
 

 

 

Tiedote lentomatkustajille 

Tiedote matkustajien oikeuksia koskevaan asetukseen (EY) N:o 261/2004 perustuvien 

korvaushakemusten välittäjiin sovellettavista  

EU:n kuluttajansuoja-, markkinointi- ja tietosuojasäännöksistä 

Tämän tiedotteen tarkoituksena on antaa matkustajille tietoa lentomatkustajien oikeuksiin 

liittyviä korvaushakemuksia välittäviin yrityksiin sovellettavasta EU:n oikeuskehyksestä. 

Korvaushakemuksia välittävällä yrityksellä tarkoitetaan tässä yritystä, joka tarjoaa yleisölle 

hallinnointipalveluja asetuksen (EY) N:o 261/20041 (jäljempänä ’asetus’) mukaisten 

korvausten vaatimiseksi. Tällaisina pidetään tässä tiedotteessa myös korvaushakemuksia 

välittäviä asianajajia/lakimiehiä. 

Matkustajien olisi aina pyrittävä ensin ottamaan yhteyttä lennosta vastaavaan lentoliikenteen 

harjoittajaan ennen muunlaisiin toimiin ryhtymistä oikeuksiensa mukaisen korvauksen 

saamiseksi. Matkustajia muistutetaan siitä, että asetuksen 16 artiklan mukaan kansallisten 

täytäntöönpanoelinten tehtävänä on valvoa asetuksen noudattamista yleisesti ja että 

vaihtoehtoisilla riidanratkaisumenettelyillä2 voidaan myös päästä molempia osapuolia 

tyydyttävään ratkaisuun matkustajien ja lennosta vastaavan lentoliikenteen harjoittajan 

välisissä riita-asioissa yksityisoikeuden tasolla. Molemmat menettelytyypit sisältyvät voimassa 

olevaan EU-lainsäädäntöön, ja matkustajat voivat käyttää niitä varmistaakseen, että heidän 

oikeuksiaan kunnioitetaan ja että he saavat sen korvauksen, johon heillä on oikeus. 

Komissio on antanut tulkintaohjeet3 asetuksesta (EY) N:o 261/2004. Näiden ohjeiden 7.1 

kohdan mukaan matkustajalla on oikeus päättää, haluaako hän toisen henkilön tai tahon 

edustavan itseään. Komissiolle on kuitenkin esitetty väitteitä korvaushakemuksia välittävien 

yritysten virheellisistä käytännöistä ja väärinkäytöksistä.  

                                                 
1 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 261/2004, annettu 11 päivänä helmikuuta 2004, 

matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen 
viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä sekä asetuksen (ETY) 

N:o 295/91 kumoamisesta (EUVL L 46, 17.2.2004, s. 1). 
2 EU:ssa asuvat matkustajat voivat toimittaa vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn sopimusriitansa EU:n 

alueella toimivan ja vaihtoehtoiseen riidanratkaisumenettelyyn osallistuvan lentoliikenteen harjoittajan 
kanssa. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2013/11/EU, annettu 21 päivänä toukokuuta 2013, 
kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamisesta (EUVL L 165, 18.6.2013, s. 63). 

3 KOMISSION TIEDONANTO: Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen 
peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä 
säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 sekä lentoliikenteen 
harjoittajien korvausvastuusta annetun ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 889/2002 
muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 tulkintaohjeet (2016/C 214/04), 15.6.2016. (http://eur-
lex.europa.eu/legal- content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016XC0615%2801%29&from=EN) 
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Jos tällaista sääntöjen rikkomista tapahtuu, toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on 

ensinnä arvioitava rikkomiset tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki asiaan vaikuttavat 

olosuhteet. Komission velvollisuutena on varmistaa, että jäsenvaltiot valvovat eri osapuolten – 

kuten korvaushakemuksia välittävien yritysten – toimintaa tarkistaakseen, harjoittavatko ne 

toimintaansa kuluttajansuojaa, markkinointia ja tietosuojaa koskevien sovellettavien EU:n 

sääntöjen4 mukaisesti. 

Komissio haluaa tällä tiedotteella tuoda esiin joitakin sellaisia korvausvaatimuksia välittäviin 

yrityksiin sovellettavia keskeisiä oikeudellisia velvoitteita, joihin matkustajien olisi hyvä 

kiinnittää erityistä huomiota. Tavoitteena on matkustajien suojeleminen ja se, että matkustajat 

voisivat tehdä tietoon perustuvan päätöksen asetuksen mukaisten korvausvaatimusten 

esittämisestä. 

Tämä tiedote ei vaikuta korvaushakemuksia välittävien yritysten muihin velvollisuuksiin, jotka 

johtuvat kansallisesta lainsäädännöstä. 

1 – Korvaushakemuksia välittävien yritysten on ilmoitettava selvästi palvelujensa hinta, 
toisin sanoen esitettävä 
verkkosivustollaan alustava hinta, joka sisältää kaikki sovellettavat maksut. 

EU:n kuluttaja- ja markkinaoikeuden mukaan elinkeinonharjoittajat voivat vapaasti määrittää 

tuotteidensa hinnat niin kauan kuin ne antavat kuluttajille riittävästi tietoa 

kokonaiskustannuksista ja siitä, miten nämä kustannukset lasketaan. 

Hintatietojen olisi oltava selkeästi esillä. Sopimuksen kesto ja kuluttajien velvollisuudet on 

ilmaistava selkeästi ja näkyvästi, eivätkä tiedot saa olla harhaanjohtavia. 

Elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava selkeästi kokonaishinta (tai lopullinen hinta) veroineen. 

Näiden sääntöjen rikkomista voidaan EU:n lainsäädännön mukaan pitää epäreiluna, jos 

käytäntö todennäköisesti saa keskivertokuluttajan tekemään ostopäätöksen, jota hän ei muuten 

olisi tehnyt. 

                                                 
4 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/29/EY, annettu 11 päivänä toukokuuta 2005, 

sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla ja 
neuvoston direktiivin 84/450/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 97/7/EY, 98/27/EY ja 

2002/65/EY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta 
(sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, 11.6.2005, s. 22). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/83/EY, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, kuluttajan 
oikeuksista, neuvoston direktiivin 93/13/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 1999/44/EY 
muuttamisesta sekä neuvoston direktiivin 85/577/ETY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 

97/7/EY kumoamisesta (EUVL L 304, 22.11.2011, s. 64). 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, 

harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta (kodifioitu toisinto) (EUVL L 376, 27.12.2006, s. 21); 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY, annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden 

suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, 

s. 31); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, 

henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (EYVL L 201, 31.7.2002, 

s. 37) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, 

luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 

ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1).  
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Kun kyseessä on yritysten välinen mainonta eli kun korvaushakemuksia välittävät yritykset 

mainostavat palvelujaan muille yrityksille (lentomatkustajille, jotka lentävät ammattiin 

liittyvistä syistä), kaikenlainen mainonta, joka millään tavoin, vaikkapa tarjontamuodollaan, 

saattaa harhauttaa niitä henkilöitä, joille se on suunnattu, vääristää heidän taloudellista 

käyttäytymistään tai sen seurauksena vahingoittaa kilpailijoiden etuja, on kiellettyä. 

2 – Korvaushakemuksia välittävien yritysten on pystyttävä esittämään selkeä valtakirja. 

Yleisen oikeusperiaatteen mukaan jokaisella matkustajalla on oikeus päättää, haluaako hän 

toisen henkilön tai tahon edustavan itseään sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti 

tuomioistuimessa tai oikeudenkäyntiä edeltävissä tutkintamenettelyissä. Korvaushakemuksia 

välittävien yritysten olisi pyydettäessä esitettävä allekirjoitettu valtakirja ja henkilökortin tai 

passin jäljennös (allekirjoituksen tarkistamiseksi). 

3 – Korvaushakemuksia välittävät yritykset eivät saisi käyttää jatkuvaa ei-toivottua 
etämarkkinointia. 

Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin mukaisella mustalla listalla olevista 

31 käytännöstä yksi saattaa olla merkityksellinen jatkuvan ei-toivotun etämarkkinoinnin osalta 

(käytännöt, joita pidetään kohtuuttomina kaikissa olosuhteissa ilman direktiivin muiden 

säännösten mukaista tapauskohtaista arviointia). Erityisesti direktiivin liitteessä I olevassa 26 

kohdassa kielletään ”sinnikkäät ja ei-toivotut myyntiyhteydenotot puhelimitse, faksitse, 

sähköpostitse tai muuta etävälinettä käyttäen lukuun ottamatta perusteltavissa olevia 

tilanteita, jotka liittyvät sopimusvelvoitteen täyttämiseen kansallisen lainsäädännön 

mukaisesti.” 

Sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 13 artiklassa edellytetään lisäksi etukäteen annettua 

suostumusta automaattisten soittolaitteiden, faksien ja sähköpostin käyttöön 

suoramarkkinointia varten. Puhelinmyyjän suoramarkkinointipuhelut eivät myöskään ole 

sallittuja joko ilman tilaajien tai käyttäjien suostumusta tai sellaisten tilaajien tai käyttäjien 

osalta, jotka eivät halua vastaanottaa näitä puheluja. Valinta näiden vaihtoehtojen välillä 

määräytyy kansallisen lainsäädännön mukaisesti niin, että molempien vaihtoehtojen on oltava 

maksuttomia tilaajalle tai käyttäjälle. 

4 – Henkilötietojen siirtäminen 

Lipunmyyjät, matkanjärjestäjät, matkatoimistot (myös verkossa toimivat matkatoimistot) ja 

kolmannet osapuolet, joilla on pääsy matkustajatietoihin olematta kuljetussopimuksen 

osapuoli, eivät saisi siirtää henkilötietoja korvaushakemuksia välittävälle yritykselle, ellei se 

ole sovellettavan lain mukaan sallittua tai ellei matkustaja, jota korvaus koskee, ole 

nimenomaisesti antanut siihen lupaa. 

Lipunmyyjien, matkanjärjestäjien, matkatoimistojen (myös verkossa toimivien 

matkatoimistojen) ja kaikkien kolmansien osapuolten, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:ssa, 

on noudatettava EU:n tietosuojasääntöjä. Niiden mukaan henkilötietoja ”on kerättävä tiettyä, 

nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten eikä niitä saa käsitellä myöhemmin näiden 

tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla tavalla”. Henkilöiden tai organisaatioiden, jotka 
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keräävät ja hallinnoivat henkilötietoja, on suojattava ne väärinkäytöltä ja kunnioitettava 

henkilötietoihin liittyviä yksilön oikeuksia EU:n lainsäädännössä turvatulla tavalla. 


