
Paraniko palvelu, 
kiristyikö kilpailu? 

– Kuluttajien ja yritysten näkemyksiä
kaupan vapautuneista aukioloajoista 

Poimintoja selvityksestä 

Jaana Kurjenoja 

Koko selvitys on Kaupan liiton jäsenyritysten saatavilla  
Kaupan liiton jäsensivujen Tutkimuksia ja tilastoja -osiosta. 



Selvityksen taustaa 

• Kaupan liitto teki yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n ja Muotikaupan
Liiton kanssa jäsenkyselyn yrityksille elokuussa 2016.

– Kyselyyn vastasi 402 jäsenyritystä, jotka työllistävät yhteensä noin 36.100 palkansaajaa.
– Vastanneet yritykset toimivat vähittäiskaupassa: päivittäistavarakauppa, tavaratalokauppa,

kioskikauppa, erikoiskauppa ja liikenneasemien yhteydessä oleva kauppa.
– Yritykset ovat sekä yksittäisiä kauppoja että monen erilaisen liikkeen muodostamia

kansainvälisiä ja kotimaisia ketjuja tai osuuskuntia.

• Feedbackly Oy keräsi elo-syyskuussa 2016 päivä- ja tuntikohtaista
asiakastyytyväisyysdataa.

– Asiakaspalautteet kerättiin kaupoissa ja ostoskeskuksissa olevilla palautelaitteilla.
Asiakastyytyväisyyspalautetta kerättiin 1877 asiakkaalta ja palautetta vapautuneiden
aukiolojen vaikutuksista asiointiaikoihin 751 asiakkaalta.

– Myyntijohtaja Joonatan Voltti Feedbackly Oy:sta ja pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan
liitosta suunnittelivat palautekyselyn sisällön.

• TNS Gallup toteutti otokseen perustuvan kuluttajakyselyn elokuussa 2016.
– Kysely toteutettiin internet-avusteisessa GallupForum-vastaajapaneelissa. Otos koostuu 

2004:stä 15-79-vuotiaasta mannersuomalaisesta ja se kuvaa ennen kaikkea internetiä 
käyttäviä suomalaisia.

– Pääekonomisti Jaana Kurjenoja Kaupan liitosta vastasi kysymyslomakkeen sisällön
suunnittelusta.
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Kuluttajat pitävät vapaista aukioloajoista 
Ovatko vapaat, kauppojen itsensä päätettävissä olevat aukioloajat periaatteessa 

hyvää asiakaspalvelua? 
% vastaajista 
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Kyllä 

Ei 

En osaa sanoa 

82% 

9% 
9% 

Noin 80 prosenttia kuluttajista, 
jotka eivät ole käyttäneet 
uusia aukioloaikoja 
hyväkseen*, pitävät niitä silti 
hyvänä asiakaspalveluna. 

Erityisen paljon vapautuneita 
aukioloja arvostavat alle 40-
vuotiaat naiset ja 
pääkaupunkiseudulla asuvat 
sekä tietysti ne, jotka ovat 
hyödyntäneet uusia aukioloja. 

*Jotka eivät ole lisänneet asiointiaan
sunnuntaisin tai lauantai-iltaisin tai eivät ole 
käyneet kaupassa arkisin klo 21:n jälkeen. 



Aukiolojen vapauttamiseen tyytyväiset ovat niitä 
myös hyödyntäneet 

Ovatko vapautuneet aukiolot vaikuttaneet kaupassa käyntiesi ajankohtiin? 
Feedbacklyn keräämä välitön palaute kaupoista ja kauppakeskuksista 
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Kaikki Tyytymätön tai
erittäin

tyytymätön

Tyytyväinen tai
erittäin

tyytyväinen
Tyytyväisyys aukiolojen vapauttamiseen 

Ei ole vaikuttanut On vaikuttanut

Vapautuneisiin 
aukioloihin 
tyytymättömistäkin 44 
prosenttia on 
muuttanut kaupassa 
käyntiensä 
ajankohtia. 
 



Suomen vähittäiskauppaa on arvosteltu kilpailun vähyydestä ja mm. OECD on 
suositellut vähittäiskaupan sääntelyn purkamista kilpailun ja talouskasvun 
lisäämiseksi. Mitä mieltä kaupan yritykset ovat aukiolojen vapauttamisen 

vaikutuksista vähittäiskaupan kilpailuun oman yrityksensä kannalta? 
 

Kiristyikö kilpailu? 
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Ei 
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ta 
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yt 
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nut 

16% 

81% 

3% 

Pt-kauppa*  

* Päivittäistavarakaupat ja -ketjut, marketit, tavaratalot, 
kioskit ja pt-kaupat liikenneasemien yhteydessä. 
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ta 
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yt 
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50% 48% 
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Erikoiskauppa 



Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva 
lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? 

Päivittäistavarakaupat*, % 
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Parempi 
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pi 

Ei osaa 
sanoa 

36% 

56% 

7% 

Yritysten määrän jakauma 
vastausryhmittäin 

Parempi 

Huonom
pi 

Ei osaa 
sanoa 

94% 

5% 
1% 

Yritysten jakauma henkilöstöllä 
painotettuna 

* Päivittäistavarakaupat ja -ketjut, marketit, tavaratalot, 
kioskit ja pt-kaupat liikenneasemien yhteydessä. 

Vähintään 20 työntekijää työllistävistä pt-kaupoista 69 prosenttia kannattaa vapaita aukioloja 
ja 25 prosenttia ei pidä niistä. Pienemmistä pt-kaupoista 27 prosenttia pitää ja 56 prosenttia 
ei pidä vapaista aukioloista  



Onko nykyinen, vapaat aukiolot salliva 
lainsäädäntö parempi kuin aikaisempi? 

Erikoiskaupat, % 
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Parempi 
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pi 
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40% 

45% 

15% 

Yritysten määrän jakauma 
vastausryhmittäin 

Parempi 

Huonom
pi 

Ei osaa 
sanoa 

41% 

28% 

31% 

Yritysten jakauma henkilöstöllä 
painotettuna 

Vähintään 10 työntekijää työllistävistä erikoiskaupoista 48 prosenttia kannattaa vapaita 
aukioloja, 39 prosenttia ei pidä niistä ja 13 prosentilla ei ole kantaa. Pienistä erikoiskaupoista 
34 prosenttia pitää vapaista aukioloista, 50 prosenttia ei pidä ja 16 prosentilla ei ole kantaa.  
Erikoiskaupat, joilla ei ole kantaa vapaisiin aukioloihin, työllistävät usein vähintään 10 
työntekijää ja sijaitsevat kaupunkien keskustoissa. Ne voivat yleensä valita vapaasti 
aukiolonsa tai neuvotella aukioloja määrittelevistä ketju-, vuokra- yms. sopimuksista. 
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