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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista huvitilaisuuksis
ta annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan lievennettäväksi rukous
päivien huvitilaisuuskieltoa ja siirrettäväksi poik
keusluvan myöntämistä koskevat asiat lääninhal
litukselta poliisipiirin ratkaistaviksi. 

Rukouspäivinä kielto toimeenpanna huvitilai-

suuksia olisi voimassa kello 8. 00 ja 12.00 välisenä 
aikana, kuten muutoinkin sunnuntaisin ja kirkol
lisina juhlapäivinä. 

Uudistus on tarkoitettu tulemaan voimaan 
pian lakiehdotuksen tultua hyväksytyksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Julkisista huvitilaisuuksista annetun lain ( 4921 
68) 5 §:n mukaan on julkisen huvitilaisuuden 
toimeenpaneminen kielletty pitkäperjantain, en1 
simmäisen pääsiäispäivän ja ensimmäisen joulu~ 
päivän aattoillasta kello 18.00 lukien 24 tunnin 
aikana. Julkisen huvitilaisuuden toimeenpanemi
nen kiitos-, katumus- ja rukouspäivänä kello 8.00 
ja 18.00 välisenä aikana sekä sunnuntaina ja 
muuna kirkollisena juhlapäivänä kello 8.00 ja 
12.00 välisenä aikana on niin ikään kielletty. 
Viimeksi mainittu muita kuin suuria kirkollisia 
juhlapäiviä tarkoittava kielto ei kuitenkaan koske 
laissa erikseen lueteltuja, lähinnä kulttuuri- ja 
urheilutilaisuuksiksi katsottavia julkisia huvitilai
suuksia. 

Lääninhallituksella on lain 6 §:n nojalla oikeu~ 
myöntää poikkeuksia huvitilaisuuden järjestämis
tä koskevista rajoituksista. Vuonna 1983 läänin
hallitukset myönsivät 15 7 poikkeuslupaa julkisen 
huvitilaisuuden järjestämiseksi lain 5 §:n 1 mo
mentissa tarkoitettuna suuren juhlapyhän aatto
na tai juhlapyhänä. Näistä poikkeusluvista lähes 
kaikki koskivat lainkohdan 2 momentissa mainit-
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tua kulttuuri-, urheilu- ja niitä lähinnä vastaavaa 
tilaisuutta. 

2. Ehdotetu t muutokset 

Julkisten huvitilaisuuksien toimeenpanoa kos
kevat uskonnollisiin syihin perustuvat rajoitukset 
ovat perinteisiä ja vakiintuneita. Rajoitukset ovat 
myös suoneet erityisesti palveluelinkeinojen pii
rissä työskenteleville henkilöstöryhmille lepoai
kaa, jota muutoin ehkä olisi ollut vaikea järjes
tää. 

Rukouspäivät tulisi niiden luonteen mukaisesti 
kuitenkin rinnastaa tavallisiin sunnuntaihin ja 
poistaa rukouspäivää koskevat erityiset huvikiel
lot. 

Oikeus poikkeusluvan myöntämiseen huvitilai
suuden järjestämiseksi tulisi antaa järjestämis
paikkakunnan poliisilaitokselle tai nimismiehel
le, jolla on päätöksen tekoon riittävät edellytyk
set ja paikallisia oloja koskeva parempi tuntemus 
kuin nykyisellä lupaviranomaisella eli lääninhalli
tuksella. 
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3. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Lakiehdotus on valmisteltu sisäasiainministeri
össä virkatyönä. 

Vuonna 1977 mietintönsä jättänyt Kirkko ja 
valtio-komitea (kom.miet. 1977:21) sekä opetus
ministeriön asettama kirkko ja valtio-työryhmä 
ovat ehdottaneet rukouspäivien huvikieltoa kos
kevien erityisrajoitusten poistamista. Opetusmi
nisteriö, Suomen evankelis-luterilaisen kirkon 
kirkolliskokous ja Suomen ortodoksinen kirkollis
hallitus ovat lausunnoissaan puoltaneet rukous~ 
päiviä koskevien erityisrajoitusten poistamista. 

4. Voimaan tulo 

Lain voimaantulo ei vaadi erityisiä valmistelu
ja. Siihen ei liity taloudellisia tai mainittavia 
organisatorisia vaikutuksia. 

Laki on tarkoitus saattaa voimaan pian ehdo
tuksen tultua hyväksytyksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 
annetun lain (492/68) 5 §:n 2 momentin johdantokappale ja 6 § näin kuuluviksi: 

5 § 

Sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivi
nä ei saa toimeenpanna julkista huvitilaisuutta 
kello 8.00 ja 12.00 välisenä aikana. Tässä mo
mentissa mainittu kielto ei koske: 

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1984 

6 § 
Poliisilla on oikeus hakemuksesta myöntää 

poikkeuksia 5 § :ssä olevista kielloista. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Luttinen 
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Liite 

Laki 
julkisista huvitilaisuuksista annetun lain 5 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan julkisista huvitilaisuuksista 9 päivänä elokuuta 1968 
annetun lain (492/68) 5 §:n 2 momentin johdantokappale ja 6 § näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki 

5 § 

Hallituksen määrääminå· kiitos-, katumus- ja 
rukouspäivinä kello 8. 00 ja 18.00 välisenä aikana 
sekä sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäi
vinä kello 8.00 ja 12.00 välisenä aikana ei saa 
toimeenpanna julkista huvitilaisuutta. Tässä mo
mentissa mainittu kielto ei kuitenkaan koske: 

6 § 
Lääninhallituksella on oikeus hakemuksesta 

myöntää poikkeuksia 5 §:ssä olevista kielloista. 

Ehdotu.r 

5 § 

Sunnuntaisin ja muina kirkollisina juhlapäivi
nä ei saa toimeenpanna julkista huvitilaisuutta 
kello 8.00 ja 12.00 välisenä aikana. Tässä mo
mentissa mainittu kielto ei koske: 

6 § 
Poliisilla on oikeus hakemuksesta myöntää 

poikkeuksia 5 § :ssä olevista kielloista. 

Tämå· laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




