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LAGUT SKOTTET S betänka nde Ng 1/ 1963 över land

skaps styrelsens framställning till Ålands lands

ting med förslag till landskapslag om ändring av 

landskapslagen angående tiden för öppenhållande 

av ·handelsrörelser och affärskontor i landskapet 

Åland. (m 5/1963). 

Förenämnda framställning, varöver landstinget inbegärt lagutskot

tets utlåtande, har utskottet behandlat och får för landstinget värd-

sammast framhålla följande: 

Framställningen åsyftar att tillgodose den utveckling på affärs

li vets område, som redan under ett antal år kunnat följas och som 

särskilt på en turistort som Åland bör beaktas. Motiven för densamma 

framgå tydligt av Ålands Köpmannaförenings r.f. skrivelse. Lagstift

ningsåtgärd från landstingets sida synes därför önskvärd för tillfreds-

1 

ställande dels av kbpmannakårens krav, dels av allmänhetens krav på 1 

service och kundtjänst. 

Landskapslagen ifråga (26/49) omfattar inalles endast 8 paragrafer, 

av vilka de tre första föreslås ändrade. Ur kodifieringssynpunkt sy

nes det emellertid lämpligast, att en h~lt och h å llet ny lag antages, 

varvid §§ 4-7 kunna införas oförändrade~ Detta innebär, att den före

slagna rubriken och ingressen samt slutstadgandet i § 8 må ste ändras. 

Tillgodose&ndet av kravet på längre öppethållningstid inverkar ic-
-1110.s-

ke på de anst1älldas dagliga arbetstid, som re g leras av arbetS;iagstift-

ningen och övervakas av vederbörande yrkesinspektör, men det är att 

förutsätta, att arbetstiden av arbetsgivarna ordnas på ett förnuftigt 

sätt, som kan tillfredsställa de anställda, inom ramen för den i 

lag fastställda arbetstiden. 

I § 1 har utskottet infört den ändringen, att benämningen "neder

lag" i mom. 1, som verkar ålderdomlig, ersättes med ordet "lager", 

vilket enligt nutida språkbruk motsvarar vad man avser med nederlag. 

Under remissdebatten påpekades, att blomsterbutikerna enligt den 

föreslagna lagändringen icke få behålla den gynnade ställning, som de 

haft enligt den gällande lagen. Det allmänna stadgandet i § 2 rör 

alla butiker och affärsrörelser, medan undantagsbestämmelserna äro 

införda i § 3. För att blomsterbutikerna ifråga om kyrkliga högtids

dagar, självständighetsdagen och för~ta maj må kunna gynnas enligt 

beslut av kommunens fullmäktige, har utskottet f öreslagit en ändring 

av § 3 mom. 1. Ifråg a om van liga söndagar regleras deras rätt av det 

allmänna stadg andet i § 2, till vilket n å got tillägg icke är erfor

derligt. 
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Hänvisande till ovan sagda får ut skottet därför vördsammas~ föres lå ~ 

att landstinget ville antaga nedan

stå ende 

L a n d s k a p s 1 a g 

angående tiden för öppethållande av handelsrörels er och affärskontor. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgas: 

l 

I 

·1 
Butik, lager, rakstuga och frisersalong ävensom annan med dem / 1 

jämförlig rörelse samt affärskontor må icke, såvitt i denna landskaps

lag ej annorlunda stadgas, under söckendagar öppethållas före klockan Il 
åtta och efter klockan aderton. 

Under tiden från den 1 juni till den 1 september må dock i 1 mom. 

nämnda rörelser i kommuner, där fullmäktige så besluta, kunna öppet

hållas från klockan åtta till klockan tjuguett. 

På lördag och dag före kyrklig högtidsdag samt före självständig

hetsdagen och första maj skola rakstugor och frisersalonger stängas 

senast klockan aderton och övriga i 1 mom. nämnda rörelser och kontor 

senast klockan sjutton. 

I 

Där de särskilda förhå llandena på orten s å dant påkalla, kunna ve

derbörande kommuns fullmäktige bestämma, att i 1, 2 och 3 mom. nämnda 

tider för öppethållande ändras till en timme tidigare eller en timme 

senare. Under tiden från den 1 september till den 1 juni må tiden för 

öppethållande en dag i veckan av fullmäktige utsträckas till klockan 

t jugu. 

J I 

I 

2 §. 
På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen och 

första maj böra de i 1 § nämnda rörelserna och kontoren, såvitt ej 

i 3 § annorlunda stadgas, h å llas stängda. 

,, 

Kommunens fullmäktige må dock på anhå llan tillåta, att i 1 § nämnda ' 

rörelser och kontor hålla öppet p å söndagar mellan klockan å tta och 

tio samt mellan klockan femton och aderton, dock icke på juldagen, 

nyårsdagen, p åskdagen, pingstdag en och böndagar. 

Dagen före jul-, nyå rs-, påsk- och midsommardagen böra affärer 

och kontor med i 3 § tillåtna avvikelser stängas klockan femton. 

3 §. 
Vederbörande kommuns fullmäktige äga bestämma tiden för: 

11 

11 

1) öppethållande av bloms terbutiker under kyrkliga hö g tidsdagar, 1 

självständighetsdagen och första maj, likväl med beaktande av att 

öppethå llandet under dessa dagar icke f år vara längre än tre timmar I 
I 

I 

I I 
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och icke på annan tid än mellan klockan sju och elva; 

2) öppethållande av kiosker och med dem jämförliga försäljnings

ställen ävensom utomhus skeende försäljning av färdig mat, förfrisk

ningar, läskdrycker, tobak, tändstickor, sötsaker 1 tidningar och tid-

skrifter samt blommor; samt 
3) öppethållande av mjölk- och brödbutiker under den andra av fle-

ra på varandra följande, i 2 § 1 mom. nämnda dagar, med beaktande av 

att tiden för öppethållandet icke överstiger tre timmar. 

4 §. 
Under den tid, då denna landskapslag underkastade rörelser och 

kontor skola hållas stängda, må varor, som i dem saluhållas, ej hel

ler annorstädes hållas till salu eller utbjudas på auktion, med mind

re vederbörande polismyndighet därtill för visst tillfälle meddelat 

särskilt tillstånd, 
5 §, 

]enna landskapslag berör icke: 

1) apotek; 
2) kassor och kontor vid trafik- och transportinrättningar samt 

härbärgerings- och förplägningsrörelser ävensom sjukhus och välfärds-

anstalter; 
3) försäljning för passagerarnas behov på ångbåts-, linjebils-

och flygstationer samt fartyg och flygmaskiner; 
4) försäljning utomhus samt i-·kiosker och å med dem jämförliga för-

säljningsställen av bränsle och smörjämnen för motorer samt nödvändiga 

reservdelar för dessa; 
5) försäljning i teatrar och andra förlustelseställen av inträdes-

biljetter, program, förfriskningar, läskdrycker, tobak, tändstickor 

och sötsaker; ej heller 
6) sparbanker samt andels-, sjuk-, pensions-, begravnings-, arbets-

löshets- och andra dylika kassor. 
6 §. 

Den, som bryter mot bestämmelserna i denna landskapslag, straffas 

med högst tvåhundra dagsböter. 
7 §. 

Övervakningen av denna landskapslags efterlevnad ankommer på polis-

myndigheterna. 
8 ~ V 0 

Denna landskapslag träder i kraft omedelbart. Genom densamma upp

häves landskapslagen angående tiden för öppenhållande av handelsrö

relser och affärskontor i landskapet Åland, utfärdåd den 26 september 
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1949 (26/49). 

Mariehamn den 8 mars 1963. 

ordförande. 

./. Axel Kuffschinoff 

sekreterare. 

Närvarande i utskottet: Jan Erik Eriks son, ordförande 1 Bliel Persson, 

Gustaf Jansson, Annemi Tiahlblom och Berte l Boman. 


