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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan ja eräiden 
työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vähittäis
kaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annet
tua lakia siten, että yleisesti noudatetun työajan 
muuttamisesta, pääasiassa pyhistä ja niiden aat
tojen muutoksista, aiheutuneita epämukavia lii
keaikoja korjataan nykyistä paremmin kuluttajien 
tarpeita vastaaviksi. Mainittavimmat liikeaikojen 

laajennukset tapahtuisivat uudenvuodenpäivän, 
loppiaisen, pitkäperjantain, Kristuksen taivaa
seenastumisen päivän, helluntain valmistuspäi
vän, pyhäinpäivän ja itsenäisyyspäivän aattoina. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti kun 
Eduskunta on sen hyväksynyt. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liike
ajasta annetun lain (435/69), jäljempänä liikeai
kalaki, säätämisellä vuonna 1969 pidennettiin 
vähittäiskaupan aukioloaikaa, joka siihen saakka 
oli kello 8:sta kello 17:ään, kello 20:een ja 
lauantaisin sekä pyhien aattoina eräin poikkeuk
sin kello 18:aan. Nykyinen liikeaikalaki on osoit
tautunut pääosin tarkoitustaan vastaavaksi, eikä 
pyrkimyksiä liikeaikojen laventamiseen juuri ole 
esiintynyt. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoituksella 
suoritti Liiketaloustieteellinen tutkimuslaitos 
(LTI) vuonna 1975 varsin kattavan ostotapoihin 
liittyvän selvityksen, johon sisältyi myös liikeai
koja koskevia kysymyksiä. Tämä tutkimus käsitti 
sekä päivittäistavarakaupan että erikoistavarakau
pan toimialat. Vastaavanlainen tutkimus suori
tettiin uudelleen päivittäistavarakaupan osalta 
vuonna 1981. Tutkimuksen mukaan kuluttajat 
tavallisina työviikkoina ja viikonloppuina ovat 
suhteellisen tyytyväisiä nykyisiin myymälöiden 
aukioloaikoihin. Valtaosa kotitalouksista eli run
saat 98 % oli joko täysin tai melko tyytyväisiä 
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liikkeiden aukioloaikoihin elintarvikkeita ostetta
essa keskellä viikkoa ja vastaavasti 96 % kotita
louksista joko täysin tai melko tyytyväisiä ostetta
essa elintarvikkeita lauantaisin. Todettakoon kui
tenkin, että monet pienryhmät, esimerkiksi vuo
rotyöläiset tai muut muuttuvien työaikojen alai
set kuluttajat, jäävät huomiotta yleisessä otanta
tutkimuksessa. Liikeaikalain säätämisen jälkeen 
onkin tapahtunut muutoksia kuluttajien ostotot
tumuksissa, ja myös yleisesti noudatettu työaika 
on muuttunut. Viisipäiväiseen työviikkoon siirty
misen myötä uudenvuodenaatto ja kirkollisten 
juhlapäivien aatot ovat tulleet normaaleihin arki
päiviin verrattaviksi. Kokemus onkin osoittanut, 
että liikkeiden varhainen sulkeminen uudenvuo
denaattona kello 15 työajan loppuessa yleisesti 
kello 16-17, aiheuttaa varsinkin lähiöissä asuvil
le perheellisille kuluttajille suurta haittaa. 

Kuluttajaneuvosto on 2 päivänä maaliskuuta 
1983 julkistetussa kuluttajapoliittisessa ohjelmas
saan kiinnittänyt aukioloaikoihin huomionsa lau
sumalla: ''Kuluttajan kannalta kauppojen ja 
muiden palvelulaitosten tulee olla avoinna sellai
sina aikoina, joina hänellä on asuin- ja työpaik
kansa ja niiden väliset työmatkat huomioon ot-



2 1983 vp. - HE n:o 213 

taen mahdollisuudet suorittaa ostoksia ja hoitaa 
muita asioita.'' 

2. Valmisteluvaiheet Ja -aineisto 

Viime vuosikymmenellä virinnyt keskustelu 
kioskikaupan asemasta käynnisti selvitysten teon 
viranomaisten päätöksenteon tueksi. Tällaisista 
selvityksistä mainittakoon elinkeinohallituksen 
suorittama kioskien tavaravalikoimaselvitys (ES 
1181) ja Liiketaloustieteellisen tutkimuslaitoksen 
(LTT) tutkimus vuodelta 1982 kioskikaupan ra
kenteesta ja kehityksestä sekä vaikutuksista muu
hun kauppaan. Kaupan järjestöjen taholta taas 
julkistettiin yhteinen kannanotto vähittäisliikkei
den aukiolomuutostarpeista ja aukioloaikojen 
suhteesta kioskikauppaan (Kaupan aukiolotyö
ryhmän raportti, Kaupan Keskusvaliokunta, 
1981). Lisäksi on käytettävissä ollut edellä viitat
tu kotitalouksien päivittäistavaroiden ostotapa
tutkimus sekä tutkimus huoltamoiden kehityk
sestä ja kehitysnäkymistä 1980-luvulla. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö hankki lausun
not Kaupan Keskusvaliokunnan raportista sekä 

,pyysi lausunnonantajia esittämään käsityksiään 
yleensä vähittäisliikkeiden liikeajan sekä kioski
kaupan vastaisesta järjestelystä. Lausunnonantaji
na olivat sisäasiainministeriö, sosiaali- ja terveys
ministeriö, elinkeinohallitus, lääkintöhallitus, 

Hotelli- ja ravintolaneuvosto, Kaupan Työnanta
jaliitto KTL, Kuluttajat-Konsumenterna ry, Lii
ketyöntekijäin Liitto, Rautakirja Oy, Suomen 
Kähertäjätyönantajaliitto ry, Suomen Bensiini
kauppiaitten Liitto ry, Valtakunnallinen Kioski
kauppiaiden Keskusliitto, Suomen Liikeväen Liit
to, Suomen Tukkukauppiaiden Liitto, Vähittäis
kauppiaitten Liitto, Vähittäiskaupan Keskusliit
to, Kesko Oy, Keskusosuusliike OTK, Suomen 
OsuuskauP.pojen Keskuskunta, Tukkukauppojen 
Oy sekä Oljyalan Keskusliitto. 

Ministeriö asetti 14 päivänä toukokuuta 1982 
työryhmän selvittämään, onko olemassa edelly
tyksiä ja tarvetta vähittäiskaupan ja eräiden työ
liikkeiden liikeajasta annetun lain muuttami
seen. Samalla työryhmän tuli harkita kioskimyyn
tiä ja liikeaikalain valvontaa koskevien säännös
ten tarkistamista huomioon ottamalla vähittäis
liikkeiden ja kioskikaupan, mukaan luettuna 
huoltoasemilla tapahtuvan myynnin, tasapainoi
sen kehittämisen tarpeet ja kuluttajien edut. 
Työryhmän tuli kuulla asiantuntijoina erityisesti 
vähittäis- ja kioskikaupan edustajia sekä liikealan 
työntekijöitä. Toimeksisaantonsa mukaisesti työ
ryhmä on valmistellut hallituksen esityksen muo
toon liikeaikalain muutosehdotuksen. 

Esitys perustuu työryhmän ehdotukseen, johon 
asianomaisten työmarkkinajärjestöjen kannanot
tojen mukaisesti on tehty vähäisiä täsmennyksiä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotus 

1 §. Yleisenä vähittäiskaupan liikeaikana 
säilyy arkisin kello kahdeksan ja kello kahden
kymmenen välinen aika. Lauantaisin aukioloaika 
päättyy kello kahdeksantoista. Voimassa olevassa 
1 §:n 1 momentissa rinnastetaan lauantaibio 
myös kirkollisten juhlapäivien, itsenäisyyspäivän 
ja vapunpäivän aatot. Nämä ovat kuitenkin ta
vanomaisia työpäiviä, ja tämän vuoksi ehdote
taan, että vähittäiskauppaa sekä parturin- ja 
kähertäjänliikettä saisi harjoittaa kaikkina muina 
1 §:n 1 momentissa tarkoitettuina arkipäivinä 
kello kahteenkymmeneen, paitsi lauantaina sekä 
uudenvuodenpäivän ja vapunpäivän aattona kel
lo kahdeksaantoista. Uudenvuoden aaton auki
oloajan päättyminen siirtyisi kello viidestätoista 
kello kahdeksaantoista. 

Ehdotuksen mukaan pitenisi aukioloaika vuo
sittain seitsemänä päivänä, jotka vuonna 1984 
ovat 6 päivä tammikuuta, 19 päivä huhtikuuta, 
25 päivä toukokuuta, 8 päivä kesäkuuta, 2 päivä 
marraskuuta sekä 5 ja 31 päivä joulukuuta. 

2 §. Pykälän 2 momentista on siirretty uuden
vuoden aatto 1 §:n 1 momenttiin. Momentissa 
säilyvät jouluaatto, . pääsiäislauantai ja juhannus
aatto. Näinä päivinä liikeaika päättyy kello viisi
toista. 

3 §. Kukkien vähittäiskauppaa saa 3 §:n 1 
momentin mukaan harjoittaa kello kahdeksan ja 
kello kahdeksantoista välisenä aikana myös sun
nuntaisin, kirkollisina juhlapäivinä, itsenäisyys
päivänä ja vapunpäivänä. Säännös ei koske taimi
tarhoja ja pumarhamyymälöitä, mikä on haitan
nut kiireisinä kylvö- ja istutusaikoina töiden 
suorittamista. Tämän vuoksi kauppa- ja teolli-
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suusm1msteriö on muutamana viime vuotena 
myöntänyt lain 5 §:n 1 momentin nojalla poik
keuslupia puutarhamyymälöille ja taimitarhoille 
taimien, siemenien ja muiden vastaavien tuottei
den sekä puutarhanhoitoon liittyvien välineiden 
sunnuntaimyyntiä varten huhti-lokakuun välisek
si ajaksi. Koska menettely on muuttunut tavan
omaiseksi, ehdotetaan taimien myynti rinnastet
tavaksi kukkien myyntiin. 

Elintarvikehuoneistoja on pykälän 2 momentin 
mukaan lupa pitää avoinna tuoreiden elintarvik
keiden saannin varmistamiseksi jälkimmäisenä 
kahdesta tai toisena kolmesta peräkkäin sattuvas
ta sunnuntaista, kirkollisesta juhlapäivästä, itse
näisyyspäivästä ja vapunpäivästä kello kahdeksan 
ja kahdentoista välisenä aikana. Kaupan henki
löstön työajan mielekkäämmäksi järjestelemiseksi 
on peräkkäisten pyhäpäivien aukiolon siirtämi
nen viimeiseksi peräkkäin sattuvista pyhäpäivistä 
tarkoituksenmukaista. Koska kokemus on osoit
tanut, ettei mahdollisuutta sunnuntaiaukioloon 
jo kello kahdeksasta alkaen ole voitu käyttää 
hyväksi, ehdotetaan että aukioloaikaa siirretään 
tunnilla siten, että se alkaisi kello yhdeksän ja 
vastaavasti päättyisi kello kolmetoista. 

6 §. Lain 4 §:n 2 momentin nojalla on 
poliisipiirin päälliköllä oikeus määräämillään eh
doilla antaa lupa aukioloon sunnuntaisin ja kir
kollisina pyhä- tai juhlapäivinä sellaisille liike
huoneistoille, joissa harjoitetaan ammattimaista 
vähittäiskauppaa tai parturin· ja kähertäjänliiket
tä. Poikkeusluvan turvin ovat taidemyymälät ja 
taidemyyntitilaisuuden järjestäjät saaneet julkisis
sa tiloissa harjoittaa taidemyyntiä ja -esittelyä. 
Esityksessä ehdotetaan, että tämä tavanomaisesta 
vähittäiskaupasta poikkeava myyntitoiminta va
pautettaisiin vähittäiskaupan liikeaikalain sään
nöksistä, mitä koskeva säännös on lisätty pykälän 
uudeksi 7 kohdaksi. 

2. Voimaan tulo 

Lain muutos on tarkoitus saattaa voimaan heti 
kun Eduskunta on sen hyväksynyt. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun 

lain (435/69) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 § sekä 6 §:n 5 ja 6 kohta, 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (919/71), 2 

§:n 2 momentti 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa laissa (214/74) ja 3 § osittain muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla, sekä 

lisätään 6 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti: 

1 § 
Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä partu

rin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli 
tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivänä kello 
kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä 
aikana, paitsi lauantaina sekä uudenvuodenpäi
vän ja vapunpäivän aattona kello kahdeksan ja 
kello kahdeksantoista välisenä aikana. 

2 § 

Jouluaattona, pääsiäislauantaina ja juhannus
aattona ei vähittäiskauppaa eikä parturin- ja 

kähertäjänliikettä saa harjoittaa kello viidentois
ta jälkeen. 

3 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa mainittuina päivinä 

saa kukkien ja taimien vähittäiskauppaa harjoit
taa kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista 
välisenä aikana. 

Elintarvikehuoneistossa saa siellä myytäväksi 
sallittujen tarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoit
taa viimeisenä peräkkäin sattuvista 2 §:n 1 mo
mentissa mainituista päivistä kello yhdeksän ja 
kello kolmentoista välisenä aikana. 
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6 § 
Tämä laki e1 koske: 

5) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa 
myyntiä; 

6) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä 
autokorjaamoissa ja niihin verrattavissa myynti
paikoissa tapahtuvaa moottorien pohto- ja voite-

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 1983 

luaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajo
neuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa; eikä 

7) taidemyyntiliikkeissä tai julkisissa tiloissa 
järjestettäviä taidemyyntinäyttelyjä. 

Tämä laki tulee vmmaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri jermu Laine 
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Liite 

Laki 
vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden liikeajasta 24 päivänä kesäkuuta 1969 annetun 

lain (435/69) 1 §:n 1 momentti, 2 §:n 2 momentti, 3 § sekä 6 §:n 5 ja 6 kohta 
sellaisina kuin niistä ovat 1 §:n 1 momentti 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (919/71), 

2 §:n 2 momentti 8 päivänä maaliskuuta 1974 annetussa laissa (214/74) ja 3 § osittain muutettuna 
viimeksi mainitulla lailla, sekä 

Iisätäiin 6 §:ään uusi 7 kohta seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 
Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä partu

rin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli 
tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivänä kello 
kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä 
aikana, paitsi lauantaina ja kirkollisen juhlapäi
viin sekä itsenäisyyspäiviin ja vapunpäivän aatto
na kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista väli
senä aikana. 

Ehdotus 

1 § 
Ammattimaista vähittäiskauppaa sekä partu

rin- ja kähertäjänliikettä saa harjoittaa, mikäli 
tässä laissa ei toisin säädetä, arkipäivänä kello 
kahdeksan ja kello kahdenkymmenen välisenä 
aikana, paitsi lauantaina sekä uudenvuodenpäi
viin ja vapunpäivän aattona kello kahdeksan ja 
kello kahdeksantoista välisenä aikana. 

2 § 

Joulun, uudenvuoden, pääsiäisen ja juhannuk
sen aattona ei vähittäiskauppaa eikä parturin- ja 
kähertäjänliikettä saa harjoittaa kello viidentoista 
jälkeen. 

3 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa mainittuina päivinä 

saa kukkien vähittäiskauppaa harjoittaa kello 
kahdeksan ja kello kahdeksantoista välisenä aika
na. 

Elintarvikehuoneistossa saa siellä myytäväksi 
sallittujen tarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoit
taa jälkimmäisenä kahdesta tai toisena kolmesta 
peräkkäin sattuvista 2 §:n 1 momentissa maini
tuista päivistä kello kahdeksan ja kello kahden
toista välisenä aikana. 
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jouluaattona, pääsiäislauantaina ja juhannus
aattona ei vähittäiskauppaa eikä parturin- ja 
kähertäjänliiketta saa harjoittaa kello viidentoista 
jälkeen. 

3 § 
Edellä 2 §:n 1 momentissa mainittuina päivinä 

saa kukkien ja taimien vähittäiskauppaa harjoit
taa kello kahdeksan ja kello kahdeksantoista 
välisenä aikana. 

Elintarvikehuoneistossa saa siellä myytäväksi 
sallittujen tarvikkeiden vähittäiskauppaa harjoit
taa viimeisenä peräkkäin sattuvista 2 §:n 1 mo
mentissa mainituista päivistä kello yhdeksän ja 
kello kolmentoista välisenä aikana. 
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6 § 
Tämä laki e1 koske: 

5) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa 
myyntiä; sekä 

6) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä 
autokorjaamaissa ja niihin verrattavissa myynti
paikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voite
luaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajo
neuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa. 

5) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapahtuvaa 
myyntiä; 

6) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla sekä 
autokorjaamaissa ja niihin verrattavissa myynti
paikoissa tapahtuvaa moottorien poltto- ja voite
luaineiden, nesteytetyn palavan kaasun sekä ajo
neuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa; eikä 

7) taidemyyntiliikkeissä tai julkisissa tzloissa 
järjestettäviä taidemyyntinäyttelyjä. 

Tåmå· laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 


