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KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON OHJE VAKUUDENASETTAMISVELVOLLISISTA PIDETTÄVÄÄN RE-

KISTERIIN MERKITYILLE ELINKEINONHARJOITTAJILLE 

 

Matkapalveluyhdistelmien tarjoaja on itse vastuussa vakuutensa riittävyydestä ja sen voimas-

saolosta.  

Vakuuden tulee turvata: 

• Maksukyvyttömyyden seurauksena saamatta jääneiden palveluiden osalta matkusta-

jien suorittamien tai heidän puolestaan suoritettujen ennakkomaksujen palauttaminen  

• Matkustajien paluukuljetus, mikäli kuljetus sisältyy matkapakettisopimukseen 

 

Vakuuden toimittaminen 

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) kehottaa yritystä kirjallisesti, viimeistään kaksi viikkoa ennen 

vakuuden vanhenemista tai kor¬keamman vakuuskauden alkua, uusimaan vakuuden tai toi-

mittamaan korkeamman kauden vaatiman vakuuden. 

  

Ellei yritys määräpäivään mennessä toimi kehotuksen mukaisesti, KKV kieltää yritystä jatka-

masta sellaista toimintaa, johon vaaditaan vakuus. Vanhentuneesta tai riittämättömästä va-

kuudesta tulee lisäksi merkintä julkiseen vakuusrekisteriin (www.vakuusrekisteri.fi). 

 

Tiedonantovelvollisuus kaikista toiminnan muutoksista 

KKV:lle on hyvissä ajoin ilmoitettava toiminnan mukaisesti lomakkeita A, C ja D käyttäen, jos 

toimintaan on tulossa tilapäisestikin vakuuden suuruuteen vaikuttavia muutoksia. Myös toimin-

tamuodon muutoksista ja lisäyksistä on ilmoitettava etukäteen. 

 

Mikäli matkapalveluyhdistelmien tarjoajan toiminnan maksuehtoja muutetaan siten, ettei en-

nakkomaksuja enää peritä eivätkä sopimukset sisällä kuljetusta, voidaan matkapalveluyhdis-

telmien tarjoaja poistaa rekisteristä. 

 

Vakuuden asettanut matkapalveluyhdistelmien tarjoaja raportoi KKV:lle seuraavasti: 

 

• Kun vakuus on alle 50 000 euroa 

- Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan on raportoitava vähintään kerran vuodessa 

- Raportointi suoritetaan neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä: 

lomakkeet A, B, C ja D 

 

• Kun vakuus on tasan tai yli 50 000 euroa 

- Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan on raportoitava vähintään kaksi kertaa vuo-

dessa 

- Vuoden ensimmäinen raportointi neljän kuukauden kuluessa tilikauden päättymi-

sestä: lomakkeet A, B, C ja D 

- Vuoden toinen raportointi puolen vuoden kuluttua edellisestä raportoinnista: 

lomakkeet A, C ja D 

 

Päättyneen tilikauden toteumatietojen vahvistaminen (lomake B) 

Matkapalveluyhdistelmien tarjoajan, jolla on tilintarkastuslain (1141/2015) mukaan oltava tilin-

tarkastaja, on toimitusjohtajan allekirjoituksen lisäksi vahvistettava lomakkeella B antamansa 

myyntiluvut tilintarkastajan allekirjoituksella. 

 

Muu matkapalveluyhdistelmien tarjoaja voi toimittaa lomakkeen B, jonka on toimitusjohtajan 

lisäksi allekirjoituksellaan vahvistanut kirjanpitovelvollisen taloushallinnosta vastaava henkilö. 


