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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallin
tolain 1 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että Ahvenanmaan it
sehallintolain ( 6701 51) maakunnan aluetta sään
televä säännös muutetaan niin että siinä otetaan 
huomioon Suomen ja Ruotsin välillä Helsingissä 
1 päivänä marraskuuta 1982 allekirjoitetun rajan-

käynnin yhteydessä tapahtunut Ahvenanmerellä 
sijaitsevalla Märketin luodolla kulkevan rajanlin
jan tarkistus. 

Lain muutos on tarkoitettu tulemaan voimaan 
samanaikaisesti rajantarkistuksen kanssa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1.1. Historiallinen tausta 

Vuoden 1634 hallitusmuodon mukaan Suomi 
jaettiin neljään lääniin. Ahvenanmaan saaret, 
jotka muodostivat erillisen kihlakunnan, kuului
vat Turun ja Porin lääniin. Ahvenanmaan kihla
kunta erotettiin 13 päivänä kesäkuuta 1918 anne
tulla asetuksella erilliseksi lääniksi. 

Toukokuun 6 päivänä 1920 annetulla lailla 
Ahvenanmaan itsehallinnosta (124/20) Ahvenan
maan lääni muutettiin itsehallinnolliseksi Ahve
nanmaan maakunnaksi ja jätettiin normaalin 
lääninjaon ulkopuolelle. Laissa todettiin, että 
Ahvenanmaan maakunta käsittää "nykyisen Ah
venanmaan läänin''. Maakunnan raja itään päin 
oli näin ollen sama kuin aikaisempi läänin- ja 
kihlakunnanraja. 

Lännessä raja seurasi 17 päivänä syyskuuta 
1809 tehdyssä Haminan rauhansopimuksessa ja 
20 päivänä marraskuuta 1810 päivätyssä rajan
käyntisopimuksessa sovittua valtakunnanrajaa 
Ahvenanmerellä. 

Vuonna 1888 tapahtuneen vuoden 1810 rajan
käyntiä koskevan täsmennyksen yhteydessä mää-
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riteltiin Ahvenanmeren demarkaatiolinja tarkem
min. Täsmennyksen ja topografisen selostuksen 
mukaan rajalinja kulki Märketin luodon keskipis
teen kautta. Mainituissa Venäjän ja Ruotsin väli
sissä sopimuksissa ei ollut tarkempia määräyksiä 
Märketillä olevasta rajasta. 

Vuonna 1885 Venäjä rakensi luodon länsipuo
lelle majakan, joka vuonna 1917 siirtyi Suomen 
valtiolle ja joka on merenkulkuhallituksen hallin
non alainen. 

1.2. Voimassa oleva lainsäädäntö 

Voimassa olevan Ahvenanmaan itsehallintolain 
(1 §:n 2 momentti) mukaan Ahvenanmaan maa
kunnan alueena on Ahvenanmaan lääni, sellaise
na kuin se oli 7 päivänä toukokuuta 1920, jolloin 
laki Ahvenanmaan itsehallinnosta tuli voimaan. 
Maakunnan raja seuraa näin ollen edellä selostet
tua rajaa. Edellä mainittuja Venäjän ja Ruotsin 
välisiä sopimuksia on yleisesti tulkittu niin, että 
Märketillä oleva raja muodostuu viivasta, joka 
jakaa sen keskipisteen kautta kahteen osaan. 

Ahvenanmaan itsehallintolain 25 §:n nojalla 
valtion kiinteästä omaisuudesta ja rakennuksista 
Ahvenanmaan maakunnassa (47/54) annetun 
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asetuksen mukaan Märketin majakka kuuluu 
Suomen valtiolle, kun taas luodon itäinen puoli 
kuuluu maakunnalle. 

1.3. Muutoksen syyt 

Suomen ja Ruotsin välistä valtakunnanrajaa 
koskevassa, vuosina 1981-82 suoritetussa rajan
käynnissä, joka allekirjoitettiin Helsingissä 1 päi
vänä marraskuuta 1982, on Ahvenanmerellä si
jaitsevalla Märketin luodolla kulkeva valtakun
nanraja todettu ja määritelty niin, että se seuraa 
luodon keskipisteen kautta kulkevaa murtoviivaa, 
jolloin majakkaa ympäröivä alue tulee kuulu
maan Suomelle, samalla kun vastaavan suurui
nen (noin 0,39 ha) alue luodon itäosasta siirtyy 
Ruotsille. 

Eduskunta on 12 päivän kesäkuuta 1984 anta
nut suostumuksensa rajantarkistukseen. Tarkoi
tuksena on vahvistaa rajantarkistuksen hyväksy
minen Suomen ja Ruotsin välillä tapahtuvalla 
noottien vaihdolla, sitten kun myös Ruotsin 
eduskunta on antanut suostumuksensa rajan
käyntiin. 

Rajankäynnissä on tarkistettu myös Ahvenan
maan maakunnan raja, joka nyt kysymyksessä 
olevilta osin on sama kuin valtakunnanraja. Kos
ka maakunnan alue on määritelty Ahvenanmaan 
itsehallintolaissa, on myös rajankäynnin yhtey
dessä maakunnan alueeseen vaikuttava tarkistus 
otettava huomioon itsehallintolaissa. Esityksessä 
ehdotetaan tämän vuoksi, että Ahvenanmaan 
itsehallintolain 1 §:n 2 momentti muutetaan 
niin, että säännökseen, joka koskee maakunnan 
aluetta, lisätään sivulause, "kuitenkin niin, että 
maakunnan rajan määräytymisessä Ahvenanme
rellä on noudatettava, mitä Suomen ja Ruotsin 

välillä 1 päivänä marraskuuta 1982 allekirjoite
tussa rajantarkistuksessa on sovittu''. 

Ehdotetulla muutoksella ei ole organisatorisia 
eikä välittömiä taloudellisia vaikutuksia. 

2. Voimaantulo 

Ehdotettu muutos liittyy Suomen ja Ruotsin 
väliseen rajantarkistukseen, johon molempien 
maiden eduskuntien tulee suostua, jonka jälkeen 
molemminpuolinen hyväksyminen vahvistetaan 
noottien vaihdolla. Tämän vuoksi ehdotetaan, 
että itsehallintolain muutoksen voimaantulosta 
säädetään erillisellä asetuksella. Näin voidaan 
varmistaa, että rajantarkistus ja lainmuutos tule
vat samanaikaisesti voimaan. 

3. Säätämisjärjestys 

Lakiehdotus koskee Ahvenanmaan itsehallinto
lain muuttamista. Sanotun lain 44 §:n mukaan 
lain säännöksiä ei voida muuttaa, selittää tai 
kumota eikä poikkeuksia niistä tehdä muutoin 
kuin maakuntapäivien suostumuksella ja siinä 
järjestyksessä, kuin perustuslaista on säädetty. 
Tämän vuoksi on lakiehdotus käsiteltävä valtio
päiväjärjestyksen 67 § :ssä säädetyllä tavalla. 

Koska muutosehdotus koskee maakunnan ase
man lainsäädännöllisiä perusteita (konstitution), 
on suostumus annettava 2 päivänä helmikuuta 
1972 annetun Ahvenanmaan maakunnan maa
kuntapäiväjärjestyksen 55 §:n mukaan vähintään 
kahdella kolmasosalla annetuista äänistä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
Ahvenanmaan itsehallintolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella 28 päivänä joulukuuta 1951 annetun 
Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Ahvenanmaan maakunnan alueena on Ahve
nanmaan lääni, sellaisena kuin se oli 7 päivänä 
toukokuuta 1920, jolloin laki Ahvenanmaan itse
hallinnosta tuli voimaan, kuitenkin niin, että 
maakunnan rajan määräytymisessä Ahvenanme-

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 1984 

rellä on noudatettava, mitä Suomen ja Ruotsin 
välillä 1 päivänä marraskuuta 1982 allekirjoite
tussa rajantarkistuksessa on sovittu. 

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettä
vänä ajankohtana. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Oikeusministeri Chn:Stoffer Taxell 
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Liite 

Laki 
Ahvenanmaan itsehallintolain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä tavalla, 
muutetaan Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella 28 päivänä joulukuuta 1951 annetun 
Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) 1 §:n 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

1 § 

Ahvenanmaan maakunnan alueena on Ahve
nanmaan lääni, sellaisena kuin se oli 7 päivänä 
toukokuuta 1920, jolloin laki Ahvenanmaan itse
hallinnosta tuli voimaan. 

Ehdotus 

1 § 

Ahvenanmaan maakunnan alueena on Ahve
nanmaan lääni, sellaisena kuin se oli 7 päivänä 
toukokuuta 1920, jolloin laki Ahvenanmaan itse
hallinnosta tuli voimaan, kuitenkin niin, että 
maakunnan rajan määräytymisessä Ahvenanme
reltä on noudatettava, mitä Suomen ja Ruotsin 
vä!tllä 1 päivänä marraskuuta 1982 allekirjoite
tussa rajantarkistuksessa on sovittu. 

Tämä laki tulee voimaan asetukset/a säädettä
vänä ajankohtana. 


