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14.11.2017: Talvi näyttää hyvältä Lomarenkaan vuokramökeillä. 

Ennakkovaraukset ovat kasvaneet +16% viime vuoteen verrattuna. 

Venäläiset jopa +22%, saksalaiset +25% ja sveitsiläiset +66%. 

Kun vielä saataisiin lunta etelään! https://www.facebook.com/lomarengas.fi/



https://www.mtk.fi/ajankohtaista/tiedotteet/tiedotteet_2017/lokakuu/fi_FI/Maaseudun_matkailuyrityksissa_ennatyskasvu/

Suhdannekysely maaseutumatkailuyrittäjille



1) Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunta keskiviikko 15.11.2017 klo 11:15 / HE 145/2017 vp / Asiantuntijapyyntö

Koti- ja matkailupalveluja koskevan taksilupapoikkeuksen säilyttäminen ei ole pysynyt mukana (sivut 116-117 ja 174).

Hallituksen esitys lakkauttaa voimassa olevaan lakiin sisältyvän poikkeuksen, joka salli eräät 

ammattimaisiksi katsottavien kuljetusten hoidon ilman taksiliikennelupaa. Poikkeus mahdollistaa koti-

tai matkailupalveluun liittyvät henkilökuljetukset, joissa kuljetus on vain pieni osa palveluntarjoajan 

tarjoamasta palvelukokonaisuudesta. Poikkeus oli myös hallituksen esitysluonnoksessa. 

MTK katsoo, että poikkeus on ehdottoman tarpeellinen ja tulee säilyttää. Taksiliikenteen poikkeus on 

tarpeen, jottei koti- ja matkailupalveluyrittäjien olemassa olevia toimintaedellytyksiä tosiasiallisesti 

heikennetä liikennekaarihankkeen tavoitteiden vastaisesti. 



1) Hallituksen esitys laiksi liikenteen palveluista annetun lain 

muuttamiseksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esityksessä poikkeuksen poistamista on perusteltu mm, sillä että palvelut voidaan hankkia 

taksiluvan haltijoilta. 

Maaseudulla näitä palveluita ei välttämättä ole tarjolla. 

Myös taksipalvelun hinnan osuus esimerkiksi kansainvälisen asiakkaan kokonaismatkakustannuksista 

muodostuisi kohtuuttoman suureksi maaseudulla

- esimerkiksi lentoasemalta haja-asutusalueella sijaitsevaan majoituspalveluja tarjoavaan 

matkailuyritykseen



2) Matkapalveluyhdistelmät 

HE 105/2017 vp: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

matkapalveluyhdistelmistä ja kuluttajansuojalain muuttamisesta

HE 120/2017 vp :Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 

matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan 

valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden 

selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rikoslain 30 luvun muuttamisesta

Esitykset tiistaina 14.11.2017 eduskunnan täysistunnossa toisessa käsittelyssä 



Lailla matkapalveluyhdistelmistä vaikeutetaan olennaisesti ja tarpeettomasti matkailun 

pk- ja mikroyritysten toimintaedellytyksiä ja yhteistyöverkostoja siirtämällä ko. yritykset ja 

niiden yhteistuotteet ylimitoitettujen vakuusmenettelyjen ja 

maksukyvyttömyyssuojamaksujen piiriin. Samalla lisätään matkailuyritysten ja 

asiakkaiden kohtaamaa byrokratiaa vetoamalla kuluttajansuojan parantamiseen 

ylimitoitetulla määrällä vaadittuja, olennaisesti lisättyjä kirjauksia matkadokumentteihin ja 

niiden ehtoihin.

- Ongelmakohdat maassamme lain muutostarpeeseen ovat olleet käytännössä Töölön 

Matkatoimiston ja Air Finlandin konkurssit vuosien/vuosikymmenten takaa, 

kansainvälisesti/Euroopan tasolla v. 2010 Islannin tuhkapilven takia. 

- Matkapalveluyhdistelmien piirissä olennaisia toimijoita ovat/pitäisi olla jatkossakin kotimaisesti ja 

kansainvälisesti matkanjärjestäjät, matkatoimistot ja suuret liikenneyhtiöt, kuten laiva- ja 

lentoyhtiöt. Koko problematiikka ei ennen eikä nykyiselläkään ole koskettanut käytännössä 

missään muodoin maamme maaseutumatkailuyrityksiä, niiden välisiä yhteispalvelutuotteita ja eikä 

niiden asiakkaita. 



TEM pyysi syyskuussa 2017 elinkeinolta/maaseutumatkailuyrittäjiltä ko. esityksiin 

liittyviä kysymyksiä - esiin nousseet kysymykset alla listattuna

Kysymykset 1/5

- Voinko markkinoida ja myydä toisen yrittäjän palveluja omalla nimelläni?

- Kenen pitää asettaa vakuus ja millä perusteella? Miten vakuuden suuruus määritellään?. 

- Missä tapauksissa vakuutta ei tarvitse asettaa? 

- Pitääkö johonkin (ja minne) rekisteröityä joka tapauksessa jos tarjoan toistenkin yrittäjien palveluja?

- Voinko laittaa (markkinoida) toisten yrittäjien kotisivujen tai palvelutuotteiden linkkejä omille 

kotisivuilleni?

- Jos markkinoin (eli kotisivullamme on linkkejä) seudullamme sijaitsevien toisten yrittäjien palveluja 

(esim. melonta, risteily, patikointiretki jne.) ja sitten myyn jonkun näistä mökillemme tulleelle asiakkaalle, 

millaisia vastuita tästä koituu? Saako näin tehdä? 

- Kuinka lakiesitykset suhteutuvat verkkokauppojen kehittymiseen. laajentumiseen ja kehittämäiseen 

globaalilla, valtakunnallisella, alueellisella, paikallisella ja yrityskohtaisella tasoilla? 



Kysymykset 2/5
- Kuinka alati kasvava ristiin myynti ja verkkokauppojen rajapintaratkaisut yritysten ja verkkokauppojen 

välillä pystytään huomioimaan ja valvomaan tasapuolisesti ja vaikuttavasti?

- Kuinka lakiesitykset huomioivat sen, että matkailun mikroyritykselläkin saattaa olla 2-5 eri 

myyntikanavaa käytössä, ja lisäksi suuri määrä erilaisia kansainvälisiä, valtakunnallisia, alueellisia ja 

yritysyhteistyöhön perustuvia markkinointikanavia?

- Onko yritysvaikutuksissa huomioitu se, että yritykset joutuvat käymään varausprosessinsa lisäksi kaikki 

omat ja yhteistyötahojensa kanssa olevat tuotteensa, jotka ovat lähellä/rajapinnalla lakiesityksiä?

- Matkapaketin ja yhdistetyn matkajärjestelyn/matkapalveluyhdistelmän käsitteet/määritelmät, kuinka ne 

voidaan tuoda selkeämmin ja ymmärrettävästi esille, kun eivät lakitekstistä aukene riittävän hyvin?

- Minkä tyyppiset yritykset voivat päästä käytännössä alennetun vakuuden piirin, voivatko myös pienet, 

esim. maaseutumatkailuyritykset, onko liikevaihto tms. rajaa? 

- Voitaisiinko mikroyritykset, joilla vain pieni murto-osa toiminnasta ja myynnistä lakiesitysten piirissä, 

vapauttaa kokonaan/luoda huomattavasti kevyempi konsepti?



Kysymykset 3/5
- Ovatko lakiesityksen velvoitteet samanlaisia paikallisilla ja kotimaan markkinoilla toimiville 

yrityksille kuin esimerkiksi kaukomaiden matkailumarkkinoilla toimiville yrityksille? Voidaanko 

riskiperusteisuus ottaa huomioon esimerkiksi porrastettuna eri tasoihin?

- Voidaanko lakeja soveltaa eri tasoilla esimerkiksi liiketoimintaluonteeltaan eri tyyppisiin ja 

erikokoisiin matkailuyrityksiin 

- Kuinka yrityksen päätuoteryhmä(t) voidaan huomioida soveltamisessa, volyymit lain 

soveltamisalaan: ”Matkanjärjestäjät ovat matkanjärjestäjiä, majoitusyritykset 

majoitusyrityksiä”

- Painotukset ja vaikutukset kotimaan markkinat vs. ulkomaan markkinat, incoming vs. 

outgoing, kuinka huomioidaan?

- Kuinka nopeasti lain soveltamisesta todennäköisesti seuraavat oikeuskäytännöt ja niiden 

ratkaisut tulevat vuonna 2018? 

- Viranomaisarvion (?) mukaan 400-500 uutta yritystä vakuudenasettamisvelvoitteiden 

piiriin? Mitä nämä ovat, minkä tyyppisiä yrityksiä, kuinka ne 

palvelujaan/yhdistelmäpalvelujaan tarjoavat?

- Lisäksi noin 50 uutta yritystä vuodessa, samat kysymykset kuin yllä?



Kysymykset 4/5
- Kuinka esimerkiksi eteläisen Euroopan maat ovat sitoutuneet ja valmistautuneet lakiesityksillä ja 

toimeenpanolla ko. muutokseen?

- Onko muutoksista aiheutuvien maksujen taso kansainvälisellä/naapurimaidemme kanssa 

samansuuntaisella, yhtenäisellä tasolla?

- Onko yritysvaikutusten arviointi ja sisältö toteutettu riittävän monipuolisesti ja realistisesti? Onko 

muista maista saatavilla vastaavia ja vertailukelpoisia tietoja, esimerkiksi lainsäädännön piiriin 

tulevien uusien yritysten arvioidusta määrästä maittain 2018 ja tuleville vuosille?

- Mihin suuntaan muissa maissa mennään 2018 ja siitä eteenpäin?

- Keskeinen sisältö/toimeenpano/aikataulutus muissa maissa?

- Otetaanko muissa/lähialueemme maissa käyttöön maksukyvyttömyyssuojamaksun kaltaisia/ sen 

mukaisia maksuja?

- Onko valvontamaksujen korottaminen välttämätöntä

- Perustuuko esitetty vuosittainen 1 000 000 € puskuri/varaus valtion budjettiin riskiperusteisuuteen, 

vai riittäisikö muut esitetyt varaukset, maksut ja vakuudet. Otetaanko muissa käyttöön vastaavia 

summia/toimintatapoja? 



Kysymykset 5/5
- Millaisia ovat muuutokset ja vaikutukset maamme matkailuelinkeinon kilpailukykyyn ? Millainen on 

muutoksen ”iso kuva” EU:n tasolla suhteessa muihin suuriin matkailualueisiin?

- Kuinka ja millä resursseilla kuluttajia/matkailijoita informoidaan lakiesityksiä koskevista uudistuksista, 

vaatii mittavaa ja laajaa tiedotusta ja kampanjointia?

- Kuinka direktiivissä esiin tuotu vahingonkorvaus lomanautinnon menettämisestä tulee huomioitaviksi 

lakiesityksiin, ja kuinka siihen liittyvät tulkinnat kyetään ratkaisemaan?

- Kuinka kuluttajat/asiakkaat selviävät suurista määristä tiedonantovelvollisuuteen liittyvistä lomakkeista, 

ehdoista jne., ja kuinka esim. matkailun mikroyritysten resurssit riittävät edellä mainittujen kuntoon 

saattamiseen ja lainmukaiseen noudattamiseen?

- Kuinka lakiesitykset ja mm. valvontamakuja korottaminen, uusien maksujen säätäminen ja byrokratian 

lisääminen suhteutuvat voimassa olevaan hallitusohjelmaan ja byrokratian purkamiseen?

- Miten erotellaan osuudet matkapalveluyhdistelmälakien piiriin tulevat tuotteet yrityksen (ko. menettelyyn, 

kirjanpitoon jne.) yms., kun ovat osa yrityksen kokonaistuotetarjontaa?



https://medium.com/@sami_hanninen/tuleeko-metsään-menemisestä-matkapaketti-93a02c66ab38



3) Alkoholilain uudistaminen

Alkoholilaissa ollaan kieltämässä ainoastaan tilausta vastaan käytössä olevilta maaseudun 

juhlatiloilta asiakkaiden alkoholijuomien tarjoilu. Käytännössä alkoholilaista säädettäisiin kieltolaki, 

joka kieltää alkoholin nauttimisen suljetuissa yksityistilaisuuksissa.



4) Yhteenveto – mahdolliset seuraamukset


