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AHVENANMAAN MAAKUNTALAKI
1 Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymät maakuntalait
1. Landskapslag om medieavgift (Maakuntalaki mediamaksusta)
2. Landskapslag om ändring av landskapslagen om radio- och televisionsverksamhet (Maakuntalaki radio- ja televisiotoiminnasta annetun maakuntalain
muuttamisesta)
3. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om kommunalskatt för näringsverksamhet (Maakuntalaki elinkeinotoiminnan kunnallisverosta annetun
maakuntalain 2 §:n muttamisesta)
4. Landskapslag om ändring av landskapslagen om kommunalskatt för gårdsbruk
(Maakuntalaki maatilojen kunnallisverosta annetun maakuntalain muuttamisesta)
5. Landskapslag om ändring av 9 § kommunalskattelagen för landskapet Åland
(Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kunnallisverolain 9 §:n muuttamisesta)
6. Landskapslag om ändring av 6 § landskapslagen om landskapets finansförvaltning (Maakuntalaki maakunnan taloudenhoidosta annetun maakuntalain 6 §:n
muuttamisesta)
7. Landskapslag om ändring av 56 § 1 mom. räddningslagen för landskapet
Åland (Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan pelastuslain 56 §:n 1 momentin muuttamisesta)
8. Landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (Maakuntalaki Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain muuttamisesta)
9. Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning på Åland av
hälsoskyddslagen (Maakuntalaki terveydensuojelulain soveltamisesta
Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 4 §:n muuttamisesta)
2 Tasavallan presidentin veto-oikeus
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991), jäljempänä itsehallintolaki, 19 §:n 2 momentin mukaan tasavallan presidentti voi, kun korkeimman oikeuden lausunto on
hankittu, määrätä maakuntalain raukeamaan kokonaan tai osittain, jos hän katsoo
maakuntapäivien ylittäneen lainsäädäntövaltansa tai maakuntalain koskevan valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Presidentin on tehtävä päätöksensä neljän
kuukauden kuluessa siitä, kun maakuntapäivien päätös annettiin oikeusministeriölle
tiedoksi.
Edellä 1 kohdan luettelossa mainitut maakuntalait ovat saapuneet oikeusministeriöön
27.9.2019.
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3 Ahvenanmaan valtuuskunnan ja Korkeimman oikeuden lausunnot
Itsehallintolain 19 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunta antaa oikeusministeriölle lausunnon maakuntalain hyväksymispäätöksestä ennen päätöksen esittelemistä tasavallan presidentille.
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 26.9.2019 päivätyt lausunnot maakuntalaeista. Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli on ruotsi.
Oikeusministeriö on 16.10.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt lausuntoa korkeimmalta oikeudelta muistion 1 kohdan luettelon kohdassa 1-7 mainituista maakuntalaeista. Oikeusministeriö on 11.10.2019 päivätyllä kirjeellään pyytänyt lausuntoa korkeimmalta oikeudelta 1 kohdan luettelon kohdassa 8-9 mainituista maakuntalaeista.
Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin mukaan korkeimman oikeuden itsehallintolaissa
tarkoitetut lausunnot on laadittava ruotsin kielellä.
Muistion 1 kohdan luettelon 1-7 maakuntalait
Ahvenanmaan valtuuskunta on 1 kohdan luettelon 1-7 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamassaan lausunnossa (37/19) katsonut, että maakuntalakien voimaantulolle ei itsehallintolain säännökset huomioon ottaen ole estettä. Muistion 1 kohdan
luettelon 2-7 kohdassa mainittujen maakuntalakien soveltaminen edellyttää valtuuskunnan mukaan mediamaksusta annetun maakuntalain voimaantuloa.
Korkein oikeus on 11.11.2019 antamassaan lausunnossa (OH 2019/228) katsonut,
että maakuntalait kuuluvat maakunnan lainsäädäntövaltaan, eikä maakuntalakien voimaantulolle liene esteitä.
Muistion 1 kohdan luettelon 8-9 maakuntalait
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 26.9.2019 päivätyn lausunnon (36/19) muistion 1 kohdan luettelon 8-9 kohdassa mainituista maakuntalaeista.
Korkein oikeus on antanut 11.11.2019 päivätyn lausunnon (OH 2019/227) muistion
1 kohdan luettelon 8-9 kohdassa mainituista maakuntalaeista.
Sekä Ahvenanmaan valtuuskunta, että korkein oikeus ovat lausunnoissaan katsoneet,
että estettä maakuntalakien voimaantulolle ei ole, pois lukien muistion 1 kohdan luettelon 8 kohdassa mainitun maakuntalain 10 §:n 3 momentti.
Ahvenanmaan ympäristö- ja terveydensuojeluviranomaisesta annetun maakuntalain
muuttamisesta annetun maakuntalain mukaan tarkastuslautakunta ratkaisee eräitä
lupa-asioita sekä näiden lupien muutoksia ja peruutuksia. Maakuntalain 10 §:n 3 momentti antaa maakunnan hallitukselle mahdollisuuden erottaa tarkastuslautakunnan
jäsen tai varajäsen tehtävästään. Säännöksessä ei ole perusteluja sille, milloin erottaminen voidaan tehdä. Tämä on sekä Ahvenanmaan valtuuskunnan, että korkeimman
oikeuden lausuntojen mukaan ongelmallista perustuslain 21 §:n 2 momentin näkökulmasta. Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan käsittelyn julkisuus sekä oikeus
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tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla. Korkein
oikeus viittaa lausunnossaan myös perustuslain 21 §:n 1 momenttiin, jonka mukaan
jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta
viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa
sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen
tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi.
Muistion 1 kohdan luettelon 8 kohdassa mainitun maakuntalain 10 §:n 3 momentti
sisältää siis Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden lausuntojen mukaan maakunnan lainsäädäntövallan ylityksen, ja se on siksi määrättävä raukeamaan.
Virheellinen säännös ei lausuntojen mukaan vaikuta maakuntalain soveltamiseen
muilta osin, minkä johdosta maakuntalaki voi muilta osin tulla voimaan. Muistion 1
kohdan luettelon 9 kohdassa mainitun maakuntalain soveltaminen edellyttää Ahvenanmaan valtuuskunnan mukaan luettelon 8 kohdassa mainitun maakuntalain voimaantuloa.

4 Esitys
Esitetään, että tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla määrätä muistion 1 kohdan luettelon 8 kohdassa mainitun maakuntalain raukeamaan 10 §:n 3 momentin osalta sekä muilta osin
päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan muistiossa mainittuihin maakuntalakeihin.

