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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
en lag om öppettider inom detaljhandeln 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om öppettider inom detaljhandeln.  

Propositionens huvudsakliga syfte är att 
skapa klarhet i bestämmelserna om öppetti-
der inom detaljhandeln, dock så att närbuti-
kernas ställning tryggas.  

Enligt förslaget ska detaljhandelsbutikerna 
kunna hålla öppet på söndagar mellan klock-
an 12 och 18 med undantag för perioden mel-
lan fars dag och julafton då de skulle kunna 
hålla öppet mellan klockan 12 och 21. På 
högtidsdagar ska affärerna dock hållas stäng-
da. 

Lagen ska inte gälla sådana dagligvarubu-
tiker vars yta för den ordinarie affärsrörelsen 
är högst 400 kvadratmeter annat än i fråga 
om högtidsdagar då även dessa butiker ska 
hållas stängda.  

Affärernas öppettider på vardagar ska vara 
desamma som för närvarande. På julafton 
och midsommarafton ska affärerna stängas 
klockan 12. På servicestationerna ska ytan 
för den affärsrörelse som motsvarar kiosk-
handeln få vara högst 400 kvadratmeter.  

Bestämmelserna om öppethållande ska gäl-
la också sådana stora enheter inom detalj-
handeln som grundas i glesbygden. Liksom 
den nuvarande lagen innehåller också den fö-
reslagna lagen en förteckning över de former 
av handeln som inte omfattas av lagen. 

Förslaget innehåller även en bestämmelse 
om en näringsidkares rätt att hålla sin affär i 
ett affärscentrum eller en motsvarande kon-
centration av affärer stängd en dag i veckan. 

Lagen avses träda i kraft så snart som möj-
ligt. 

————— 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

På 1700–1900-talen baserade sig reglering-
en av handelns öppettider i Finland på straff-
lagstiftningen, och begränsningarna gällde 
arbete och butikernas öppethållning under 
sabbaten. På vardagarna var öppettiderna 
fria. Enligt bestämmelserna i 1919 års lag 
(den s.k. affärsbiträdeslagen) var öppettiden 
på vardagar mellan klockan 8.00 och 18.00 
och på lördagar mellan klockan 8.00 och 
17.00. Beslutet om öppettiderna för mjölkbu-
tiker, brödbutiker och blomsteraffärer läm-
nades åt kommunfullmäktige men öppettiden 
på söndagar begränsades till två timmar. Mo-
tiveringen var skyddet i arbetet och utöver 
öppettider innehöll lagen bestämmelser om 
bl.a. arbetstider, sommarsemester och ersätt-
ning för övertid. Lagen gav arbetstagarna 
också en möjlighet att vägra arbeta på sönda-
gar. År 1934 skiljdes bestämmelserna om 
öppettider och arbetsförhållanden åt till sepa-
rata lagar. Inga ändringar av betydelse gjor-
des i öppettiderna. År 1946 förbjöds öppet-
hållning på söndagar också i fråga om 
mjölkbutiker. 

Reglerna om öppettiderna har uppmjukats 
stegvis sedan 1960-talet. Viktiga reformer i 
slutet av 1960-talet och början av 1970-talet 
var att öppethållning till klockan 20 på kväl-
larna blev tillåten och på 1990-talet att öp-
pethållningen på kvällar förlängdes till 
klockan 21 samt att butikerna tilläts ha öppet 
på söndagar under sommarmånaderna samt i 
december. Samtidigt fick vissa typer av affä-
rer fria öppettider och beviljandet av dispens 
överfördes från handels- och industriministe-
riet till länsstyrelserna. Också definitionen på 
kiosk har ändrats så att den motsvarar den 
praxis som har vuxit fram.  I stället för den 
s.k. luckdefinitionen definierades en kiosk 
enligt ytan (m2) för den ordinarie affärsrörel-
sen. De viktigaste reformerna i 2000 års lag 
var att dagligvarubutiker vars yta för den or-
dinarie affärsrörelsen är högst 400 kvadrat-
meter tilläts hålla öppet på söndagar året om 
samt att systemet med fem söndagar för öp-

pethållning som bestämdes av handels- och 
industriministeriet slopades och att öppet-
hållning på söndagar blev tillåtet för samtliga 
butiker i maj och november. 
 
2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Enligt lagen om minuthandelns och friser-
salongers öppettider (1297/2000), nedan öp-
pettidslagen, får yrkesmässig minuthandel 
och frisersalongsverksamhet idkas vardagar 
mellan klockan 7 och 21 med undantag för 
lördagar mellan klockan 7 och 18. På nyårs-
afton och valborgsmässoafton ska affärerna 
stängas klockan 18 samt på julafton och mid-
sommarafton klockan 13. 

På söndagar får de dagligvarubutiker vars 
yta för den ordinarie affärsrörelsen är högst 
400 kvadratmeter hålla öppet mellan klockan 
12 och 21. Med dagligvarubutik avses en af-
fär där livsmedlen svarar för huvudparten av 
försäljningen. Livsmedlens andel är ca 80 %. 
Dagligvarubutikernas varusortiment omfattar 
dessutom drycker, tobaksprodukter, produk-
ter från den kemisk-tekniska industrin, hus-
hållspapper och tidningar samt sådana 
kosmetiska produkter som används dagligen. 
I dagligvarubutiker kan dessutom i någon ut-
sträckning saluföras sådana nödvändighetsar-
tiklar som behövs i det dagliga livet. Särskilt 
små dagligvarubutiker på små tätorter på 
landsbygden kan säsongvis sälja eller för-
medla också andra sedvanliga förnödenheter. 

Övriga minuthandelsbutiker samt frisersa-
longer får hålla öppet på söndagarna mellan 
klockan 12 och 2 i maj, juni, juli och augusti 
samt i november och december. 

Handel får inte idkas på kyrkliga högtids-
dagar (= juldagen, annandag jul, nyårsdagen, 
trettondagen, långfredagen, påskdagen, an-
nandag påsk, Kristi himmelsfärdsdag, 
pingstdagen, Johannes Döpares Dag och alla 
helgons dag), första maj, mors dag, fars dag 
eller självständighetsdagen. De dagligvaru-
butiker med en yta för den ordinarie affärsrö-
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relsen som är högts 400 kvadratmeter får 
dock hålla öppet fyra timmar mellan klockan 
8 och 18 den sista av på varandra följande 
kyrkliga högtidsdagar. 

Länsstyrelserna kan av särskilda skäl ge-
nom dispens tillåta öppethållning också un-
der andra tider. Som särskilda skäl betraktas 
faktorer med anknytning till affärens läge, tu-
rism, offentliga tillställningar eller motsva-
rande situationer som påverkar efterfrågan på 
tjänster. 

I 4 § paragrafen ingår en förteckning över 
de speciella former av handeln som inte om-
fattas av lagen. Bland annat har kioskhandel 
och därmed jämförlig handel samt minuthan-
delsbutiker i glesbygden fria öppettider. 

Med affär som är belägen i glesbygden av-
ses en butik som är belägen utanför stad, 
kommuncentrum eller annan därmed jämför-
bar tät bebyggelse, för vilka en detaljplan har 
fastställts. 

Bestämmelser om kioskhandel och därmed 
jämförbar handel finns i 5 §. Sådan handel 
får idkas i en affärslokal vars yta för kiosk-
handels ordinarie affärsrörelse är högst 100 
kvadratmeter samt bl.a. från ett utrymme för 
försäljning av fordons reservdelar och utrust-
ning på en servicestation. 

Varusortimentet för kioskhandeln är be-
gränsat. Inom den får inte säljas följande 
produkter, om deras uppgivna minutförsälj-
ningspris är högre än 1 000 mark (168,18 
euro): 1) guldsmedsprodukter och klockor, 2) 
textilier, väskor, kläder och skodon, 3) pro-
dukter inom fotograferingsbranschen och den 
optiska branschen, 4) hushållsmaskiner och 
hemelektronik, 5) kontorsmaskiner och 6) 
jord- och skogsbruksmaskiner. Försäljningen 
av livsmedel är inte begränsad. 

Öppettidslagen gäller inte heller bl.a. bil-
handel, apotek, försäljning av blommor, för-
säljning av hemslöjds- och hantverksproduk-
ter, försäljning av konst i en konsthandel el-
ler offentlig lokal eller arrangerande av såda-
na utställningar där produkter med anknyt-
ning till utställningens tema och med ringa 
värde säljs eller där ingen försäljning sker. 

Av servicebranscherna omfattar öppettids-
lagen endast frisersalonger. Bestämmelserna 
torde inte ha inverkat på frisersalongers af-
färsverksamhet. Andra affärer som tillhanda-
håller service, såsom videouthyrningsfirmor, 
skomakare och skönhetssalonger, kan erbju-

da konsumenterna sina tjänster utan några 
begränsningar i fråga om öppethållning. 

Dagligvarubutikerna har i stor utsträckning 
utnyttjat möjligheten till öppethållande på 
söndagar. När 400 kvadratmetersgränsen in-
togs i bestämmelserna om öppethållning re-
sulterade detta naturligtvis i en ökning av an-
talet stora snabbköp och i en minskning av 
antalet små supermarketar. Också försälj-
ningen utvecklades gynnsamt för de små 
dagligvarubutikerna för första gången på 
många år. Uppmjukning av regleringen hade 
inte någon större inverkan på specialaffärer-
nas öppettider. Frågan om öppettiderna och 
den gällande lagens konsekvenser har utretts 
i statsrådets redogörelse för strukturen hos 
och förändringarna inom detaljhandeln samt 
specialfrågorna kring handeln, som överläts 
till riksdagen våren 2006 (SRR 3/2006 rd). 

Om öppettiderna inom detaljhandeln kon-
stateras i statsrådets redogörelse sammanfatt-
ningsvis följande: 

- Målet för den nuvarande lagen, nämligen 
att förbättra närbutikernas lönsamhet och 
konkurrenskraft jämfört med stora affärer 
och kiosker, har nåtts. 

- Dagligvaruhandeln har i princip positiva 
erfarenheter av och en positiv syn på den li-
beralisering av öppethållningen på söndagar 
som tills vidare har skett. Fackhandelns För-
bund har fortfarande en negativ syn på det. 
För specialvaruhandeln har öppethållandet på 
söndagar visat sig vara lönsamt endast under 
veckorna före jul. 

- Det har inte varit svårt att hitta arbetskraft 
för öppethållning på söndagar. Enligt de an-
ställda varierar de största svårigheterna med 
söndagsarbete allt efter livssituationen. I frå-
ga om enpersonshushåll handlar dessa om att 
kunna ha ett socialt liv och i fråga om barn-
familjer om att tillbringa tid tillsammans med 
familjen. 

- Personalen inom detaljhandeln har ökat 
med ca 9 000 årsverken åren 2001–2004. Det 
är svårt att uppskatta vilken inverkan det ut-
vidgade öppethållandet på söndagar har haft i 
detta hänseende. 

- Det nuvarande systemet för reglering gör 
att en viss form av handeln alltid favoriseras. 
Detta kan inte anses motiverat ur konkur-
rensneutralitetssynvinkel. Lagens syfte var å 
andra sidan att stärka små dagligvarubutikers 
verksamhetsbetingelser så att handeln inte 
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ska koncentreras till stora butiker eller att 
dagligvaruhandeln i allt större utsträckning 
ska styras till kiosker och servicestationer. 

- De tillfrågades åsikter om öppettiderna 
varierade stort: en del vill ha helt fria öppet-
tider medan det finns andra som vill minska 
öppethållandet. Inom specialvaruhandeln an-
ser man att de nuvarande öppettiderna på 
söndagarna är tillräckliga medan aktörerna 
inom dagligvaruhandeln anser att det är mo-
tiverat att utvidga handeln på söndagar. Kon-
sumenterna understöder förslaget att utvidga 
öppethållandet. Nästan alla parter är dock 
eniga om att det nuvarande systemet för öp-
pettider är svårbegripligt. 

Enligt en undersökning som gjorts av TNS 
Gallup (Kauppojen aukiolotutkimus; Päivit-
täistavarakauppa ry, Syyskuu 2008) utnyttja-
de 91 procent av finländarna öppethållandet 
på söndagar under sommaren 2008. Andelen 
personer som handlade regelbundet på sön-
dagarna var 28 procent, andelen personer 
som då och då utnyttjande söndagsöppet var 
nästan 50 procent och andelen personer som 
hade handlat ett par gånger på söndagarna 
var 15 procent av respondenterna. Nio pro-
cent av respondenterna utnyttjade inte alls 
butikernas öppethållande på söndagarna un-
der förra sommaren. Antalet personer som 
regelbundet handlar på söndagarna har sjun-
kit jämfört med de två föregående åren men å 
andra sidan har antalet personer som då och 
då gör inköp på söndagarna ökat. 

Av samma utredning framgår att 20 pro-
cent av respondenterna ansåg att öppethål-
lande på söndagarna är mycket viktigt, 33 
procent ansåg att det är ganska viktigt, 16 
procent ansåg att det inte spelar någon roll 
om affärerna håller öppet på söndagarna eller 
inte, 18 procent ansåg att det var ganska 
oviktigt och 13 procent ansåg att det var yt-
terst oviktigt med öppethållande på sönda-
garna. 

Under de senaste tio åren har servicestatio-
nernas utveckling gått i riktning mot ökad 
dagligvaruhandel å ena sidan och mot ökad 
restaurangverksamhet å andra sidan. Dylik 
verksamhet har idkats redan tidigare men ut-
vecklingen har fått ny fart i och med det af-
färsverksamhetskoncept som stora gruppe-
ringar inom handeln har utvecklat och som 
bäst kan svara mot kundernas ändrade behov. 

S-gruppens ABC-trafikbutiker har ett ställe 
för bränsleförsäljning, en butik och en restau-
rang. ABC-market är en grundenhet och de-
ras antal är högst. ABC-stationerna är i regel 
belägna vid huvudvägar i närheten av en tät-
ort. Kesko å sin sida håller på att förnya 
livsmedelsbutikerna i anslutning till Neste-
stationer så att de blir K-marketar som leds 
av en köpman.  Neste är marknadsledare i 
fråga om bränsleförsäljningen i Finland. Ut-
över ABC-kedjan har också Teboil byggt sto-
ra trafikbutiker. Förnyelsen av konceptet för 
Teboils nätverk av servicestationer inleddes 
år 2008. Vid sidan av de stora kedjorna har 
också enskilda företagare börjat utveckla sina 
egna koncept inom den moderniserade servi-
cestationshandeln. 
 
2.2 Andra länder och landskapet Åland 

I Sverige avreglerades öppethållningen år 
1972. Där håller affärerna öppet ungefär i 
lika stor utsträckning per vecka som i Fin-
land. På vardagarna håller i regel inte ens de 
största detaljhandelsaffärerna öppet lika 
länge som affärerna i Finland. Däremot hål-
ler över hälften av butikerna regelbundet öp-
pet på söndagar, detta gäller särskilt små bu-
tiker av typen convenience store. Inom stads-
regionerna håller nästa alla affärer öppet på 
söndagarna. 

Estland har ingen lagstiftning om affärer-
nas öppettider. Bestämmelserna om öppetti-
der faller inom ramen för det kommunala be-
slutsfattandet. I praktiken kan affärerna själ-
va bestämma om deras öppettider. Exempel-
vis hyperstormarknaderna i Tallinn håller i 
regel öppet mellan klockan 8 och klockan 23. 
Inte heller Lettland och Litauen har någon 
reglering av öppettider. 

I Norge har affärerna inga begränsningar i 
öppettiderna på vardagarna. På söndagarna 
hålls affärerna i princip stängda med undan-
tag för tre söndagar före jul. 

I Danmark får alla affärer hålla öppet från 
måndag klockan 6 till lördag klockan 17 
dygnet runt. Vad gäller söndagar kan affärer-
na hålla öppet den första söndagen i varje 
månad och i december alla söndagar före jul 
mellan klockan 10 och 17 samt dessutom på 
sex andra söndagar. De dagligvarubutiker 
vars omsättning underskrider 29,8 miljoner 
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kronor, dvs. ca 4 miljoner euro, har fria öp-
pettider. 

I England och Wales får affärer med en yta 
på över 280 kvadratmeter hålla öppet på sön-
dagar sex timmar mellan klockan 10 och 18. 
Mindre butiker har fria öppettider. Affärerna 
håller öppet på söndagar också på Irland, i 
Belgien, Portugal och Luxemburg. Bestäm-
melserna om affärernas öppettider har inte 
harmoniserats i Europeiska unionen. Utveck-
lingen i EU-länderna har i allmänhet gått mot 
friare öppettider. 

Åland har inga begränsningar på öppetti-
derna. Till denna del ankommer lagstift-
ningsmakten på lagtinget. 
 
2.3 Bedömning av nuläget och behovet 

av ändringar 

I sitt betänkande över statsrådets redogörel-
se (EkUB 17/2006 rd) anser ekonomiutskot-
tet att bestämmelserna om öppettider åtmin-
stone bör bli tydligare så att de bättre mot-
svarar konsumenternas och handelsnäringens 
behov. De gällande bestämmelserna kan ock-
så leda till konstgjorda lösningar och en 
snedvriden konkurrens. Samtidigt måste vi 
överväga om det finns skäl att bara reglera en 
enda sektor inom servicen. Lagstiftningen 
måste revideras så att också arbetstagarna 
kan godta den. 

Ekonomiutskottet fäste uppmärksamhet 
också vid företagarnas frihet att bestämma 
över öppettiderna. Utskottet konstaterade att 
affärskedjor och affärscentra bör låta de bu-
tiksinnehavare de har avtal med bestämma 
över öppethållningen. Det kunde få en reflek-
terande effekt på butikerna i näromgivning-
en. 

Arbets- och näringsministeriet har beställt 
följande två sakkunnigutlåtanden om förtyd-
ligandet av bestämmelserna om öppethållan-
de: 

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

–Vähittäiskaupan vaihtoehtoisten aukiolo-
säännösten vaikutukset kuluttajille, kaupan 
työntekijöille sekä liikenteelle ja ympäristöl-

le. Kuluttajatutkimuskeskuksen laajennettu 
asiantuntijalausunto 1.10.2008. 

I nämnda utredningar granskades effekter-
na av förtydligandet av öppettiderna utgåen-
de från följande alternativ: 1) upphävande av 
den nuvarande regleringen i dess helhet, 2) 
tillåtelse för alla affärer att hålla öppet på 
söndagar mellan klockan 12 och 20 året om 
och 3) tillåtelse för affärer med en försälj-
ningsareal på högst 400 kvadratmeter att ha 
fria öppettider och tillåtelse för större affärer 
att hålla öppet vissa tider på söndagar. 

I utredningarna kom det inte fram några 
stora skillnader mellan de olika alternativens 
effekter. Det är närmast frågan om vilket al-
ternativ som upplevs som mest ändamålsen-
ligt för alla parter i den nuvarande situatio-
nen. I båda utlåtandena ansågs att alternativ 
tre var det bästa alternativet i dagsläget. Det 
skulle å ena sidan förenkla systemet med öp-
pethållande på söndagar och å andra sidan, 
åtminstone delvis, trygga den konkurrensför-
del som givits små butiker på högst 400 kva-
dratmeter. Enligt utlåtandena är man inte be-
redd på att ha helt fria öppettider. Det skulle 
kunna leda till en ännu större koncentration 
av handeln och skulle ytterligare försvåra si-
tuationen för små hushåll som saknar bil. 

Enligt den utredning som LTT-
tutkimuspalvelut gjort är närbutikernas 
marknadsandel av försäljningen av dagligva-
ror under hela veckan ca 8 procent. Söndags-
försäljningens andel av närbutikernas försälj-
ning under veckan å sin sida är ca 15 procent 
på de söndagar då stora affärer håller stängt 
och ca 9 procent på de söndagar då stora af-
färer är öppna. Ur närbutikernas synvinkel är 
söndagar bättre handelsdagar än genomsnittet 
även under de perioder då stora affärer hållet 
öppet. Stora affärers öppethållande på sönda-
gar minskar dock den veckovisa försäljning-
en för närbutiker med ca 5–6 procent. När-
handeln har skaffat sig en stark ställning tack 
vare sitt utvidgade öppethållande på sönda-
gar och det faktum att också stora affärer hål-
ler öppet på söndagar ser inte ut att betydligt 
försvaga denna ställning. Det ökande behovet 
av närbutiksservice, höjningen av bränslepri-
set och den allmänt sett positiva inställningen 
till stävjandet av klimatförändringar bidrar 
till att närbutikerna kommer att behålla sin 
ställning också i framtiden. 



 RP 84/2009 rd  
  

 

6 

Enligt Konsumentforskningscentralens ut-
låtande stöder inte undersökningarna påstå-
endet att konsumenterna går och handlar i en 
jämn ström och alltid då butikerna är öppna. 
Tvärtom har huvudparten av befolkningen 
ganska etablerade vanor på vardagar i fråga 
om butiksbesök. En utvidgning av affärernas 
öppethållande skulle i sig inte öka konsu-
menternas köpkraft.  

Enligt utlåtandet kommer de negativa ef-
fekterna av friare öppettider att ta sig i ut-
tryck i en ökad koncentration av handeln till 
allt större enheter. Konsekvenserna av kon-
centrationen är olika för olika befolknings-
grupper, vilket inte främjar likabehandlingen 
av medborgare. Utvecklingen mot större en-
heter passar de hushåll som gör stora inköp 
på en gång, köper alla sina dagligvaror vid 
ett enda butiksbesök en gång i veckan eller 
mera sällan och de hushåll som har en eller 
flera bilar. Denna typ av kunder är idealisk 
för stora dagligvarubutiker vars konkurrens-
fördel härstammar från de fördelar som med-
förs av massproduktion, standard- och bulk-
varor och massförsäljning till litet lägre pri-
ser än andra butiker samt av kundernas själv-
betjäning och egna insatser vid inköpstillfäl-
let. 

Utöver dessa sakkunnigutlåtanden har åt-
minstone följande undersökningar om affä-
rernas öppettider gjorts under de senaste 
åren: 

– Kauppojen aukiolon laajentamisen työlli-
syysvaikutukset. Palkansaajien tutkimusla-
tios, Heikki Taimio; 10.4.2008, och 

– Kaupan sunnuntaiaukioloajat: Vaikutuk-
set ostokäyttäytymiseen, kaupan rakenteese-
en ja tavaratoimituksiin. Pasi Holm – Henna 
Nivalainen; Pellervon taloudellisen tutkimus-
laitoksen työpapereita N:o 108, marraskuu 
2008. 

Enligt den utredning som gjordes av Pel-
lervo ekonomiska forskningsinstitut medförs 
många olika fördelar för samhället om de 
veckovisa inköpen kan fördelas mer jämnt på 
flera veckodagar. Den största nyttan ur kon-
sumenternas synvinkel är att trängseln i affä-
rerna minskar. När rusningstiderna minskar 
behöver butikerna inte lika mycket rusnings-
hjälp och kostnaderna för handeln minskar 
således. Arbetstagarna kan dra nytta av att 
handeln kan erbjuda anställningsförhållanden 
med mer regelbundna arbetstider än tidigare. 

Fördelar medförs också av kundtrafiken och 
även av varutransporterna, och om utjäm-
ningen av kundtillströmningen också leder 
till att strömmarna av varuleveranser blir 
jämnare.  

Enligt utredningen skulle dessutom ett ef-
fektivare sätt att bidra till närbutikernas 
framgång än söndagsfördelen vara t.ex. för-
nyelse av bestämmelserna om planläggning-
en i fråga om närhandeln, ökning av antalet 
parkeringsplatser, utvecklande av understö-
det för grundlig renovering och investerings-
understödet för närbutiker, sänkning av el-
skatten för närbutikerna och sänkning av de 
dyra kostnaderna för söndagsarbete t.ex. ge-
nom gradering av arbetsgivaravgifterna. 

I slutsatserna från den utredning som Lön-
tagarnas forskningsinstitut gjort konstateras 
att i ljuset av internationella undersökningar 
verkar en förlängning av affärernas öppet-
hållning att ha en positiv inverkan på försälj-
ningsvolymen både teoretiskt och empiriskt 
sett, och den positiva effekten är störst i fråga 
om stora affärer. Inverkningarna på priserna 
och sysselsättningen är teoretiskt sett oklara, 
men de flesta empiriska undersökningar ty-
der på att de är positiva, särskilt i fråga om 
sysselsättningen. I de allra färskaste och 
grundligaste undersökningarna, som baserade 
sig på material från USA och Kanada, såg 
sysselsättningseffekterna ut att vara ganska 
stora. 

I slutsatserna konstateras vidare att det inte 
är klart hur långt man kan stödja sig på ut-
ländska forskningsresultat i den finländska 
diskussionen. Situationen för handelsbran-
schen hos oss bl.a. i fråga om konkurrens och 
arbetskraftskostnader skiljer sig dock i den 
mån från ovan nämnda länder att det är svårt 
att dra direkta paralleller till våra förhållan-
den.  Som ett viktigt exempel på osäkerhets-
faktorer kan nämnas att de flesta utländska 
undersökningar visar att tillåtet öppethållan-
de på söndagar lett till användning av del-
tidsarbetskraft och arbetskraft med lägre lön, 
men i hur stor utsträckning detta skulle gälla 
hos oss i Finland om öppethållande på sön-
dagar skulle vara tillåtet året om är oklart. Å 
andra sidan drog forskaren (Skuterud 2005) 
den slutsatsen av materialet från Kanada att 
liberalisering av öppethållandet på söndagar 
förlängde den veckovisa arbetstiden för den 
stadigvarande personalen. 
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Det som är gemensamt för alla utredningar 
är konstaterandet att klarhet borde skapas i 
öppettiderna. Enligt regeringsprogrammet 
ska den nuvarande regleringen av butikernas 
öppethållning klarläggas. 

Den gällande öppettidslagens bestämmelse 
som härstammar från 1969 fastställer inte 
ytan för den ordinarie affärsrörelsen i fråga 
om sådan kioskhandel som idkas på service-
stationer. Servicestationer har således också 
under de senaste åren utvidgat sin försäljning 
av dagligvaror och omvandlats till butiker av 
den s.k. convenience store-typen. Också an-
talet s.k. trafikstationer har ökat. En sak som 
bör märkas är att butiksstorleken har ökat. På 
servicestationerna har ytan för försäljning av 
dagligvaror i vissa fall överskridit 400 kva-
dratmeter vilket innebär att de till storleken 
motsvarar en liten supermarknad. Detta leder 
till en snedvridning av konkurrensen. 

Förbundet för Finsk Handel och Service-
facket PAM har den 19 november 2008 
kommit överens om gemensamma huvudlin-
jer i fråga om detaljhandelns öppettider samt 
om talrika ändringar av kollektivavtal i an-
slutning till detta. Förhandlingsresultatet trä-
der i kraft om regeringen och riksdagen fattar 
ett beslut beträffande lagen om affärernas 
öppettider i enlighet med dessa huvudlinjer. 

Förhandlingsparternas gemensamma hu-
vudlinjer är följande: 

- Yrkesmässig detaljhandel får idkas på 
vardagar mellan klockan 7 och 21 med un-
dantag för lördagar då handel får idkas mel-
lan klockan 7 och 18 och söndagar då handel 
får idkas mellan klockan 12 och 18 utom un-
der perioden mellan fars dag och juldagen då 
handel får idkas mellan klockan 12 och 21. 

- I de dagligvarubutiker där ytan för den 
ordinarie affärsrörelsen är högst 400 kva-
dratmeter får handel idkas oberoende av de 
ovan nämnda klockslagen. 

- Detaljhandel får inte idkas på kyrkliga 
högtidsdagar, första maj, mors dag, fars dag 
eller självständighetsdagen och inte heller ef-
ter klockan 18 på nyårsafton och valborgs-
mässoafton och efter klockan 12 på julafton 
och midsommarafton. Dagligvaruhandelsbu-
tiker med en yta på högst 400 kvadratmeter 
får hålla öppet under högst 4 timmar mellan 
klockan 8 och 18 den sista av på varandra 
följande kyrkliga högtidsdagar. 

- Begränsningarna i öppettiderna gäller så-
dana butiker på trafikstationer som har en yta 
som överstiger 400 kvadratmeter I övrigt har 
kioskhandel och därmed jämförbar handel 
fria öppettider. I butikerna på trafikstationer-
na får dock handel inte idkas mellan klockan 
12 på julafton och klockan 12 på juldagen. 

Av servicenäringarna omfattas endast fri-
sersalongerna av bestämmelserna i öppettids-
lagen. Övriga affärsrörelser som bedriver 
serviceverksamhet kan hålla öppet de tider 
som de själva anser lämpliga. Då många fri-
sersalonger dessutom har en yta för den ordi-
narie affärsrörelsen som understiger 400 
kvadratmeter är det inte ändamålsenligt att 
dessa skulle omfattas av regleringen. Antalet 
företag i form av frisersalong uppgår till ca 
9 700 och de sysselsätter ca 10 400 personer 
(Statistikcentralen: Yritykset toimialoittain 
2007). 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

Förslaget baserar sig på överenskommelsen 
mellan Servicefacket PAM och Förbundet 
för Finsk Handel om gemensamma huvudlin-
jer för klarläggande av bestämmelserna om 
öppettiderna. Ett tydligare system för öppet-
hållande än det nuvarande skulle ge handeln 
och de anställda inom handeln en mer stabil 
verksamhetsgrund utifrån vilken de skulle 
kunna utveckla handeln på ett mer långsiktigt 
sätt. 

Målet är att klarlägga och utvidga affärer-
nas möjligheter till öppethållande på sönda-
gar så att närbutikernas service kan bibehål-
las och att närbutikerna också skulle kunna 
konkurrera med kioskhandeln på servicesta-
tioner. 

Avsikten är att lagen ska reglera endast öp-
pettiderna inom detaljhandeln. Således skulle 
frisersalongerna i likhet med andra service-
näringar själva få bestämma om sina öppetti-
der. 

De dagligvarubutiker vars yta för den ordi-
narie affärsrörelsen är högst 400 kvadratme-
ter föreslås få fria öppettider med undantag 
för kyrkliga helger. Då dagligvarorna fått en 
allt starkare roll i servicestationernas varu-
sortiment samt då serviceurvalet och affärs-
enheternas storlek ökat är det av jämlikhets-
skäl nödvändigt att utfärda bestämmelser om 
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den högsta tillåtna ytan för kioskhandelns af-
färsrörelse på servicestationer. Det föreslås 
att en motsvarande övre gräns på 400 kva-
dratmeter i fråga om ytan för affärsrörelse 
som gäller för dagligvarubutikerna ska fast-
ställas också för den handel på servicestatio-
nerna som kan jämställas med kioskhandel. 
Således ska försäljningen av dagligvaror på 
servicestationerna jämställas med närbuti-
kerna i fråga om bestämmelserna om öppet-
tider. 

Också försäljningen av antikviteter och be-
gagnade varor föreslås bli avreglerad. Såle-
des ska försäljningen i affärer omfattas av 
samma bestämmelser som försäljningen på 
loppmarknad. 

Övriga detaljhandelsbutiker kan ha öppet 
på söndagar mellan klockan 12 och 18 utom 
under tiden mellan fars dag och julafton då 
de skulle kunna hålla öppet mellan klockan 
12 och 21. På högtidsdagar ska affärerna i 
fråga vara stängda. 

I och med förslaget blir öppethållande på 
söndagar möjligt året om. Söndagarna är re-
dan för närvarande, och i synnerhet sedan 
öppethållningen utvidgas ytterligare, speciellt 
för de butiker som sköts av en företagare, ett 
problem som kräver särskilda bestämmelser. 
I förslaget har detta beaktats så att vissa när-
ingsidkare som har butiker i affärscentra eller 
motsvarande affärskoncentrationer garanteras 
en möjlighet att hålla sin affär stängd åtmin-
stone en dag i veckan.  

De normala öppettiderna på vardagarna har 
inte orsakat några problem i affärscentra. 
Möjligheten att hålla affären stängd har dock 
inte begränsas till att gälla enbart söndagar 
utan en affär kan hållas stängd också på nå-
gon annan överenskommen veckodag. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

Propositionen liberaliserar öppettiderna 
huvudsakligen för de dagligvarubutiker vars 
yta för den ordinarie affärsrörelsen inte över-
stiger 400 kvadratmeter samt utvidgar öppet-
hållningen på söndagarna för övriga butiker 
med ca 80—85 timmar per år. Möjligheten 
för alla affärer att hålla öppet på söndagar 
året om minskar i någon mån närbutikernas 
och glesbygdsbutikernas nuvarande konkur-
rensförmån jämfört med de större affärerna. 
Å andra sidan ska större affärer stänga sina 

butiker tidigare än för närvarande på som-
marsöndagarna.  

Propositionen gör att kioskhandeln med 
dagligvaror på servicestationerna i fråga om 
öppettider jämställs konkurrensmässigt med 
dagligvarubutikerna med en affärsyta på 
högst 400 kvadratmeter. 

Propositionens konsekvenser för syssel-
sättningen är svåra att bedöma. Enligt de un-
dersökningar som närmare beskrivs i avsnitt 
2.3 ovan skulle effekterna av förlängda öp-
pettider vara positiva. På samma sätt skulle 
öppettidernas effekter på försäljningsvoly-
men vara positiva särskilt i stora affärer. 

Ur konsumenternas synvinkel skulle be-
stämmelserna om butikernas öppettider bli 
klarare. 

Det faktum att frisersalonger samt försälj-
ningen av antikviteter och begagnade varor 
avregleras torde i praktiken inte ändra de öp-
pettider som tillämpas för närvarande. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Propositionen har beretts som tjänsteupp-
drag vid arbets- och näringsministeriet. När 
propositionen bereddes hördes handeln och 
fackföreningsrörelsen och förslaget motsva-
rar i stor utsträckning deras överenskommel-
se om gemensamma huvudlinjer för klarläg-
gande öppettiderna. Föreningen Suomen 
Kauppakeskusyhdistys ry har meddelat att 
lagstiftningen om affärernas öppettider och 
frågan om öppettiderna i affärscentra som 
gäller avtalsfriheten inte bör blandas ihop 
och behandlas vid samma tillfälle. Medbor-
garna har också kunnat diskutera frågan om 
affärernas öppethållande på söndagar på 
webbplatsen Dinasikt.fi. 

 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Regeringens proposition till Riksdagen 
med förslag till lagstiftning om revidering av 
regionförvaltningen (RP 59/2009 rd), som 
har beretts som tjänsteuppdrag vid finansmi-
nisteriet, innehåller förslag om inrättande av 
regionförvaltningsverk och om upphävande 
av länsstyrelselagen. I propositionen föreslås 
att lagarna ska träda i kraft den 1 januari 
2010. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslaget  

1 §. Tillämpningsområde och öppettider.  
Lagen avses gälla yrkesmässig detaljhandel. 
Detta innebär att frisersalongerna kan ha fria 
öppettider. 

I 1 mom. fastställs de klockslag mellan vil-
ka detaljhandelsbutikerna får hålla öppet på 
vardagar och lördagar. Bestämmelsen mot-
svarar 1 § 1 mom. i den gällande lagen. 

I 2 mom. finns bestämmelser om detalj-
handelsbutikernas öppettider på söndagar. 
Det som ändras jämfört med nuläget är att 
butikerna tillåts ha öppet på söndagar året om 
i stället för de nuvarande perioderna mellan 
maj och augusti samt november och decem-
ber. På söndagarna ska butikerna stängas 
klockan 18 i stället för klockan 21 som är 
nuvarande praxis, med undantag för sönda-
garna mellan fars dag och julafton då de 
skulle kunna ha öppet ända till klockan 21. 

De dagligvarubutiker vars yta för den ordi-
narie affärsrörelsen är högst 400 kvadratme-
ter föreslås få fria öppettider med undantag 
för kyrkliga helger. En bestämmelse om detta 
ingår i 5 § i den föreslagna lagen. 

2 §. Öppettiderna på högtidsdagar. I 1 
mom. ingår en förteckning över de dagar då 
detaljhandelsbutikerna ska vara stängda eller 
då de ska stängas tidigare än normalt. En 
ändring jämfört med nuläget är att affärerna 
föreslås bli stängda klockan 12 på julafton 
och midsommarafton i stället för klockan 13 
som är nuvarande praxis. Till sina övriga de-
lar motsvarar bestämmelsen 2 § 1 mom. i den 
gällande lagen. 

De kyrkliga högtidsdagar som avses i 1 
mom. räknas upp i kyrkolagen (1054/1993). 
Kyrkliga högtidsdagar är juldagen, annandag 
jul, nyårsdagen, trettondagen, långfredagen, 
påskdagen, annandag påsk, Kristi himmels-
färdsdag, pingstdagen, Johannes Döparens 
dag och alla helgons dag. 

I 2 mom. finns bestämmelser om försälj-
ningen under s.k. dubbelhelger. Dubbelhel-
ger som avses är annandag påsk och annan-
dag jul. Bestämmelsen om öppethållning un-
der dubbelhelger föreslås gälla i likhet med 

nuvarande praxis endast dagligvarubutiker 
vars yta för den ordinarie affärsrörelsen är 
högst 400 kvadratmeter vilka enligt 5 § i den 
föreslagna lagen inte ska omfattas av lagens 
tillämpningsområde med undantag för öppet-
tiderna på de högtidsdagar som räknas upp i 
denna paragraf. Bestämmelsen motsvarar 2 § 
2 mom. i den gällande lagen. 

I 3 mom. ingår en definition på dagligvaru-
butik. Regleringen motsvarar 1 § 3 mom. i 
den gällande lagen. 

3 §. Dispens. Paragrafen motsvarar 3 § i 
den gällande lagen. 

I likhet med nuvarande praxis kan länssty-
relsen av särskilda skäl tillåta öppethållande 
också under andra tider än de öppettider som 
föreskrivs i lag och sökanden ska kunna visa 
att särskilda skäl för beviljande av dispens 
föreligger. I likhet med nuvarande praxis ska 
beslutet om beviljande av dispens kunna för-
enas med villkor. En dispens kan beviljas för 
viss tid eller tills vidare och den kan återkal-
las. 

4 §. En näringsidkares rätt att hålla sin af-
fär stängd. Paragrafen är ny. Enligt paragra-
fen kan en näringsidkare inte förpliktas att 
hålla sin butik i ett affärscentrum eller en 
motsvarande koncentration av affärer öppen 
alla veckodagar. Bestämmelsen syftar till att 
garantera näringsidkaren åtminstone en ledig 
dag i veckan som kan vara söndag eller nå-
gon annan veckodag. 

Bestämmelsen tillämpas i princip på alla 
avtal om öppettider, både på hyresavtal och 
på de avtal som ingåtts och arrangemang som 
avtalats av köpmannaföreningar sinsemellan. 
Avsikten är dock att det skydd som bestäm-
melsen ger ska gälla endast sådana situatio-
ner där arten och omfattningen av en närings-
idkares näringsverksamhet samt övriga för-
hållanden förutsätter att näringsidkaren 
skyddas mot vissa avtalsarrangemang. 

Ett typiskt exempel på en part som är i be-
hov av skydd är ett företagarlett detaljhan-
delsföretag vars avtalspartner är en företräda-
re för ett affärscentrum eller en motsvarande 
affärskoncentration. Sådana detaljhandelsfö-
retag är i vanliga fall små. I sista hand är det 
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fråga om en bedömning från fall till fall. Det 
handlar inte om någon absolut begränsning 
av avtalsfriheten utan frågan skulle och borde 
kunna bedömas från fall till fall. Det är vä-
sentligt att bedöma avtalsparternas ställning å 
enda sidan som hyresgäst och å andra sidan 
som tillhandahållare av affärsutrymme samt 
som part i ett hyreskontrakt. Behovet av 
skydd kan variera t.ex. från ort till ort och 
från en detaljhandelssektor till en annan. Det 
torde vara klart att de stora enheterna inom 
handeln inte ska omfattas av bestämmelsen. 

Ett affärscentrum är vanligtvis ett affärs-
komplex där butikerna och tjänsterna öppnar 
sig inåt mot gångar eller ett torg. Den totala 
ytan för affärslokaler som hyrs ut är minst 
5 000 kvadratmeter lägenhetsyta och antalet 
affärer minst tio. Ett affärscentrum har ett el-
ler flera ankar- eller lokomotivföretag och en 
skara nyckelföretag samt andra butiker och 
tjänster. Tjänsterna kan vara både kommersi-
ella och offentliga. Inget av företagen besitter 
över 50 procent av den totala ytan för affärs-
rörelse. 

Andra motsvarande koncentrationer av af-
färer är t.ex. hyperstormarknadscentrum, 
köpcentrum, köpmannavaruhus, Retail Park 
eller en koncentration av specialaffärer. 

5 §. Begränsningar av tillämpningsområ-
det. I paragrafen ingår en förteckning över de 
former av handeln som inte omfattas av la-
gen. 

Enligt 3 punkten ska dagligvarubutiker 
vars yta för den ordinarie affärsrörelsen är 
högst 400 kvadratmeter ha fria öppettider 
med undantag för högtidsdagar. För närva-
rande får dessa affärer hålla öppet på sönda-
gar mellan klockan 12 och 21. Definitionen 
på butiksstorlek motsvarar 1 § 2 mom. 1 
punkten i den nuvarande lagen. I sitt betän-
kande 32/2000 rd påpekar ekonomiutskottet 
att lokaler där försäljning pågår, till exempel 
platser för varor, korridorer, kassor och för-
säljningsdiskar, räknas in i ytan för affärsrö-
relse. I ytan för affärsrörelse ingår inte de 
platser som bara personalen har tillgång till, 
till exempel personalrum, förvaringsrum och 
lager. 

I 13 punkten föreslås att handeln med an-
tikviteter och begagnade varor inte ska om-
fattas av lagens tillämpningsområde. Genom 
förslaget ska den försäljning som sker i affä-
rerna i konkurrensmässigt hänseende jämstäl-

las med sådan försäljning som sker på lopp-
marknader. 

I 17 punkten föreslås att stora detaljhan-
delsenheter i glesbygden samt sådana kon-
centrationer av affärer som till sina verkning-
ar kan jämföras med en stor detaljhandelsen-
het ska omfattas av lagens bestämmelser om 
öppettider. Sådana stora detaljhandelsenheter 
eller sådana koncentrationer av affärer som 
till sina verkningar kan jämföras med en stor 
detaljhandelsenhet vilka redan är verksamma 
i glesbygden ska också i fortsättningen ha 
fria öppettider. Bestämmelsen ingår i 9 §. 
Glesbygd har definierats på samma sätt som i 
den nuvarande lagen. 

En stor detaljhandelsenhet definieras i 
114 § i markanvändnings- och bygglagen 
(132/1999). Med en stor detaljhandelsenhet 
avses i den nämnda lagen en detaljhandelsaf-
fär med över 2 000 kvadratmeter våningsyta, 
dock inte en affär för specialvaror som krä-
ver mycket utrymme. Till en butiks vånings-
yta räknas utöver den egentliga försäljnings-
ytan också alla andra utrymmen som betjänar 
butiken såsom lager, sociala utrymmen, ut-
rymmen för avfallshantering och andra ut-
rymmen som kan jämställas med dessa. Stora 
detaljhandelsenheter är bl.a. hyperstormark-
nader och varuhus. 

I 58 § 4 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen talas det om sådan koncentration 
av affärer som till sina verkningar kan jämfö-
ras med en stor detaljhandelsenhet. I moti-
veringarna till regeringens proposition (RP 
164/2003 rd) konstateras att det inte går att 
lägga fast någon tydlig gräns för hur stor vå-
ningsyta en koncentration av affärer ska ha. 
Vilka effekter en koncentration har beror 
bland annat på hur stort det omgivande sam-
hället är och var koncentrationen av affärer är 
placerad i samhällsstrukturen, men också på 
typen av affärer. Dock har koncentrationer 
bestående av mer än 10 000 kvadratmeter 
våningsyta vanligen rätt stora effekter. I mo-
tiveringen anses vidare att när effekterna av 
en koncentration av affärer bedöms bör en-
dast de sektorer inom handeln som omfattas 
av regleringen beaktas. Specialaffärer som 
kräver stort utrymme ska således inte beaktas 
när effekterna mäts. 

Affärskoncentrationer är t.ex. affärscentra, 
hyperstormarknadscentra, köpcentra och 
köpmannavaruhus. 
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Till sina övriga delar motsvarar förteck-
ningen 4 § i den gällande lagen. 

6 §. Kioskhandel. Paragrafen innehåller be-
stämmelser om kioskhandel eller därmed 
jämförbar handel som enligt 5 § 4 punkten 
inte ska omfattas av lagen. 

I 1 mom. 3 punkten föreslås att ytan för ki-
oskhandelns ordinarie affärsrörelse på servi-
cestationer får vara högst 400 kvadratmeter 
vilket är densamma som dagligvarubutiker-
nas yta för den ordinarie affärsrörelsen enligt 
bestämmelsen i 5 § 3 punkten. Servicestatio-
nernas ytor för affärsrörelse regleras i och för 
sig inte. I övrigt ska kioskhandelns försälj-
ning ske liksom även för närvarande från ett 
utrymme som reserverats för försäljningen av 
reservdelar och annan utrustning. 

Om den yta som reserverats för kioskhan-
delns ordinarie affärsrörelse överstiger 400 
kvadratmeter ska försäljningen från service-
stationer omfattas av bestämmelserna i lagen 
om öppettider inom detaljhandeln. 

I fråga om den förteckning över varor som 
inte får säljas inom kioskhandeln omräknas 
beloppet för den övre gränsen 1 000 mark till 
euro och summan föreslås bli höjd från 
168,19 euro till 200 euro. 

Till sina övriga delar motsvarar paragrafen 
5 § i den gällande lagen. 

7 §. Straffbestämmelse. Paragrafen motsva-
rar 6 § i den gällande lagen. 

8 §. Tillsyn. Paragrafen motsvarar 7 § i den 
gällande lagen. 

9 §. Ikraftträdande och övergångsbestäm-
melse. Paragrafen innehåller en ikraftträdel-
sebestämmelse och övergångsbestämmelser. 

 Enligt 3 mom. ska lagen inte tillämpas på 
sådana i glesbygden belägna stora detaljhan-
delsenheter och affärskoncentrationer som 
inlett sin verksamhet före denna lags ikraft-
trädande. Liksom för närvarande ska dessa 
inte heller i fortsättningen omfattas av lagens 
tillämpningsområde. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagen föreslås träda i kraft så snart som 
möjligt efter det att den har antagits och bli-
vit stadfäst. 
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 

 



 RP 84/2009 rd  
  

 

12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lag 

om öppettider inom detaljhandeln 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 
 

1 § 

Tillämpningsområde och öppettider 

Yrkesmässig detaljhandel får, om inte nå-
got annat bestäms i denna lag, idkas på var-
dagar mellan klockan 7 och 21 med undantag 
för lördagar då detaljhandel får idkas mellan 
klockan 7 och 18. 

Yrkesmässig detaljhandel får, om inte nå-
got annat bestäms i denna lag, idkas på sön-
dagar mellan klockan 12 och 18. Under tiden 
mellan fars dag i november och julafton i de-
cember då får dock detaljhandel idkas på 
söndagar mellan klockan 12 och 21. 
 

2 § 

Öppettiderna på högtidsdagar 

Yrkesmässig detaljhandel får inte idkas på 
kyrkliga högtidsdagar, första maj, mors dag, 
fars dag eller självständighetsdagen och inte 
heller efter klockan 18 på nyårsafton och 
valborgsmässoafton och efter klockan 12 på 
julafton och midsommarafton.  

I de dagligvarubutiker som avses i 5 § 3 
punkten får dock handel idkas under högst 
fyra timmar mellan klockan 8 och 18 den sis-
ta av på varandra följande kyrkliga högtids-
dagar. 

Med dagligvarubutik avses en sådan butik 
vars försäljning i huvudsak består av livsme-
del. 
 

3 § 

Dispens 

Länsstyrelsen kan av särskilda skäl tillåta 
att yrkesmässig detaljhandel idkas också un-
der andra tider än de som bestämts i 1 och 
2 §. Som särskilda skäl betraktas faktorer 
med anknytning till affärens läge, turism, of-
fentliga tillställningar eller motsvarande situ-
ationer som påverkar efterfrågan på tjänster. 
Dispens kan beviljas antingen för bestämd tid 
eller tills vidare. 

En dispens kan återkallas om de väsentliga 
förutsättningarna för beviljande av den inte 
längre uppfylls. 
 

4 § 

En näringsidkares rätt att hålla sin affär 
stängd 

En näringsidkare får inte genom avtal eller 
något annat därmed jämförbart arrangemang 
förpliktas att hålla sin detaljhandelsbutik i ett 
köpcentrum eller en motsvarande koncentra-
tion av affärer öppen alla veckodagar, om det 
inte kan visas att det är nödvändigt för köp-
centrumet eller affärskoncentrationen att bu-
tiken hålls öppen och att detta är skäligt med 
hänsyn tagen till arten och omfattningen av 
näringsidkarens näringsverksamhet samt öv-
riga förhållanden. 
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Ett avtal eller därmed jämförbart arrange-
mang som strider mot 1 mom. är utan verkan 
mot näringsidkaren. 
 
 

5 § 

Begränsningar av tillämpningsområdet 

Denna lag gäller inte 
1) apotek, 
2) försäljning för resandes behov på flyg-

platser och i hamnar inom områden som är 
reserverade enbart för utrikestrafik samt i tra-
fikmedel, 

3) sådana dagligvarubutiker där ytan för 
den ordinarie affärsrörelsen är högst 400 
kvadratmeter, med undantag för öppettiderna 
på vissa högtidsdagar, om vilka det före-
skrivs i 2 §, 

4) kioskhandel och därmed jämförbar han-
del, om vilken det föreskrivs i 6 §, 

5) försäljning från automat, 
6) marknads- och torghandel, 
7) försäljning i inkvarterings- och förpläg-

nadsrörelser, 
8) försäljning på sjukhus eller vårdinrätt-

ningar, 
9) handel med bränsle och smörjmedel för 

motorer, kondenserad brännbar gas samt med 
reservdelar och utrustning för fordon, då 
handeln sker utomhus, på bensin- och servi-
cestationer samt i bilverkstäder och på för-
säljningsställen som kan jämföras med dessa, 

10) bilhandel, 
11) försäljning av blommor eller sådan för-

säljning av blommor, plantor, mylla, gödsel-
medel, trädgårdsredskap och trädgårdsmöbler 
samt andra motsvarande produkter som sker i 
trädgårdsaffärer, 

12) auktion och arrangerande av sådana ut-
ställningar där produkter med anknytning till 
utställningens tema och med ringa värde säljs 
eller där ingen försäljning sker, 

13) försäljning av antikviteter och begag-
nade varor, 

14) försäljning av konst i en konsthandel 
eller offentlig lokal, 

15) försäljning av hemslöjds- och hant-
verksprodukter, 

16) butiksbilar eller annan kringförings-
handel samt 

17) butiker som är belägna på områden 
utanför stad, kommuncentrum eller annan 
därmed jämförbar tät bebyggelse för vilka en 
detaljplan har fastställts med undantag för 
stora detaljhandelsenheter samt sådana kon-
centrationer av affärer som till sina verkning-
ar kan jämföras med stora detaljhandelsenhe-
ter.  
 
 

6 § 

Kioskhandel 

Med kioskhandel eller därmed jämförbar 
handel avses handel som idkas 

1) i en affärslokal, i vilken ytan för bedri-
vande av ordinarie kioskhandel är högst 100 
kvadratmeter, 

2) från fordon, försäljningsbord och för-
säljningskärra samt annat därmed jämförligt 
försäljningsställe eller från bärbar låda och 
därmed jämförlig försäljningsanordning,  

3) från en servicestations utrymme för för-
säljning av fordons reservdelar och utrust-
ning, i vilken ytan för bedrivande av ordina-
rie kioskhandel är högst 400 kvadratmeter. 

På de försäljningsställen som avses i 1 
mom. får följande produkter inte säljas, om 
deras uppgivna minutförsäljningspris är hög-
re än 200 euro: 

1) guldsmedsprodukter och klockor, 
2) textiler, väskor, kläder och skodon, 
3) produkter inom fotograferingsbranschen 

och den optiska branschen, 
4) hushållsmaskiner och hemelektronik, 
5) kontorsmaskiner,  
6) jord- och skogsbruksmaskiner. 
Som handel som kan jämföras med kiosk-

handel betraktas försäljning av säsongvaror 
från ett försäljningsställe utomhus. 
 
 

7 § 

Straffbestämmelse 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot bestämmelserna om öppettider i 
denna lag ska, om inte strängare straff för 
gärningen föreskrivs i någon annan lag, för 
öppettidsförseelse dömas till böter. 
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8 § 

Tillsyn 

Tillsynen över efterlevnaden av denna lag 
utövas av polisen. 
 

9 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

Denna lag träder i kraft den    20  . 

Genom denna lag upphävs lagen av den 28 
december 2000 om minuthandelns och friser-
salongers öppettider (1297/2000). 

Sådan rätt till längre öppettider än vad som 
föreskrivs i denna lag som gällde vid denna 
lags ikraftträdande är i kraft den tid som av-
ses i beslutet eller förordnandet, om det inte 
ändras eller upphävs med stöd av denna lag. 

Denna lag tillämpas inte på sådana i 5 § 17 
punkten avsedda stora detaljhandelsenheter 
eller affärskoncentrationer som inlett sin 
verksamhet före denna lags ikraftträdande. 

 
————— 

 
Helsingfors den 29 maj 2009   

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Arbetsminister 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


