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Hallituksen esitys laiksi merioikeusjuttujen, meriselitysten 
ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä alusrekis
teriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa sekä eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTö. 

Tarkoituksena on vuoden 1981 tulo- ja 
menoarvioesityksen mukaisesti lakkauttaa 1 
päivästä lokakuuta 1981 Maarianhaminan raas
tuvanoikeus ja maistraatti ja siirtää Maarian
haminan kaupunki oikeudenhoidollisesti Ah
venanmaan tuomiokuntaan. Voimassa olevan 
lainsäädännön mukaan raastuvanoikeus käsit
telee ensimmäisenä tuomioistuimena merioike
usjutut sekä vastaanottaa meriselityksiä. Maist
raatti toimii alusrekisteriviranomaisena sekä 
määrää rekisterialueeseensa merilain mukaiset 
julkiset katsastus- ja arviomiehet. 

Esityksessä ehdotetaan, että raastuvanoikeu
den ja maistraatin lakkauttamisen jälkeen 
Ahvenanmaan maakunnassa merilain mukaiset 
jutut ja asiat käsiteltäisiin Ahvenanmaan kihla
kunnanoikeudessa ja että alusrekisteriä pitäisi 
ja eräät alusrekisteriin liittyvät asiat hoitaisi 
lääninhallitus. 

Esitys liittyy valtion vuoden 1981 tulo- ja 
menoarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel
täväksi sen yhteydessä. 

Muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä lokakuuta 1981. 

YLEISPERUSTELUT. 

Ahvenanmaan oikeudenhoito on tarkoitus 
yhtenäistää ja keskittää kokonaisuudessaan 
Ahvenanmaan tuomiokuntaan ja samalla lak
kauttaa Maarianhaminan raastuvanoikeus ja 
maistraatti. 

Uudistus edellyttää muutoksia merilain 
( 167/39) ja alusrekisterilain ( 211/27) mu
kaisten asioiden käsittelyä koskeviin säännök
siin. Merilain 251 §:n (237 /67) mukaan raas
tuvanoikeus on ensimmäinen tuomioistuin ju
tuissa ja asioissa, jotka on ratkaistava merilain 
mukaan. Nykyisen lainsäädännön mukaan kihla
kunnanoikeus ei voi käsitellä näitä asioita. 
Alusrekisterilain 3 §:n (344/27) mukaan 
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alusrekisteriä pltavat maistraatit, jotka myös 
määräävät merilain 10 luvussa mainitut julkiset 
katsastus- ja arviomiehet alusrekisterialueellaan. 

Raastuvanoikeuden ja maistraatin lakkautta
misen jälkeen Ahvenanmaan maakunnassa ei 
olisi toimivaltaista merioikeustuomioistuinta 
eikä alusrekisteriviranomaista. Alusrekisteriasi
oiden käsittely siirtyisi lähimpään maistraattiin, 
todennäköisesti Turkuun. 

Ahvenanmaan maantieteellinen, kielellinen ja 
itsehallinnollinen asema sekä maakunnan me
renkulkuelinkeinon laajuus - lähes kolme
kymmentä prosenttia maamme ulkomaanliiken
teessä olevasta kauppa-alustonnistosta on ahve-
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nanmaalaista - vaatii, että maakunnassa ole
vat viranomaiset voivat käsitellä merioikeus
juttuja ja -asioita sekä pitää alusrekisteriä. 
Tästä syystä ehdotetaan, että Ahvenanmaan 
kihlakunnanoikeudesta tulisi Maarianhaminan 
raastuvanoikeuden sijasta merioikeustuomio
istuin Ahvenanmaan maakunnassa. 

Ahvenanmaan itsehallintolain ( 670/51) 11 
ja 19 §:n mukaan alusrekisterin pitäminen 
sekä siihen liittyvät toimenpiteet kuuluvat sekä 
lainsäädäntövallan että hallinnon osalta valta
kunnan toimielinten toimivaltaan. Maarian
haminan maistraatin lakkauttamisen jälkeen 
sanotut tehtävät ehdotetaan siirrettäv~ksi toi
selle valtion viranomaiselle, Ahvenanmaan 
maakunnan lääninhallitukselle. 

Muutokset lainsäädäntöön ehdotetaan toteu
tettaviksi siten, että säädetään erityislaki Ahve
nanmaan puheena olevia tehtäviä hoitavista 
viranomaisista sekä otetaan tarpeelliset viittaus
säännökset merilakiin ja alusrekisterilakiin. 

Esitysluonnoksista ja menettelytavoista on 
hankittu lausunnot sisäasiainministeriöitä ja 
kauppa- ja teollisuusministeriöltä. Esityksen 
valmistelussa on myös kuultu Ahvenanmaan 
maakunnan ja lääninhallituksen edustajia. Lau
sunnonantajilia ei ole ollut huomautettavaa la
kiluonnosten johdosta. 

Esitys ei edellytä henkilöstön lisäämistä 
oikeusministeriön tai sisäasiainministeriön hal
linnonalalla. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT. 

L a k i e h d o t u s t e n p e r u s t e 1 u t. 

1. Laki merioikeusjuttujen, meriselitysten ja 
eräiden muiden merilain mukaisten asioiden 
sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ah
venanmaan maakunnassa. 

Lakiehdotuksessa luetellaan ne viranomaiset, 
jotka hoitavat merioikeus- ja alusrekisteriasiat 
Ahvenanmaan maakunnassa. 

1 §. Pykälässä ehdotetaan säädettäväksi, 
että Ahvenanmaan kihlakunnanoikeus on meri
oikeustuomioistuin maakunnassa. Viittaus meri
lakiin osoittaa, että asioiden käsittelyä koske
vat prosessuaaliset ja aineelliset säännökset 
ovat merilaissa. 

2 §. Alusrekisteriviranomaisena Ahvenan
maalla olisi lääninhallitus. Pykälässä viitataan 
maan jakamisesta alusrekisterialueisiin annet
tuun valtioneuvoston päätökseen (210/56). 
Sanottua päätöstä on lain voimaantulon yhtey
dessä selvennettävä. 

3 §. Lääninhallitus määräisi julkiset kat
sastus- ja arviomiehet Ahvenanmaalla. Kat
sastuksessa ja arvioimisessa noudatetaan meri
lain säännöksiä. 

4 §. Pykälään sisältyy tavanomaisen voi
maantulosäännöksen lisäksi säännös lain täy
täntöönpanon edellyttämistä ennakkotoimenpi
teistä. 

2. Merilaki. 

Merilain 3 luvussa säädetään siitä, milloin 
ja miten meriselitys on annettava sekä siitä 
mille tuomioistuimelle se annetaan. Sanottujen 
oikeuspaikkasäännösten lisäksi on merilain 11 
lukuun otettu tarkempia säännöksiä merioikeus
juttujen ja meriselitysten käsittelystä. Merilain 
mukaan merioikeustuomioistuimena on raastu
vanoikeus. Merilain 10 luvussa on säännöksiä 
katsastus- ja arviomiehistä sekä alusrekisteri
viranomaisesta, jona toimii maistraatti. Ahve
nanmaan erikoisasema on otettu huomioon me
rilain systematiikan puitteissa siten, että me
rilain erinäisiä säännöksiä sisältävään 12 lukuun 
siitä vuonna 1964 kumotun 279 §:n tilalle lisä
tään uusi 279 §. Pykälässä olevan viittaussään
nöksen mukaan raastuvanoikeudelle ja maist
raatille merilain mukaan kuuluvia tehtäviä 
hoitavasta viranomaisesta Ahvenanmaan maa
kunnassa säädetään maakuntaa koskevassa eri
tyislaissa. 

3. Alusrekisterilaki. 

Alusrekisterilain 3 §: ään ehdotetaan lisättä
väksi uusi 4 momentti, jossa viitataan Ahve
nanmaan maakuntaa koskevaan erityislakiin. 
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V o i m a a n t u 1 o. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päi
västä lokakuuta 1981 lukien, jolloin vuoden 
1981 tulo- ja menoarvioesityksen yhteydessä 
ehdotettu Maarianhaminan raastuvanoikeuden 
lakkauttaminen toteutuisi. 

1. 

Edehlä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviiksi seuraavat lakiehdo
tukset: 

Laki 
merioikeusjuttujen, meriselitysten ja eräiden muiden merilain mukaisten asioiden sekä 

alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahvenanmaan maakunnassa. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 §. 
Ahvenanmaan maakunnassa Ahvenanmaan 

kihlakunnanoikeus on ensimmäinen tuomio
istuin jutuissa ja asioissa, jotka on ratkaistava 
merilain (167 /39) mukaan. 

2 §. 
Alusrekisteriä pitää Ahvenanmaan maakun

nassa Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus. 
Ahvenanmaan alusrekisterialueen määrää valtio
neuvosto siten kuin siitä on erikseen säädetty. 

2. 

3 §. 
Ahvenanmaan maakunnan lääninhallitus mää

rää alusrekisterialueeseensa julkiset katsastus
ja arviomiehet siten kuin merilaissa on sää
detty. 

4 §. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka

kuuta 1981. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toi
menpiteisiin. 

Laki 
merilain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätoksen mukaisesti lisätään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annettuun meri
lakiin ( 167/39) siitä 8 päivänä kesäkuuta 1964 annetulla lailla ( 316/64) kumotun 279 §:n 
tilalle uusi näin kuuluva 279 §: 

12 luku. 

Erinäiset säännökset. 

279 §. 
Raastuv·anoi!keudelle ja maistraatille tämän 

lain mukaan kuuluvia tehtäviä hoitavasta 
viranomaisesta Ahvenanmaan maakunnassa on 
säädetty merioikeusjuttujen, meriselitysten ja 

eräiden muiden merilain mukaisten asioiden 
sekä alusrekisteriasioiden hoitamisesta Ahve
nanmaan maakunnassa annetussa laissa ( / 

) . 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä loka
kuuta 1981. 
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3. 

Laki 
alusrekisterilain 3 § :n muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti lisätään 29 päivänä heinäkuuta 1927 annetun alus
rekisterilain 3 §:ään, sellaisena kuin se on 22 päivänä joulukuuta 1927 annetussa laissa 
(344/27), uusi näin kuuluva 4 momentti: 

3 §. 

Alusrekisteriviranomaisesta Ahvenanmaan 
maakunnassa on säädetty erikseen. 

Helsingissä 10 päivänä lokakuuta 1980. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä idka
kuuta 1981. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Oikeusministeri Christoffer Taxell 


