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AHVENANMAAN MAAKUNTALAKI
1 Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymät maakuntalait
1.

Landskapslag om ändring av landskapslagen om tobak och relaterade
produkter (Maakuntalaki tupakasta ja siihen liittyvistä tuotteista annetun
maakuntalain muuttamisesta)

2.

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård (Maakuntalaki sosiaalihuoltoa koskevien valtakunnan säädösten soveltamisesta Ahvenanmaan
maakunnassa annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta)

3.

Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på
Åland av lagen om servicesedlar inom social- och hälsovården (maakuntalaki sosiaali - ja terveydenhuollon palvelusetelistä annetun lain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta)

4.

Landskapslag om ändring av plan- och bygglagen för landskapet Åland
(Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan kaava - ja rakennuslain muuttamisesta)

5.

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för
byggnader (Maakuntalaki rakennuksen energiatodistuksesta annetun
maakuntalain muuttamisesta)

6.

Landskapslag om ändring av landskapslagen om energieffektivitet
(Maakuntalaki energiatehokkuudesta annetun maakuntalain 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.
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Edellä 1 kohdan luettelon 1 kohdassa mainittu maakuntalaki on saapuneet oikeusministeriöön 19.4.2021. Edellä 1 kohdan luettelon 2 ja 3 kohdassa mainitut maakuntalait ovat saapuneet oikeusministeriöön 14.4.2021. Edellä 1 kohdan luettelon 4-6 kohdassa mainitut maakuntalait ovat saapuneet oikeusministeriöön 11.2.2021.

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.
Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli
on ruotsi.
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 4.5.2021 päivätyt lausunnot muistion 1 kohdan 1-3 kohdassa mainituista maakuntalaeista.
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 18.3.2021 päivätyn lausunnon muistion 1
kohdan 4-6 kohdassa mainituista maakuntalaeista.
Muistion 1 kohdan luettelon 1 kohdassa mainitusta maakuntalaista antamassaan lausunnossa (23/21) valtuuskunta on katsonut, että maakuntalain voimaantulolle ei itsehallintolain säännökset huomioon ottaen ole estettä.
Muistion 1 kohdan luettelon 2-3 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamassaan
lausunnossa (24/21) valtuuskunta on katsonut, että maakuntalait kuuluvat maakunnan
lainsäädäntövaltaan.
Muistion 1 kohdan luettelon 4-6 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamassaan
lausunnossa (17/21) valtuuskunta on katsonut, että Ahvenanmaan itsehallintolain
säännökset huomioon ottaen maakuntalakien voimaantulolle ei ole estettä lukuun ottamatta 5 kohdassa tarkoitetun maakuntalain 16 a §:n 3 momenttia. Virheellinen
sääntely ei vaikuta tämän maakuntalain muuhun soveltamiseen, joten se voi valtuuskunnan lausunnon mukaan muilta osin tulla voimaan. Valtuuskunnan mukaan maakuntalain 16 a §:n 3 momentti ei täytä itsehallintolain 21 §:n 1 momentin eikä perustuslain 80 §:n 1 momentin asetuksenantovaltuuksia koskevaa säännöstä.
Oikeusministeriö pyysi 25.3.2021 lausuntoa korkeimmalta oikeudelta muistion 1
kohdan 4-6 kohdassa mainituista maakuntalaeista. Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin
mukaan korkeimman oikeuden itsehallintolaissa tarkoitetut lausunnot on laadittava
ruotsin kielellä. Korkein oikeus on 12.5.2021 antamassaan lausunnossa (OH
2021/77) arvioinut maakuntalakeja muun muassa suhteessa perustuslain 80 §:n 1 momenttiin. Korkeimman oikeuden lausunnon mukaan muistion 1 kohdan 5 kohdassa
tarkoitetussa maakuntalaissa säädetyt rakennusten omistajien tarkastuksiin liittyvät
velvollisuudet ovat riittävän hyvin määriteltyjä lain tasolla. KKO:n mukaan rakennusten energiatodistuksesta annetun maakuntalain 16 a §:n 3 momentin asetuksenantovaltuus on hyväksyttävissä, joskin tämä on energiatehokkuustarkastuksen laajuu-
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den osalta niukka. Asetuksenantovaltuuden soveltamisalaa täsmennetään kuitenkin 16 a §:n 1 momentissa, jossa säädetään, että järjestelmän tarkastaa riippumaton
energia-asiantuntija maakuntalain 16 §:n 1 momentin edellyttämällä tavalla.
Lain 16 §:ssä säädetään tarkemmin yli 70 kilowattia käsittävien ilmastointi - ja lämmitysjärjestelmiä koskevasta energiatodistuksesta. Lainsäädäntö perustuu energiatehokkuusdirektiiviin, ja se on teknisluonteinen.

4 Esitys
Esitetään, että tasavallan presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin.

