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AHVENANMAAN MAAKUNNAN SUOSTUMUKSEN HANKKIMINEN KANSAINVÄLISTEN SOPIMUSTEN VOIMAANSAATTAMISEKSI
Yleistä
Jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää
määräyksen Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) mukaan maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvassa asiassa, Ahvenanmaan maakuntapäivien on, jotta määräys
tulisi voimaan maakunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan voimaan
(itsehallintolain 59 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 68/2004).
Hallituksen esitys eduskunnalle veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta Yhdistyneiden Arabiemiirikunten kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 166/2016 vp)/ Regeringens proposition
till riksdagen om godkännande av avtalet med Förenade Arabemiraten om utbyte av upplysningar i
fråga om skatteärenden och till lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till
området för lagstiftningen (RP 166/2016 rd)
Yhdistyneiden Arabiemiirikuntien kanssa Abu Dhabissa maaliskuussa 2016 veroasioita koskevasta tiedonvaihdosta tehty sopimus mahdollistaa veroja koskevien tietojen
vaihtamisen kansainvälisesti hyväksytyn standardin mukaisesti.
Sopimus koskee verotusta, myös kunnalle tulevaa veroa, joka kuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 5 kohdan nojalla.
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat osittain maakunnan lainsäädäntövaltaan, on niiden voimaansaattamislain voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa saatava itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus.
Hallituksen esitys eduskunnalle Pariisin sopimuksen hyväksymisestä ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 200/2016 vp)/ Regeringens
proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 200/2016 rd)
Ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen (SopS
61/1994) ja Kioton pöytäkirjan tavoitteena on vakauttaa ilmakehän kasvihuonekaasujen määrä vaarattomalle tasolle. Kioton pöytäkirja on vuonna 2005 saatettu voimaan
Suomessa (SopS 12-13/2005). Ahvenanmaan maakuntapäivät on antanut suostumuksensa sekä YK:n puitesopimukseen (SopS 4/2003) että Kioton pöytäkirjaan (SopS
36/2015).
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YK:n ilmastopuitesopimuksen alaisen joulukuussa vuonna 2015 tehdyn Pariisin sopimuksen tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa celsiusasteessa, pyrkien rajoittamaan keskilämpötilan nousu 1,5 celsiusasteeseen,
vahvistaa sopeutumiskykyä ja ilmastokestävyyttä sekä suunnata rahoitusvirrat kohti
vähäpäästöistä kehitystä. Sopimuksella osapuolet sitoutuvat tekemään lisääntyviä
toimia päästöjen vähentämiseksi, ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi ja sopimuksen
tavoitteiden toimeenpanon edistämiseksi. Osapuolet sitoutuvat saavuttamaan itse
määrittelemänsä päästövähennystavoitteet sekä laativat tarvittavat politiikkatoimet
tavoitteiden saavuttamiseksi. Pariisin sopimus on luonteeltaan sekasopimus, joka sisältää sekä jäsenvaltioiden että Euroopan unionin toimivaltaan kuuluvia määräyksiä.
Sopimus koskee luonnon- ja ympäristönsuojelua, jotka kuuluvat Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 10 kohdan mukaan maakunnan lainsäädäntöön.
Koska Pariisin sopimuksen EU:n jäsenvaltioiden toimivallassa olevat määräykset
kuuluvat osittain maakunnan lainsäädäntövaltaan, on niiden voimaansaattamislain
voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa saatava itsehallintolain 59 §:n 1
momentin mukaisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus.
Hallituksen esitys eduskunnalle tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi Turkmenistanin kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta (HE 202/2016 vp)/ Regeringens
proposition till riksdagen om godkännande av avtalet med Turkmenistan för att undvika dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst samt med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen (RP 202/2016 rd)
Joulukuussa 2015 tehty sopimus koskee Turkmenistan kanssa tuloveroja koskevan
kaksinkertaisen verotuksen välttämistä.
Sopimus koskee verotusta, myös kunnalle tulevaa veroa, joka kuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 5 kohdan nojalla.
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat osittain maakunnan lainsäädäntövaltaan, on niiden voimaansaattamislain voimaantulemiselle Ahvenanmaan maakunnassa saatava itsehallintolain 59 §:n 1 momentin mukaisesti Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus.

