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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan 
aukioloajoista 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
vähittäiskaupan aukioloajoista. 

Esityksen pääasiallisena tavoitteena on sel-
keyttää vähittäiskauppojen aukioloaikaa kos-
kevia säännöksiä kuitenkin siten, että lähi-
kauppojen asema turvattaisiin. 

Vähittäiskaupat voisivat olla avoinna sun-
nuntaisin kello 12:sta kello 18:aan paitsi 
isänpäivän ja jouluaaton välisenä aikana kel-
lo 12:sta kello 21:een. Juhlapäivinä kauppo-
jen olisi kuitenkin oltava kiinni. 

Laki ei koskisi sellaisia päivittäistavara-
kauppoja, joiden vakituisessa liiketoiminta 
käytössä oleva myyntipinta-ala on enintään 
400 neliömetriä, muutoin kuin juhlapäivien 
osalta, jolloin näiden kauppojen tulee olla 
suljettuina.  

Arkisin kauppojen aukioloajat olisivat ny-
kyiset. Joulu- ja juhannusaattona kaupat tulisi 
sulkea kello 12. Huoltoasemalta tapahtuvan 
kioskimyyntiä vastaavan myynnin myynti-
pinta-ala voisi olla enintään 400 neliömetriä. 

Aukiolosäännökset koskisivat myös haja-
asutusalueelle perustettavia kaupan suuryksi-
köitä. Nykyiseen tapaan laki sisältäisi luette-
lon niistä kaupan muodoista, jota laki ei kos-
ke. 

Ehdotus sisältää myös säännöksen elinkei-
nonharjoittajan mahdollisuudesta pitää liik-
keensä suljettuna kauppakeskuksessa tai vas-
taavassa myymäläkeskittymässä ainakin yh-
tenä päivänä viikossa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mah-
dollisimman pian. 

————— 
 



 HE 84/2009 vp  
  
 

2 

 
 
 

YLEISPERUSTELUT 

 
1  Johdanto 

Kauppojen aukiolon sääntely Suomessa 
pohjautui 1700—1900 -luvuilla rikoslainsää-
däntöön ja rajoitukset koskivat työntekoa ja 
kauppojen aukioloa sapattina. Arkisin au-
kioloaika oli vapaa. Vuoden 1919 laissa (ns. 
liikeapulaislaki) arkiaukioloajaksi säädettiin 
kello 8—18 ja lauantaisin kello 8—17. Mai-
to-, leipä- ja kukkakauppojen aukioloajat jä-
tettiin kunnanvaltuustojen päätettäväksi, mut-
ta niidenkin sunnuntaiaukioloaika rajattiin 
kahteen tuntiin aamupäivällä. Lain peruste 
oli työsuojelullinen ja aukioloaikojen ohella 
siinä säädettiin muun muassa työajoista, ke-
sälomista ja ylityökorvauksista. Laki antoi 
työntekijöille myös mahdollisuuden kieltäy-
tyä sunnuntaityöstä. Vuonna 1934 aukioloa 
ja työoloja koskevat säännökset erotettiin eri 
laiksi. Aukioloaikoihin ei tullut merkittäviä 
muutoksia. Vuonna 1946 sunnuntaiaukiolo 
kiellettiin myös maitokaupoilta. 

Aukiolosäännöksiä on lievennetty asteittain 
1960-luvulta lähtien. Keskeiset uudistukset 
olivat 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa ta-
pahtunut ilta-aukiolon salliminen kello 
20:een asti ja sen jatkaminen edelleen kello 
21:een asti 1990-luvulla sekä sunnuntai-
aukiolon salliminen kesäkuukausina sekä 
joulukuussa. Samalla myös määrätyille kau-
panaloille on sallittu vapaa aukioloaika sekä 
siirretty poikkeuslupien myöntäminen kaup-
pa- ja teollisuusministeriöstä lääninhallituk-
sille. Myös kioskin määritelmä on muutettu 
vastaamaan muodostunutta käytäntöä. Niin 
sanotun luukkumääritelmän sijasta kioski 
määriteltiin vakinaisessa liiketoimintakäytös-
sä olevan neliömetrimäärän perusteella. 
Vuoden 2000 merkittävimmät uudistukset 
olivat ympärivuotisen sunnuntaiaukiolon sal-
liminen myyntipinta-alaltaan enintään 400 
neliömetrin päivittäistavarakaupoille sekä 
luopuminen viidestä kauppa- ja teollisuusmi-
nisteriön määräämästä aukiolosunnuntaista ja 
sunnuntaiaukiolon salliminen kaikille kau-
poille touko- ja marraskuussa. 
 

2  Nykyti la  

2.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Vähittäiskaupan sekä parturi- ja kampaa-
moliikkeen aukioloista annetun lain 
(1297/2000), jäljempänä aukioloaikalaki, 
mukaan ammattimaista vähittäiskauppaa se-
kä parturi- ja kampaamoliikettä voi harjoittaa 
arkisin kello 7:stä kello 21:een sekä lauantai-
sin kello 7:stä 18:aan. Uudenvuodenaattona 
ja vapun aattona liikkeet tulee sulkea kello 
18 sekä joulu- ja juhannusaattona kello 13. 

Sunnuntaina päivittäistavarakaupat, joissa 
vakinainen liiketoimintakäytössä oleva 
myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, 
saavat olla avoinna kello 12:sta 21:een. Päi-
vittäistavarakaupalla tarkoitetaan kauppaa, 
jonka myynnistä pääosa on elintarvikkeita. 
Elintarvikkeiden osuus on noin 80 %. Lisäksi 
päivittäistavarakauppojen tuotevalikoimaan 
kuuluvat juomat, tupakkatuotteet, teknoke-
miantuotteet, kodin paperit ja lehdet sekä 
päivittäiskosmetiikkaa. Päivittäistavarakau-
poissa voidaan myydä vähäisessä määrin 
muita jokapäiväisessä toiminnassa tarvittavia 
välttämättömyyshyödykkeitä. Varsinkin 
maaseudun pienten taajamien päivittäistava-
rakaupat saattavat myydä tai välittää kausit-
tain myös muita tavanomaisia tarvikkeita. 

Muut vähittäiskaupat sekä parturi- ja kam-
paamoliikkeet voivat olla sunnuntaina avoin-
na touko-, kesä-, heinä- ja elokuussa sekä 
marras- ja joulukuussa kello 12:sta kello 
21:een. 

Kauppaa ei saa harjoittaa kirkollisena juh-
lapäivänä (=joulupäivä, toinen joulupäivä, 
uudenvuoden päivä, loppiainen, pitkäperjan-
tai, pääsiäispäivä, toinen pääsiäispäivä, hela-
torstai, helluntai, juhannuspäivä ja pyhäin-
päivä), vapunpäivänä, äitienpäivänä, isänpäi-
vänä eikä itsenäisyyspäivänä. Kuitenkin vii-
meisenä perättäin sattuvasta kirkollisesta juh-
lapäivästä myyntipinta-alaltaan enintään 400 
neliömetrin suuruiset päivittäistavarakaupat 
voivat olla avoinna neljä tuntia kello 8:n ja 
18:n välillä. 
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Lääninhallitukset voivat erityisestä syystä 
poikkeusluvalla sallia aukiolon muinakin ai-
koina. Erityisenä syynä pidetään liikkeen si-
jaintiin, matkailuun, yleisötapahtumiin tai 
vastaaviin tilanteisiin liittyviä tekijöitä, jotka 
vaikuttavat palvelujen kysyntään. 

Lain 4 § sisältää luettelon niistä kaupan eri-
tyismuodoista, joita laki ei koske. Vapaa au-
kioloaika on muun muassa kioskikaupalla ja 
siihen verrattavalla kaupalla sekä haja-
asutusalueella sijaitsevilla vähittäiskaupoilla. 

Haja-asustusalueella sijaitsevalla kaupalla 
tarkoitetaan asemakaavalla vahvistetun kau-
pungin, kuntakeskuksen tai muun siihen rin-
nastettavan tiiviin asutuksen ulkopuolella si-
jaitsevaa kauppaa. 

Kioski ja siihen verrattavasta kaupasta sää-
detään lain 5 §:ssä. Tällaista kauppaa saa har-
joittaa liikehuoneistosta, jossa kioskikaupan 
vakinaisessa liiketoimintakäytössä oleva 
myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä, 
sekä muun muassa huoltoasemalla olevasta 
ajoneuvojen varaosien ja varusteiden kaup-
paa varten varustetusta tilasta. 

Kioskikaupassa myytävää tavaravalikoi-
maa on rajoitettu. Siellä ei saa myydä yli 
1 000 markkaa (168,18 €) maksavia 1) kul-
tasepänteoksia ja kelloja; 2) tekstiilejä, lauk-
kuja, vaatteita ja jalkineita; 3) valoku-
vausalan ja optisen alan tuotteita; 4) kodin-
koneita ja viihde-elektroniikkaa; 5) konttori-
koneita; eikä 6) maa- ja metsätalouskoneita. 
Elintarvikkeiden myynnissä ei ole rajoituk-
sia. 

Aukioloaikalaki ei koske myöskään muun 
muassa autokauppaa, apteekkeja, kukka-
kauppaa, koti- ja käsiteollisuustuotteiden 
myyntiä, taidemyyntiliikkeissä tai julkisissa 
tiloissa tapahtuvaa taidemyyntiä eikä sellais-
ten näyttelyiden järjestämistä, joissa myy-
dään arvoltaan vähäisiä näyttelyn teemaan 
liittyviä tuotteita tai joiden yhteydessä ei ta-
pahdu myyntiä. 

Palvelualoista aukioloaikalaki koskee aino-
astaan parturi- ja kampaamoliikkeitä. Sään-
nökset eivät liene vaikuttaneet partureiden ja 
kampaamoiden liiketoimintaan. Muut palve-
lutoimintaa harjoittavat liikkeet, kuten vi-
deovuokraamot, suutarit tai kauneushoitolat, 
voivat tarjota palvelujaan kuluttajille ilman 
aukiolorajoituksia. 

Päivittäistavarakaupat ovat laajalti hyödyn-
täneet sunnuntaiaukioloa. Aukiolosäännök-

siin 400 neliömetrin rajan asettaminen aihe-
utti luonnollisesti isojen valintamyymälöiden 
määrän lisääntymisen ja pienten supermar-
kettien määrän vähentymisen. Myös myyn-
nin kehitys oli pienten päivittäistavaramyy-
mälöiden kannalta suotuisa ensimmäisen ker-
ran moneen vuoteen. Erikoiskauppojen au-
kioloaikoja lainsäädännön väljentyminen ei 
muuttanut paljonkaan. Aukioloaikoja ja ny-
kyisen lain vaikutuksia on selvitetty keväällä 
2006 eduskunnalle annetussa valtioneuvos-
ton selonteossa vähittäiskaupan rakenteesta, 
muutoksista ja kauppaa koskevista erityisky-
symyksistä (VNS 3/2006 vp). 

Yhteenvetona vähittäiskaupan aukiolo-
ajoista valtioneuvoston selonteossa todetaan 
seuraavaa: 

- Lain tavoite parantaa lähikaupan kannat-
tavuutta ja kilpailuasemaa suhteessa suuriin 
myymälöihin ja kioskeihin on toteutunut. 

- Päivittäistavarakaupalla on pääasiassa 
myönteiset kokemukset ja näkemykset tä-
hänastisesta sunnuntaiaukioloaikojen vapaut-
tamisesta. Erikoiskaupan liiton näkemykset 
ovat edelleen kielteiset. Sunnuntaiaukiolo on 
osoittautunut erikoiskaupalle kannattavaksi 
vain joulunalusviikoilla. 

- Työvoiman löytäminen sunnuntaiaukiolo-
ja varten ei ole ollut ongelmallista. Työnteki-
jöiden kokemat suurimmat hankaluudet sun-
nuntaityöskentelyn osalta vaihtelivat elämän-
tilanteen mukaan. Yhden hengen talouksissa 
suurimmat hankaluudet liittyivät sosiaalisen 
elämän ja lapsiperheissä perheen yhteisen 
ajan järjestämiseen. 

- Vähittäiskaupan henkilöstön määrä on 
vuosina 2001—2004 lisääntynyt noin 9 000 
henkilötyövuodella. Sunnuntaiaukioloaikojen 
laajentamisen vaikutusta tähän on vaikea ar-
vioida. 

- Nykyisen kaltainen sääntely johtaa aina 
joidenkin kauppamuotojen suosimiseen. Kil-
pailuneutraliteetin näkökulmasta tätä ei voida 
pitää perusteltuna. Toisaalta lain tavoitteena 
oli tukea pienten päivittäistavarakauppojen 
toimintaedellytyksiä niin, että kaupankäynti 
ei keskittyisi suuriin myymälöihin eikä päi-
vittäistavarakauppa ohjautuisi enenevässä 
määrin kioskeihin ja huoltoasemille. 

- Eri tahojen kannat vaihtelevat aukioloai-
kojen vapauttamisesta nykyisten aukioloai-
kojen supistamiseen. Erikoiskaupan piirissä 
nykyisiä sunnuntaiaukioloja pidetään riittä-



 HE 84/2009 vp  
  
 

4 

vinä kun taas päivittäistavarakaupan piirissä 
nähdään sunnuntaikaupan laajentaminen pe-
rusteltuna. Kuluttajien keskuudessa aukiolon 
laajentamiselle on kannatusta. Lähes kaikki-
en tahojen mielestä kauppojen aukiolojärjes-
telmää pidetään vaikeaselkoisena. 

TNS Gallupin tekemän selvityksen (Kaup-
pojen aukiolotutkimus; Päivittäistavarakaup-
pa ry, Syyskuu 2008) mukaan suomalaisista 
91 prosenttia oli käynyt kesällä 2008 sunnun-
taisin kaupassa. Säännöllisesti sunnuntaios-
toksia oli tehnyt 28 prosenttia, silloin tällöin 
lähes 50 prosenttia ja pari kertaa 15 prosent-
tia vastaajista. Vastaajista 9 prosenttia ei asi-
oinut lainkaan sunnuntaisin viime kesänä. 
Säännöllisesti asioivien määrä on pienempi 
kuin kahtena edeltäneenä vuonna, mutta toi-
saalta silloin tällöin asioineiden määrä on 
noussut. 

Saman selvityksen perusteella kauppojen 
aukioloa sunnuntaisin piti erittäin tarpeellise-
na 20 prosenttia, melko tarpeellisena 33 pro-
senttia, yhdentekevänä 16 prosenttia, melko 
tarpeettomana 18 prosenttia ja 13 prosenttia 
erittäin tarpeettomana. 

Huoltoasemien kehitys lähimmän kymme-
nen vuoden aikana on johtanut toimialan laa-
jentumiseen päivittäistavarakaupan ja toisaal-
ta ravitsemistoiminnan suuntaan. Tällaista 
toimintaa on harjoitettu aikaisemminkin, 
mutta kehitys on saanut merkittävästi vauhtia 
suurten kaupparyhmittymien kehittämästä 
konseptoidusta liiketoiminnasta, joka parhai-
ten pystyy vastaamaan kuluttajan muuttuviin 
tarpeisiin. 

S-ryhmän ABC-liikennemyymälässä on 
polttonestemyynti, myymälä ja ravintola. 
ABC-market on perusyksikkö, joita on lu-
kumääräisesti eniten. ABC-asemat sijaitsevat 
yleensä pääteiden varrella taajaman tuntu-
massa. Kesko puolestaan on uudistamassa 
Neste-asemien yhteydessä olevat ruokakau-
pat kauppiasvetoisiksi K-marketeiksi. Neste 
on markkinajohtaja Suomessa polttoaine-
myynnissä. Isoja liikennemyymälöitä on 
ABC-ketjun ohella rakentanut Teboil-
yhtymä. Teboilin asemaverkoston konsepti-
uudistus käynnistyi vuonna 2008. Suurten 
ketjujen ohella myös yksittäiset yrittäjät ovat 
alkaneet kehittää omia konseptejaan uudistu-
neessa huoltamokaupassa. 
 

2.2 Muut maat ja Ahvenanmaan maa-
kunta 

Ruotsissa aukioloajat vapautettiin koko-
naan vuonna 1972. Ruotsissa kaupat ovat 
viikkoa kohden avoinna suunnilleen yhtä pal-
jon kuin Suomessa. Arkisin suurimmilla päi-
vittäistavarakaupoillakaan aukioloajat eivät 
yleensä yllä pituudessaan Suomen tasolle. 
Sen sijaan yli puolet liikkeistä on säännölli-
sesti avoinna sunnuntaisin, erityisesti niin sa-
notut convenience store -tyyppiset pienmyy-
mälät. Kaupunkialueilla lähes kaikki kaupat 
ovat avoinna sunnuntaisin. 

Virossa ei ole kauppoja koskevaa aukiolo-
lainsäädäntöä. Aukioloaikoja koskevat sään-
nökset kuuluvat kunnallisen päätöksenteon 
piiriin. Käytännössä kauppa voi itse päättää 
aukioloajoistaan. Esimerkiksi hypermarketit 
ovat Tallinnassa yleisesti auki kello kahdek-
sasta kello yhteentoista illalla. Aukioloaiko-
jen sääntelyä ei ole myöskään Latviassa eikä 
Liettuassa. 

Norjassa ei kaupoilla ole arkisin aukioloai-
karajoituksia. Sunnuntaisin kaupat ovat peri-
aatteessa kiinni paitsi kolmena sunnuntaina 
ennen joulua.  

Tanskassa kaikki kaupat voivat olla avoin-
na maanantaista kello 6:sta lauantaihin kello 
17:sta vuorokauden ympäri. Sunnuntaisin 
kaupat voivat olla avoinna joka kuukauden 
ensimmäisenä sunnuntaina ja kaikkina sun-
nuntaina joulukuussa ennen joulua kello 
10—17 sekä lisäksi kuutena muuna sunnun-
taina. Päivittäistavarakaupoilla, joiden liike-
vaihto on alle 29,8 miljoonaa kruunua eli 
noin 4 miljoonaa euroa, on vapaa aukiolo. 

Englannissa ja Walesissa pinta-alaltaan yli 
280 neliömetrin liikkeet voivat olla auki sun-
nuntaisin kello 10—18 välillä kuusi tuntia. 
Pienemmillä liikkeillä on vapaa aukiolo. 
Sunnuntaisin kaupat ovat auki myös Irlannis-
sa, Belgiassa, Portugalissa ja Luxemburgissa. 
Kauppojen aukioloaikaa koskevia säännöksiä 
ei ole Euroopan unionissa harmonisoitu. 
Yleisesti kehitys EU-maissa on mennyt kohti 
vapaampia aukioloaikoja. 

Ahvenanmaalla ei ole aukioloaikarajoituk-
sia. Lainsäädäntövalta kuuluu tältä osin maa-
kuntapäiville. 
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2.3 Nykytilan arviointi ja uudistustar-
peet 

Talousvaliokunta katsoo valtioneuvoston 
selonteosta antamassaan mietinnössä (TaVM 
17/2006 vp), että nykyistä aukiolosääntelyä 
on ainakin syytä selkeyttää niin, että se vas-
taa paremmin kuluttajien ja kaupan elinkei-
non tarpeita. Nykyinen sääntely voi johtaa 
myös keinotekoisiin ratkaisuihin ja vääristää 
kilpailua. Samalla on syytä pohtia, onko ai-
hetta säännellä pelkästään yhtä palvelualaa. 
Sääntelyä on uudistettava niin, että se on 
myös työntekijöiden hyväksyttävissä. 

Talousvaliokunta kiinnitti huomiota myös 
yrittäjien valinnanvapauteen aukioloaikojen 
suhteen. Valiokunta totesi, että kaupparyh-
mittymien ja kauppakeskusten tulisikin antaa 
sopimuskauppiailleen harkintavaltaa myymä-
löiden aukipitämisessä. Siitä saattaisi olla 
heijastusvaikutuksia myös lähiympäristön 
kauppoihin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö tilasi kaksi asi-
antuntijalausuntoa aukiolosääntelyn selkeyt-
tämisestä: 

- Vähittäiskaupan aukiolosäännösten sel-
keyttäminen ja mahdollisten muutosten vai-
kutukset kauppaan. Jari Karjalainen – Pentti 
Kiuru, Helsingin kauppakorkeakou-
lu/Pienyrityskeskus – LTT–tutkimuspalvelut 
1.10.2008; sekä 

- Vähittäiskaupan vaihtoehtoisten aukiolo-
säännösten vaikutukset kuluttajille, kaupan 
työntekijöille sekä liikenteelle ja ympäristöl-
le. Kuluttajatutkimuskeskuksen laajennettu 
asiantuntijalausunto 1.10.2008. 

Näissä selvityksissä aukioloaikojen sel-
keyttämisen vaikutuksia tarkasteltiin seuraa-
vien vaihtoehtojen pohjalta: 1) nykyisen 
sääntelyn kumoaminen kokonaisuudessaan, 
2) sunnuntaiaukiolon salliminen kaikille 
kaupoille ympäri vuoden kello 12—20 ja 3) 
vapaiden aukioloaikojen salliminen myynti-
pinta-alaltaan enintään 400 neliömetrin kau-
poille ja aikaan sidotun sunnuntaiaukiolon 
salliminen suuremmille kaupoille. 

Selvityksissä vaihtoehtojen vaikutusten vä-
lillä ei nähty suuria eroja. Kysymys on lähin-
nä siitä, mikä vaihtoehto nähdään tässä tilan-
teessa kaikkien osapuolten kannalta tarkoi-
tuksenmukaisimmaksi. Molemmissa lausun-
noissa parhaimpana tässä tilanteessa pidettiin 
vaihtoehtoa kolme. Se toisi sunnuntai-

aukioloihin yksinkertaisemman järjestyksen 
ja toisaalta pienille enintään 400 neliömetrin 
myymälöille annettu kilpailuetu säilyisi aina-
kin osittain. Täysin vapaisiin aukioloihin ei 
lausuntojen mukaan olla valmiita. Tämä saat-
taisi johtaa kaupan yhä voimakkaampaan 
keskittymiseen, josta kärsisivät erityisesti au-
tottomat pienet taloudet. 

LTT-tutkimuspalveluiden selvityksen mu-
kaan lähikaupan markkinaosuus koko viikon 
päivittäistavaramyynnistä on noin 8 prosent-
tia. Sunnuntaimyynnin osuus on puolestaan 
lähikaupan viikkomyynnistä noin 15 prosent-
tia niinä sunnuntaina, jolloin isot kaupat ovat 
kiinni, ja vastaavasti noin 9 prosenttia, kun 
isot kaupat ovat auki. Sunnuntai on lähikau-
palle keskimääräistä parempi myyntipäivä 
niinäkin jaksoina, jolloin isot liikkeet ovat 
avoinna. Suurten kauppojen aukiolo sunnun-
taisin vähentää kuitenkin lähikauppojen viik-
komyyntiä noin 5—6 prosenttia. Lähikauppa 
on laajemman sunnuntaiaukiolonsa kautta 
vakiinnuttanut vahvan asemansa, eikä suur-
ten myymälöiden sunnuntaiaukiolo näytä 
heikentävän tätä asemaa merkittävästi. Lähi-
kauppapalvelujen lisääntyvä tarve, polttoai-
neiden hinnan nousu ja yleinen myönteinen 
suhtautuminen ilmastonmuutoksen torjumi-
seksi tukevat lähikaupan aseman säilymistä 
myös tulevaisuudessa. 

Kuluttajatutkimuskeskuksen lausunnon 
mukaan tutkimukset eivät tue väitteitä siitä, 
että kuluttajat kävisivät tasaisena virtana ja 
aina kaupassa niiden ollessa avoinna. Arjen 
asiointirytmit ovat päinvastoin varsin vakiin-
tuneita valtaväestön keskuudessa. Kauppojen 
aukiolon laajentaminen ei sinänsä kasvata 
kuluttajien ostovoimaa.  

Lausunnon mukaan entistä vapaampien au-
kiolojen kielteiset vaikutukset ilmenevät 
kaupan rakenteen keskittymisenä suuriin yk-
siköihin. Keskittymisen vaikutukset kohdis-
tuvat eri tavoin eri väestöryhmiin, mikä ei 
edistä kansalaisten tasa-arvoista kohtelua. 
Kehitys sopii talouksille, jotka ostavat paljon 
kerralla, hankkivat päivittäistavaransa vain 
kerran viikossa tai harvemmin ja joiden talo-
uksissa on yksi tai useampia autoja. Tämä 
asiakastyyppi on ideaalinen erityisesti isoille 
päivittäistavarakaupoille, joiden kilpailuetu 
painottuu suurtuotannon etuihin, standardi- ja 
bulkkitavaroiden massamyyntiin muita 
myymälöitä hieman edullisimmilla hinnoilla 
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sekä asiakkaiden omaan itsepalveluun ja asi-
ointipanoksiin. 

Näiden asiantuntijalausuntojen lisäksi 
kauppojen aukiolosta on viime vuonna tehty 
ainakin seuraavat tutkimukset: 

- Kauppojen aukiolon laajentamisen työlli-
syysvaikutukset. Palkansaajien tutkimuslai-
tos, Heikki Taimio; 10.4.2008 ja 

- Kaupan sunnuntaiaukioloajat: Vaikutuk-
set ostokäyttäytymiseen, kaupan rakentee-
seen ja tavaratoimituksiin. Pasi Holm – Hen-
na Nivalainen; Pellervon taloudellisen tutki-
muslaitoksen työpapereita N:o 108, marras-
kuu 2008. 

Pellervon taloudellisen tutkimuslaitoksen 
selvityksen mukaan, jos viikko-ostoja pysty-
tään jakamaan aikaisempaa tasaisemmin eri 
viikonpäiville, syntyy yhteiskunnalle monen-
laisia hyötyjä. Kuluttajien kannalta keskeistä 
on ruuhkien väheneminen. Ruuhkien vähe-
neminen pienentää ruuhkatyövoiman tarvetta 
ja alentaa siten kaupan kustannuksia. Työn-
tekijät hyötyvät siitä, että kaupalla on mah-
dollista tarjota aikaisempaa säännönmukai-
sempia työsuhteita. Hyötyjä tulee myös asia-
kasliikenteestä ja, mikäli asiakasvirtojen ta-
soittuminen johtaa myös tavarantoimitusvir-
tojen tasoittumiseen, tavarantoimitusliiken-
teessä. 

Edelleen selvityksen mukaan nykyistä lä-
hikaupalle suotua sunnuntaietua tehokkaampi 
tapa vaikuttaa lähikauppojen suosioon olisi 
esimerkiksi lähikauppaa koskevien kaava-
määräyksien uudistaminen, parkkipaikkojen 
lisääminen, lähikauppojen perusparannustu-
kien ja investointitukien kehittäminen, lähi-
kauppojen sähköverotuksen alentaminen ja 
kalliiden sunnuntaityökustannusten alenta-
minen esimerkiksi työnantajamaksujen por-
rastusten avulla. 

Palkansaajien tutkimuslaitoksen selvityk-
sen johtopäätöksissä todetaan, että kauppojen 
aukioloaikojen pidentämisen vaikutukset 
myynnin volyymiin näyttävät kansainvälisten 
tutkimusten valossa sekä teoreettisesti että 
empiirisesti positiivisilta, ja tämä vaikutus on 
voimakkain suurmyymälöissä. Vaikutukset 
hintoihin ja työllisyyteen ovat teoreettisesti 
epäselviä, mutta useimmat empiiriset tutki-
mukset viittaavat siihen, että ne ovat positii-
visia, varsinkin työllisyyden osalta. Kaikkein 
tuoreimmissa ja perusteellisimmissa tutki-
muksissa Yhdysvaltain ja Kanadan aineistoil-

la työllisyysvaikutukset olivat melko voi-
makkaita. 

Johtopäätöksissä todetaan edelleen, että ei 
ole selvää miten pitkälle suomalaisessa kes-
kustelussa voidaan nojautua ulkomaisiin tut-
kimustuloksiin. Kaupan alan tilanne muun 
muassa kilpailun ja työvoimakustannusten 
rakenteen osalta on meillä siinä määrin eri-
lainen, että suoria yleistyksiä täkäläisiin oloi-
hin on vaikea tehdä. Yhtenä tärkeänä esi-
merkkinä epävarmuustekijöistä mainittakoon 
se, että useimmissa ulkomaisissa tutkimuk-
sissa on havaittu sunnuntaiaukiolon sallimi-
sen johtaneen osa-aikaisten ja heikommin 
palkatun henkilöstön käyttöön, mutta missä 
määrin näin kävisi meillä, jos sunnuntai-
aukiolo sallittaisiin ympäri vuoden? Toisaalta 
tutkija (Skuterud 2005) sai Kanadan aineis-
tolla johtopäätökseksi, että sunnuntai-
aukiolon vapautuminen pidensi vakinaisen 
henkilökunnan viikkotyöaikaa. 

Yhteistä kaikille selvityksille on toteamus 
siitä, että aukioloaikoja tulisi selkeyttää. 
Myös hallitusohjelman mukaan kauppojen 
nykyistä aukiolosääntelyä selkeytetään. 

Voimassa olevan aukioloaikalain vuodelta 
1969 periytyvässä säännöksessä ei määritetä 
huoltoasemalla harjoitettavan kioskikaupan 
myyntipinta-alaa. Huoltoasemat ovatkin vii-
me vuosina laajentaneet päivittäistavara-
myyntiään ja muuttuneet niin sanotuiksi con-
venience store -tyyppisiksi kaupoiksi. Myös 
niin sanotut liikenneasemat ovat lisääntyneet. 
Merkillepantavaa on myymäläkoon kasvu. 
Huoltoasemien päivittäistavaroiden myynti-
pinta-alat ovat joissain tapauksissa ylittäneet 
400 neliömetriä, jolloin ne vastaavat kooltaan 
pientä supermarkettia. Tämä on omiaan vää-
ristämään kilpailutilannetta. 

Palvelualojen ammattiliitto PAM ry ja 
Suomen Kaupan Liitto ovat 19 päivänä mar-
raskuuta 2008 sopineet yhteisistä päälinjoista 
vähittäiskauppojen aukioloajoiksi sekä lukui-
sista tähän liittyvistä työehtosopimusmuutok-
sista. Neuvottelutulos tulee voimaan, mikäli 
hallitus ja eduskunta päättävät kauppojen au-
kioloaikoja koskevasta laista päälinjojen mu-
kaisesti. 

Neuvotteluosapuolten yhteiset päälinjat 
ovat seuraavat: 

- Ammattimaista vähittäiskauppaa voidaan 
harjoittaa arkipäivisin kello 7:stä 21:een pait-
si lauantaina 7:stä 18:sta ja sunnuntaisin kel-
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lo 12—18 paitsi isänpäivän ja joulupäivän 
välisenä aikana kello 12—21. 

- Niissä päivittäistavarakaupoissa, joissa 
vakinainen liiketoimintakäytössä oleva 
myyntipinta-ala on enintään 400 neliömetriä, 
voidaan kauppaa harjoittaa edellä mainituista 
kellonajoista riippumatta. 

- Vähittäiskauppaa ei saa harjoittaa kirkol-
lisena juhlapäivänä, vapunpäivänä, äitienpäi-
vänä, isänpäivänä eikä itsenäisyyspäivänä ei-
kä kello 18:n jälkeen uudenvuodenaattona ja 
vapun aattona eikä kello 12:n jälkeen joulu-
aattona ja juhannusaattona. Enintään 400 ne-
liömetrin päivittäistavarakaupat myymälät 
voivat olla auki enintään 4 tuntia kello 8:n ja 
18:n välisenä aikana viimeisenä peräkkäin 
sattuvasta kirkollisesta juhlapyhästä. 

- Aukiolorajoitukset koskevat liiken-
neasemilla olevia yli 400 neliömetrin myy-
mälöitä. Muutoin kioski- ja siihen verratta-
vassa kauppa on vapaa aukiolo. Liiken-
neasemien myymälöissä ei kuitenkaan saa 
harjoittaa kauppaa jouluaatosta kello 12 jou-
lupäivään kello 12 välisenä aikana. 

Aukiololain säännökset koskevat palvelu-
aloista ainoastaan parturi- ja kampaamoliik-
keitä. Muut palvelutoimintaa harjoittavat 
liikkeet voivat olla avoinna sopiviksi katso-
minaan aikoina. Kun lisäksi monet parturi- ja 
kampaamoliikkeet ovat myyntipinta-alaltaan 
alle 400 neliömetriä, ei ole tarkoituksenmu-
kaista sisällyttää niitä sääntelyn piiriin. Partu-
ri- ja kampaamoyrityksiä on noin 9 700 ja 
niissä henkilöstöä noin 10 400 (Tilastokes-
kus: Yritykset toimialoittain 2007). 
 
3  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

Ehdotus pohjana on Palvelualojen ammatti-
liitto PAM ry:n ja Suomen Kaupan Liiton 
sopimus yhteisistä päälinjoista aukioloaiko-
jen selkeyttämiseksi. Nykyistä selkeämpi au-
kiolojärjestelmä antaisi kaupalle ja sen hen-
kilökunnalle vakaamman toimintapohjan ke-
hittää kauppaa pitkäjänteisemmällä tavalla. 

Tavoitteena on selkeyttää ja laajentaa 
kauppojen sunnuntaiaukiolon mahdollisuutta 
siten, että lähikauppojen palvelut säilyisivät 
ja että lähikaupat voisivat kilpailla myös 
huoltoasemien kioskimyynnin kanssa. 

Laissa säänneltäisiin ainoastaan vähittäis-
kaupan aukioloaikoja. Täten parturi- ja kam-

paamoliikkeet voisivat muiden palvelualojen 
tapaan itse päättää aukioloajoistaan. 

Juhlapyhiä lukuun ottamatta aukiolosään-
nösten piiristä vapautettaisiin vakinaiselta 
myyntipinta-alaltaan enintään 400 neliömet-
rin päivittäistavarakaupat. Päivittäistavaroi-
den tultua aikaisempaa vahvemmin mukaan 
huoltoasemien tavaravalikoimaan sekä palve-
luvalikoiman ja liiketoimintayksiköiden koon 
kasvettua on tasapuolisuussyistä tarpeen sää-
tää kioskikaupalle huoltoasemilla varatun 
myymälätilan enimmäispinta-alasta. Päivit-
täistavarakauppoja vastaava 400 neliömetrin 
myyntipinta-alaraja asetettaisiin myös huol-
toasemalta tapahtuvalle kioskimyyntiä vas-
taavalle myynnille. Siten huoltoasemilta ta-
pahtuva päivittäistavaroiden myynti asetet-
taisiin aukiolosäännösten osalta samaan ase-
maan lähikaupan kanssa. 

Myös antiikkitavaroiden ja käytettyjentava-
roiden myynti vapautettaisiin sääntelyn pii-
ristä. Näin ollen liikkeistä tapahtuva myyntiä 
säänneltäisiin samalla tavalla kuin kirpputo-
reilla tapahtuvaa myyntiä. 

Muut vähittäiskaupat voivat olla avoinna 
sunnuntaisin kello 12—18 paitsi isänpäivän 
ja jouluaaton välisenä aikana kello 12—21. 
Juhlapäivinä mainittujen kauppojen tulee olla 
suljettuina. 

Ehdotuksen perusteella sunnuntaiaukiolon 
mahdollisuus tulee ympärivuotiseksi. Sun-
nuntait ovat nykyisin ja erityisesti aukiolon 
laajentuessa varsinkin yrittäjävetoisten kaup-
pojen kannalta erityissääntelyä kaipaava on-
gelma. Ehdotuksessa tämä on huomioitu si-
ten, että määrätyille elinkeinonharjoittajille 
taataan mahdollisuus pitää kauppakeskuksis-
sa tai vastaavissa myymäläkeskittymissä liik-
keensä suljettuna ainakin yhtenä viikonpäi-
vänä. 

Arkipäivien normaalit aukioloajat eivät ole 
nykyisin aiheuttaneet kauppakeskuksissa on-
gelmia. Liikkeen kiinnipitämismahdollisuutta 
ei kuitenkaan ole rajattu sunnuntaihin vaan 
liike voi olla kiinni muunakin sovittuna päi-
vänä. 
 
4  Esityksen vaikutukset  

Ehdotus vapauttaa pääosin myyntipinta-
altaan enintään 400 neliömetrin päivittäista-
varakaupat aukiolosääntelyn piiristä sekä li-
sää muiden kauppojen sunnuntaiden aukiolo-
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aikaa vuositasolla noin 80—85 tuntia. Kaik-
kien kauppojen ympärivuotinen aukiolomah-
dollisuus heikentää jonkin verran lähikaup-
pojen ja haja-asutusalueilla olevien kauppo-
jen nykyistä kilpailuetua suurempiin kaup-
poihin nähden. Toisaalta suurempien kaup-
pojen tulee sulkea liikkeensä kesällä sunnun-
taina nykyistä aikaisemmin.  

Ehdotus asettaa aukioloaikojen suhteen 
huoltoasemilta tapahtuvan päivittäistavaroi-
den kioskimyynnin kilpailullisesti samaan 
asemaan enintään 400 neliömetrin suuruisten 
päivittäistavarakauppojen kanssa. 

Ehdotuksen vaikutuksia työllisyyteen on 
vaikea arvioida. Edellä kohdassa 2.3 tar-
kemmin esitettyjen tutkimusten mukaan au-
kioloaikojen pidentämisen vaikutukset olisi-
vat positiivisia. Samaten aukioloaikojen vai-
kutukset myynnin volyymiin olisivat positii-
visia etenkin suurmyymälöissä. 

Kuluttajan kannalta kauppojen aukiolo-
säännökset selkeytyisivät. 

Parturi- ja kampaamoliikkeiden sekä an-
tiikkitavaroiden- ja käytettyjen tavaroiden 
myynnin vapauttaminen sääntelyn piiristä ei 
käytännössä muuttane nykyisin noudatettuja 
aukioloaikoja. 

5  Asian valmistelu 

Esitys on valmisteltu työ- ja elinkeinomi-
nisteriössä. Esitystä valmisteltaessa on kuultu 
kauppaa ja ammattiyhdistysliikettä ja ehdotus 
vastaa pitkälti näiden sopimusta yhteisistä 
päälinjoista aukioloaikojen selkeyttämiseksi. 
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry on ilmoit-
tanut, että kauppojen aukiololainsäädäntöä ja 
sopimusvapauteen liittyvää kauppakeskusten 
aukiolokysymystä ei pidä sekoittaa keske-
nään ja käsitellä samassa yhteydessä. Kaup-
pojen sunnuntaiaukiolosta on myös käyty 
kansalaiskeskustelu Otakantaa.fi –sivustolla. 
 
6  Riippuvuus muista es i tyksistä  

Hallituksen esitys (59/2009 vp) aluehallin-
non uudistamista koskevaksi lainsäädännök-
si, joka on valmisteltu valtiovarainministeri-
össä, sisältää ehdotukset aluehallintovirasto-
jen perustamisesta ja lääninhallituslain ku-
moamisesta. Esityksessä on ehdotettu, että 
lait tulisivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2010. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
1  Lakiehdotuksen perustelut  

1 §. Soveltamisala ja aukioloajat. Laki 
koskisi ammattimaista vähittäiskauppaa. 
Näin parturi- ja kampaamoliikkeillä olisi va-
paa aukioloaika. 

Pykälän 1 momentissa säädetään ne kello-
ajat, joiden rajoissa vähittäiskaupat voivat ol-
la avoinna arkisin ja lauantaisin. Säännös 
vastaa voimassa olevan lain 1 §:n 1 moment-
tia. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vähittäis-
kauppojen sunnuntaiaukiolosta. Muutosta 
nykytilanteeseen on sunnuntaiaukiolon sal-
liminen ympäri vuoden nykyisten touko- elo-
kuun ja marras- joulukuun sijasta. Sunnuntai-
sin liikkeet tulisi sulkea kello 18 nykyisen 
kello 21:n sijasta paitsi isänpäivän ja jouluaa-
ton välisinä sunnuntaina, jolloin ne voisivat 
olla avoinna kello 21:een. 

Myyntipinta-alaltaan enintään 400 neliö-
metrin päivittäistavarakaupat vapautettaisiin 
juhlapyhien aukioloaikoja lukuun ottamatta 
sääntelyn piiristä. Tätä koskeva säännös on 
ehdotuksen 5 pykälässä. 

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 jouluaatto-
na ja juhannusaattona liikkeet tulee sulkea 
kello 12 nykyisen kello 13:n sijasta. Muilta 
osin säännös vastaa voimassa olevan lain 
2 §:n 1 momenttia. 

Pykälän 1 momentissa mainitut kirkolliset 
juhlapäivät on lueteltu kirkkolaissa 
(1054/1993). Kirkolliset juhlapäivät ovat jou-
lupäivä, toinen joulupäivä, uudenvuoden päi-
vä, loppiainen, pitkäperjantai, pääsiäispäivä, 
toinen pääsiäispäivä, helatorstai, helluntai, 
juhannuspäivä ja pyhäinpäivä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään niin sa-
nottujen kaksoispyhien myynnistä. Tällaisia 
kaksoispyhiä ovat toinen pääsiäispäivä ja toi-
nen joulupäivä. Kaksoispyhien aukiolosään-
nös koskisi nykyiseen tapaan ainoastaan 
myyntipinta-alaltaan enintään 400 neliömet-
rin päivittäistavaramyymälöitä, jotka ehdo-
tuksen 5 §:n mukaan ovat lain soveltamisalan 
ulkopuolella lukuun ottamatta tässä pykäläs-

sä säädettyjä juhlapyhien aukioloaikoja. 
Säännös vastaa voimassa olevan lain 2 §:n 2 
momenttia. 

Pykälän 3 momentissa määritellään päivit-
täistavarakauppa. Sääntely vastaa voimassa 
olevan lain 1 §:n 3 momenttia. 

3 §. Poikkeusluvat. Pykälä vastaa voimassa 
olevan lain 3 §:ää. 

Lääninhallitus voi nykyiseen tapaan erityi-
sestä syystä sallia aukiolon muinakin kuin 
säädettyinä aukioloaikoina ja hakijan tulee 
osoittaa erityiset syyt poikkeusluvan myön-
tämiseksi. Poikkeusta koskevassa päätökses-
sä voitaisiin nykyiseen tapaan määrätä ehto-
ja. Poikkeuslupa voisi olla määräaikainen tai 
toistaiseksi voimassa oleva ja se voitaisiin 
peruuttaa. 

4 §. Elinkeinonharjoittajan oikeus pitää 
liikkeensä suljettuna. Pykälä on uusi. Pykä-
län mukaan elinkeinonharjoittajaa ei voida 
velvoittaa pitämään kauppakeskuksessa tai 
vastaavassa myymäläkeskittymässä sijaitse-
vaa liikettään avoinna kaikkina viikonpäivi-
nä. Säännöksen tarkoituksena on taata elin-
keinonharjoittajalle viikossa ainakin yksi va-
paapäivä, joka voi olla sunnuntai tai joku 
muu viikonpäivä. 

Säännöstä sovelletaan lähtökohtaisesti 
kaikkiin sopimuksiin aukioloajoista niin 
vuokrasopimuksiin kuin kauppiasyhdistysten 
keskenään tekemiin sopimuksiin ja järjeste-
lyihin. Tarkoituksena kuitenkin on, että 
säännöksen tarjoama suoja kohdentuu vain 
niihin tilanteisiin, joissa elinkeinonharjoitta-
jan elinkeinotoiminnan laatu ja laajuus sekä 
muut olosuhteet edellyttävät elinkeinonhar-
joittajan suojaamista sopimusjärjestelyitä 
vastaan. 

Tyypillisesti suojan tarpeessa on yrittäjäve-
toinen vähittäiskaupan yritys, jonka sopi-
muskumppanina on kauppakeskuksen tai 
vastaavan myymäläkeskittymän edustaja. 
Nämä vähittäiskaupan yritykset ovat yleensä 
pieniä. Viime kädessä kyse on tapauskohtai-
sesta arvioinnista. Kyse ei olisi absoluuttises-
ta sopimusvapauden rajoittamisesta, vaan 
asiaa voitaisiin ja tulisi arvioida tapauskoh-
taisesti. Olennaista on arvioida sopijakump-
paneiden asemaa toisaalta vuokralaisena ja 
toisaalta liiketilan tarjoajana sekä vuokraso-
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pimuksen osapuolena. Esimerkiksi eri paik-
kakunnilla ja eri vähittäiskaupan toimialoilla 
suojan tarve voi olla erilainen. Selvänä voi-
taneen pitää, että kaupan suuret yritykset ei-
vät olisi säännöksen piirissä. 

Kauppakeskus on tyypillisesti liikeraken-
nus, jossa myymälät ja palvelut avautuvat si-
säänpäin käytäville tai keskusaukiolle. Vuok-
rattavan liiketilan määrä on yleensä vähin-
tään 5 000 huoneistoneliömetriä ja myymä-
löitä on vähintään kymmenen kappaletta. 
Kauppakeskuksessa on yksi tai useampi ank-
kuri- tai veturiyritys ja joukko avainyrityksiä 
sekä muita myymälöitä ja palveluja. Palvelut 
voivat olla sekä kaupallisia että julkisia. 
Minkään yksittäisen yrityksen osuus liiketi-
lan kokonaismäärästä ei ylitä 50 prosenttia. 

Muita vastaavia myymäläkeskittymiä ovat 
esimerkiksi hypermarketkeskus, ostoskeskus, 
kauppiastavaratalo, Retail Park tai erikois-
kauppojen keskittymä. 

5 §. Soveltamisalan rajoitukset. Pykälä si-
sältää luettelon niistä kaupan muodoista, joita 
laki ei koske. 

Pykälän 3 kohdan mukaan vakituiselta 
myyntipinta-alaltaan enintään 400 neliömet-
rin suuruiset päivittäistavarakaupoilla olisi 
juhlapäiviä lukuun ottamatta vapaa aukiolo-
aika. Nämä liikkeet saavat nykyisin olla 
avoinna sunnuntaisin kello 12—21. Kaupan 
koon määritelmä vastaa nykyisen lain 1 §:n 2 
momentin 1 kohtaa. Talousvaliokunnan mie-
tinnön 32/2000 vp mukaan myyntipinta-alaa 
määriteltäessä siihen lasketaan tilat, joissa 
myyntitoimintaa harjoitetaan, kuten tavara-
alueet, käytävät sekä kassa- ja myyntitiski-
alueet. Myyntipinta-alaan ei lasketa alueita, 
joihin vain henkilökunnalla on pääsymahdol-
lisuus, kuten sosiaali-, säilytys- ja varastoti-
loja. 

Kohdassa 13 ehdotetaan soveltamisalan ul-
kopuolelle jätettäväksi antiikkitavaroiden ja 
käytettyjen tavaroiden myynti. Ehdotuksella 
liikkeistä tapahtuva myynti asetettaisiin au-
kiolosäännösten suhteen samaan kilpailulli-
seen asemaan kirpputoreilta tapahtuvan 
myynnin kanssa. 

Kohdassa 17 ehdotetaan, että haja-
asutusalueilla sijaitsevat kaupan suuryksiköt 
sekä niihin vaikutuksiltaan verrattavat myy-
mäläkeskittymät olisivat aukiolosäännösten 
säännösten piirissä. Nykyisin haja-
asutusalueella toimivilla kaupan suuryksi-

köillä tai vaikutuksiltaan niihin verrattavilla 
myymäläkeskittymillä olisi tulevaisuudessa-
kin vapaa aukioloaika. Säännös tästä on eh-
dotuksen 9 §:ssä. Haja-asutusalue on määri-
telty samoin kuin nykyisessä laissa. 

Vähittäiskaupan suuryksikkö määritellään 
maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 
114 §:ssä. Laissa vähittäiskaupan suuryksi-
köllä tarkoitetaan yli 2 000 kerrosneliömetrin 
suuruista vähittäiskaupan myymälää, ei kui-
tenkaan paljon tilaa vaativan erikoistavaran 
kauppaa. Myymälän kerrosalaan lasketaan 
varsinaiseen myyntiin käytettävän tilan lisäk-
si kaikki myymälää palvelevat muut tilat, ku-
ten varastot, sosiaaliset tilat, jätehuollon tilat 
ja muut niihin rinnastettavat tilat. Suuryksi-
köitä ovat muun muassa hypermarketit ja ta-
varatalot. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 58 §:n 4 mo-
mentissa puhutaan vaikutuksiltaan vähittäis-
kaupan suuryksikköön verrattavasta myymä-
läkeskittymästä. Hallituksen esityksen perus-
teluissa (HE 164/2003 vp) todetaan, ettei 
voida esittää selvää pinta-alarajaa, jonka ylit-
täviin myymäläkeskittymiin säännös on tar-
koitettu sovellettavaksi. Myymäläkeskittymi-
en vaikutukset riippuvat muun ohella ympä-
röivien yhdyskuntien koosta, myymäläkeskit-
tymän sijainnista yhdyskuntarakenteessa sa-
moin myymälöiden laadusta. Kuitenkin 
yleensä yli 10 000 kerrosneliömetrin myymä-
läkeskittymillä on varsin merkittäviä vaiku-
tuksia. Edelleen perusteluissa katsotaan, että 
myymäläkeskittymän vaikutuksia arvioitaes-
sa otettaisiin huomioon vain sääntelyn piiriin 
kuuluvat kaupan toimialat. Siten paljon tilaa 
vaativan erikoistavaran myymälöitä ei otet-
taisi huomioon myymäläkeskittymän vaiku-
tuksia arvioitaessa. 

Myymäläkeskittymiä ovat esimerkiksi 
kauppakeskus, hypermarketkeskus, ostoskes-
kus, kauppiastavaratalo. 

Muilta osin luettelo vastaa voimassa olevan 
lain 4 §:ää. 

6 §. Kioskikauppa. Pykälä sisältää sään-
nökset kioskikaupasta tai siihen verrattavasta 
kaupasta, jota laki ei 5 §:n 4 kohdan mukaan 
koske. 

Pykälän 1 momentin 3 kohdassa ehdote-
taan huoltoasemalta tapahtuvan kioskikaupan 
myyntipinta-alarajaksi enintään 400 neliö-
metriä, mikä on sama kuin 5 §:n 3 kohdassa 
säädetty päivittäistavarakaupan myyntipinta-
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ala. Huoltoasemien liiketoimintapinta-alaa 
sinänsä ei säännellä. Muutoin kioskikaupan 
myynti tapahtuisi kuten nykyisin varaosien ja 
varusteiden kauppaa varten varustetusta tilas-
ta. 

Kioskikaupalle varatun vakituisessa liike-
toimintakäytössä olevan myyntipinta-alan 
ylittäessä 400 neliömetriä tulisi huoltoase-
malta tapahtuva myynti vähittäiskaupan au-
kioloaikoja koskevan sääntelyn piiriin. 

Tavaraluettelossa, joita kioskikaupasta ei 
saa myydä, hintaraja 1 000 markkaa muute-
taan euroiksi ja hinta ehdotetaan nostettavak-
si 168,19 eurosta 200 euroon. 

Muilta osin pykälä vastaa nykyisen lain 
5 §:ää. 

7 §. Rangaistussäännös. Pykälä vastaa ny-
kyisen lain 6 §:ää. 

8 §. Valvonta. Pykälä vastaa nykyisen lain 
7 §:ää. 

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

Pykälän 3 momentin mukaan lakia ei so-
vellettaisi ennen tämän lain voimaan tuloa 
toimintansa aloittaneisiin haja-asutusaluille 
sijaitseviin vähittäiskaupan suuryksikköihin 
ja myymäläkeskittymiin. Nämä olisivat ny-
kyiseen tapaan lain soveltamisalan ulkopuo-
lella.  
 
2  Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mah-
dollisimman pian sen jälkeen kun se on hy-
väksytty ja vahvistettu. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiesitys: 
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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 21:n välisenä aikana, 
paitsi lauantaina kello 7:n ja 18:n välisenä 
aikana. 

Sunnuntaina ammattimaista vähittäiskaup-
paa saa harjoittaa, jollei tässä laissa toisin 
säädetä, kello 12:n ja 18:n välisenä aikana. 
Marras- ja joulukuussa isänpäivän ja jouluaa-
ton välisenä aikana kauppaa saa kuitenkin 
harjoittaa kello 12:n ja 21:n välisenä aikana.  
 

2 § 

Juhlapäivien aukioloajat 

Ammattimaista vähittäiskauppaa ei saa har-
joittaa kirkollisena juhlapäivänä, vapunpäi-
vänä, äitienpäivänä, isänpäivänä eikä itsenäi-
syyspäivänä eikä kello 18:n jälkeen uuden-
vuodenaattona ja vapun aattona eikä kello 
12:n jälkeen jouluaattona ja juhannusaattona. 

Jäljempänä 5 §:n 3 kohdassa tarkoitetuissa 
päivittäistavarakaupan myymälöissä saa kui-
tenkin harjoittaa myyntiä enintään 4 tunnin 
ajan kello 8:n ja 18:n välisenä aikana viimei-
senä peräkkäin sattuvista kirkollisista juhla-
päivistä. 

Päivittäistavarakaupalla tarkoitetaan 
kauppaa, jonka myynnistä pääosa on elintar-
vikkeita. 
 

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, yleisötapahtumaan tai 
vastaavaan tilanteeseen liittyvää tekijää, joka 
vaikuttaa palvelujen kysyntään. Lupa voi-
daan myöntää joko määräajaksi tai toistai-
seksi. 

Lupa voidaan peruuttaa, jos luvan myön-
tämisen olennaiset edellytykset eivät enää 
täyty. 
 

4 § 

Elinkeinonharjoittajan oikeus pitää liikkeen-
sä suljettuna 

Elinkeinonharjoittajaa ei saa sopimuksella 
tai siihen rinnastettavalla järjestelyllä velvoit-
taa pitämään kauppakeskuksessa tai vastaa-
vassa myymäläkeskittymässä sijaitsevaa vä-
hittäiskauppaliikettään avoinna kaikkina vii-
konpäivinä, ellei liikkeen avoinna pitämisen 
voida osoittaa olevan kauppakeskuksen tai 
vastaavan myymäläkeskittymän kannalta 
välttämätöntä ja elinkeinonharjoittajan elin-
keinotoiminnan laatu ja laajuus sekä muut 
olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. 

Edellä 1 momentin vastainen sopimus tai 
muu siihen rinnastettava järjestely on elin-
keinonharjoittajaa kohtaan tehoton.  
 

5 § 

Soveltamisalan rajoitukset 

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

ulkomaanliikennettä varten varatuilla alueilla 
tai liikennevälineissä matkustajien tarpeisiin 
tapahtuvaa myyntiä; 



 HE 84/2009 vp  
  
 

13

3) sellaisia päivittäistavarakaupan myymä-
löitä, joissa vakituisessa liiketoimintakäytös-
sä oleva myyntipinta-ala on enintään 400 ne-
liömetriä, lukuun ottamatta 2 §:ssä säädettyjä 
juhlapäivien aukioloaikoja; 

4) 6 §:ssä säädettyä kioskikauppaa tai sii-
hen verrattavaa kauppaa; 

5) automaateista tapahtuvaa myyntiä; 
6) markkina- ja torikauppaa; 
7) majoitus- ja ravitsemisliikkeissä tapah-

tuvaa myyntiä; 
8) sairaalassa tai huoltolaitoksessa tapahtu-

vaa myyntiä; 
9) ulkosalla, bensiini- ja huoltoasemilla se-

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

10) autokauppaa; 
11) kukkien myyntiä eikä puutarhamyymä-

löissä tapahtuvaa kukkien, taimien, mullan, 
puutarhatyökalujen ja -kalusteiden sekä mui-
den vastaavien tuotteiden myyntiä; 

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

13) antiikkitavaroiden ja käytettyjen tava-
roiden myyntiä; 

14) taidemyyntiliikkeissä ja julkisissa ti-
loissa tapahtuvaa taidemyyntiä; 

15) koti- ja käsiteollisuustuotteiden myyn-
tiä; 

16) myymäläautoja ja muuta liikkuvaa 
kauppaa; 

17) asemakaavalla vahvistetun kaupungin, 
kuntakeskuksen tai muun siihen rinnastetta-
van tiiviin asutuksen ulkopuolella sijaitsevaa 
kauppaa, ellei kyseessä ole vähittäiskaupan 
suuryksikkö tai vaikutuksiltaan suuryksik-
köön verrattavissa oleva myymäläkeskitty-
mä. 
 

6 § 

Kioskikauppa 

Kioskikaupalla tai siihen verrattavalla kau-
palla tarkoitetaan kauppaa, jota harjoitetaan: 

1) liikehuoneistossa, jossa kioskikaupan 
vakituisessa liiketoimintakäytössä oleva 
myyntipinta-ala on enintään 100 neliömetriä; 

2) ajoneuvosta, myyntipöydältä tai -rattailta 
tai muulta näihin verrattavalta myyntipaikalta 
taikka kantolaatikosta tai siihen verrattavasta 
myyntilaitteesta; 

3) huoltoasemalla olevassa varaosien ja va-
rusteiden kauppaa varten varustetussa tilassa, 
josta kioskikaupan vakituisessa liike-
toimintakäytössä oleva myyntipinta-ala on 
enintään 400 neliömetriä. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetuissa myynti-
paikoissa ei saa myydä seuraavia tuotteita, 
jos niiden ilmoitettu vähittäismyyntihinta on 
enemmän kuin 200 euroa: 

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

ta; 
3) valokuvausalan ja optisen alan tuotteita; 
4) kodinkoneita ja viihde-elektroniikkaa; 
5) konttorikoneita; 
6) maa- ja metsätalouskoneita. 
Kioskikauppaan verrattavaksi kaupaksi 

katsotaan kausiluonteisten tavaroiden myynti 
ulkona olevasta myyntipaikasta. 
 

7 § 

Rangaistussäännös 

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

8 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo poliisi. 
 

9 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännös 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä    kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan vähittäiskaupan sekä 
parturi- ja kampaamoliikkeen aukioloajoista 
28 päivänä joulukuuta 2000 annettu laki 
(1297/2000). 

Tämän lain voimaantullessa voimassa ollut 
oikeus pitempään aukioloaikaan, kuin tässä 
laissa säädetään, on voimassa päätöksessä tai 
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määräyksessä tarkoitetun ajan, jollei päätöstä 
tai määräystä tämän lain nojalla muuteta tai 
kumota. 

Tätä lakia ei sovelleta ennen tämän lain 
voimaan tuloa toimintansa aloittaneisiin 5 
§:n 17 kohdassa tarkoitettuihin vähittäiskau-
pan suuryksiköihin ja myymäläkeskittymiin. 

————— 
 
 

Helsingissä 29 päivänä toukokuuta 2009 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Työministeri Tarja Cronberg 

 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        8.503940
        8.503940
        8.503940
        8.503940
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


