
HE 49/2000 vp 

Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vähittäiskaupan au
kioloajoista ja elinkeinon hm:joittamisen oikeudesta annetun lain 
3 § :n 23 kohdan kumoamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 
laki vähittäiskaupan aukioloajoista. Lain mu
kaan vähittäiskaupat voisivat olla avoinna 
arkisin kello 7:n ja 21 :n välisenä aikana ja 
lauantaisin kello 7:n ja 18:n välisenä aikana. 
Esityksen tavoitteena on parantaa lähikaup
pojen asemaa sallimalla niille päivittäistava
rakaupan myymälöille, joissa vakinainen lii
ketoimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on 
enintään 400 neliömetriä, sunnuntaiaukiolo 
kaikkina sunnuntaina kello 12:n ja 21 :n vä
lisenä aikana. Muut vähittäiskaupat voisivat 
olla avoinna sunnuntaisin touko-, kesä-, hei
nä- ja elokuussa sekä marras- ja joulu
kuussa. Toisaalta kauppa- ja teollisuusminis
teriön määräämästä viidestä aukiolosunnun
taista luovuttaisiin. Kirkollisena juhlapäivä
nä, vapunpäivänä, äitienpäivänä sekä itsenäi-
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syyspäivänä liikkeiden tulisi olla suljettuina. 
Joulu- ja juhannusaattona liikkeet tulisi sul
kea kello 13 sekä uudenvuodenaattona ja va
pun aattona kello 18. Vähittäiskaupan au
kioloaikaa koskeva lakiehdotus sisältää luet
telon niistä kaupan muodoista, joita laki ei 
koske. 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi elin
keinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain niin sanottujen ohjesääntöisten elinkei
nojen luettelosta kioski- ja siihen verrattavaa 
kauppaa sekä automaattikauppaa koskeva 
kohta ja tältä osin tarpeelliset säännökset 
otettavaksi vähittäiskaupan aukioloaikoja 
koskevaan lakiin. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 
mahdollisimman pian sen jälkeen kun ne on 
hyväksytty ja vahvistettu. 
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PERUSTELUT 

1. Nykytila 

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun lain (276/1997), jäljem
pänä liikeaikalaki, mukaan ammattimaista 
vähittäiskauppaa sekä parturin- ja kampaa
moliikettä voi harjoittaa arkisin kello 7:stä 
kello 21:een sekä lauantaisin kello 7:stä 
18:aan. Joulu- ja juhannusaattona liikkeet 
tulee sulkea kello 13. 

Kesä-, heinä- ja elokuussa sekä joulukuus
sa ja viitenä muuna kauppa- ja teollisuusmi
nisteriön määräämänä sunnuntaina liikkeet 
voivat olla avoinna kello 12:sta 21:een. Ku
luvana vuonna kauppa- ja teollisuusministe
riön määräämät aukiolosunnuntait ovat 21 ja 
28 päivänä toukokuuta sekä 12, 19 ja 26 
päivänä marraskuuta Muina sunnuntaina ja 
kirkollisina juhlapäivinä sekä vapunpäivänä 
ja itsenäisyyspäivänä liikkeiden tulee olla 
pääsääntöisesti suljettuina. Niin sanottujen 
kaksoispyhien viimeisenä päivänä saa elin
tarvikehuoneistossa harjoittaa siellä myytä
väksi sallittujen tarvikkeiden vähittäiskaup
paa neljän tunnin ajan kello 8:n ja 18:n vä
lisenä aikana. Lääninhallitus voi erityisestä 
syystä sallia liikkeen harjoittamisen muuna
kio aikana. 

Lain 5 § sisältää luettelon niistä kaupan 
erityismuodoista, joita laki ei koske. Vapaa 
aukioloaika on muun muassa kioskikaupas
sa, huoltoasemalta tapahtuvassa ulosmyyn
nissä sekä haja-asutusalueella sijaitsevilla 
vähittäiskaupoilla. 

Kioskimyynnistä ja huoltoasemalta tapah
tuvasta myynnistä säädetään kioski- ja siihen 
verrattavasta kaupasta sekä automaatti
kaupasta annetussa asetuksessa (436/1969), 
jäljempänä kioskiasetus. Kioskikauppaa voi
daan harjoittaa liikehuoneistosta, jossa kios
kikaupan vakinaisessa liiketoimintakäytössä 
oleva myyntipinta-ala on enintään 100 ne
liömetriä, sekä huoltoasemalla olevasta ajo
neuvojen varaosien ja varusteiden kauppaa 
varten varatusta tilasta. Kioskiasetuksen 
6 §: ssä säädetään kioskikaupassa myytäväksi 
sallitoista tavaroista. Käytännössä sallittua 
on muun muassa kaikkien elintarvikkeiden 
myynti. 

Vähittäiskaupan ja eräiden työliikkeiden 
liikeajasta annetun asetuksen (277/1997) mu-

kaan haja-asutusaluetta on asema- tai raken
nuskaavalla vahvistetun kaupungin, kunta
keskuksen tai muun siihen rinnastettavan 
tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitseva alue. 

Liikeaikalaki ei koske myöskään muun 
muassa koti- ja käsiteollisuustuotteiden 
myyntinäyttelyitä, taidemyyntinäyttelyitä 
eikä sellaisten näyttelyiden järjestämistä, 
joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä tai 
joissa myydään vain arvoltaan vähätsiä näyt
telyn teemaan liittyviä tuotteita. 

Palvelualoista liikeaikalaki koskee ainoas
taan parturin- ja kampaamoliikkeitä. Sään
nökset eivät liene vaikuttaneet partureiden ja 
kampaamoiden liiketoimintaan. Muut palve
lutoimintaa harjoittavat liikkeet, kuten video
vuokraamot, suutarit tai kauneushoitolat, 
voivat tarjota palvelujaan kuluttajille ilman 
aukiolorajoituksia. Parturi- ja kampaamoyrit
täjiä on noin 8 000 ja niissä työntekijöitä 
noin 2 400. 

Aukiolosäännöksiä on lievennetty asteit
tain. Vuonna 1989 vähittäiskaupan ja eräi
den työliikkeiden liikeajasta annetun lain 
muuttamisesta annetulla lailla (918/1989) ra
joitusten piiristä vapautettiin haja-asutusalu
eilla sijaitsevista vähittäiskaupoista ja myy
mäläautoista tapahtuva myynti sekä eräitä 
muita lähinnä koti- ja käsiteollisuuteen ja 
puutarhatuotteisiin liittyviä kaupanmuotoja. 
Vuonna 1994 vähittäiskaupan ja eräiden työ
liikkeiden liikeajasta annetun lain muuttami
sesta annetulla lailla (446/1994) sallittiin 
sunnuntaiaukiolo joulukuussa ja kuutena 
muuna sunnuntaina sekä liikkeiden avaami
nen arkisin kello 7:ltä. Samalla siirrettiin 
poikkeuslupien myöntäminen kauppa- ja 
teollisuusministeriöitä lääninhallituksille. 
Vuonna 1997 jatkettiin arkipäivien ilta-au
kioloa tunnilla sekä sallittiin sunnuntai
aukiolo joulukuun lisäksi kesä-, heinä- ja 
elokuussa sekä viitenä muuna sunnuntaina. 
Samanaikaisesti muutettiin kioskin määritel
mä vastaamaan muodostunutta käytäntöä. 
Niin sanotun luukkumääritelmän sijasta kios
ki määriteltiin vakinaisessa liiketoimintakäy
tössä olevan neliömetrimäärän perusteella. 

Viime vuosina on liikeaikoihin liittyen 
tehty lukuisia tutkimuksia ja selvityksiä. Ku
luttajista aukioloaikojen vapauttamiseen ja 
sunnuntaiaukioloon ovat myönteisimmin 
suhtautuneet miehet, nuoret, opiskelijat ja 
suurten kaupunkien asukkaat. Tehdyssä sel-
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vityksessä 48 % väestöstä piti sunnuntai
aukioloa erittäin tarpeellisena tai melko tar
peellisena. Yli 60 - vuotiaiden keskuudessa 
vastaava osuus oli 32 %ja 15-29 -vuotiai
den keskuudessa 68 %. Vastaajista 78 % oli 
käynyt viime kesänä sunnuntaina kaupassa. 
Säännöllisesti kaupassa oli sunnuntaisin käy
nyt 17 % vastaajista, silloin tällöin 38 % ja 
pari kertaa 23 %. Lainkaan kaupassa ei ollut 
käynyt 21 %. Kuluttajista selvä valtaosa on 
asiasta tehdyissä mielipidemittauksissa joh
donmukaisesti ollut sitä mieltä, että kauppo
jen tulisi itse saada päättää aukioloaikansa. 

Kau{>an myyjät suhtautuvat ylipäänsä kiel
teisesti ilta- ja sunnuntaityöhön. Sunnuntai
työskentelyä vastusti 56 % kaikista vastaajis
ta. Alle 30 - vuotiaista 44 % oli halukas jos
sain määrin työskentelemään sunnuntaisin, 
vanhimmassa ikäryhmässä vastaava osuus on 
alle 20 %. Vuonna 1995 tehtyyn tutkimuk
seen verrattuna halukkuus sunnuntaityöhön 
on ainakin ajoittain kasvanut 15 %:sta 
26 %:iin. Suurimpina ongelmina sunnuntai
työssä myyjät kokivat {>erheen yhteiseen ai
kaan, omiin harrastuksim ja sosiaaliseen elä
mään liittyvät hankaluudet. Työntekijöistä 
43 % on valmis työhön sunnuntaina työeh
tosopimuksen mukaisella rahakorvauksella. 
Sunnuntaina tai pyhäpäivänä säännöllisenä 
työnä tehdystä työstä on suoritettava 100 
prosentilla korotettu palkka. 

Kesällä 1999 sunnuntaiaukioloa hyödynsi 
65 % päivittäistavarakaupoista. Tavaratalot 
ja hypermarketit olivat avoinna lähes sata
prosenttisesti, suP.ermarketeista avoinna oli 
noin 75 % ja lähikaupoista noin 50 %. Suu
ret yksiköt käyttivät yleisesti maksimiau
kioloa, mutta tavanomaisin aukioloaika oli 
kello 12-18. Sunnuntaimyynnin osuus päi
vittäistavaroiden viikon myynnistä on ollut 
suhteellisen alhainen eli kesä-heinäkuussa 
1999 noin 4% ja vuonna 1998 3,6 %. Eri
koiskaupat puolestaan olivat kaikilla toi
mialoilla harvoin auki sunnuntaina. Aukiolot 
keskittyivät pääasiassa elokuuhun ja tyypilli
sin sunnuntaiaukiolo oli kello 12:sta 15:een 
tai 16:een. 

Lääninhallitukset olivat nykyisen lain voi
massa ollessa ratkaisseet syksyyn 1999 men
nessä noin 700 poikkeuslupaa, joista yli 
90 % on ollut myönteisiä. Suurin yksittäinen 
ryhmä myönnetyistä poikkeusluvista on 
messut ja näyttelyt, joiden yhter.dessä halu
taan myydä muutakin kuin liikeaikalaissa 
tarkoitettua näyttelyn teemaan liittyvää vähä
arvoista tavaraa. Useat lääninhallitukset ky-

seenalaistivat lausunnoissaan nykyisten rajoi
tusten truyeellisuuden ja katsovat, että au
kioloaikoja tulisi väljentää tai että laki olisi 
kumottava. Ongelmia ovat aiheuttaneet 
muun muassa matkailuelinkeinon tarpeet 
sekä huonekalu- ja autonäyttelyissä tapah
tuva myynti. Auto- ja huonekalukaupassa on 
yleistä, että sunnuntaisin järjestetään näytte
ly- tai esittelytilaisuuksia. Näissä tavara "va
rataan" ja varsinainen kauppa tehdään myö
hemmin kaupan aukioloaikana. Näyttely
päivinä tapahtuneesta myynnistä on tehty 
poliisille tutkintapyyntöjä. 

Kioski- ja huoltoasemakauppa sekä lähi
kauppa 

Sekä kioskeille että huoltoasemille päivit
täistavaroiden myynnistä on muodostunut 
keskeinen ja tärkeä osa liiketoimintaa. Huol
toasemien päivittäistavaroiden hintataso on 
korkeampi kuin päivittäistavarakaupan yksi
köillä keskimäärin ja valtaosa asemien 
myynnistä tapahtuu aikoina, jolloin perintei
set päivittäistavarakaupat eivät ole auki. 
Noin kolmannes huoltoasemien päivittäista
varamyynnistä tapahtuu sunnuntaisin. Kios
keilla sunnuntaimyynnin osuus oli vuonna 
1996 tehdyn tutkimuksen mukaan 21 %. 
Kioskien ja huoltoasemien yhteinen osuus 
päivittäistavaroiden kokonaismyynnistä on 
7-8%. 

Kuluttajien ostoskäyttäytyminen päivittäis
tavaramarkkinoilla on muuttunut viimeisen 
kymmenen vuoden aikana merkittävästi. 
Pientalouksien osuus on kasvanut ja erot 
työaikojen säännöllisyydessä, tuloerot ja au
tonkäyttömahdollisuus jakavat kuluttajat mo
niin eri segmentteihin. Kuluttajat asioivat 
päivittäistavarakaupassa yhä useammin epä
säännöllisiin aikoihin. Kasvavalle osalle ku
luttajista päivittäistavaroiden hankinnassa 
korostuu keskimäärin yhä enemmän kaupan 
sijainti sekä aukioloaikojen joustavuus. 

Päivittäistavarakaupan ryhmittelyssä 
200--399 neliömetrin suuruiset kaupat kat
sotaan isoiksi valintamyymälöiksi ja 
100--199 neliömetrin suuruiset kaupat pie
niksi valintamyymälöiksi. Pienkaupoiksi kat
sotaan alle 99 neliömetrin suuruiset kaupat, 
jotka vastaavat kioskia. Saman liikeidean 
omaavaan ketjuun voi kuitenkin kuulua 
kauppoja kaikista edellä mainituista ryhmis
tä. Selkeä toiminnallinen raja on supermar
kettien ja valintamyymälöiden välinen raja 
eli 400 neliömetriä. Pienten ja isojen valinta-
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myymälöiden markkinaosuus on ajalla 
1992-1999 laskenut 32 %:sta 20 %:iin. 

Tällaisia lähikauppoja on taajama-alueil
la noin 1 400 ja ne työllistävät arviolta 
6 400 henkilöä. 

P ÄIVITT ÄISTA VARAMYYNTI MYYMÄLÄ TYYPEITTÄIN 
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[Kuvan lähde ACNielsen] 

Muut maat ja Ahvenanmaan maakunta 

Ruotsissa aukioloajat vapautettiin koko
naan vuonna 1972. Ruotsissa kaupat ovat 
viikkoa kohden avoinna suunnilleen yhtä 
paljon kuin Suomessa. Arkisin suurimmilla 
päivittäistavarakaupoillakaan aukioloajat ei
vät yleensä yllä pituudessaan Suomen tasol
le. Sen sijaan yli puolet liikkeistä on sään
nöllisesti avoinna sunnuntaisin, erityisesti ns. 
convenience store -tyyppiset pienmyymälät 
Varsinkin vaate- ja huonekalukauppoja on 
Ruotsissa auki sunnuntaisin. Norjassa kaup-

pojen sallittu aukioloaika on maanantaista 
perjantaihin kello 6-20 ja lauantaisin kello 
6-18. Kunnilla on oikeus laajentaa aukiolo
aikoja sekä sallia sunnuntaiaukiolo kello 
14-19 välillä. Tanskassa kauppojen sallittu 
aukiolo on arkisin 6-20 Ja lauantaisin 
6-14. Lisäksi liikkeet voivat olla avoinna 
10 tuntia viikossa. Englannissa ja W alesissa 
suuret liikkeet (pinta-ala yli 280 m2

) voivat 
olla auki sunnuntaisin kello 10-18 välillä. 
Pienillä liikkeillä on vapaa aukiolo. Liikkeet 
voivat pääsääntöisesti olla auki sunnuntaisin 
muun muassa Belgiassa, Espanjassa, ltalias-
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sa, Luxemburgissa, Portugalissa, Ranskassa 
ja Skotlannissa. Kauppojen liikeaikaa ei ole 
Euroopan unionissa säännöstasolla har
monisoitu. 

Ahvenanmaalla ei ole aukiolorajoituksia. 
Lainsäädäntövalta kuuluu tältä osin maakun
tapäiville. 

1.2. Nykytilan arviointi ja uudistustarpeet 

Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää 
voimassa olevien aukiolosäännösten vaiku
tuksia kuluttajien etuihin, kaupan rakentee
seen ja kaupan henkilöstön asemaan. Halli
tusohjelman toimeksiantoon liittyen on vii
me vuonna tehty asiasta muun muassa seu
raavat selvitykset: 

- Laajempien aukiolomahdollisuuksien 
käyttö päivittäistavarakaupassa (Sami Kaja
lo. Kauppa- ja teollisuusministeriö, tutki
muksia ja raportteja 2/1999) 

- Laajempien aukiolomahdollisuuksien 
käyttö ja kokemukset niistä erikoiskaupassa 
(Sari Maunula. Helsingin kauppakorkeakou
lu, pro gradu-tutkielma) 

-Vähittäiskaupan aukiolo- Myyntihenki
löstön mielipiteitä kaupan aukioloajoista 
(Marita Nikkilä. Kuluttajatutkimuskeskus, 
työselosteita ja esitelmiä 49/1999) 

- Vähittäiskaupan pääluottamusmiehet 
tyytymättömiä aukioloaikoihin (Raimo Leh
tonen. Liikealan ammattiliitto ry, tutkimuk
sia 1/1999). 

Lisäksi on tehty selvitykset sunnuntai
aukiolon hyödyntämisestä kesällä 1999. 
Myös lääninhallitukset ovat antaneet lausun
not kauppojen aukiololainsäädännöstä ja 
myöntämistään poikkeusluvista. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö on teettä
nyt yhteenvedon 1990-luvulla tehdyistä 
kauppojen aukioloa käsittelevistä tutkimuk
sista (Sami Kajalo. Kauppojen aukioloaiko
jen sääntelyn tutkimus Suomessa. Kauppa
ja teollisuusministeriö, tutkimuksia ja raport
teja 2/2000). 

Liikeaikalain säännökset koskevat palvelu
aloista ainoastaan parturin- ja kampaamoliik
keitä. Muut palvelutoimintaa harjoittavat 
liikkeet voivat olla avoinna sopiviksi katso
minaan aikoina. 

Kioskit ja huoltoasemat ovat viime vuosi
na laajentaneet päivittäistavaramyyntiään ja 
muuttuneet niin sanotuiksi convenience store 
-tyyppisiksi kaupoiksi. Vastaavasti taajamien 
ulkopuolella on perustettu kauppoja, joilla 
on vapaa aukiolo ja jotka eräillä paikkakun-

nilla kilpailevat naapurina olevien, aukiolo
rajoitusten piirissä olevien kauppojen kanssa. 
Samanaikaisesti lähikauppojen eli pienten ja 
isojen valintamyymälöiden kannattavuus on 
heikentynyt ja tästä on seurannut voimakas 
poistuma markkinoilta. Suurimpana kilpai
luetuna huoltoasemien ja kioskien päivittäis
tavaramyynnissä ovat aukioloajat. Sallimalla 
lähikaupoille sunnuntaiaukiolo parannettai
siin niiden kilpailuasemaa ja hidastettaisiin 
kehitystä kohti kaupan keskittymistä suur
myymälöihin. Nimenomaan niin sanotut hy
permarketit ovat kasvattaneet markkinaosuu
tensa kymmenessä vuodessa noin 7 prosen
tista noin 20 prosenttiin. Jollei lähikauppojen 
tilannetta pystytä parantamaan, suurmyymä
löiden asema tulee vahvistumaan entisestään 
lähikauppojen kustannuksella. Kauppapalve
lujen saatavuuden kannalta lähikauppojen 
toiminnan turvaaminen on jatkossakin tär
keätä. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön määrää
män viiden aukiolosunnuntain sijoittaminen 
järkevällä tavalla on osoittautunut hankalaksi 
sekä kaupan, kuluttajien että kaupan työnte
kijöiden kannalta. Aukioloaikoihin liittyvä 
epävarmuus on myös ollut omiaan vaikeut
tamaan vähittäiskaupan pitkän aikavälin 
suunnittelua. Tarkoituksenmukaista olisi, että 
viidestä sunnuntaista luovuttaisiin ja kaup
pojen sallittaisiin olla avoinna tiettyinä laissa 
määrättyinä pitempinä jaksoina. 

Kaupan työntekijöiden keskuudessa on 
esiintynyt tyytymättömyyttä myös niin sa
nottujen kaksoispyhien aukioloa kohtaan. 
Myös aukiolon sallimista uudenvuodenaatto
na ja vapun aattona kello 21:een on arvostel
tu. Työntekijöiden asemaa olisi tältä osin 
parannettava. 

Suomessa elinkeinon harjoittamisen vapaus 
on turvattu perusoikeutena perustuslaissa. 
Perustuslain 18 §:n mukaan jokaisella on 
lain mukaan oikeus hankkia toimeentulonsa 
valitsemaliaan työllä, ammatilla tai elinkei
nona. Säännös vahvistaa yrittämisen vapau
den periaatteen, josta vähittäiskauppaan koh
distuvat rajoitukset aukioloaikojen suhteen 
muodostavat poikkeuksen. Säännöksen sana
muoto "lain mukaan" viittaa kuitenkin mah
dollisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua 
oikeutta lailla. Oikeudelliselta kannalta tämä 
tarkoittaa myös sitä, että elinkeinon harjoit
tamisesta ei saa enää säätää asetuksella. Tä
mä koskee myös vähittäiskaupan harjoitta
mista sekä kioski- ja siihen verrattavaa 
kauppaa ja automaattikauppaa, joita koske-
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vat säännökset tulee ottaa lakiin. 

2. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

Kauppojen aukiolokysymyksestä on viime 
vuosina keskusteltu vilkkaasti. Samalla on 
järjestelmällisesti kerätty tietoja vuonna 
1997 voimaan tulleen muutoksen vaikutuk
sista kuluttajille, vähittäiskaupalle ja kaupan 
henkilökunnalle. Näin saatujen tietojen va
lossa on päädytty ehdottamaan sellaisia 
muutoksia voimassa olevaan järjestelmään, 
jotka ovat käytännön tarpeen sanelemia. Tar
koituksena olisi, että ehdotettu aukiolojärjes
telmä voisi olla voimassa pitempään. Tämä 
antaisi kaupalle ja sen henkilökunnalle va
kaamman toimintapohjan kehittää kauppaa 
pitkäjänteisemmällä tavalla. Myös kuluttaji
en kasvavia tarpeita käydä kaupassa sunnun
taisin voitaisiin ehdotetuilla muutoksilla ai
nakin jossain määrin tyydyttää. 

Esityksen tavoitteena on parantaa lähi
kaupan kilpailutilannetta ja kannattavuutta 
sallimalla niille päivittäistavarakaupan myy
mälöille, joissa vakinainen liiketoiminta
käytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 
400 neliömetriä, sunnuntaiaukiolo ympäri 
vuoden. Aukiolotilanteen selkeyttämiseksi 
ehdotetaan kaupv.a- ja teollisuusministeriön 
määräämästä viidestä aukiolosunnuntaista 
luopumista ja toisaalta sunnuntaiaukiolon 
sallimista touko- ja marraskuussa. Auto- ja 
huonekalukaupan aukioloaikojen vapauttami
sella saatettaisiin lainsäädäntö paremmin 
vastaamaan sitä tilannetta, joka alalla käy-

tännössä vallitsee. Ehdotettu laki sääntelisi 
ainoastaan ammattimaisen vähittäiskaupan 
aukioloaikoja. Parturin- ja kampaamoliikkei
den aukioloaikojen sääntelystä ehdotetaan 
tarpeettomana poikkeuksena luovuttavaksi. 

Tarpeelliset kioskikauppaa koskevat sään
nökset ehdotetaan otettavaksi kauppojen au
kioloaikoja koskevaan lakiehdotukseen ja 
elinkeinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 3 §:n 23 kohta kumottavaksi, jolloin 
myös kioskiasetus kumoutuu. 

3. Esityksen vaikutukset 

Esitys parantaa lähikauppojen kilpai
luasemaa kioskeista ja huoltoasemilta tapah
tuvaan myyntiin nähden sallimalla enintään 
400 neliömetrin suuruisille päivittäistavara
kaupoille sunnuntaimyynnin. Jos kaupat 
käyttävät laajempia aukioloja, ehdotus hidas
taa kaupan keskittymistä suurmyymälöihin. 

Sunnuntaiaukiolon sallimisella touko- ja 
marraskuussa ei ole merkittäviä vaikutuksia, 
koska kauppa- ja teollisuusministeriön mää
räämät viisi sunnuntaita ovat viime vuosina 
sijoittuneet näille kuukausille. Myöskään parturin
ja kampaamoliikkeiden sekä auto- ja huone-

kalukaupan aukioloaikojen vapauttaminen ei 
käytännössä muuttane nykyism noudatettuja 
aukioloaikoja. 

4. Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu virkamiestyönä kaup
pa- ja teollisuusministeriössä. Esitystä val
misteltaessa on kuultu kauppaa ja ammat
tiyhdysliikettä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki vähittäiskaupan aukioloajoista 

1 §. Soveltamisala ja aukioloajat. Pykälän 
1 momentissa säädetään ne kelloajat, joiden 
rajoissa vähittäiskaupat voivat olla avoinna 
arkisin ja lauantaisin. Säännös on sama kuin 
nykyisin voimassa olevassa laissa. Kukin 
kauppa päättää aukioloaikansa ottaen huomi
oon kaupan, kuluttajien sekä työntekijöiden 
tarpeet. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vähittäis
kauppojen sunnuntaiaukiolosta. Muutosta 
nykytilanteeseen on sunnuntaiaukiolon salli
minen touko- ja marraskuussa. Vastaavasti 
kauppa- ja teollisuusministeriön määräämäs
tä viidestä sunnuntaista luovutaan. 

Lisäksi enintään 400 neliömetrin suuruiset 
päivittäistavarakaupan myymälät voisivat 
olla avoinna pääsääntöisesti kaikkina sun
nuntaina nykyisissä aikarajoissa eli kel
lo 12:n ja kello 21 :n välisenä aikana. Tältä 
osin ehdotettu muutos ei koske erikoistava
rakauppaa. 

Kaupan koko määritellään päivittäistavara
kaupan myymälän vakinaisessa liiketoimin
takäytössä olevan myyntipinta-alan mukaan. 
Päivittäistavarakaupasta ei siten saa keinote
koisesti rajata sunnuntaimyyntiä varten pie
nempää aluetta eikä esimerkiksi tavaratalon 
päivittäistavaraosastoa saa pitää avoinna sun
nuntaisin paitsi säädeltyinä sunnuntai
aukiolokuukausina. Myymälän myyntipinta
alan määrittely on selkeätä kaupan itsensä 
piirissä. Myyntipinta-alaa määriteltäessä sii
hen lasketaan tilat, joissa myyntitoimintaa 
harjoitetaan, kuten tavara-alueet, käytävät 
sekä kassa- ja myyntitiskialueet Myymälän 
kassalinjan takana olevasta alueesta mukaan 
lasketaan kahden metrin levyinen alue. 
Myyntipinta-alaan ei lasketa alueita, joihin 
vain henkilökunnalla on pääsymahdollisuus, 
kuten sosiaali-, säilytys- ja varastotiloja. Pal
velutiskien takana olevaa tilaa ei myöskään 
lasketa pinta-alaan. 

Pykälän 3 momentissa määritellään päivit
täistavarakauppa. Päivittäistavarakaupoissa 
pääosa, noin 80 %, myynnistä muodostuu 
elintarvikkeista. Lisäksi päivittäistavarakaup
pojen tuotevalikoimaan kuuluvat juomat, 
tupakkatuotteet, teknokemiantuotteet, kodin 
paperit ja lehdet sekä päivittäiskosmetikkaa. 
Päivittätstavarakaupoissa voidaan myydä 

vähäisessä määrin muita jokapäiväisessä toi
minnassa tarvittavia välttämättömyyshyödyk
keitä. Varsinkin maaseudun pienten taajami
en päivittäistavarakaupat saattavat myydä tai 
välittää kausittain myös muita tavanomaisia 
tarvikkeita. 

2 §. Juhlapäivien aukioloajat. Pykälän 1 
momentissa luetellaan ne päivät, jolloin vä
hittäiskauppojen tulee olla kiinni tai ne tulee 
sulkea normaalia aikaisemmin. Muutoksena 
nykytilanteeseen ehdotetaan, että kauppojen 
tulee olla kiinni myös äitienpäivänä sekä, 
että uudenvuodenaattona ja vapun aattona 
liikkeet tulee sulkea kello 18. Muilta osin 
säännös vastaa nykytilaa. 

Momentissa mainitut kirkolliset juhlapäivät 
on lueteltu kirkkolaissa (105411993). Kirkol
liset juhlapäivät ovat joulupäivä, toinen jou
lupäivä, uudenvuoden päivä, loppiainen, pit
käperjantai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäis
päivä, helatorstai, helluntai, juhannuspäivä ja 
pyhäinpäivä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään niin sa
nottujen kaksoispyhien myynnistä. Nykyisin 
elintarvikehuoneistot ovat voineet olla avoin
na 4 tunnin ajan viimeisenä peräkkäin sattu
vista pyhäpäivistä. Kun ehdotuksen 1 §:n 2 
momentin mukaan enintään 400 neliömetrin 
suuruiset päivittäistavaramyymälät voivat 
olla avoinna kaikkina sunnuntaina, tarvetta 
kaksoispyhämyyntiin olisi ainoastaan toisena 
peräkkäin sattuvana kirkollisina juhlapäivä
nä. Näitä päiviä ovat toinen pääsiäispäivä ja 
toinen joulupäivä. Niin sanottujen kaksois
pyhien aukiolosäännös ehdotetaan koske
maan ainoastaan myyntipinta-alaltaan enin
tään 400 neliömetrin päivittäistavara
myymälöitä. Samalla poistuu nykyinen epä
selvyys elintarvikehuoneiston käsitteestä. 

3 §. Poikkeusluvat. Pykälän 1 momentin 
mukaan lääninhallitus voi nykyiseen tapaan 
erityisestä syystä sallia aukiolon muinakin 
kuin säädettyinä aukioloaikoina. 

Säännöksessä on lueteltu esimerkkejä eri
tyisestä syystä. Säännöksellä on tarkoitus 
täsmentää nykyistä käytäntöä poikkeuslupien 
myöntämisessä. Hakijan tulee nykyiseen ta
paan osoittaa erityiset syyt poikkeusluvan 
myöntämiseksi. 

Liikkeen sijainti voi käytännössä olla ver
rattavissa haja-asutusalueeseen, vaikka se 
onkin asemakaava-alueella. Liike voi myös 
sijaita alueella, jossa on tarvetta elintarvik
keiden ja muiden päivittäistavaroiden myyn-
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tiin niin sanottuina kaksoispyhinä. Myös val
takunnan raja-alueella voi muun muassa kil
pailullisista syistä olla tarvetta laajempaan 
aukioloon. Myös sekä taajamien kautta kul
kevien että matkailualueilla yöpyvien mat
kailijoiden palvelu voi edellyttää laajempia 
aukioloaikoja varsinkin sesonkiaikoina. Laa
jempi aukioloaika voi olla esimerkiksi sää
dettyä aikaisempi liikkeen avaamisaika taik
ka matkailijoiden palveleminen sunnuntaisin 
syksyllä tai talvella. Erilaisista tapahtumista 
voidaan mainita messut ja näyttelyt, paikka
kunnalla järjestettävät urheilu- ja taide- yms. 
tapahtumat sekä esimerkiksi laajat liikkeen 
avajaiset varsinkin silloin, kun niiden tiede
tään aiheuttavan kuluttajien kiinnostusta. 
Erityiset syyt ovat pääsääntöisesti sellaisia 
ulkopuolisia tekijöitä, jotka ainakin hetkel
lisesti lisäävät kulutuskysyntää tai joiden 
vuoksi liike lain saliimien aukioloaikojen 
vuoksi joutuu kilpailijoitaan huonompaan 
asemaan. Lupia myönnettäessä olisi nykyi
seen tapaan kiinnitettävä huomiota elinkei
nonharjoittajien tasapuoliseen kohteluun sekä 
siihen, ettei liikkeiden keskinäistä kilpai
luasemaa vakavasti järkytetä. Esimerkiksi 
erilaisten tapahtumien yhteydessä poikkeus
lupa tulisi myöntää kaikille tapahtuman vai
kutusalueella oleville liikkeille näiden niin 
halutessa. 

Poikkeusta koskevassa päätöksessä voitai
siin nykyiseen tapaan määrätä ehtoja. Poik
keuslupa voisi olla määräaikainen tai tois
taiseksi voimassa oleva. Lääninhallitus voisi 
luonnollisesti myöntää poikkeuksia vain ky
seessä olevan läänin alueelle ja esitetyillä 
erityisillä syillä myönnetyt poikkeukset voi
sivat pääasiallisesti olla vain paikallisia. 

Pykälän 2 momentissa on säännös poik
keusluvan peruuttamisesta. 

4 §. Soveltamisalan rajoitukset. Pykälä 
sisältää luettelon niistä kaupan muodoista, 
joita laki ei koske. Luettelo on pääosin sama 
kuin nykyisessä laissa. 

Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta anne
tun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta ja 
kioski- ja siihen verrattavasta kaupasta sekä 
automaattikaupasta annetun asetuksen sään
nösten saattamisesta lain tasolle johtuvat 
muutokset ovat kohdissa 3, 4 ja 7 sekä jäl
jempänä 5 §:ssä. 

Kohdassa 9 ehdotetaan soveltamisalan ul
kopuolelle jätettäväksi autokauppa ja koh
dassa 10 huonekalukauppa. Nykyisin auto
ja huonekalukauppa järjestävät verraten 
usein sunnuntainäyttelyitä. Vapaan aukiolon 

salliminen poistaisi nykyisen käytännön, jos
sa tavara "varataan" näyttelyssä ja varsinai
nen kauppa tehdään myöhemmin kaupan au
kioloaikana. Huonekalukaupassa enin osa 
myytävistä tavaroista on huonekaluja. Lisäk
si huonekalukaupoissa yleisti myydään muita 
kodin sisustamiseen ja kodin hoitoon liitty
viä tarvikkeita. Vapaa aukiolo ei koske esi
merkiksi kodin sisustusliikkeitä tai rakenta
miseen liittyviä tavaroita myyviä liikkeitä, 
joissa ei myydä huonekaluja tai niiden 
myynti ei muodosta enintä osaa. Näissä liik
keissä ei käytännössä ole järjestetty sunnun
tainäyttelyjä. 

Nykyisen myyntinäyttelyn sijasta ehdote
taan kohdissa 13 ja 14 säädettäväksi lain 
soveltamisalan ulkopuolelle taidemyyntiliik
keissä ja julkisissa tiloissa tapahtuva taide
myynti sekä koti- ja käsiteollisuustuotteiden 
myynti. Käytännössä myyntinäyttelyn järjes
tämisen salliminen on myynnin sallimista 
muunakio kuin sallittuna aukioloaikana. 

Kohtaan 16 ehdotetaan lakiin otettavaksi 
haja-asutusalueen määritelmä, joka nykyisin 
on asetuksessa 277/1997. Maankäyttö- ja 
rakennuslain (132/1999) 4 §:n mukaan kun
nan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaa
miseksi laaditaan yleiskaavoja ja asemakaa
voja. Rakennuskaava on 213 §:n mukaan 
voimassa asemakaavana, jolla ei ole sitovaa 
tonttijakoa. Kohdassa 15 mainitut myymälä
autoista tapahtuva kauppa ja liikkuva kauppa 
ovat nykyisinkin lain soveltamisalan ulko
puolella. 

5 §. K ioskikauppa. Pykälä sisältää sään
nökset kioski- ja siihen verrattavasta kaupas
ta, joita laki ei 4 §:n 3 kohdan mukaan kos
ke. Pykälän säännökset vastaavat pääosin 
kioskiasetuksen 1 ja 6 §:ää. Perustuslain 
18 §:n mukaan jokaisella on lain mukaan oi
keus hankkia toimeentulonsa valitsemaliaan 
työllä, ammatilla tai elinkeinona. Säännök
sen sanamuoto "lain mukaan" viittaa mah
dollisuuteen rajoittaa säännöksessä turvattua 
oikeutta lailla. Tämä tarkoittaa sitä, että elin
keinon harjoittamisesta ei saa enää säätää 
asetuksella. Kioskeista on siten säädettävä 
lailla. 

Ehdotetuna säännöksellä ei ole tarkoitus 
muuttaa paria poikkeusta lukuunottamatta 
nykyistä oikeustilaa kioski- ja siihen verrat
tavia kauppaliikkeitä koskevien määritelmien 
suhteen. Täten muun muassa kioskin pinta
alaan laskettaisiin nykyiseen tapaan pinta
ala, jossa liiketoimintaa harjoitetaan. Pieni
muotoiset palvelutoimet kuuluvat kioskitoi-
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minnan luonteeseen ja tällaiset tilat lasketaan 
mukaan. Laajempimuotoisten videovuok
raus- yms. tilojen kanssa ratkaisut tehtäisiin 
tapauksittain. Ulkopuolelle tällaiset tilat las
ketaan ainakin silloin, kun ne on selkeästi 
erotettu kioskitoiminnan tiloista tai kun esi
merkiksi maksu näistä tapahtuu eri kassaan. 
Myöskään laajamuotoiset tarjoilupaikat ja 
kahvilatoiminta eivät kuulu kioskitoimintaan, 
vaan ne on monesti katsottu kahvilaksi. 

Luettelo tavaroista, joita kioskikaupasta ei 
saa myydä ehdotetaan myös säilytettäväksi 
nykyisen asetuksen mukaisena paitsi, että 
hintaraja nostettaisiin nykyisestä 500 mar
kasta 1 000 markkaan. Kun edellä 4 §:ssä 
autokauppa ehdotetaan poistettavaksi au
kioloaikarajoitusten piiristä, ei ole enää tar
vetta säätää moottoriajoneuvojen, asunto
vaunujen ja venemoottoreiden myyntikiellos
ta kioskityyppisissä myymälöissä. Myös 
kioskiasetuksen mukaisista poliisille tehtä
vistä liikkeen aloittamis- ja lopettamisilmoi
tuksista ehdotetaan tarpeettomina luovutta
vaksi. 

Ehdotuksen 3 momentissa tarkoitettua kau
siluonteista myyntiä on esimerkiksi nykyi
sessä kioskiasetuksessa mainitut joulu
kuusien, karnevaalitarvikkeiden sekä venei
den ja katiskojen myynti. 

6--7 §. Rangaistussäännös ja valvonta. 
Pykälät sisältävät säännökset säännösten rik-

2091231 

komisesta ja valvomisesta. Ne ovat samat 
kuin nykyisessä laissa. 

8 §. Voimaantulo ja siirtymäsäännös. Py
kälä sisältää voimaantulo- ja siirtymäsään
nökset 

1.2. Laki elinkeinon hrujoittamisen 
oikeudesta annetun lain 3 § :n 
23 kohdan kumoamisesta 

Esityksessä ehdotetaan kumottavaksi elin
keinon harjoittamisen oikeudesta annetun 
lain 3 §:n 23 kohta kioski- ja siihen verrat
tavasta kaupasta sekä automaattikaupasta. 
Asetus kioski- ja siihen verrattavasta kau
pasta sekä automaattikaupasta kumoutuu lain 
kumoamisen yhteydessä. Tarpeelliset kioski
kauppaa koskevat säännökset ovat vähittäis
kaupan aukioloaikoja koskevan lakiehdotuk
sen 5 §:ssä. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen kun ne on hyväk
sytty ja vahvistettu. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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1. 

Laki 

vähittäiskaupan aukioloajoista 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala ja aukioloajat 

Ammattimaista vähittäiskauppaa saa har
joittaa, jollei tässä laissa toisin säädetä, arki
päivänä kello 7:n ja 2l:n välisenä aikana, 
paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä 
aikana. 

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskau{J
paa saa harjoittaa, jollei tässä laissa toism 
säädetä, kello 12:n ja 21 :n välisenä aikana: 

1) niissä päivittäistavarakaupan myymä
löissä, joissa vakinainen liiketoimintakäytös
sä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 
neliömetriä, kaikkina kuukausina; ja 

2) muissa vähittäiskaupan myymälöissä 
touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa sekä mar
ras- ja joulukuussa. 

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan kaup
paa, jonka myynnistä pääosa on elintarvik
keita. 

2 § 

Juhlapäivien aukioloajat 

Ammattimaista vähittäiskauppaa ei saa 
harjoittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapun
päivänä, äitienpäivänä eikä itsenäisyyspäivä
nä eikä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaat
tona ja vapun aattona eikä kello 13:n jälkeen 
jouluaattona ja juhannusaattona. 

Edellä 1 §:n 2 momentin 1 kohdassa tar
koitetuista päivittäistavarakaupan myymä
löistä saa kuitenkin harjoittaa myyntiä enin
tään 4 tunnin ajan kello 8:n ja 18:n välisenä 
aikana viimeisenä peräkkäin sattuvasta kir
kollisesta juhlapäivästä. 

3 § 

Poikkeusluvat 

Lääninhallitus voi erityisestä syystä sallia 
ammattimaisen vähittäiskaupan harjoittami-

sen muinakin kuin 1 ja 2 §:ssä säädettyinä 
aikoina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen 
sijaintiin, matkailuun, yleisötapahtumiin tai 
vastaaviin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat palvelujen kysyntään. Lupa voi
daan myöntää joko määräajaksi tai toistai
seksi. 

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan antami
sen olennaiset edellytykset eivät enää täyty. 

4§ 

Soveltamisalan rajoitukset 

Tämä laki ei koske: 
1) apteekkeja; 
2) lentoasemilla ja satamissa yksinomaan 

ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla 
tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin 
tapahtuvaa myyntiä; 

3) 5 §:ssä säädettyä kioski- ja siihen ver-
rattavaa kauppaa; 

4) automaateista tapahtuvaa myyntiä; 
5) markkina- ja torikauppaa; 
6) majoitus- ja ravitsemisliikkeistä tapah

tuvaa myyntiä; 
7) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtu

vaa myyntiä; 
8) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla 

sekä autokorjaamaissa ja niihin verrattavissa 
myyntipaikoissa tapahtuvaa moottorien polt
to- ja voiteluaineiden, nesteytetyn palavan 
kaasun sekä ajoneuvojen varaosien ja varus
teiden kauppaa; 

9) autokauppaa; 
1 0) huonekalukauppaa; 
11) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymä

löistä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, 
puutarhatyökalujen tai -kalusteiden taikka 
muiden vastaavien tuotteiden myyntiä; 

12) huutokauppaa eikä sellaisten näyttelyi
den järjestämistä, joissa myydään arvoltaan 
vähäisiä näyttelyn teemaan liittyviä tuotteita 
tai joiden yhteydessä ei tapahdu myyntiä; 

13) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa ti
loissa tapahtuvaa taidemyyntiä; 
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14) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyn
tiä; 

15) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa 
kauppaa; eikä 

16) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, 
kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastetta
van tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa 
kauppaa. 

5 § 

Kioskikauppa 

Kioski- ja siihen verrattavaa kaupalla tar
koitetaan kauppaa, jota harjoitetaan: 

1) liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan 
vakinainen liiketoimintakäytössä oleva 
myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä ja -rattailta 
sekä muulta näihin verrattavalta myyntipai
kalta tai kantolaatikosta ja siihen verrattavas
ta myyntilaitteesta; tai 

3) huoltoasemalla olevasta ajoneuvojen 
varaosien ja varusteiden kauppaan varten 
varustetusta tilasta. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista myynti
paikoista ei saa myydä seuraavia tuotteita, 
jos niiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on 
enemmän kuin 1 000 markkaa: 

1) kultasepänteoksia ja kelloja; 
2) tekstiilejä, laukkuja, vaatteita ja jalki-

neita; 
3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita; 
4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa; 
5) konttorikoneita; eikä 
6) maa- ja metsätalouskoneita. 

Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi 
katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti 
ulkona olevasta myyntipaikasta. 

6 § 

R angaistussäännös 

Joka tahallaan tai huolimattomuudesta rik
koo tässä laissa annettuja aukioloa koskevia 
säännöksiä, on tuomittava aukiotaaikarikko
muksesta sakkoon, jollei teosta muualla lais
sa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

7 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi. 

8 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta . 

Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan ja 
eräiden työliikkeiden liikeajasta 26 päivänä 
maaliskuuta 1997 annettu laki (276/1997). 

Kumotun lain nojalla annetulla päätöksellä 
tai määräyksellä myönnetty oikeus pitem
pään aukioloaikaan kuin tässä laissa sääde
tään on kuitenkin voimassa päätöksessä tai 
määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä 
tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai 
kumota. 
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2. 

Laki 

elinkeinon hrujoittamisen oikeudesta annetun lain 3 §:n 23 kohdan kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Tällä lailla kumotaan elinkeinon harjoitta

misen oikeudesta 27 päivänä syyskuuta 1919 
annetun lain (122/1919) 3 §:n 23 kohta, sel
laisena kuin se on laissa 442/1966. 

Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2000 

2 § 
Tämä laki tulee voimaan 

kuuta 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

päivänä 

Kauppa- ja teollisuusministeri Sinikka M önkäre 


