
OULUN   LÄÄNIN   KOKOOMUSNUORET   RY:   LIIKEAIKALAKI   KUMOTTAVA   

Suomen   työmarkkinoilla   on   vakavia   tarjonnan   ongelmia.   Etenkin   yksinkertaisia   työtehtäviä,  
joita   voisi   tehdä   vähemmälläkin   koulutuksella   ja   työkokemuksella,   tarvitaan   kipeästi  
nuorisotyöttömyyden   vähentämiseksi.   Tällaisten   työpaikkojen   syntymistä   pitäisi   edistää  
kaikin   mahdollisin   keinoin,   eikä   sääntelyllä   vaikeuttaa   työllistämisen   mahdollisuuksia.   

Liikeaikalain   kumoaminen   olisi   työn   tarjontaa   kasvattava   edistysaskel.   Tällä   hetkellä  
aluehallintovirastot   (AVI)   toimivat   linjattomasti   myöntäessään   aukioloaikojen   poikkeuslupia  
arkipyhien   ajaksi.   Esimerkiksi   Pohjois-Suomessa   AVI   on   jakanut   poikkeuslupia  
epätasapuolisesti   eri   paikkakuntien   välillä,   eikä   koko   maassakaan   ole   yhtenäisiä   käytäntöjä.  
Tässä   asiassa   sääntelyn   olemassaolo   on   ongelmien   perimmäinen   syy,   ja   kaikki   muu   tästä  
johtuvia   seurauksia.   

Suomen   perustuslain   18§   takaa   vapauden   valita   elinkeinonsa,   sekä   sitouttaa   julkisen   vallan  
edistämään   työllisyyttä.   Valitettavasti   tiedämme,   että   maamme   sääntelytaakka   johtaa   juuri  
päinvastaisiin   tuloksiin.   Paras   tapa   synnyttää   uusia   työpaikkoja   on   poistaa   työnteon   esteitä,  
eli   purkaa   sääntelyä.   Esimerkiksi   hyvinvointivaltion   alkukoti,   Ruotsi   on   jo   poistanut  
liikeaikalain,   osoittaen   luottavansa   asiakkaiden   ja   yrittäjyyden   kykyyn   tehdä   hyviä   päätöksiä  
ja   työllistää.   

Matalan   kynnyksen   työpaikkojen   määrä   lisääntyisi.   Julkinen   valta   tekisi   perustuslaillista  
tehtäväänsä,   eikä   toimisi   työllistämisen   estäjänä.   Kauppias   tietää   itse   parhaiten   -sekä   saa   itse  
eri   vaihtoehtoja   kokeilemalla   selvittää-,   koska   on   kannattavaa   pitää   myymälää   auki.   Työnteon  
ja   elinkeinovapauden   ystävinä   haluamme,   että   kauppiaat   saavat   itse   ohjata   omaa  
liiketoimintaansa.   Kauppiaan   tehtävä   on   palvella   asiakkaitaan,   eikä   toimia   viranomaisen  
sätkynukkena   toissijaisten   syiden   perusteella.   

On   tärkeää   huomata,   että   liikeaikalain   vaikutukset   ulottuvat   huomattavasti   pidemmälle,   kuin  
aukioloihin   ja   työllistämiseen.   Esimerkiksi   joulunpyhien   aiheuttamat   aukiolopoikkeamat  
johtavat   tilanteeseen,   jossa   ruokakauppoihin   syntyy   valtava   määrä   hävikkiä.   Hankittu   ja  
varastoitu   ruoka   ei   tule   myydyksi,   kun   pakotetaan   lukitsemaan   myymälän   ovet,   kaiken  
yhteenlasketun   ruokahävikin   ollen   jopa   miljoonia   kiloja.   Tällainen   tuhlaus   on   sekä   hyvän  
tahdon   vastaista,   että   tuottaa   taloudellista   tappiota   kauppiaille.   

Julkisen   vallan   tehtävänä   pitäisi   huomioida   myös   näitä   kauaskantoisia   seurauksia,   mitä   liian  
tiukka   sääntely   voi   aiheuttaa.   Liikeaikalain   kumoamisella   haluamme   kunnioittaa   ihmisten   ja  
yrittäjien   vapautta   tehdä   vapaaehtoisia   valintoja   toistensa   hyväksi.   Edellä   mainitun  
perusteella   

Edellä   mainitun   perusteella   Oulun   Läänin   Kokoomusnuoret   ry   esittää,   että   hyväksyessään  
tämän   aloitteen   puoluekokous   velvoittaa   puoluehallitusta   sekä   kehottaa   eduskunta-   ja  
ministeriryhmää   toimimaan   liikeaikalain   kumoamiseksi.  

---  

Jos   aloite   olisi   jätetty   puoluekokouksen   sijaan   Kokoomusnuorten   liittokokoukselle,   olisi   sen  
ponsiosa   kuulunut   kutakuinkin   näin:   

Edellä   mainitun   perusteella   Oulun   Läänin   Kokoomusnuoret   ry   esittää,   että   hyväksyessään  
tämän   aloitteen   liittokokous   velvoittaa   liittohallitusta   toimimaan   liikeaikalain   kumoamiseksi.  


