rahallinen korvaus virheen korjaami-

sesta aiheutuneista kuluista. Mikäli matkanjärjestäjä kieltäytyy maksamasta virheenkor-

jauksesta sen perusteella, että korjaaminen on mahdotonta tai siitä aiheutuisi kohtuutto-

mia kustannuksia virheen suuruuden ja matkapalvelun arvon huomioiden, ei matkanjär-

jestäjä ole tällöin velvollinen myöskään maksamaan kohtuuttomia kustannuksia matkus-

tajan itse korjaamasta virheestä. Tällöin matkustajalla voi kuitenkin olla oikeus vahingon-

korvaukseen tai hinnanalennukseen. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 23§) 

 

Kuluttajariitalautakunnan tapauksessa, joka päätös annettiin tammikuun alussa 2018, 

käsiteltiin matkustajan itse korjaamaa virhettä. Tapauksessa sovelletaan valmismatkala-

kia. Henkilö A oli varannut itselleen ja henkilölle B matkan Fuengirolaan Espanjaan 8-

15.2.2016, johon kuului lennot ja hotellimajoitus. Järjestäjänä toimi yritys X.  Matkustajat 

saapuivat hotellille klo 13, kun hotellin virallinen sisäänkirjautumisaika alkoi klo 16, mutta 

hotellin henkilökunta ei löytänyt varausta järjestelmästään asiakkaan nimellä ja matkus-

tajilla ei ollut antaa varausnumeroa, joka löytyisi tilausvahvistuksesta. Matkustajat ottivat 

yhteyttä X:ään ja raportoivat virheestä. Tämän jälkeen asiakkaat siirtyivät toiseen hotel-

liin ja ostivat sieltä klo 13.23 uuden majoituksen loppuajalle. Klo 17 X otti yhteyttä A:han 

ja kertoi, että varaus on voimassa hotellissa ja se löytyy varausnumerolla. Asiakas sanoi, 

että oli jo ehtinyt varata uuden hotellin, joten ei pystyisi enää palaamaan alkuperäiseen 

hotelliin. X sopi matkustajan kanssa, että tapaukseen palataan matkan jälkeen ja X pe-

ruuttaisi varauksen alkuperäisestä hotellista. Matkan jälkeen matkustaja vaati X:ää kor-

vaamaan uuden hotellin laskun (343,54€) sekä saamatta jääneistä aamupaloista ja illal-

lisista 82,60€ ja 210 € korvauksia sekä maksullisesta internetistä 20€ ja huonommasta 

hotellin tasosta 100€ korvausta. Kuluttajariitalautakunta antoi kuitenkin päätöksen, että 

se ei suosittele korvausten maksamista, sillä matkustaja ei antanut matkanjärjestäjälle 

tosiasiallista mahdollisuutta korjata virhettä omalla kustannuksellaan ja siitä syystä mat-

kustaja on menettänyt oikeutensa vedota virheeseen. Kuluttajariitalautakunta suosittelee 

kuitenkin maksamaan matkustajalle alkuperäisen hotellivarauksen hinnasta 307€. 17 

                                                
17 Kuluttajariitalautakunta. VALMISMATKA, HOTELLIMAJOITUS. VIRHEEN KORJAUSMAH-
DOLLISUUS. Diaarinumero 3006/35/2016. Antopäivä 5.1.2018  
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3.5 Hinnanalennus 

Valmismatkalain ja matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkustajalla on oikeus hinnan-

alennukseen siltä ajalta, kun matkanjärjestäjän suorituksessa on ollut virhe, jota ei ole 

korjattu kohtuullisessa ajassa, ja se on vaikuttanut matkaan. Hinnanalennus vastaa vir-

heen arvon merkitystä asianmukaisesti. Matkapalveluyhdistelmälakiin on lisätty huo-

mautus siitä, että matkanjärjestäjä voi päästä maksamasta hinnanalennusta, jos se pys-

tyy osoittamaan, että virhe johtuukin matkustajasta. (Valmismatkalaki 20§ ja laki matka-

palveluyhdistelmistä 28§) 

 

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa vuodelta 2008 otetaan kantaa sopivaan hinnan-

alennuksen määrään, kun hotellihuoneen koko oli pienempi kuin sopimuksessa oli 

sovittu. Kuuden henkilön ryhmä oli ollut valmismatkalla 3-19.1.2007 ja matka maksoi 

heille 13 300€. Sopimuksen mukaan matkustajien piti majoittua huoneisiin, joiden koko 

oli 64 neliömetriä, mutta heidät majoitettiinkin 32 neliön huoneisiin. Matkanjärjestäjä an-

toi 10% hinnanalennusta, mutta matkustajat vaativat 20% hyvitystä. Kuluttajariitakunnan 

päätöksessä on riidatonta, että majoitus on ollut puutteellinen. Koska matkalla on ollut 

mukana sekä lapsia että aikuisia, lautakunta katsoo, että majoituksen puutteellisuus on 

haitannut matkaa jossain määrin enemmän kuin tavallisesti ja koska isomman perhe-

huoneen ja pienemmän huoneen kokoero on huomattava, on kohtuullista alentaa hintaa 

vielä 5% eli yhteensä 15%. Hinnanalennuksen kokonaismääräksi lautakunta suosittelee 

siis 2000 euroa. 18 

 

3.6 Korvaava matka ja palvelut 

Valmismatkalain mukaan matkustaja saa vaatia matkanjärjestäjää järjestämään uuden 

matkan alkuperäisen matkan hinnalla, jos matkanjärjestäjä peruuttaa sopimuksen tai jos 

matkustajalla on itsellään oikeus purkaa sopimus. Matkanjärjestäjän ei tarvitse järjestää 

uutta matkaa, jos se aiheuttaisi kohtuutonta haittaa ja kustannuksia. Jos korvaavan mat-

kan järjestämiseen kuitenkin päädytään, tulee matkustajalle palauttaa hintojen ero ja 

                                                
18 Kuluttajariitalautakunta. Valmismatka. Hotellihuoneen koko. Hinnanalennuksen määrä. Diaari-
numero 1727/35/07. Antopäivä 22.2.2008 
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puuttuvia palveluksia vastaava osa, jos uuden matkapaketin hinta on alkuperäistä pie-

nempi ja siihen ei kuulu alkuperäiseen matkaan kuuluvia palveluksia.  Jos matkustajalla 

on ollut oikeus purkaa sopimus matkan aikana tai sen jälkeen ja hän vaatii matkanjärjes-

täjältä uutta matkaa alkuperäisen hinnalla, saa matkanjärjestäjä vähentää korvaavan 

matkan hinnasta sen arvoisen osan, kun matkustajalle ehti olla alkuperäisestä matkasta 

hyötyä, Jos korvaavaa matkaa ei kuitenkaan järjestetä, maksaa matkustaja matkan pur-

kaessaan vain niiltä osin, kun matkasta on ollut hänelle jo hyötyä.  (Valmismatkalaki 13§ 

ja 22§)  

 

Heinäkuun jälkeisissä sopimuksissa uuden matkapalveluyhdistelmälain mukaan mat-

kanjärjestäjän on tarjottava ilman lisäkustannuksia matkustajalle matkan jatkamiseksi 

soveltuvat vaihtoehtoiset järjestelyt, kun matkanjärjestäjä ei pysty suorittamaan merkit-

tävää osaa matkanpalveluista sovitun mukaisesti tai matkustajan paluu matkan lähtöpai-

kalle ei toteudu sovitun mukaisesti. Tällöin järjestelyjen tulee olla mahdollisuuksien mu-

kaan laadultaan vähintään samantasoiset kuin sovitut matkapalvelut. Jos vaihtoehtoiset 

järjestelyt ovat laadultaan heikompia kuin aiemmin sovitut, on matkustajalla oikeus asi-

anmukaiseen hinnanalennukseen. Matkustajalla on oikeus kieltäytyä vaihtoehtoisista 

järjestelyistä, jos ne eivät ole verrattavissa aiemmin matkapaketissa sovittuun tai hinnan-

alennus on riittämätön. Matkustajalla on oikeus asianmukaiseen hinnanalennuksen ja 

vahingonkorvauksiin silloin, kun hän kieltäytyy vaihtoehtoisista järjestelyistä tai matkan-

järjestäjä ei pysty tarjoamaan niitä. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 24§) 

 

Valmismatkaehtojen mukaan matkustajalla ei ole oikeutta minkäänlaiseen maksunpa-

lautukseen, jos hän ei peruuta matkaa eikä saavu sovitulle lähtöpaikalle sovittuun aikaan 

tai jos matkustaja ei voi osallistua matkalle siksi, että hänen omalla vastuullaan olevista 

syistä johtuen matkustajalla ei ole tarvittavia asiakirjoja, esimerkiksi passia tai viisumia, 

mukana tai voimassa.19 

 

 

                                                
19 Yleiset valmismatkaehdot 4.3 
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3.7 Vahingonkorvaus 

Matkustajalla on oikeus vanhan valmismatkalain mukaan vahingonkorvauksiin, jos mat-

kanjärjestäjän tai muun sopimuksen täytäntöönpanoon osallistuvan osapuolen huolimat-

tomuus aiheuttaa virheen ja matkustajalle henkilö-, esine- tai varallisuusvahinkoja. Va-

hingonkorvaus koskee myös matkatavaroiden kuljetuksen viivästymistä, jolloin tavaroi-

den käyttö estyy ja tavaroiden viivästymisen katsotaan aiheuttaneen matkustajalle hait-

taa. Tästä kuljetuksiin liittyvästä vahingonkorvauksesta säädetään erikseen ja tarkem-

min mm. merilaissa ja ilmakuljetuslaissa, eli siinä laissa, jota kuljetuksesta vastaava osa-

puoli soveltaa toiminnassaan. Jos matka on hankittu muuhun kuin yksityiskäyttöön, saa 

matkanjärjestäjä rajoittaa korvausvastuutaan esine- ja varallisuusvahingoissa, jos vas-

tuunrajoitus ei ole matkustajan kannalta kohtuuton. Vahingonkorvaus on mahdollista so-

vitella, jos se on kohtuuton. Tällöin huomioon otettavaa on matkustajan myötävaikutus, 

matkanjärjestäjän mahdollisuudet estää tai ennakoida vahinko sekä muut olosuhteet. 

(Valmismatkalaki 23§, 24§ ja 25§) Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustajalle 

korvattavia vahinkoja voivat olla virheestä aiheutuneet ylimääräiset menot ja hyödyttö-

miksi käyneet menot, matkan kotiinpaluun viivästymisestä johtuvat ansionmenetykset 

sekä yöpymisen järjestämisestä aiheutuneet ylimääräiset kulut.20  

 

Uuden matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkustajalla on oikeus vahingonkorvauk-

seen virheestä, jonka matkanjärjestäjän virhe on hänelle aiheuttanut. Matkanjärjestäjä ei 

ole korvausvelvollinen, jos tämä osoittaa, että virhe johtuu matkustajasta, kolmansista 

osapuolista, joilla ei ole yhteyttä matkapalvelun järjestämiseen eikä virhe olisi tällöin koh-

tuullisesti ollut ennakoitavissa tai estettävissä taikka virhe johtuu väistämättömistä ja 

poikkeuksellisista olosuhteista. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 29§) Korvausvastuu-

seen liittyvistä asioista kuljetukseen liittyen sovelletaan myös niitä lakeja ja säädöksiä, 

kuten valmismatkalainkin mukaan, mitä kuljetuksesta vastaava osapuoli toiminnassaan 

soveltaa. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 30§) Muissa kuin näissä erityisissä tapauk-

sissa, vahingonkorvausmääräksi voidaan sopimusehdoissa rajoittaa matkapakettiin ko-

konaishintaan verrattuna kolminkertainen määrä, silloin kun kyseessä ei ole henkilöva-

hinko tai tahallaan/huolimattomuudesta aiheutettua muuta vahinkoa, jolloin korvausvas-

tuuta ei voida rajoittaa. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 31§) 

                                                
20 Yleiset valmismatkaehdot 15.2 
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Matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkustajalla on oikeus vahingonkorvaukseen 

myös silloin, kun elinkeinonharjoittajan matkapakettien tai yhdistettyjen matkajärjestely-

jen varaamiseen käytetyssä järjestelmässä on tekninen puute ja sen aiheuttama varaus-

virhe on aiheuttanut matkustajalle vahingon. Vastaava velvollisuus antaa vahingonkor-

vaus varausmenettelyn kuluessa tehdystä virheestä on myös elinkeinonharjoittajalla, 

joka sitoutuu järjestämään osan matkapalveluista tai yhdistetyistä matkajärjestelyistä. 

Korvausta ei tarvitse maksaa, jos varausvirhe johtuu matkustajasta tai väistämättömistä 

ja poikkeuksellisista olosuhteista. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 39§) 

 

Matkapalveluyhdistelmälain mukaan laadituissa yleisissä matkapakettiehdoissa korvat-

taviksi vahingoiksi mainitaan matkustajalle hyödyttömiksi käyneiden kulujen, ansionme-

netyksen sekä ylimääräisenä tulleiden kulujen lisäksi loma- tai matkanautinnonmenetys. 

Loma- tai matkanautinnon menetyksessä matkapalveluiden suorittamisessa on oltava 

ollut merkittävä virhe.21 Hallituksen esityksessä uudesta laista matkapalveluyhdistel-

mistä kerrottiin, että lomanautinnon menettämisestä maksettava korvaus on aikaisem-

min valmismatkalain aikana korvattu käytännössä hinnanalennuksena, mutta nyt uuden 

lainsäädännön aikana se tulisi korvata erikseen. 22  

 

Matkapalveluyhdistelmälain mukaisesti, jos matkanjärjestäjä tai -välittäjä on maksanut 

matkustajalle kuuluvan vahingonkorvauksen tai antanut hinnanalennusta tai muuta hy-

vitystä, saa tämä periä korvausta kärsimästään vahingosta siltä elinkeinonharjoittajalta, 

jonka suorituksessa on ollut virhe, josta matkustajalle myönnetään vahingonkorvausta, 

hyvitystä tai hinnanalennusta. Jos virheestä tai aiheutuneesta vahingosta vastaa use-

ampi elinkeinonharjoittaja, kukin heistä vastaa olosuhteisiin nähden kohtuullisella osuu-

della korvausvelvollisuudesta. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 40§) Tapauksissa, jossa 

matkustaja on saanut hinnanalennusta tai vahingonkorvausta matkustajien oikeuksia 

koskevan Euroopan unionin lainsäädännön tai kansainvälisten yleissopimusten nojalla, 

kyseessä olevien korvausten määrä vähennetään tämän lain nojalla saatavista vastaa-

vista vahingonkorvauksista. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 32§) 

 

                                                
21 Yleiset matkapakettiehdot 16.2 
22 Eduskunta. HE 105.2017 vp. Luku 4. 
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Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustajalle myönnettävän vahingonkorvauksen 

määrä on maksimissaan kolminkertainen matkan hintaan verrattuna, mutta vahingon-

korvaus määräytyy syntyneiden vahinkojen suuruuden mukaan. Vahingonkorvauksella 

ei ole maksimimäärää, jos kyse on henkilövahingoista tai vahinko on aiheutettu tahallaan 

tai huolimattomuudella. 23 

3.8 Muut korvaukset matkapalveluyhdistelmälaissa 

Uudessa laissa matkapakettiyhdistelmistä, on mainittu korvauksia, joita valmismatkalain 

aikana lainsäädännössä ei oltu mainittu niin tarkasti, jos ollenkaan. Uuden lainsäädän-

nön mukaan, jos matkustajan palauttaminen sovitun mukaisesti on mahdotonta väistä-

mättömien ja poikkeuksellisten olosuhteiden takia, on matkanjärjestäjän vastattava tar-

vittavan majoituksen, joka on mahdollisuuksien mukaan matkapakettia vastaavaa, kus-

tannuksista kolmelta yöltä. Mikäli matkustajalla olisi oikeus pidempään majoitukseen pa-

luukuljetukseen sovellettavan matkustajien oikeuksia koskevan Euroopan unionin lain-

säädännön mukaan, sovelletaan sitä. Jos asianomainen kuljetuspalvelun tarjoaja ei saa 

nojata väistämättömiin tai poikkeuksellisiin olosuhteisiin sovellettavan Euroopan unionin 

lainsäädännön nojalla, ei myöskään matkanjärjestäjä saa vedota näihin olosuhteisiin 

vastuunsa rajoittamiseksi. Kustannusvastuun rajoitus ei koske liikuntarajoitteista tai lii-

kuntarajoitteisen saattajaa, raskaana olevaa, ilman saattajaa matkustavaa alaikäistä 

eikä erityistä lääkinnällistä apua tarvitsevaa matkustajaa, joiden erityistarpeista huolen-

pitoon on ilmoitettu vähintään kahta päivää ennen matkan alkua. (Laki matkapalveluyh-

distelmistä 27§) 

 

Matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkanjärjestäjällä on velvollisuus järjestää aikai-

sempi paluukuljetus, jos matkapakettiin kuuluu kuljetus, kun matkustaja on kieltäytynyt 

vaihtoehtoisista järjestelyistä tai hän on virheen takia purkanut sopimuksen.  Aikaisem-

masta paluukuljetuksesta ei saa aiheutua matkustajalle lisäkustannuksia ja sen tulee 

vastata alkuperäistä sopimusta. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 26§)  

 

                                                
23 Yleiset matkapakettiehdot 16.6 
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Uuden lain mukaan matkan peruuntuessa matkanjärjestäjän tulee palauttaa maksusuo-

ritukset matkustajalle kahden viikon sisällä peruutuksesta. Jos matkan peruuttaa mat-

kustaja, saa matkanjärjestäjä vähentää palautuksesta peruutusmaksun, jos matkanjär-

jestäjällä on oikeus periä se. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 16§) 

 

3.9 Uhkasakko 

Uudessa matkapakettilaissa mainitaan myös uhkasakko, jota ei ollut mainittu valmismat-

kalaissa. Lain matkapakettiyhdistelmistä mukaan voidaan lain säädöksiä rikkovaa mat-

kanjärjestäjää, matkanvälittäjää tai muuta elinkeinonharjoittajaa kieltää jatkamasta täl-

laista menettelyä tai estää uudistamasta sitä tai sen kaltaista menettelyä, jos se on ku-

luttajansuojan kannalta tarpeellista. Kieltoa tulee tehostaa uhkasakolla, jos se ei ole eri-

tyisestä syystä tarpeeton. Kielto voi olla myös väliaikainen, jolloin kielto on voimassa 

siihen asti, kunnes asia on ratkaistu lopullisesti. Tällaisen kiellon määrää markkinaoikeus 

ja siitä säädetään tarkemmin laissa oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa. Myös ku-

luttaja-asiamiehellä on oikeus määrätä elinkeinonharjoittajalle, -välittäjälle tai muulle elin-

keinonharjoittajalle kielto tai väliaikainen kielto, kunhan tämä noudattaa mitä siitä on sää-

detty Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annetusta laista kuluttaja-asiamiehen antamista kiel-

loista. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 43§) 

Uhkasakko tunnettiin vanhan valmismatkalain aikana Valmismatkaliikkeistä laaditussa 

laissa. Valmismatkaliikelain mukaan valmismatkaliikettä harjoittavan on rekisteröidyttävä 

valmismatkaliikkeen harjoittajaksi ja sen on toiminnastaan asetettava vakuus. Jos val-

mismatkaliikettä harjoittava ei rekisteröidy tai vakuutta ei ole, voi Kilpailu- ja kuluttajavi-

rasto voi kieltää harjoittajan toiminnan ja tarvittaessa asettaa kiellon tehosteeksi uhka-

sakon. Tämä laki kumottiin myös 1.7.2018 uudella lailla matkapalveluyhdistelmien tarjo-

ajista. (Laki valmismatkaliikkeistä15§) 
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4 SOPIMUKSEN MUUTTAMINEN JA PURKAMINEN 

4.1 Sopimuksen muuttaminen 

Vanhan valmismatkalain mukaan, jos matkustaja ei syystä tai toisesta päässe matkalle 

ja haluaa luovuttaa paikkansa jollekin muulle henkilölle, joka täyttää mahdolliset vaati-

mukset matkalle osallistumista varten, hän sai tehdä sen ilmoittamalla siitä viimeistään 

48 tuntia aiemmin matkanjärjestäjälle. Tällöin matkanjärjestäjä saa periä luovutuksesta 

aiheutuvista toimenpiteistä kohtuullisen korvauksen. Luovuttaja ja luovutuksensaaja vas-

taavat yhdessä matkan hinnasta ja korvauksista. (Valmismatkalaki 10§) 

 

Myös matkapakettiyhdistelmälain mukaan matkustaja saa luovuttaa paikkansa, jollekin 

muulle mahdolliset vaatimukset matkalle osallistumista varten täyttävälle henkilölle il-

moittamalla matkanjärjestäjälle. Ilmoitus tulee kuitenkin tehdä aiemmin kuin valmismat-

kalain mukaan sillä uuden lain mukaan ilmoitus tulee tehdä viimeistään 7 päivää ennen 

matkan alkua. Matkustaja voi kuitenkin tehdä ilmoituksen myös myöhemminkin, jos se 

ei aiheuta matkanjärjestäjälle kohtuutonta hankaluutta. Myös matkapalveluyhdistelmä-

lain mukaan matkanjärjestäjällä on oikeus periä luovutuksesta aiheutuneita korvauksia, 

kunhan korvaus vastaa aiheutuneita kustannuksia ja on muutenkin kohtuullinen. Luovut-

tajalle on ilmoitettava luovutuksesta aiheutuneet kustannukset ja annettava kustannuk-

sia koskevat todisteet. Korvauksista ja matkan hinnasta, luovuttaja ja luovutuksen saaja 

vastaavat yhdessä matkanjärjestäjälle. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 13§)    

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustaja voi halutessaan muuttaa matkan läh-

töpäivää, matkakohdetta tai hotellia viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua 

maksamalla uuden matkan hinnan ja toimistokulut. Jos muutokset tehdään myöhemmin, 

voi matkanjärjestäjä pitää sitä matkan peruutuksena ja uuden tilaamisena. 24 

 

                                                
24 Yleiset valmismatkaehdot 8.1 
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Matkanjärjestäjällä on oikeus valmismatkalain mukaan muuttaa matkan hintaa, jos on 

siihen varannut oikeuden ehdoissa tai esitteessä, vaikka sopimus oltaisiin jo lyöty luk-

koon. Hinnan muutos on silloin joko hinnan alennus tai korotus riippuen siitä kumpaan 

suuntaan kustannukset ovat muuttuneet.  Hinnanmuutokseen saavat vaikuttaa vain jul-

kisten maksujen muutos (verot), valuuttakurssienmuutos ja kuljetuskustannusten muu-

tos, joihin matkanjärjestäjä ei ollut voinut vaikuttaa. (Valmismatkalaki 14§)  

 

Yleisissä valmismatkaehdoissa on annettu valuuttakurssimuutoksille täydentäviä oh-

jeita. Niiden mukaan kurssimuutoksen suuruus määräytyy kuusi viikkoa ennen lähtöä 

vallinneen valuuttakurssin mukaan. Vertailukurssina pidetään matkanjärjestäjän esit-

teessä hinnoittelun perustana ilmoittaman päivän valuuttakurssia tai jos matkaa ei ole 

markkinoitu esitteessä, vertailukurssi on viimeistään sopimusta tehtäessä matkustajalle 

ilmoitettu kurssi.25 Valmismatkalain mukaan hinnannousu ei saa olla suurempi kuin kus-

tannusten nousu ja hinnan alennus taas on oltava vähintään kustannusten laskua vas-

taava. Kaikki hinnanmuutokset tulee tehdä viimeistään 20 päivää ennen matkaa ja mat-

kustajalle on ilmoitettava niin pian kuin mahdollista. (Valmismatkalaki 14§) Yleiset val-

mismatkaehdot lisäävät tähän vielä sen, että hinnanlaskun tai -nousun tulee olla saman 

matkan ja saman lähtöpäivän halvimpaan majoitusvaihtoehtoon perustuvaan hintaan 

verrattuna vähintään 2 %.26 Matkustajalle on ilmoitettava uusi hinta sekä hinnanmuutok-

sen perusteet ja mitä matkapaketin osia muutos koskee niin pian kuin mahdollista. Mat-

kustaja saa purkaa sopimuksen matkasta, jos sopimuksen päättämisen jälkeen matkan-

järjestäjä nostaa matkan hintaa kustannusten nousua vastaavaksi yli 10%. Tällöin asi-

akkaalla on viikko aikaa peruuttaa matka siitä päivästä laskien, kun on saanut tiedon 

hinnan muutoksista. 27 

 

Laissa matkapalveluyhdistelmistä hinnan muutosta koskevaa pykälää on tarkennettu 

valmismatkalakiin verraten jonkin verran.  Matkanjärjestäjä saa lain mukaan varata so-

pimusehdoissa itselleen oikeuden hinnankorotukseen matkaa koskevan sopimuksen te-

kemisen jälkeen, jos tämä mainitsee myös matkustajan lakiin perustuvasta oikeudesta 

saada hinnanalennus vastaavalla perusteella sekä millä perusteella hinnan tarkistukset 

                                                
25 Yleiset valmismatkaehdot 9.1 
26 Yleiset valmismatkaehdot 9.2 
27 Yleiset valmismatkaehdot 9.4 
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lasketaan. Hinnan korotuksen perusteet ovat samat kuin valmismatkalaissa eli verojen 

ym. kolmansien osapuolten asettamien kustannusten muutos, valuuttakurssien muutos 

sekä kuljetuskustannusten muutos, joihin matkanjärjestäjä ei ole pystynyt vaikuttamaan, 

Hinnan korotus ei saa olla suurempi kuin kustannusten nousua vastaava määrä ja vas-

taavasti hinnan alennus tulee olla vähintään kustannusten laskua vastaava määrä, josta 

matkanjärjestäjä kuitenkin saa vähentää tosiasialliset hallintokulut. Matkanjärjestäjän on 

ilmoitettava matkustajalle hinnankorotuksesta pysyvällä tavalla viimeistään 20 päivää 

ennen matkaa ja esittää selvästi, mistä hinnankorotus johtuu ja miten se on laskettu. Jos 

matkan hinta nousee yli 8% kokonaishinnasta, on matkustajalla oikeus perua matka il-

man peruutusmaksua kohtuullisessa määräajassa. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 

18§) Yleiset pakettimatkaehdot tarkentavat valuuttakurssien muutosta siten, että niiden 

mukaan matkan kustannuksiin vaikuttava valuuttakurssimuutos määräytyy kuusi viikkoa 

ennen lähtöä olleen valuuttakurssin mukaan ja vertailu arvona käytetään sen päivän va-

luuttakurssia, kun matkanjärjestäjä on ilmoittanut käyttävänsä valuuttakurssia hinnoitte-

lun perusteena. Jos sen päivän hinnoittelukurssia ei ole ilmoitettu, käytetään vertailu ar-

vona sopimuspäivänä vallinnutta kurssia. 28   

 

Laissa matkapalveluyhdistelmistä on myös muutama pykälä muiden muutosten tekemi-

sestä sopimukseen. Pykälän 17 mukaan, jos matkanjärjestäjän on tehtävä muutoksia 

matkapalvelun pääominaisuuksiin tai ei kykene täyttämään matkustajan erityisiä toiveita, 

jotka on hyväksynyt, tulee matkanjärjestäjän ilmoittaa näistä muutoksista ilman aihee-

tonta viivästystä, selkeästi ja näkyvästi pysyvällä tavalla. Ilmoituksesta on käytävä ilmi 

mitä muutoksia tulee ja vaikuttavatko muutokset matkapaketin laatuun. Jos matkapake-

tin laatu heikkenee, on matkustajalle annettava sitä vastaava hinnanalennus, josta on 

myös ilmoitettava. Samassa ilmoituksessa on myös kerrottava, että jos matkustaja ei 

kohtuullisessa määräajassa peru sopimusta, katsotaan hänen hyväksyneen ehdotetut 

muutokset. Matkustajan matkan perumisen varalle, matkanjärjestäjä voi ehdottaa kor-

vaavaa matkaa, jonka hinta ja tiedot tulee olla ilmoituksessa. Jos matkustaja haluaa pe-

ruuttaa matkan muutosten johdosta, hän voi tehdä sen annetun määräajan puitteissa, 

jonka jälkeen matkanjärjestäjän on palautettava tehdyt maksusuoritukset kahden viikon 

sisällä matkan perumisesta. Jos matkustaja ei ilmoita peruvansa matkaa ilmoitetuiden 

muutosten johdosta, katsotaan matkustajan hyväksyneen muutokset, tällöin hän on oi-

keutettu hinnanalennukseen matkapaketin laadun heikentymisestä tai matkanjärjestäjän 

                                                
28 Yleiset matkapakettiehdot 8.1c 
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kustannusten alentumisesta. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 17§) Pykälän 19 mukaan 

taas matkanjärjestäjä saa tehdä muita matkapaketin muutoksia ilmoittamalla niistä py-

syvästi, selkeästi, näkyvästi ja ymmärrettävästi matkustajalle, jos tämä on varannut so-

pimusehdoissa oikeuden tehdä muutoksia ehtoihin ennen matkan alkamista ja kun muu-

tokset ovat vähäisiä merkityksessään. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 19§) 

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkanjärjestäjä voi muuttaa vähäisen osanotta-

jamäärän vuoksi kuljetusvälinettä, reittiä ja aikataulua, jos muutokset eivät olennaisesti 

muuta matkan luonnetta, kun ilmoittaa siitä matkustajalle viimeistään 14 vuorokautta en-

nen matkan alkamista. 29 

4.2 Matkustajan oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka 

Kuluttajariitalautakunnan ratkaisussa vuonna 2017 raskaana oleva matkustaja sai pe-

ruuttaa matkan matka-alueella olevan zikaviruksen takia, koska valmismatkalain mu-

kaan matkan voi peruuttaa, jos on perusteltu syy uskoa, ettei matkaa voida järjestää 

hänen henkeään tai terveyttään vaarantamatta. Matkustaja ja hänen puolisonsa olivat 

menossa 6-20.2.2016 Curacaon saarelle Karibialle, mutta peruuttivat matkan 27.1.2016 

seurattuaan tiedotuksia zikaviruksesta alueella. Matkayhtiön mukaan alueella oli todettu 

ensimmäinen tapaus vasta 28.1.2016 ja tiedoitus zikaviruksesta alueella, joka annettiin 

27.1, alkoi koskea Curacaon saarta vasta 1.2.2016. Lautakunnan puheenjohtajan mu-

kaan Pauli Ståhlberg kertoi lautakunnan ottaneen tässä tapauksessa huomioon erityi-

sesti sen, että kyseessä oleva terveysvaara koski raskaana ollutta henkilöä erityisesti 

hänen syntymätöntä lastaan ja sen takia oikeudellinen kynnys matkan peruuttamiseen 

pitää olla matalalla tällaisissa tapauksissa. Lautakunta suositti, että matkanjärjestäjä 

maksaa matkustajille koko matkan hinnan takaisin, vähennettyinä puolison toimistoku-

luilla.  30 

 

Vanhan valmismatkalain mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka, jos hänellä 

on perusteltu syy uskoa, ettei matkaa voida järjestää ylivoimaisen esteen takia terveyttä 

                                                
29 Yleiset valmismatkaehdot 10.2 
30 Kuluttajariitalautakunta. Zikavirus oikeutti matkan perumisen. Tiedote. 2017. 
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tai henkeä vaarantamatta. Matkustaja saa perua matkan myös silloin, kun matkanjärjes-

täjä on tehnyt olennaisia muutoksia sopimukseen esimerkiksi hinnan osalta tai jos häntä 

on kohdannut odottamaton ja vakava tapahtuma, joka estää osallistumisen matkalle. Jos 

matkustaja menehtyy ennen matkaa, saa hänen oikeudenomistajansa peruuttaa mat-

kan. Peruutuksesta on ilmoitettava nopeasti matkanjärjestäjälle luotettavan selvityksen 

kera. Matkanjärjestäjän on viivytyksettä palautettava maksusuoritukset. Matkanjärjestäjä 

saa periä kohtuullisen korvauksen peruuntumisesta aiheutuvista toimenpiteistä, jos pe-

ruuntuminen johtuu matkustajan kohtaamasta odottamattomasta ja vakavasta tapahtu-

masta tai kuolemasta. (Valmismatkalaki 15§)  

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustaja voi itse ryhtyä tarvittaviin toimenpitei-

siin, jos matkustaja keskeyttää matkan, koska hänellä on perusteltu syy, uskoa ettei mat-

kaa voida toteuttaa hänen henkeä tai terveyttä vaarantamatta, koska matkakohteessa 

tai sen läheisyydessä on ilmennyt sotatoimia, luonnonmullistus, lakko tai vastaava ti-

lanne eikä hän saa tarvittavaa apua matkanjärjestäjältä (laiminlyö avustamisvelvollisuu-

tensa). Tällöin on matkustajan kuitenkin yritettävä minimoida kustannusten määrää ja 

muuta vahinkoa, jotka mahdollisesti jäisivät lopulta matkanjärjestäjän vastuulle.31 

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustajalla on oikeus peruuttaa matka ylivoi-

maisen esteen takia eli jos olisi kohtuutonta vaatia matkustajaa osallistumaan matkalle, 

jos matkustaja tai hänelle läheinen henkilö sairastuu vakavasti, joutuu vakavaan onnet-

tomuuteen tai kuolee. Tällöin on matkustajalla oikeus peruuttaa matka ja saada matkasta 

maksettu summa takaisin vähennettyinä toimistokuluilla. Läheisenä henkilönä pidetään 

yleisissä valmismatkaehdoissa aviopuolisoa, avopuolisoa, lasta, vanhempaa, appivan-

hempaa, sisarusta, lastenlasta, isovanhempaa tai matkakumppania, jonka kanssa mat-

kustaja on tehnyt matkan varauksen ja joka majoittuisi samaan huoneeseen tai huoneis-

toon matkustajan kanssa. Matkustajalla on oikeus edellä mainittuun korvaukseen ja mat-

kan perumiseen myös silloin, kun hänelle tai hänen matkakumppanille, jonka kanssa hän 

on varannut matkan ja jonka kanssa majoittuisi samaan huoneeseen tai huoneistoon, 

sattuu muu odottamaton tai vakava tapahtuma, jonka vuoksi on kohtuutonta vaatia mat-

kustajaa lähtemään matkalle. Tällainen voi olla esimerkiksi merkittävä vahinko omaisuu-

delle, kuten asunnon palo. Peruutuskulujen määrä voi tässäkin tapauksessa poiketa 

                                                
31 Yleiset valmismatkaehdot 7.5 
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edellä mainituista korvauksista, jos sopimukseen sovelletaan erityisehtoja, mutta silloin 

peruutuskulujen määrä tai määräämisperusteet on mainittava erityisehdoissa.32  

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustaja saa peruttaa matkan ilman erityistä 

syytä viimeistään 28 vuorokautta ennen matkan alkua, jolloin matkustajan täytyy maksaa 

matkanjärjestäjälle etukäteen mainitut toimistokulut. Jos matkustaja peruuttaa matkan 

myöhemmin kuin 28 päivää mutta kuitenkin 14 vuorokautta ennen matkaa, matkustajan 

tulee maksaa varausmaksun matkan peruuttamiseksi. Jos matkan alkuun on enintään 

14 vuorokautta mutta kuitenkin enemmän kuin 48 tuntia aikaa, voi matkustaja joutua 

maksamaan puolet matkan hinnasta peruutukseen. Kun matkan alkuun on alle 48 tuntia, 

voi matkanjärjestäjä vaatia koko matkan maksua, matkan peruuttamiseksi ilman erityistä 

syytä.33 Peruutuskulut voivat poiketa edellä mainituista, jos matkaan sovelletaan erityis-

ehtoja, mutta silloin peruutuskulujen määrä tai niiden määräytymisperuste on kerrottava 

erityisehdoissa. 34 

 

Yleisten valmismatkaehtojen mukaan matkustajan on viivytyksettä ilmoitettava peruutuk-

sesta ylivoimaisen esteen takia matkanjärjestäjälle. Este on osoitettava luotettavalla sel-

vityksellä esimerkiksi lääkärintodistuksella, vakuutusyhtiön lausunnolla tai poliisitutkinta-

pöytäkirjalla viimeistään kahden viikon kuluttua peruuttamisen oikeuttavan esteen ilme-

nemisestä, mutta mieluiten niin pian kuin mahdollista. Määräajasta voidaan poiketa, jos 

määräajan noudattaminen on matkustajalle kohtuuttoman vaikeaa.35 Jos matkanjärjes-

täjä on hinnoitellut matkan niin, että useampi osallistuja majoittuu samaan tilaan ja joku 

osallistujista joutuu peruuttamaan matkan ylivoimaisen esteen takia, ei matkanjärjestäjä 

saa periä muilta osallistujilta tai peruuttaneelta osallistujalta lisämaksua. Matkanjärjes-

täjä saa kuitenkin tämänkaltaisessa tilanteessa tehdä muita tarkoituksenmukaisia muu-

toksia muiden osallistujien majoitukseen, jos muutokset eivät laske matkan tasoa sovi-

tusta.36 Kuitenkin yleisissä valmismatkaehdoissa säädetään myös, että mikäli matkan-

järjestäjä on hinnoitellut matkan sen mukaan, että useamman matkustajan seurue ma-

joitetaan samaan tilaan ja joku seurueen jäsenistä peruuttaakin osallistumisensa, voi 

                                                
32 Yleiset valmismatkaehdot 5.1 
33 Yleiset valmismatkaehdot 4.1 
34 Yleiset valmismatkaehdot 4.4 
35 Yleiset valmismatkaehdot 5.2 
36 Yleiset valmismatkaehdot 5.3 
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matkanjärjestäjä periä kohtuullisen lisämaksun, jonka maksamisesta matkalle osallistu-

vat sekä matkan peruuttanut osapuoli vastaavat yhteisvastuullisesti. 37 

 

Valmismatkalakiin verrattuna uuden matkapakettiyhdistelmälain mukaisesti matkusta-

jalla on vapaampi mahdollisuus peruuttaa matka, sillä sen mukaan matkustajalla on oi-

keus peruuttaa matka, milloin vain ennen matkan alkua. Tällöin matkanjärjestäjällä on 

kuitenkin oikeus periä asianmukainen peruutusmaksu, jonka suuruuden tämä pystyy tar-

vittaessa matkustajan pyynnöstä perustelemaan. Peruutusmaksu saa olla enintään mat-

kan hinta, josta on vähennetty peruuttamisen aiheuttamat kustannussäästöt ja mahdol-

liset tulot, jotka saadaan matkapalvelun vaihtoehtoisesta käytöstä. Matkapalvelusopi-

muksessa voidaan sopia myös vakiomääräisestä peruutusmaksusta, mutta silloinkin sen 

määrä tulee olla kohtuullinen ja hyvin perusteltu peruuttamisajankohdan sekä ennakoi-

tujen kustannussäästöjen ja matkapaketin vaihtoehtoiskäytön tulojen mukaan. Tällaista 

peruutusmaksua ei saa kuitenkaan periä matkustajalta, jos matkan peruutus ennen mat-

kan alkua tai sen aikana matkakohteessa tai sen läheisyydessä olevat väistämättömät 

ja poikkeukselliset olosuhteet, jotka vaikuttavat matkan toteuttamiseen tai jos matkusta-

jalla on muutoin painava syy olettaa, että matkanjärjestäjän suorituksessa on merkittävä 

virhe. (Laki matkapalveluyhdistelmistä 15§)  

 

Peruutusmaksuja tarkennetaan yleisissä matkapakettiehdoissa: matkustajalla on oikeus 

peruuttaa matka ilman erityistä syytä koska tahansa ennen matkan alkamista, mutta 

matkanjärjestäjä saa periä matkustajalta peruutusmaksun, jonka summa vaihtelee pe-

ruutuksen ajankohdan mukaan. Mikäli matkustaja peruuttaa matkan viimeistään 45 päi-

vää aiemmin kuin matka alkaisi, on matkanjärjestäjällä oikeus periä etukäteen ilmoitetut 

toimistokulut. Jos matkustaja peruuttaa matkan 21-44 päivää ennen matkanalkua, saa 

matkanjärjestäjä periä varausmaksun. Jos matka peruutetaan, kun matkaan on vielä vii-

kosta kolmeen viikkoon aikaa, voi peruutusmaksu olla 50% matkan hinnasta. Kun mat-

kaan on enää 3-7 vuorokautta, voi matkanjärjestäjä periä peruutusmaksuna 75% matkan 

hinnasta ja kun päiviä on enää alle 3 vuorokautta, voi matkustajalla joutua maksamaan 

95% matkan hinnasta. 38 

                                                
37 Yleiset valmismatkaehdot 4.2 
38 Yleiset matkapakettiehdot 4.1 
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Yleisten matkapakettiehtojen mukaan matkustaja saa peruuttaa matkan, jos matkan alku 

tai päättyminen siirtyy sovitusta aikataulusta yli 24 tunnilla vähintään viikon kestävillä 

matkoilla tai yli 12 tuntia 2-6 päivää kestävillä matkoilla. Alle 2 päivän matkoilla tilanne 

arvioidaan tapauskohtaisesti. 39 

4.3 Matkanjärjestäjän oikeus peruuttaa tai keskeyttää matka 

Matkanjärjestäjä saa peruuttaa matkan vanhan valmismatkalain mukaan vähäisen osan-

ottajamäärän vuoksi, jos on maininnut siitä matkaesitteessään tai sopimusehdoissaan. 

Matkanjärjestäjän on mainittava tällöin, mihin määräpäivään mennessä mahdollisesta 

peruuntumisesta ilmoitetaan. Peruuttamisen jälkeen matkanjärjestäjän on palautettava 

viivytyksettä matkustajan jo maksetut suoritukset ja peruuntumisen takia hyödyttömäksi 

käyneet kulut. (Valmismatkalaki 11§) Valmismatkalain mukaan matkustaja saa vaatia 

korvaukseksi myös uutta korvaavaa matkaa alkuperäisellä hinnalla. Matkanjärjestäjä 

saa kieltäytyä, jos uuden matkan järjestäminen aiheuttaisi kohtuuttomia kustannuksia tai 

haittaa. Jos matkanjärjestäjä ja matkustaja kuitenkin sopivat uudesta korvaavasta mat-

kasta, tulee matkanjärjestäjän palauttaa matkustajalle hintojen ero tai vastaava hinnan 

osa, jos korvaava matka on alun perin sovittua halvempi tai siitä puuttuu sovittuja palve-

luksia. (Valmismatkalaki 13§)  

 

Matkustaja saa vaatia korvaavaa matkaa valmismatkalain mukaan myös tilanteessa, 

jossa matkanjärjestäjä on joutunut perumaan matkan ylivoimaisen esteen takia. Tällaisia 

ylivoimaisia syitä ovat mm. kohteessa tapahtuvat luonnonmullistukset, sotatoimet, lakko 

tai jotkin muut terveyttä tai henkeä uhkaavat syyt. Ylivoimaisesta esteestä tulee ilmoittaa 

matkustajalle niin pian kuin mahdollista ja matkan hinta on palautettava viivästyksettä tai 

he voivat yhdessä matkustaja kanssa sopia korvaavasta matkasta. Jos ylivoimainen este 

syntyy matkan aikana, saa matkanjärjestäjä keskeyttää matkan tai tehdä välttämättömiä 

muutoksia siihen, mutta välittömästi matkan jälkeen matkanjärjestäjän tulee palauttaa 

saamatta jääneistä palveluista osa hinnasta. (Valmismatkalaki 12§). 

                                                
39 Yleiset matkapakettiehdot 5.1.c 



37 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Emmi Jantunen 

Lain matkapakettiyhdistelmistä mukaan matkanjärjestäjä voi perua matkan tilanteessa, 

jossa matkanjärjestäjän on mahdotonta toteuttaa matkaa sovitulla tavalla, väistämättö-

mien ja poikkeuksellisten olosuhteiden takia. Tällöin matkustajalle on ilmoitettava pe-

ruuntumisesta ilman aiheetonta viivytystä.  Matkanjärjestäjä saa peruuttaa matkan myös, 

jos matkalle ilmoittautuneiden määrä on sopimusehdoissa mainittua vähimmäismäärää 

pienempi. Tällöin matkustajalle on ilmoitettava matkan peruuntumisesta 20 päivää en-

nen matkan alkua, kun matkan kesto on yli kuusi päivää. Jos matka kestää kahdesta 

kuuteen päivään, on matkan peruuntumisesta ilmoitettava viikkoa ennen ja jos matka 

kestää alle kaksi päivää, voi matkan järjestäjä peruuttaa matkan 48 tuntia aiemmin. (Laki 

matkapalveluyhdistelmistä 14§) 

4.4 Sopimuksen purkaminen 

Matkustajalla on oikeus purkaa sopimus tilanteessa, jossa matkanjärjestäjä on muutta-

nut olennaisesti matkaehtoja, matkaohjelmaa tai muita matkajärjestelyjä tai matkusta-

jalla on muutoin painava syy olettaa matkanjärjestäjän suorituksen olevan virheellinen. 

Matkustaja saa purkaa sopimuksen matkan aikana tai jälkeen jos matkalle alun perin 

asetettu tarkoitus ei toteutunut. Jos tällöin matkanjärjestäjän suorituksesta on jo ollut 

hyötyä matkustajalle, on hänen korvattava tämän osuus matkanjärjestäjälle. Jos mat-

kustaja purkaa sopimuksen kesken matkaa, on matkanjärjestäjän järjestettävä matkus-

tajalle paluukuljetus omalla kustannuksellaan alun perin sovitulla kulkuneuvolla matkan 

lähtöpaikkaan tai muulle sovitulle paikalle. (Valmismatkalaki 21§) Jos matkustaja on oi-

keutettu purkamaan sopimus, saa hän vaatia uuden vastaavan matkan järjestämistä al-

kuperäisen matkan hinnalla. Jos matka perutaan matkan aikana tai jälkeen, on matkan-

järjestäjällä oikeus periä matkustajalta korvaus suorituksista, joista matkustaja on hyöty-

nyt.  (Valmismatkalaki 22§)  

 

Virhetilanteessa matkapalveluyhdistelmälain mukaan matkustajalla on oikeus purkaa so-

pimus matkan aikana, jos virhe vaikuttaa merkittävästi matkapaketin toteuttamiseen tai 

matkanjärjestäjä ei korjaa virhettä annetussa kohtuullisessa määräajassa. Tällöin mat-

kustajalla on matkapalveluyhdistelmälain mukainen oikeus hinnanalennukseen ja vahin-

gonkorvaukseen.   (Laki matkapalveluyhdistelmistä 25§) 
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Yleisten valmismatkaehtojen ja matkapakettiehtojen mukaisesti, mikäli matkustaja ei ole 

maksanut matkan hintaa sovittuun maksupäivään mennessä, on matkanjärjestäjällä oi-

keus purkaa sopimus. Edellytyksenä kuitenkin on, että maksulle on annettu kohtuullinen 

maksuaika. Asiakirjassa, josta käy ilmi maksun maksuaika tulee ilmoittaa, että matkajär-

jestäjällä on oikeus purkaa sopimus maksun laiminlyönnistä.40 

 

 

                                                
40 Yleiset valmismatkaedot 12 ja Yleiset matkapakettiehdot 11 
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5 MERKITTÄVIMMÄT MUUTOKSET KULUTTAJALLE 

Uusi laki matkapalveluyhdistelmistä on vanhaan valmismatkalakiin verrattuna paljon yk-

sityiskohtaisempi. Matkapalveluyhdistelmän ja siihen kuuluvien palvelujen merkityksiä 

on tarkennettu valmismatkalain mukaisiin vastaaviin merkityksiin. Valmismatkalaki tuli 

voimaan 1994 ja siihen tehtiin merkittäviä muutoksia vuonna 2008, mutta se on tähän 

päivään mennessä jo ehkä hieman vanhentunut, koska nykyään yhä useammin ostami-

nen tapahtuu verkossa. Verkkopalveluiden ottaminen mukaan uuteen lainsäädäntöön on 

ollut merkittävä edistysaskel ja se vaikuttaa olennaisesti myös kuluttajaan. Matkustaja ei 

verkkovarausmenettelyjä käyttämällä enää ostakaan kaikkia haluamiaan palveluitaan 

välttämättä yhdeltä ja samalta palveluntarjoajalta vaan mukana sopimuksen toteuttami-

sessa voi olla useampi elinkeinonharjoittaja.   

 

Ero korvausvastuussa valmismatkalakiin verrattuna on uudessa laissa määrätty korvaus 

matka- tai lomanautinnon menetyksestä. Matkustaja voi saada tällaisen korvauksen Kil-

pailu- ja Kuluttajaviraston mukaan esimerkiksi silloin, kun matkustaja sairastuu vakavasti 

matkapakettiin kuuluneesta ruokailusta.  41 

 

Valmismatkalain aikana laissa ei mainittu matkustajalla olevan oikeutta korjata matkan-

järjestäjän virhettä itse. Lain matkapalveluyhdistelmistä mukaan matkustajalla sen sijaan 

on oikeus siihen, jos matkanjärjestäjä ei ole korjannut virhettä. Matkustajalla on oikeus 

saada tällaisesta virheen omatoimisesta korjauksesta korvaus matkanjärjestäjältä.   

 

Vaikka uusi matkapalvelulaki on tehty parantamaan kuluttajan oikeuksia, sillä voi olla 

myös negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi kustannusten nousun osalta. 

Vanhassa valmismatkalaissa ei peritty matkustajalta peruutusmaksuja esimerkiksi sil-

loin, kun matkustaja joutui peruuttamaan matkan sairastuttuaan ja hän toimitti siitä lää-

kärinlausunnon matkanjärjestäjälle. Uudessa laissa on annettu matkustajalle oikeus pe-

ruuttaa matka, milloin tahansa ilman erityistä syytäkin, mutta matkanjärjestäjä voi periä 

                                                
41 Kilpailu- ja Kuluttajavirasto. 17.1.2018. Uusi matkapakettilaki 2018.  
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matkustajalta peruutusmaksun. Tämä peruutusmaksu voi tulla matkustajalle vanhaan 

valmismatkalakiin verrattuna kalliimmaksi, kun matkustaja joutuu peruuttamaan matkan 

henkilökohtaisten painavien syiden takia, kuten oman tai lähiomaisen vakavan sairauden 

tai tapaturman vuoksi.42 Kilpailu- ja Kuluttajaviraston apulaisjohtaja Katri Väänänen 

muistuttaa Me naiset- lehden haastattelussa matkavakuutuksen tärkeydestä näissä ti-

lanteissa.43  Jos vakuutuksessa on tarpeeksi laaja peruutusturva, voi matkustaja saada 

peruutusmaksun takaisin vakuutusyhtiöltä.    

 

Turun Sanomien uutisessa haastateltiin Suomen matkatoimistoalan liiton toimitusjohta-

jaa Heli Mäki-Fräntiä ja Matkailu- ja ravintolapalvelujärjestön MaRan toimitusjohtajaa 

Timo Lappia ja he molemmat olivat sitä mieltä, että matkojen hinnat nousevat lakimuu-

toksen myötä. Valmismatkalain aikana paketteja olivat lähinnä matkatoimistojen tarjoa-

mat valmismatkat, kun taas uuden sääntelyn piiriin tulee paljon uusia sopimuksia esi-

merkiksi hotellien ja lentoyhtiöiden matkapaketeista. Tämä lakimuutos aiheuttaa yrittäjille 

ja muille elinkeinonharjoittajille lisää velvoitteita ja kustannuksia ja loppupeleissä kaiken 

maksaa asiakas eli matkustaja.44 Hallituksen esityksessä olleen Suomen matkatoimisto-

alan liiton esimerkkiyritykselle, jonka liikevaihto on 35 miljoonaa euroa, aiheutuisi uuden 

sääntelyn myötä noin 5000 euron kertakulut lomakkeiden ja varausjärjestelmien muu-

tosten myötä, 3000-4000 euron kulut sopimusprosessien läpikäynnistä yhteistyöyritysten 

kanssa ja jatkuvia kuluja vakiotietolomakkeen kohdentamisesta yrityksen tuotteisiin 100 

euroa yhtä tuotetta kohti eli yhteensä noin 10 000 sadan vuosittaisen uuden tuotteen 

johdosta. 45 

 

Uutena matkapakettiyhdistelmälaissa on yhdistetty matkajärjestely. Tällöin elinkeinon-

harjoittaja voi avustaa matkustajaa tekemään eri elinkeinonharjoittajien kanssa erillisiä 

sopimuksia, jolloin matkustaja sitoutuu maksamaan yhden palvelun aina kerrallaan, en-

nen kuin valitsee muita palveluita, jolloin yhdistelmästä ei tule matkapakettia. Matkusta-

jan on tärkeää tietää, onko kyseessä matkapaketti vai yhdistetty matkajärjestely, koska 

niiden asema on laissa erilainen. Uuden matkapakettiyhdistelmälain mukaan tällaisella 

                                                
42 Eduskunta. Hallituksen esitys HE 105.2017 vp. Luku 4  
43 Heinäkuusta eteenpäin sairastuminen ennen pakettimatkaa saattaa tulla kalliiksi – uuden lain 
3 merkittävintä muutosta. Marjut Laukkia. Me naiset. 11.6.2018  
44 Jessica Suni. Matkailujärjestöt arvioivat uuden matkapakettilain nostavan hintoja. 30.6.2018  
45 Eduskunta. Hallituksen esitys HE 105.2017 vp. Luku 6.2 
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elinkeinonharjoittajalla, joka avustaa matkustajaa tekemään yhdistetyn matkajärjestelyn, 

ei ole muita velvollisuuksia kuin tiedonantovelvollisuus ja vakuuden hankkiminen mak-

sukyvyttömyyden varalle.46 

                                                
46 Kilpailu- ja Kuluttajavirasto. 17.1.2018. Uusi matkapakettilaki 2018. 
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