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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan
itsehallintolain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Ah-
venanmaan itsehallintolakia. Tärkeimmät
muutosehdotukset koskevat Ahvenanmaan
maakunnan osallistumista Euroopan unionis-
sa tehtävien päätösten valmisteluprosessiin
kansallisella tasolla ja EU:n piirissä.

Ehdotuksen mukaan säännöksiä maakun-
nan osallistumisesta Euroopan unionia kos-
kevaan päätöksentekoon täsmennettäisiin
Suomen EU-jäsenyyden aikana saatujen ko-
kemusten perusteella. Ehdotusten tarkoituk-
sena on maakunnan vaikutusvallan turvaami-
nen asioissa, jotka itsehallintolain mukaan
kuuluvat maakunnan toimivaltaan. Lakiehdo-
tuksessa korostetaan myös valtakunnan ja
maakunnan viranomaisten velvollisuutta neu-
votella keskenään siten, että Suomi mahdolli-
suuksien mukaan voisi esittää yhteisen kan-
nan. Tilanteissa, joissa maakunnan ja valta-
kunnan kantoja ei voida sovittaa yhteen,
Suomen olisi maakunnan pyynnöstä EU:n
piirissä tapahtuvassa valmistelussa tiedotet-
tava myös maakunnan kannasta.

Myös EU:ssa tehtyjä päätöksiä täytäntöön-
pantaessa valtakunnan ja maakunnan olisi
neuvoteltava keskenään esimerkiksi tilanteis-
sa, joissa valtakunnassa ja maakunnassa teh-
tävät päätökset ovat toisistaan riippuvaiset tai
voivat vaikuttaa toisiinsa.

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus mahdol-
lisuudesta poikkeuksellisesti saattaa niin sa-
notut budjettilait voimaan heti maakuntapäi-
vien hyväksyttyä ne.

Esitys sisältää myös muutoksia, joiden tar-
koitus on saattaa itsehallintolaki lakiteknises-
ti yhteensopivaksi perustuslain ja muun uu-
den lainsäädännön kanssa.

Ruotsinkielinen nimitys ”Ålands lands-
kapsstyrelse” ehdotetaan muutettavaksi muo-
toon ”Ålands landskapsregering”, koska
maakuntien liitot ovat ottaneet käyttöön ni-
mityksen ”landskapsstyrelse”. Suomenkieli-
nen nimitys olisi ”maakunnan hallitus”.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi-
maan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun
se on hyväksytty ja vahvistettu.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

Voimassa oleva Ahvenanmaan itsehallinto-
laki (1144/1991) tuli voimaan 1 päivänä
tammikuuta 1993. Lakia on sittemmin muu-
tettu kolme kertaa. Ensimmäinen muutos
vuodelta 1994 johtui Suomen liittymisestä
Euroopan unioniin. Tuolloin lakiin lisättiin
muun muassa säännökset Ahvenanmaan
maakunnan osallistumisesta EU-asioiden
valmisteluun.

Toisella muutoksella vuodelta 1996 tehtiin
mahdolliseksi niin sanotun nettobudjetoinnin
soveltamisen maakunnassa. Samalla tarkis-
tettiin valtakunnan ja maakunnan välistä toi-
mivallanjakoa eläkkeitä ja oppisopimusta
koskevissa asioissa.

Kolmas muutos vuodelta 2000 tehtiin itse-
hallintolain saattamiseksi yhteensopivaksi
Suomen uuden perustuslain kanssa, joka tuli
voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000. Muu-
tokset koskivat säännöksiä presidentin pää-
töksenteosta maakunnan itsehallintoa koske-
vissa asioissa, kansainvälisten sopimusten
hyväksymismenettelystä, itsehallintolain
muuttamisesta ja selittämisestä sekä
perustuslain selittämisestä.

Nykyinen itsehallintolaki on pääosin toi-
minut hyvin. Myös ne päätöksentekoa EU-
asioissa koskevat säännökset, jotka tulivat
voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995, ovat
osoittautuneet melko onnistuneiksi. Maakun-
nan asema päätöksentekoprosessissa ei kui-
tenkaan ole kaikilta osin selkeä, ja maakun-
nan edustajat ovat eri yhteyksissä tuoneet
esille, että maakunnalla ei ole riittäviä mah-
dollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon asi-
oissa, jotka itsehallintolain mukaan kuuluvat
maakunnan toimivaltaan. Maakunta on myös
kiinnittänyt huomiota toimivallan jakautu-
mista hallintoasioissa koskeviin ongelmiin
asioissa, joissa on kysymys EU-tasolla tehty-
jen päätösten kansallisesta täytäntöönpanos-
ta. Itsehallintolain mukaista toimivaltaa tulisi

turvata niissäkin tapauksissa, joissa jäsenval-
tiossa saa olla ainoastaan yksi täytäntöön-
panosta huolehtiva hallintoviranomainen.

Uuden perustuslain voimaantulon yhtey-
dessä itsehallintolakia muutettiin vain siltä
osin kuin muutokset olivat aivan välttämät-
tömiä. Muut perustuslaista johtuvat muutos-
tarpeet saivat odottaa. Nyt kun uusi perustus-
laki on ollut voimassa, eräitä itsehallintolain
säännöksiä on syytä muuttaa siten, että itse-
hallintolaissa käytetyt ilmaisut yleensä vas-
taisivat perustuslaissa käytettyjä. Myös eräitä
maakuntalakien ja maakunta-asetusten anta-
mista koskevia perustavaa laatua olevia
säännöksiä on syytä tarkistaa.

Edellä mainittujen seikkojen lisäksi esille
on noussut tarpeita eri syistä muuttaa itsehal-
lintolain yksittäisiä säännöksiä.

2. Muutosehdotukset ja lakiehdo-
tuksen valmiste lussa esi l lä ol lei-
ta kysymyksiä

2.1. Nimitys ”Ahvenanmaan maakunta-
hallitus”

Itsehallintolain 3 §:n 2 momentin mukaan
maakunnan yleinen johto ja hallinto kuuluvat
Ahvenanmaan maakuntahallitukselle ja sen
alaisille viranomaisille. Maakuntahallitus
hoitaa maakunnassa monia sellaisia tehtäviä,
jotka Suomessa muutoin kuuluvat valtioneu-
vostolle.

Nimitys maakuntahallitus on nyttemmin
otettu maakuntien liitoissa käyttöön niiden
hallintoelinten nimenä. Tämä on aiheuttanut
sekaannusta ja väärinkäsityksiä. Ahvenan-
maan maakuntahallitusta on luultu jonkin
maakunnan liiton hallintoelimeksi. Tästä
syystä on syntynyt tarve ottaa käyttöön uusi
nimitys. Ehdotuksen mukaan uusi nimitys
olisi ruotsiksi ”Ålands landskapsregering”.
Jotta sitä ei sekoitettaisi Suomen hallituk-
seen, käytettäisiin yhteen kirjoitettua muotoa
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”landskapsregering”.
Sanalle ”landskapsregering” ei liene vasti-

neita ruotsin kielessä. Ruotsissa ei ole itse-
hallinnollisia elimiä, jotka vastaisivat Ahve-
nanmaan maakuntahallitusta. Saksassa osa-
valtioiden hallituksista käytetään nimitystä
”Landesregierung”. Kielellisesti voisi siten
olla perusteltua luoda ruotsin kieleen uusi
nimitys, joka kuvaisi maakunnan hallituksen
tehtäviä ja jota ei sekoitettaisi maakuntien
liittojen toimielimiin. Suomenkielinen nimi-
tys olisi ”maakunnan hallitus”.

Itsehallintolakiin ei sisälly säännöksiä siitä,
mitä virallista nimikettä maakuntahallituksen
jäsenistä tulisi käyttää. Maakuntahallituksen
nimen muuttaminen maakunnan hallitukseksi
ei merkitse sitä, että jäseniä virallisesti kut-
suttaisiin ministereiksi, koska tämä nimike
on perustuslain 60 §:ssä varattu valtioneu-
voston jäsenille.

2.2. Maakuntalakien säätäminen ja maa-
kunta-asetusten antaminen

Maakuntalain voimaantulo ja julkaiseminen

Itsehallintolaissa ei ole säännöstä maakun-
talakien julkaisemista. Lakiin ehdotetaan sen
vuoksi otettavaksi säännös, jonka mukaan
maakuntalaki ei voisi tulla voimaan ennen
kuin se on julkaistu. Säännös vastaa Ahve-
nanmaan säädöskokoelmasta annetun maa-
kuntalain (ÅFS 112/1993) ja perustuslain
säännöksiä. Maakuntalakien osalta itsehallin-
tolakia on pidettävä tämän luonteeltaan pe-
rustuslaillisen sääntelyn oikeana säädöstaso-
na.

Tarve saattaa eräät maakuntalait voimaan kii-
reellisessä järjestyksessä

Maakunnassa on toivottu ja pidetty tärkeä-
nä sitä, että eräät maakuntalait voitaisiin saat-
taa voimaan jo ennen kuin presidentti on teh-
nyt päätöksensä veto-oikeuden käyttämisestä.
Tämä tarve nopeuttaa maakuntalakien voi-
maantuloa koskee lähinnä niin kutsuttuja
budjettilakeja, mutta maakuntahallitus on pi-
tänyt tärkeänä, että tarpeen vaatiessa myös

yhteisön oikeuden täytäntöönpanemiseksi
säädettävät maakuntalait sekä niin sanotut
blankettilait eli lait, joilla maakunta saattaa
valtakunnan lain voimaan maakunnassa, voi-
sivat tulla voimaan heti niiden hyväksymisen
jälkeen.

Esityksen valmistelun yhteydessä mahdol-
lisena ratkaisuna harkittiin mahdollisuutta
luopua kokonaan maakuntalakien ennakko-
valvonnasta. Ennakkovalvonnasta luopumi-
nen johtaisi kuitenkin siihen, että tuomiois-
tuinten olisi tutkittava, vastaavatko maakun-
talait itsehallintolakia eli onko maakuntapäi-
vät pysynyt itsehallintolain mukaisen lain-
säädäntövaltansa puitteissa. Tämä saattaisi
vuorostaan johtaa oikeudelliseen epävarmuu-
teen — ei voisi luottaa siihen, että maakunta-
lakia todella tultaisiin soveltamaan. Maakun-
talakien asema saattaisi kärsiä tästä. Esityk-
sen valmistelun yhteydessä päädyttiin sen
vuoksi siihen, että ennakkovalvonta tulisi säi-
lyttää. Siten tuomioistuimet ja muut viran-
omaiset eivät voi asettaa maakuntalain vel-
voittavuutta kyseenalaiseksi muuten kuin pe-
rustuslain 106 §:ssä tarkoitetun lakien perus-
tuslainmukaisuuden valvonnan yhteydessä.
Perustuslain 106 §:n säännös perustuslain
etusijasta koskee myös valtakunnan lakeja.

Maakuntalakien voimaantuloa voitaisiin
nopeuttaa myös erilaisin käytännön toimin.
Maakunnan lainvalmistelu tulisi mahdolli-
suuksien mukaan sovittaa yhteen maakunta-
päivien istuntoaikataulujen kanssa, lausunto-
ja voitaisiin pyytää valmistelun aikaisem-
massa vaiheessa ja julkaisemista Ahvenan-
maan säädöskokoelmassa voitaisiin nopeut-
taa. Maakuntahallitus voi nykyisinkin pyytää
valtakunnan viranomaisilta neuvoja ja ohjeita
EY-oikeudellisissa asioissa. Maakuntahalli-
tus voi siten pyytää myös asianomaisilta mi-
nisteriöiltä EY-oikeuden tulkintaa koskevia
lausuntoja, vaikka nämä lausunnot eivät tie-
tenkään ole sitovia. Jos lausuntoa pyydettäi-
siin lainvalmistelun aikaisemmassa vaihees-
sa, voimaantuloakin voitaisiin nopeuttaa.

Nykyisestä lainsäädäntövalvonnasta aiheu-
tuu kuitenkin eräissä tapauksissa niin suuria
ongelmia, että järjestelmää olisi syytä muut-
taa siten, että maakuntalaki voitaisiin poik-
keustapauksessa saattaa voimaan heti.

Maakunnan tulevan vuoden talousarvio
laaditaan syksyllä ja talousarvioehdotus an-
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netaan maakuntapäiville marraskuun alussa.
Maakuntapäivät saa talousarvion käsittelyn
päätökseen joulukuun lopussa. Usein niin
kutsutut budjettilakiehdotukset, eli ehdotuk-
set, jotka liittyvät budjetissa oleviin määrära-
hoihin, annetaan samanaikaisesti talousarvio-
ehdotuksen kanssa. Näitä budjettilakeja tulisi
yleensä soveltaa 1 päivästä tammikuuta läh-
tien. Koska talousarvio hyväksytään joulu-
kuun lopulla ja budjettilait ovat riippuvaisia
talousarvion lopullisesta sisällöstä, lainsää-
däntövalvonta johtaa siihen, että budjettilait
tulevat voimaan vasta myöhemmin keväällä.
Niitä sovelletaan kuitenkin siirtymäsäännös-
ten nojalla 1 päivästä tammikuuta lähtien si-
ten, että toimet, jotka olisi pitänyt suorittaa
lain voimaantuloa edeltävänä aikana, suorite-
taan jälkikäteen lain tultua voimaan. Järjes-
telmästä johtuen maakuntalain säätämistä ei
myöskään aina pidetä mahdollisena keinona,
vaan yritetään ryhtyä muihin toimenpiteisiin
ongelman välttämiseksi.

Edellä mainituista syistä ehdotetaan, että
poikkeustapauksissa maakuntalaki olisi mah-
dollista saattaa voimaan jo ennen kuin presi-
dentti on tehnyt päätöksen veto-oikeuden
käyttämisestä. Jos presidentti myöhemmin
päättäisi käyttää veto-oikeutta kokonaan tai
osittain, maakuntalaki lakkaisi olemasta voi-
massa ja tätä koskeva ilmoitus otettaisiin
Ahvenanmaan säädöskokoelmaan. Tämä ei
kuitenkaan merkitsisi sitä, että väliin jäävän
ajan oikeusvaikutukset peruuntuisivat. Jos
esimerkiksi olisi myönnetty sosiaalisia etuuk-
sia, vastaanottaja saisi pitää ne, eikä maa-
kunnalla olisi oikeutta vaatia niitä takaisin.

Lainsäädäntövalvonta

Voimassa olevan itsehallintolain 19 §:n
2 momentin mukaan tasavallan presidentti
voi, kun korkeimman oikeuden lausunto on
hankittu, määrätä maakuntalain raukeamaan,
jos hän katsoo maakuntapäivien ylittäneen
lainsäädäntövaltansa tai maakuntalain koske-
van valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvalli-
suutta. Itsehallintolaista ei selvästi käy ilmi,
koskeeko lainsäädäntövalvonta myös niitä
tapauksia, joissa maakuntalain katsotaan ole-
van ristiriidassa kansainvälisen sopimuksen
määräyksen kanssa. Korkein oikeus on kui-

tenkin todennut, että kansainvälisten sopi-
musten määräykset, jotka koskevat maakun-
tapäivien toimivaltaan itsehallintolain mu-
kaan kuuluvia asioita, rajoittavat maakunnan
tosiallista toimivaltaa, jos maakuntapäivät on
antanut suostumuksensa siihen, että sopi-
musmääräykset tulevat voimaan maakunnas-
sa. Koska valtakunta kansainvälisen oikeu-
den mukaan vastaa siitä, että sopimusta nou-
datetaan myös maakunnassa, ja itsehallinto-
lain mukaan myös muuten määrää suhteista
ulkovaltoihin, sopimusvelvoitetta ei kor-
keimman oikeuden mukaan saa rikkoa maa-
kuntalain hyväksymisellä. Korkein oikeus on
siten todennut, että maakuntapäivien voidaan
katsoa ylittäneen toimivaltansa, jos maakun-
tapäivät ryhtyy sellaisiin lainsäädäntötoimiin,
jotka ovat maakunnassa voimaan saatetun
kansainvälisen sopimuksen vastaisia. Kor-
keimman oikeuden mukaan on siis vallitse-
van oikeustilan mukaista, että tasavallan pre-
sidentin tällaisissa tapauksissa tulee käyttää
veto-oikeutta.

EU:n oikeusjärjestelmä perustuu siihen, et-
tä jäsenvaltiot panevat direktiivit täytäntöön
sekä huolehtivat siitä, että kansallinen lain-
säädäntö vastaa EY:n perussopimusten ja
asetusten vaatimuksia. Ahvenanmaan maa-
kunnassa kansallinen lainsäädäntövalta on
jaettu maakunnan ja valtakunnan välillä siten
kuin itsehallintolaissa säädetään. Maakunnan
tulee siten osaltaan huolehtia siitä, että yhtei-
sön oikeus pannaan täytäntöön asianmukai-
sella tavalla.

Korkein oikeus on lausuntokäytännössään
katsonut, että tasavallan presidentin tulisi
käyttää veto-oikeuttaan, jos maakuntalain to-
detaan olevan ristiriidassa yhteisön oikeuden
kanssa esimerkiksi siten, että direktiivi on
pantu täytäntöön virheellisesti. Veto-oikeutta
ei sitä vastoin voida käyttää sillä perusteella,
että maakuntalaista puuttuu direktiivin täy-
täntöönpanoa varten tarvittavia säännöksiä.

Tätä esitystä valmisteltaessa valmisteltiin
myös ehdotukset presidentin veto-oikeuden
perusteita koskevien säännösten muuttami-
seksi siltä osin kuin on kysymys maakuntala-
kien suhteesta kansainvälisten sopimusten ja
EY:n säädösten asettamiin vaatimuksiin.
Maakuntahallitus on kuitenkin esittänyt, että
se ei tässä vaiheessa pidä toivottavana lain-
säädäntövalvontaa koskevien säännösten
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muuttamista valmistelussa kaavaillulla taval-
la.

Maakunta-asetukset

Uudella perustuslailla asetuksenantovaltaa
koskevan sääntelyn perusteet on muutettu
kokonaisuudessaan. Tarkennettujen vaati-
musten mukaan asetuksen antamiseksi on ol-
tava yksilöity valtuutus. Asetuksenantovaltaa
rajoittaa lisäksi perustuslain säännös, jonka
mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuk-
sien ja velvollisuuksien perusteista sekä asi-
oista, jotka perustuslain mukaan muuten kuu-
luvat lain alaan.

Esityksessä ehdotetaan, että itsehallintolain
maakunta-asetuksia koskeva säännös muute-
taan perustuslain periaatteita vastaavaksi.
Ehdotuksella korostetaan, ettei maakunta-
asetuksella saa säätää sellaisista asioista, jot-
ka kuuluvat maakuntapäivien toimivaltaan.
Itsehallintolakia on pidettävä tällaisten ky-
symysten sääntelyn oikeana säädöstasona.

2.3. Euroopan unionin asiat

Maakunnan osallistuminen päätöksentekoon

Kun Suomi liittyi Euroopan unionin jäse-
neksi ja Ahvenanmaan maakuntapäivät antoi
suostumuksensa siihen, että EY:n perusso-
pimuksia, siltä osin kuin ne koskevat itsehal-
lintolain mukaan maakunnan toimivaltaan
kuuluvia asioita, sovelletaan myös maakun-
nassa, tämä merkitsi siirtymistä osittain yli-
kansalliseen päätöksentekoon muun muassa
siten, että lainsäädäntövaltaa eräiltä osin siir-
rettiin EU:n toimielimille.

EU:n rakenteesta johtuen EU:n päättävissä
elimissä, Euroopan parlamenttia lukuun ot-
tamatta, jäsenvaltioita edustavat yleensä jä-
senvaltioiden hallitusten edustajat. Lisäksi
EU kommunikoi yleensä ainoastaan hallitus-
ten kanssa. Näistä syistä Suomen liittyessä
EU:n jäseneksi oli tarpeellista ratkaista, mi-
ten Ahvenanmaan maakunta voisi osallistua
päätöksentekomenettelyyn.

Tuolloin päädyttiin siihen, että maakunnal-
le tiedotetaan EU:ssa vireillä olevista asioista
ja että maakunnalla on oikeus osallistua asian
käsittelyyn, kun valtioneuvostossa valmistel-
laan Suomen EU-asioita koskevia kannanot-

toja. Maakunnalla on siten edustajansa val-
tioneuvoston EU-asioiden valmistelujaostois-
sa ja EU-asioiden komiteassa ja maaneuvok-
sella on myös oikeus osallistua EU-minis-
terivaliokuntaan, kun Ahvenanmaalle tärkeitä
kysymyksiä käsitellään.

Käytännössä säännökset ovat toimineet
melko hyvin ja monet esiin tulleista ongel-
mista on ratkaistu käytännön toimenpitein.
On kuitenkin ollut epäselvää, missä määrin
valtakunnan viranomaisten tulisi ottaa maa-
kunnan näkökantoja huomioon ja miten pi-
täisi menetellä, kun maakunnan ja valtakun-
nan edut menevät ristiin. Tämän johdosta it-
sehallintolakia olisi tarpeellista täydentää
valmistelumenettelyä koskevilla aikaisempaa
yksityiskohtaisemmilla säännöksillä.

Ehdotuksen mukaan 9 a luku muutettaisiin
kokonaisuudessaan. Tarkoitus on parantaa
maakunnan mahdollisuuksia osallistua
EU:ssa tehtäviä päätöksiä koskevien kansal-
listen kannanottojen valmisteluun. Samalla
ehdotetaan lakiteknisiä parannuksia, joiden
tavoitteena on tarkempi ero toisaalta uusien
päätösten valmistelun ja toisaalta EU:ssa jo
tehtyjen päätösten täytäntöönpanon välillä.

Ehdotuksen johtavana periaatteena on, että
maakunnan vaikutusvaltaa itsehallintolain
mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvissa
asioissa vahvistetaan. Valtioneuvoston tulisi
EU-asioita koskevia Suomen kannanottoja
muodostettaessa mahdollisuuksien mukaan
varmistaa, että maakunnan näkökannat ote-
taan huomioon. Ensisijaisesti kansallisessa
valmistelussa maakunnan ja valtakunnan
kannat tulisi pyrkiä sovittamaan yhteen. Jos
kantojen yhteensovittaminen ei ole mahdol-
lista, Suomen edustajien tulisi maakunnan
pyynnöstä tiedottaa myös maakunnan kan-
nasta kun Suomen kannanottoja esitetään Eu-
roopan unionin toimielimissä.

Valmisteltaessa sellaisia EU:n tasolla teh-
täviä päätöksiä, jotka koskevat EY:n yhteisen
politiikan soveltamista Ahvenanmaalla, maa-
kunnan hallitus muodostaisi Suomen kan-
nanoton sisällön, jos asia itsehallintolain mu-
kaan kuuluisi maakunnan toimivaltaan. Tämä
vastaa itsehallintolain nykyistä säännöstä. Ti-
lanteessa, jossa EU:n tasolla tehtävä päätös
koskee sekä maakuntaa että valtakuntaa,
Suomen kannanottoa olisi soviteltava siten,
että sekä maakunnan että valtakunnan kannat
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tulisivat huomioon otetuiksi. Jos valtakunnan
ja maakunnan edut menisivät ristiin eikä niitä
voitaisi valvoa kumpaakin erikseen, olisi nä-
kökannat sovitettava yhteen ennen kuin lo-
pullinen kannanotto muodostetaan.

Itsehallintolakiin ei sisälly säännöksiä
maakuntahallituksen mahdollisuuksista osal-
listua valmisteluun EU:n toimielinten piiris-
sä. Jo nykyisen 59 b §:n perusteluissa viita-
taan kuitenkin siihen, että olisi luontevaa, et-
tä maakunta osallistuisi Suomen valtuuskun-
taan EU:ssa silloin kun käsitellään maakun-
nan valmistelemia Suomen kannanottoja,
jotka koskevat Euroopan yhteisön yhteisen
politiikan soveltamista maakunnassa. Tähän
esitykseen sisältyy ehdotus, jolla vahviste-
taan sitä käytäntöä, jonka mukaan maakun-
nan edustajat ovat voineet osallistua neuvos-
ton työryhmiin ja niin kutsuttuihin komitolo-
giakomiteoihin. Ehdotettu säännös ei kuiten-
kaan rajoittuisi koskemaan ainoastaan yhtei-
sön yhteisen politiikan soveltamiseen maa-
kunnassa liittyviä kysymyksiä.

Esitykseen sisältyy myös säännös siitä, mi-
ten kannanottoja olisi valmisteltava sopi-
musrikkomusasioissa, jos sopimusrikkomuk-
sen väitetään johtuneen maakunnan toimin-
nasta tai laiminlyönnistä. Säännöksen mu-
kaan maakunnan hallitus valmistelisi Suo-
men kannanotot yhdessä valtakunnan viran-
omaisten kanssa. Yhteisellä valmistelulla py-
ritään kahteen tavoitteeseen: toisaalta valta-
kunnan olisi otettava huomioon, että
maakunta itse kantaa vastuun EU-päätösten
täytäntöönpanosta Ahvenanmaalla ja että
maakunnan siten tulisi myös saada muotoilla
toimenpiteittensä tai laiminlyöntiensä
puolustuspuheenvuoro, toisaalta on
valtakunnan edun mukaista, että Suomi
jäsenvaltiona esiintyy johdonmukaisesti
oikeudellisessa argumentoinnissaan EU:ssa.

Maakunnan vastuu yhteisön oikeuden täytän-
töönpanosta

Itsehallintolain lähtökohtana on, että Eu-
roopan unionin jäsenyys ei vaikuta maakun-
nan ja valtakunnan väliseen toimivallan ja-
koon. Ehdotetussa 59 b §:n 1 momentissa
tämä jako todetaan nimenomaisesti. Siten
maakunta huolehtii yhteisön oikeuden ja

EY:n yhteisten politiikkojen täytäntöön-
panosta maakunnassa siltä osin kuin täytän-
töönpano edellyttää maakunnan toimivaltaan
kuuluvia toimenpiteitä.

Maakunnan ja valtakunnan välisen toimi-
vallanjaon luonnollisena seurauksena on, että
maakunnan ja valtakunnan toimivallan jako
myös osoittaa niiden välisen vastuunjaon.

Yhteisön oikeuden puutteellinen tai vir-
heellinen täytäntöönpano kuten myös esi-
merkiksi laiminlyönnit ja virheet hallintoasi-
oissa tai yhteisön varojen valvonnassa voivat
johtaa erilaisiin vastuutilanteisiin. Yleisim-
mät ovat seuraavat kolme tilannetta:

1. EY:n perustamissopimuksen 228 artik-
lan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi mää-
rätä jäsenvaltion suorittamaan kiinteämääräi-
sen hyvityksen tai uhkasakon, jos jäsenvaltio
ei ole noudattanut tuomioistuimen aikaisem-
min (226 artiklan mukaisessa menettelyssä)
antamaa tuomiota, jossa jäsenvaltion on to-
dettu rikkoneen velvollisuuksiaan jäsenval-
tiona. Yhteisöjen tuomioistuin on tuomios-
saan saattanut esimerkiksi todeta Suomen jät-
täneen velvollisuutensa täyttämättä, koska
tiettyä direktiiviä ei ole pantu asianmukaisel-
la tavalla täytäntöön maakunnassa. Direktii-
vin täytäntöönpano edellyttäisi esimerkiksi
maakuntalain säätämistä, mutta maakunnan
lainsäätäjä ei EY:n tuomioistuimen langetta-
van tuomion jälkeenkään ole päättänyt tarvit-
tavasta lainsäädännöstä. Tällaisessa tilantees-
sa tuomioistuin määräisi Suomen suoritta-
maan kiinteämääräisen hyvityksen tai uhka-
sakon.

Voimassa olevan vahingonkorvausoikeu-
dellisen lainsäädännön ja periaatteiden mu-
kaan on selvää, että maakunta tällaisessa ti-
lanteessa vastaisi valtakunnalle kiinteämää-
räisen hyvityksen tai uhkasakon maksamises-
ta. Koska kiinteämääräisen hyvityksen tai
uhkasakon määräämistä aina edeltää EY:n
tuomioistuimen tuomio, jossa jo on todettu
sopimusrikkomuksen tapahtuneen, tässä tar-
koitettu vastuutilanne ei voi tulla yllätyksenä
maakunnan viranomaisille. Vastuun synty-
minen edellyttää aina, että itsehallintoviran-
omaiset eivät EY:n tuomioistuimen tuomion
jälkeenkään ole toteuttaneet yhteisön oikeu-
den edellyttämiä toimenpiteitä. Siksi tällaista
vastuutilannetta voidaan käytännössä pitää
erittäin epätodennäköisenä ja maakunta voi
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itse estää sen syntymisen.
2. Vastuutilanteita voi syntyä myös yhtei-

sön varoja hallinnoitaessa. Jäsenvaltio voi
joutua maksamaan esimerkiksi maataloustu-
kea tai rakennerahaston varoja takaisin ko-
missiolle, jos varoja on käytetty ehtojen vas-
taisesti tai jos hallinto tai valvonta on ollut
puutteellista. Jos Suomi joutuu maksuvelvol-
liseksi maakunnan vastuualueeseen kuuluvi-
en seikkojen takia, maakunta vastaa varojen
takaisinmaksusta komissiolle, tai jos valta-
kunta on jo palauttanut varoja, maakunnan
osuuden korvaamisesta valtakunnalle. Tämä
on selvää myös ilman nimenomaista kansal-
lista sääntelyä.

3. Yhteisön oikeuden puutteellinen tai vir-
heellinen täytäntöönpano voi myös johtaa
velvollisuuteen korvata yksityiselle oikeus-
subjektille vahinko, joka on aiheutunut yhtei-
sön oikeuden noudattamatta jättämisestä.
Tällainen korvausvelvollisuus voi kansallisen
vahingonkorvausoikeuden ohella perustua
myös jäsenvaltioiden vahingonkorvausvas-
tuuta koskevaan yhteisöoikeudelliseen peri-
aatteeseen. Tämä yhteisöoikeudellinen oike-
usperiaate on kehittynyt EY:n tuomioistui-
men oikeuskäytännössä. Merkittäviä ratkai-
suja vahingonkorvausvastuun osalta ovat
muun muassa yhdistetyt asiat C—6/90 ja
C—9/90, Francovich ja Bonifaci, vuodelta
1991 sekä yhdistetyt asiat C—46/93 ja C—
48/93, Brasserie du Pêcheur ja Factortame
III, vuodelta 1996. Yhteisöoikeudellinen va-
hingonkorvausvastuu voi syntyä sekä pri-
maarioikeuden että johdetun oikeuden rik-
komisesta. Yhteisön oikeuden rikkominen si-
ten, että siitä syntyy vahingonkorvausvastuu,
voi tapahtua esimerkiksi säätämällä yhteisön
oikeuden vastainen kansallinen laki tai jättä-
mällä tällainen laki voimaan tai tekemällä
yhteisön oikeuden vastainen päätös hallinto-
asiassa. Myös direktiivin täytäntöönpanon
täydellinen laiminlyöminen kansallisessa
lainsäädännössä sekä virheellinen tai puut-
teellinen täytäntöönpano voivat johtaa vas-
tuun syntymiseen.

EY:n tuomioistuimen oikeuskäytännössä
edellytetään, että jäsenvaltio varmistaa yksi-
tyisille henkilöille aiheutetun vahingon kor-
vaamisen riippumatta siitä, mikä julkisen val-
lan yksikkö on rikkonut yhteisön oikeutta.
Asiasta C—302/97, Konle, vuodelta 1999

ilmenee, että yhteisön oikeudessa ei kuiten-
kaan velvoiteta jäsenvaltiota muuttamaan
alueellaan toimivien julkisoikeudellisten yk-
siköiden välistä toimivallan ja vastuun jakoa
[63] ja että liittovaltiomuotoisissa jäsenvalti-
oissa liittovaltion ei välttämättä ole taattava
vahinkojen korvaamista [64]. Yhteisön oike-
us ei siis edellytä, että valtakunnan tai Suo-
men hallituksen tulisi ensisijassa vastata yk-
sityisen vahingosta. Yleisten vahingonkor-
vausoikeudellisten periaatteiden mukaisesti
maakunnalla on toimivaltaansa kuuluvissa
asioissa vastuu myös tämän tyyppisen vahin-
gon korvaamisesta yksityiselle. Siten ei ole
välttämätöntä tarvetta antaa nimenomaisia
kansallisia säännöksiä maakunnan ja valta-
kunnan välisestä vastuunjaosta.

Tätä esitystä valmisteltaessa ehdotettiin
nimenomaiset säännökset maakunnan vas-
tuusta edellä kuvatuissa tilanteissa. Maakun-
tahallitus oli valmis hyväksymään ehdotetut
vastuusäännökset, lukuun ottamatta kiin-
teämääräistä hyvitystä ja uhkasakkoa koske-
vaa ehdotusta. Maakuntahallitus on ehdotta-
nut sääntelyä, jonka mukaan maakunnan vas-
tuu määräytyisi suhteessa sen kantokykyyn,
eli suhteessa maakunnan väestömäärään.
Koska Suomella ei ole valta ratkaista, miten
yhteisöjen tuomioistuin mahdollisesti arvioisi
vastuukysymystä ja kun hallituksen mielestä
maakunnalla on täysi vastuu sen mahdol-
lisesti aiheuttamista vahingoista, ehdotettuja
vastuusäännöksiä ei ole otettu mukaan tähän
esitykseen. Kiinteämääräistä hyvitystä ja uh-
kasakkoa koskeva kysymys on enemmän pe-
riaatteellinen kuin käytännöllinen, koska nii-
den tuomitseminen voidaan aina estää. Ky-
symys vastuusta yksityisten kärsimistä va-
hingoista on käytännössä tärkeämpi, mutta
oikeudellisesti on selvää, että valtakunta ja
maakunta vastaavat omasta toiminnastaan ja
omista laiminlyönneistään. Vahingonkorva-
uksen sovittelusta kohtuussyistä on aina ky-
symys harkinnasta yksittäistapauksissa.

Mahdollisuutta pyytää Ahvenanmaan val-
tuuskunnalta lausuntoa itsehallintolain 56 §:n
mukaisesti voidaan käyttää hyväksi myös
asioissa, joissa maakunta ja valtakunta eivät
pääse sopimukseen vastuunjaosta. Lausun-
non pyytäminen voi olla tarpeen erityisesti
tapauksissa, joissa vastuun syntyminen näyt-
tää johtuneen toimista tai laiminlyönneistä,
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jotka osittain kuuluvat maakunnan, osittain
valtakunnan toimivaltaan.

2.4. Kansainvälisten sopimusten voi-
maansaattamista koskeva säätämis-
järjestys

Itsehallintolain 59 §:n mukaan Suomen hy-
väksymä kansainvälisen sopimuksen määrä-
ys ei tule voimaan Ahvenanmaan maakun-
nassa, jos määräys kuuluu maakunnan toimi-
valtaan eikä maakuntapäivät anna suostu-
musta määräyksen voimaan tulemiselle maa-
kunnassa. Asia käsitellään tavallisessa sää-
tämisjärjestyksessä. Jos kansainvälisen sopi-
muksen määräys ei pelkästään kuulu maa-
kunnan toimivaltaan, vaan lisäksi on ristirii-
dassa itsehallintolain jonkun säännöksen
kanssa, sopimuksen voimaansaattamista kos-
keva lakiehdotus on käsiteltävä niin sanotus-
sa supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyk-
sessä ja maakuntapäivillä se on hyväksyttävä
määräenemmistöllä. Tämän vaatimuksen tar-
koituksena on, että itsehallintolaista ei voitai-
si tehdä poikkeuksia tavallisessa säätämisjär-
jestyksessä.

Käytännössä yleisin syy perustuslainsää-
tämisjärjestyksen tarpeeseen on, että sopimus
on ristiriidassa itsehallintolain kielisäännös-
ten kanssa. Lisääntyvän kansainvälisen kans-
sakäynnin myötä on yhä yleisempää, että vi-
ranomaiset toimivat englannin kielellä tai
muulla vieraalla kielellä. Koska tulisi voida
edellyttää, että maakunnan viranomaiset voi-
vat tarpeen vaatiessa näin tehdä ja kun ky-
symys ei ole puuttumisesta ruotsin kielen
asemaan Ahvenanmaalla, ehdotetaan, että
mainitunlaisia määräyksiä koskevat lakieh-
dotukset voitaisiin käsitellä eduskunnassa ta-
vallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Määrä-
enemmistön vaatimus maakuntapäivillä säi-
lyisi kuitenkin, jotta Ahvenanmaan kieliturva
pystytään takaamaan.

2.5. Valitustie hallintolainkäytössä

Hallintolainkäyttöä koskevat itsehallinto-
lain 25 ja 26 § eivät kaikilta osin vastaa hal-
lintolainkäyttölain (586/1996) periaatteita ja
hallintolainkäytön alan yleistä kehitystä. Täs-
sä esityksessä ehdotetaan pienehköjä tarkis-
tuksia.

Voimassa olevan itsehallintolain mukaan
maakuntahallituksen päätöksen laillisuudesta
saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Tällä perusteella myös maakuntahallituksen
eläkeasiassa tekemään päätökseen valitetaan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen, vaikka va-
kuutusoikeus on ylin muutoksenhakuaste
eläkeasioissa 1990-luvulla tehtyjen uudistus-
ten jälkeen. Nykyinen järjestelmä, jossa ylin
valitusviranomainen haettaessa muutosta
maakuntahallituksen eläkeasiassa tekemään
päätökseen on eri kuin muiden vastaavien vi-
ranomaisten osalta, ei ole tarkoituksenmu-
kainen. Tämän vuoksi ehdotetaan itsehallin-
tolain muuttamista siten, että myös maakun-
nan hallituksen eläkeasiassa tekemästä pää-
töksestä valitetaan vakuutusoikeuteen.

Itsehallintolain 32 §:n mukaan hallintoteh-
täviä voidaan siirtää valtakunnan viranomai-
selta maakunnan viranomaiselle. Tällaiset
siirrot voidaan tehdä ainoastaan sopimusase-
tuksella. Kun maakunnan viranomaisten pää-
töksistä valitetaan, valitustie määräytyy itse-
hallintolain 25 §:n mukaan. Maakuntahalli-
tuksen alaisen viranomaisen päätöksestä vali-
tetaan maakuntahallitukseen ja maakuntahal-
lituksen päätöksestä valitetaan korkeimpaan
hallinto-oikeuteen. Jos sopimusasetusta ei
olisi tehty, valtakunnan viranomaisen pää-
töksestä olisi pääsäännön mukaan valitettu
asianomaiseen hallinto-oikeuteen. Tehtävän
siirtäminen sopimusasetuksella maakunnan
viranomaisen hoidettavaksi merkitsee siten
sitä, että maakuntahallituksen lainkäyttöteh-
tävät lisääntyvät ja että korkein hallinto-
oikeus on ainoa oikeusaste näissä asioissa.
Oikeussuojajärjestelmän kannalta tätä ei voi-
da pitää suotavana. Toisaalta jo nykyisen it-
sehallintolain 26 §:n mukaan on mahdollista
maakuntalailla antaa Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuimelle tehtäviä, jotka sinänsä
25 §:n mukaan kuuluisivat maakuntahallituk-
selle tai suoraan korkeimmalle hallinto-oi-
keudelle. Esityksessä itsehallintolakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että maakunnan
viranomaisen sopimusasetuksen nojalla te-
kemästä päätöksestä valitetaan Ahvenan-
maan hallintotuomioistuimeen.

2.6. Muut muutosehdotukset

Esityksessä on myös eräitä muita muutos-
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ehdotuksia. Ne ovat luonteeltaan lähinnä la-
kiteknisiä muutoksia, jotka ehdotetaan tehtä-
väksi soveltamisen helpottamiseksi tai muus-
sa lainsäädännössä tehtyjen muutosten huo-
mioon ottamiseksi.

3. Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole välittömiä hallinnollisia
tai taloudellisia vaikutuksia, lukuun ottamatta
maakuntahallituksen nimen vaihdosta maa-
kuntahallinnolle aiheutuvia kustannuksia.
Hallintolainkäyttöä koskevien ehdotusten
seurauksena eräät valitusasiat siirtyvät maa-
kunnan hallitukselta Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuimelle. Määrä on kuitenkin oletet-
tavasti pieni. Esityksellä ei myöskään ole vä-
littömiä vaikutuksia ympäristöön tai kansa-
laisten oikeusasemaan.

EU-asioiden käsittelyä koskevien ehdotus-
ten tarkoituksena on maakunnan vaikutusval-
lan lisääminen eräissä tapauksissa sekä val-
takunnan viranomaisten ja maakunnan viran-
omaisten yhteistyön parantaminen.

Osallistuessaan kokouksiin EU-asioiden
kansallisessa valmistelussa ja EU:n toimieli-
missä maakuntahallitus vastaa itse kustan-
nuksistaan.

Mahdollisuus saattaa niin sanottu budjetti-
laki voimaan jo ennen kuin tasavallan presi-
dentti on tehnyt päätöksensä veto-oikeuden
käyttämisestä helpottaa maakuntalain käyt-
tämistä myös kiireellisissä tapauksissa. Kos-
ka käytettävissä on useita keinoja varmistaa,
että maakuntapäivät ei ylitä toimivaltaansa,
riski siitä, että maakuntalaki jälkikäteen mää-
rättäisiin raukeamaan, on hyvin pieni.

4. Asian valmiste lu

Oikeusministeriö asetti 17 päivänä joulu-
kuuta 1997 työryhmän selvittämään Ahve-
nanmaan itsehallintolain muutostarpeita.
Työryhmässä olivat edustettuina oikeusmi-
nisteriö, ulkoasiainministeriö, valtiovarain-
ministeriö, maa- ja metsätalousministeriö se-
kä Ahvenanmaan maakuntapäivät ja Ahve-
nanmaan maakuntahallitus. Työryhmän toi-
meksianto käsitti 13 kohtaa myöhemmin teh-
ty täydennys mukaan lukien. Tärkeimmät
kohdat koskivat maakunnan osallistumista
EU-asioiden valmisteluun ja käsittelyyn sekä

maakunnan vastuuta EU-asioissa, kansainvä-
listen sopimusten voimaantuloa maakunnassa
ja lainsäädäntövalvontaa. Työryhmän tuli
myös selvittää uudesta perustuslaista aiheu-
tuvat itsehallintolain muutostarpeet. Työ-
ryhmä jätti kesällä 1998 väliraportin, jossa
itsehallintolakiin ehdotettiin tehtäväksi uu-
desta perustuslaista johtuvia muutoksia.
Muutokset toteutettiin 28 päivänä tammikuu-
ta 2000 annetulla Ahvenanmaan itsehallinto-
lain muutoksella (75/2000).

Työryhmän mietinnöstä (oikeusministeriön
lainvalmisteluosaston julkaisu 3/1999) saa-
tiin lausunnot valtioneuvoston kanslialta ja
ministeriöiltä, tasavallan presidentin kanslial-
ta, oikeuskanslerinvirastolta, korkeimmalta
oikeudelta, vakuutusoikeudelta, Ahvenan-
maan maakuntahallitukselta, Ahvenanmaan
valtuuskunnalta sekä Ahvenanmaan läänin-
hallitukselta.

Useimmat lausunnonantajat pitivät itsehal-
lintolain tarkistamista tarpeellisena. Lausun-
nonantajilla oli toisistaan poikkeavia käsityk-
siä työryhmän niistä ehdotuksista ja säännös-
luonnoksista, jotka koskivat yhtäältä maa-
kunnan osallistumista EU-asioiden valmiste-
luun ja toisaalta maakunnan ja valtakunnan
välisen toimivallanjaon täsmentämistä panta-
essa yhteisön oikeutta täytäntöön. Toiset lau-
sunnonantajat kannattivat ehdotuksia ja piti-
vät niitä oikeustilaa selkeyttävinä, toiset piti-
vät uutta sääntelyä tarpeettomana.

Työryhmä ehdotti, että itsehallintolakiin
otettaisiin nimenomaisia säännöksiä maa-
kunnan ja valtakunnan välisestä vastuunjaos-
ta pantaessa yhteisön oikeutta ja kansainväli-
siä velvoitteita täytäntöön. Lausunnonantajat
puolsivat vastuunjaon sääntelyä. Ehdotuksen
yksityiskohtiin ei kaikilta osin oltu tyytyväi-
siä. Ehdotusta pidettiin ongelmallisena myös
siltä osin kuin se olisi kattanut myös muista
kansainvälisistä velvoitteista kuin yhteisön
oikeudesta johtuvat vastuutilanteet.

Työryhmä ehdotti lainsäädäntövalvonnan
muuttamista siten, että tasavallan presidentti
ei yleensä tutkisi, onko maakuntapäivien sää-
tämä laki sopusoinnussa yhteisön oikeuden ja
kansainvälisten velvoitteiden kanssa. Osassa
lausunnoista ehdotusta puollettiin, osassa
vastustettiin.

Työryhmän ehdotuksen mukaan maakunta-
lait voisivat erityisistä syistä tulla voimaan jo
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ennen kuin lainsäädäntövalvontamenettely
on saatettu loppuun. Eräissä lausunnoissa oi-
keusturvan kannalta ongelmallisena pidettiin
sitä, että jo voimassa olleen lain oikeusvaiku-
tukset peruuntuisivat, jos jo voimaan tullut
maakuntalaki sittemmin raukeaisi lainsää-
däntövalvonnassa. Huomiota kiinnitettiin
myös siihen, että ehdotus merkitsisi periaat-
teellista muutosta tasavallan presidentin ase-
maan.

Työryhmän mietinnön ja siitä saatujen lau-
suntojen pohjalta oikeusministeriössä laadit-
tiin yhteistyössä maakuntahallituksen kanssa
ehdotus hallituksen esitykseksi laiksi Ahve-
nanmaan itsehallintolain muuttamisesta.
Valmistelussa otettiin huomioon myös uusi
perustuslaki. Työryhmän säännösluonnoksia
muokattiin monilta osin.

Esitysluonnoksesta pyydettiin 18 päivänä
tammikuuta 2001 lausunnot valtioneuvoston
kanslialta ja ministeriöiltä, tasavallan presi-
dentin kanslialta, oikeuskanslerin virastolta,
korkeimmalta oikeudelta, Ahvenanmaan lää-
ninhallitukselta, Ahvenanmaan maakuntahal-
litukselta ja Ahvenanmaan valtuuskunnalta.
Pääosin ruotsin kielellä saaduista lausunnois-
ta on oikeusministeriössä laadittu suomenkie-
linen tiivistelmä.

Useissa lausunnoissa eri muutosehdotuksia
puollettiin ja niitä pidettiin tarpeellisina tai
oikeustilaa selkeyttävinä.

Esitysluonnoksen mukaan niitä perusteita,
joilla tasavallan presidentti voi lainsäädäntö-
valvonnan yhteydessä määrätä maakuntalain
raukeamaan, olisi täsmennetty. Lausunnoissa
ehdotuksesta esitettiin eri suuntaisia kannan-
ottoja. Ahvenanmaan maakuntahallitus arvi-
oi, että ehdotetun säännösmuutoksen käytän-
nön vaikutuksia on vaikeata ennustaa, eikä
ollut valmis puoltamaan muutosta ehdotetus-
sa muodossa.

Esitysluonnoksen mukaan maakuntalaki
olisi eräissä tapauksissa mahdollista saattaa
voimaan jo ennen kuin presidentti on tehnyt
päätöksen veto-oikeuden käyttämisestä. Ah-
venanmaan maakuntahallitus piti muutoseh-
dotusta tarpeellisena. Eräät muut lausun-
nonantajat kiinnittivät huomiota siihen, että
ehdotus muuttaisi lainsäädäntövalvontaa ja
tasavallan presidentin asemaa lainsäädäntö-
vallan käytössä periaatteellisesti merkittäväl-
lä tavalla. Huomiota kiinnitettiin myös sii-

hen, että mahdollisuutta käyttää nopeutettua
voimaantuloa tulisi laissa rajoittaa niissä pe-
rusteluista ilmenevissä tilanteissa, joissa siitä
saattaisi johtua ongelmia.

Esitysluonnokseen sisältyi ehdotus valitus-
tiestä valitettaessa maakunnan viranomaisen
sopimusasetuksen perusteella tekemästä pää-
töksestä. Asian erityistä sääntelyä puollettiin.

Lausunnonantajilla oli toisistaan poik-
keavia käsityksiä siitä, tulisiko itsehallintola-
kiin ottaa esitysluonnoksessa ehdotetulla ta-
voin melko yksityiskohtaisiakin säännöksiä
maakunnan asemasta EU-asioiden valmiste-
lussa ja EU:ssa tehtyjen päätösten täytän-
töönpanosta maakunnassa, vai voitaisiinko
asia jättää nykyisen sääntelyn ja muodostu-
neiden tai muodostuvien käytäntöjen varaan.

Esitysluonnoksen mukaan maakunnan hal-
litukselle olisi pyynnöstä mahdollisuuksien
mukaan varattava tilaisuus osallistua asioiden
valmisteluun Euroopan unionin piirissä.
Maakuntahallitus totesi, että maakunnan
osallistumisoikeuden tulee perustua maakun-
tahallituksen tarpeeseen osallistua. Ehdotettu
muotoilu sisälsi maakuntahallituksen käsi-
tyksen mukaan riskin, että maakuntahallituk-
sen edustajaa ei päästetä kokouksiin esimer-
kiksi tilakysymyksiin vedoten ottamatta huo-
mioon asiakysymyksen merkitystä maakun-
nalle. Eräät muut lausunnonantajat kiinnitti-
vät huomiota muun muassa juuri tilakysy-
myksiin.

Esitysluonnoksen mukaan itsehallintolakiin
olisi selvyyden vuoksi otettu nimenomaiset
säännökset siitä, että maakunta kantaa vas-
tuun niistä toimenpiteistä, joihin itsehallinto-
viranomaiset ryhtyvät tai niiden tulisi ryhtyä
Euroopan unionissa tehtyjen päätösten asi-
anmukaiseksi täytäntöön panemiseksi maa-
kunnassa. Maakuntahallituksen lausunnossa
sitä, että maakunta kantaa vastuun siltä osin
kuin sillä on lainsäädäntövaltaa ja vaikutus-
mahdollisuuksia asian valmistelussa, pidet-
tiin kohtuullisena. Maakuntahallituksen kan-
nan mukaan ehdotusta tulisi kuitenkin täy-
dentää siten, että jos yhteisöjen tuomioistuin
määrää Suomen suorittamaan kiinteämääräi-
sen hyvityksen tai uhkasakon siitä syystä, et-
tä maakunta ei ole täyttänyt velvoitteitaan,
maakunnan vastuun tulee määräytyä vain
maakunnan eikä Suomen kantokyvyn mu-
kaan siinäkin tapauksessa, että yhteisöjen
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tuomioistuin olisi perustanut laskelmansa
Suomen kantokyvylle.

Hallituksen esitys on laadittu oikeusminis-
teriössä esitysluonnoksesta saatujen lausun-

tojen sekä maakuntahallituksen, valtioneu-
voston kanslian, ulkoasianministeriön ja val-
tiovarainministeriön edustajien kanssa käyty-
jen neuvottelujen pohjalta.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotuksen perustelut

3 §. Maakunnan toimielimet. Ehdotuksen
mukaan nimitys Ahvenanmaan maakuntahal-
litus muutettaisiin Ahvenanmaan maakunnan
hallitukseksi, ruotsiksi Ålands landskapsre-
gering. Muutos käy ilmi pykälän 2 momen-
tista. Jotta maakunnan hallitusta ei sekoitet-
taisi Suomen hallitukseen, tulisi aina käyttää
sanaliittoa maakunnan hallitus, ruotsiksi yh-
teen kirjoitettua muotoa ”landskapsregering”.

5 §. Ahvenanmaan valtuuskunta. Pykälän
toisessa virkkeessä on viittaus niihin itsehal-
lintolain säännöksiin, jotka koskevat Ahve-
nanmaan valtuuskunnan kokoonpanoa, tehtä-
viä ja kustannuksia. Pykäläluetteloa ehdote-
taan täydennettäväksi siten, että siitä ilmene-
vät kaikki pykälät, joissa Ahvenanmaan val-
tuuskunta mainitaan.

7 §. Kotiseutuoikeus hakemuksen
perusteella. Pykälän 1 momentissa nimitys
maakuntahallitus muutettaisiin maakunnan
hallitukseksi.

3 luku. Maakuntapäivät ja maakunnan
hallitus

Luvun otsikkoa muutettaisiin siten, että
nimitys maakuntahallitus korvattaisiin maa-
kunnan hallituksella.

16 §. Maakunnan hallitus. Nimitys maa-
kuntahallitus muutettaisiin maakunnan halli-
tukseksi. Yleisperusteluissa todetaan, ettei it-
sehallintolakiin sisälly säännöksiä siitä, mitä
virallista nimikettä nykyisen maakuntahalli-
tuksen jäsenistä tulisi käyttää. Maakunta-
hallituksen nimen muuttaminen maakunnan
hallitukseksi ei merkitse sitä, että maakunnan
hallituksen jäseniä kutsuttaisiin ministereiksi,
koska tämä nimike on perustuslain 60 §:ssä
varattu valtioneuvoston jäsenille.

18 §. Maakunnan lainsäädäntövalta. Pykä-
län 1 kohdassa nimitys maakuntahallitus
muutettaisiin maakunnan hallitukseksi.

20 §. Maakuntalain voimaantulo ja julkai-

seminen. Ehdotettu 1 momentti vastaa nykyi-
sen pykälän 1 ja 2 momenttia.

Ehdotetun 2 momentin ensimmäisen ja toi-
sen virkkeen mukaan maakunnan hallitus
julkaisee maakuntalait. Jollei maakuntapäivät
ole määrännyt maakuntalain voimaantulon
ajankohtaa, maakunnan hallitus määräisi sii-
tä. Tämä vastaa nykyisen 3 momentin sään-
nöksiä. Käytännön syistä maakuntapäivien
tulisi siten jatkossakin voida jättää voimaan-
tulon ajankohta avoimeksi esimerkiksi sel-
laisten tilanteiden varalta, jolloin lain toivo-
taan tulevan voimaan mahdollisimman pian
sen jälkeen kun lainsäädäntövalvonta on saa-
tettu päätökseen, tai kun laki edellyttää mit-
tavia valmisteluja eikä niiden valmistu-
misajankohtaa voida arvioida. Sellaisissa ta-
pauksissa, joissa jo maakuntalakia hyväksyt-
täessä tiedetään, että voimaantulo tapahtuu
lainsäädäntövalvonnalle säädetyn määräajan
päätyttyä, on kuitenkin luonnollista, että
maakuntapäivät määrää voimaantulon ajan-
kohdan.

Yleinen oikeusperiaate on, että lakia ei
voida soveltaa ennen kuin se on julkaistu. Pe-
rustuslain 79 §:n 3 momentissa säädetään, et-
tä jollei lakia ole julkaistu viimeistään
säädettynä voimaantuloajankohtana, se tulee
voimaan julkaisemispäivänä. Mainitulla pe-
rustuslain säännöksellä korvattiin hallitus-
muodon 20 §:n 3 momentti. Periaatteen, että
lakia ei voida soveltaa ennen kuin se on jul-
kaistu, olisi katsottava koskevan myös maa-
kuntalakeja. Ahvenanmaan säädöskokoel-
masta annetun maakuntalain 4 §:ssä sääde-
tään, että jollei säädöstä ole julkaistu viimeis-
tään siinä mainittuna voimaantuloajankohta-
na, se tulee voimaan julkaisemispäivänä.
Tämän asian sääntely on luonteeltaan perus-
tuslaillinen ja siksi tätä koskeva maininta eh-
dotetaan otettavaksi pykälän 2 momenttiin.

Yleisperusteluissa esitetyistä syistä 3 mo-
mentissa ehdotetaan, että maakuntapäivät
voisi valtuuttaa maakunnan hallituksen mää-
räämään, että maakuntalaki tulee voimaan jo
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ennen kuin tasavallan presidentti on tehnyt
päätöksen veto-oikeuden käyttämisestä.
Edellytyksenä on, että maakunnan talousar-
vioon otettu määräraha edellyttää maakunta-
lain säätämistä ja että maakuntalain pikaisel-
le voimaantulolle on erityisiä syitä. Mahdol-
lisuutta saattaa maakuntalaki voimaan jo en-
nen kuin presidentti on tehnyt päätöksensä
voitaisiin käyttää ainoastaan niin sanottujen
budjettilakien voimaansaattamisessa, eli kun
on kysymys talousarvioon otettujen määrära-
hojen toimeenpanoa varten tarvittavasta
maakuntalaista.

Mahdollisuutta saattaa maakuntalaki voi-
maan välittömästi voitaisiin käyttää ainoas-
taan poikkeustapauksissa. Yleensä maakun-
nan hallituksen ja maakuntapäivien on pyrit-
tävä suunnittelemaan lainvalmistelu ja talo-
usarvion käsittely siten että presidentin pää-
töksenteolle on riittävästi aikaa. Lisäksi kii-
reellisissä tapauksissa menettelyä voidaan
nopeuttaa käytännön toimenpitein.

Normaalimenettelystä poikkeamiseen on
myös oltava erityinen syy. Erityisenä syynä
voisi olla kiireen johtuminen sellaisista ul-
koisista seikoista, joihin maakunnan hallitus
ja maakuntapäivät eivät voi vaikuttaa, taikka
se, että maakuntalain voimaantulo esimerkik-
si vuoden vaihteessa on erityisen tärkeätä.
Sen arvioiminen, onko erityisiä syitä olemas-
sa, on yksinomaan maakuntapäivien tehtävä.
Tarkoitus ei ole, että Ahvenanmaan valtuus-
kunta, korkein oikeus tai tasavallan presi-
dentti lainsäädäntövalvonnan yhteydessä tut-
kisi, onko erityisiä syitä ollut olemassa vai ei.
Mikään ei tietenkään estä niitä ilmaisemasta
käsitystään asiasta, mutta tarkoitus ei ole, että
presidentti käyttäisi veto-oikeutta sillä perus-
teella, että maakuntalaki on ilman erityisiä
syitä saatettu voimaan liian aikaisin.

Jos joskus kävisi niin, että maakuntalaki
olisi saatettu voimaan ennen kuin presidentti
on tehnyt päätöksensä ja presidentti myö-
hemmin käyttäisi veto-oikeuttaan kokonaan
tai osittain, maakunnan hallituksen tulisi eh-
dotuksen mukaan ilmoittaa, että laki tai sen
osa lakkaa olemasta voimassa. Ilmoitus olisi
tehtävä välittömästi ja julkaistava samalla ta-
valla kuin maakuntalait. Jos maakuntalaki
raukeaa kokonaan tai osittain, lain voimassa-
oloajan oikeusvaikutukset eivät peruuntuisi.
Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että yksi-

tyishenkilölle myönnettyjä sosiaalisia etuuk-
sia ei saisi periä takaisin lain raukeamiseen
vedoten.

Jotta käytännössä ei syntyisi tilanteita, jois-
sa jo voimaan saatettu maakuntalaki raukeaa
sen johdosta, että presidentti käyttää veto-
oikeuttaan, maakuntapäivien on tarkkaan
harkittava sitä, onko olemassa vaara, että
presidentti käyttäisi veto-oikeuttaan, ja mitä
seurauksia siitä mahdollisesti olisi. Jos tällai-
nen vaara on olemassa, voimaantuloa tulisi
lykätä siihen asti kunnes presidentti on tehnyt
päätöksensä. Sellaisia maakuntalakeja, joilla
on merkittäviä yksityishenkilöiden välisiä oi-
keusvaikutuksia, ei pääsääntöisesti pitäisi
saattaa voimaan ennen kuin presidentti on
tehnyt päätöksensä. Jos maakuntapäivät on
valtuuttanut maakunnan hallituksen saatta-
maan maakuntalain voimaan heti, maakun-
nan hallituksen ei tulisi käyttää tätä valtuutta,
jos Ahvenanmaan valtuuskunta on ehtinyt
antaa lausuntonsa ja siinä ollut sitä mieltä, et-
tä maakuntapäivät on ylittänyt lainsäädäntö-
valtansa.

21 §. Maakunta-asetukset. Maakunta-
asetusten antaminen kuuluisi ehdotuksen
mukaan edelleen maakunnan hallitukselle ja
perustuisi maakuntalaissa olevaan valtuuteen.
Ehdotetut muutokset koskevat maakunta-
asetusten soveltamisalaa. Pykälän 1 momen-
tin mukaan maakunnan hallitus voisi maa-
kuntalaissa olevan valtuuden nojalla säätää
maakunnan toimivaltaan kuuluvista asioista
maakunta-asetuksella. Yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteista sekä asioista,
jotka perustuslain tai itsehallintolain mukaan
muuten kuuluvat lain alaan, olisi kuitenkin
säädettävä maakuntalailla. Ehdotuksen lähtö-
kohtana on, että asetuksenantovallan aineelli-
sia rajoja koskeva sääntely yhdenmukaistet-
taisiin perustuslain asetuksenantovaltaa kos-
kevien säännösten kanssa.

Perustuslain säätämisen yhteydessä toteute-
tulla asetuksenantovaltaa ja lainsäädäntöval-
lan siirtämistä koskevalla uudistuksella pyrit-
tiin vahvistamaan eduskunnan asemaa lain-
säädäntövallan käyttäjänä. Lähtökohtana oli,
että yleisten oikeussääntöjen asettamisvallan
tulee kuulua eduskunnalle, jonka toisaalta on
voitava siirtää lainsäädäntövaltaansa tietyissä
rajoissa asetuksen antajalle. Tavoitteena oli
myös vahvistaa oikeusvaltiollisia periaatteita
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lakia alemmanasteisten oikeussääntöjen an-
tamisessa täsmentämällä lailla säänneltävien
asioiden aineellista alaa.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan
lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteista sekä asioista,
jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat
lain alaan. Perustelujen mukaan säännöksellä
pidätetään siinä tarkoitetut asiat lain alaan ja
rajoitetaan siten yhtäältä eduskunnan valtaa
siirtää sille kuuluvaa lainsäädäntövaltaa ase-
tuksen antajalle, sekä toisaalta asetuksen an-
tajan valtaa antaa säännöksiä rajoituslausek-
keessa tarkoitetuista asioista. Säännös edel-
lyttää, että kaikki yksilön oikeusasemaan
vaikuttavat keskeiset säännökset tulee antaa
lailla. Asetuksen antaja voidaan kuitenkin
lailla valtuuttaa antamaan tarkempia sään-
nöksiä yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin
liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. Val-
tuuttavan lain on tällöin täytettävä perustus-
lakivaliokunnan viimeaikaisessa lausunto-
käytännössä edellytetyt täsmällisyyden ja
tarkkarajaisuuden vaatimukset. Perustuslain
80 §:n 1 momentissa asioilla, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan, vii-
tataan muun muassa perusoikeuksia, verotus-
ta ja kuntien tehtävien säätämisjärjestystä
koskeviin perustuslain säännöksiin.

Tässä ehdotetun säännöksen mukaan mah-
dollisuutta valtuuttaa maakunnan hallitus an-
tamaan maakunta-asetuksia rajoitettaisiin
säännöksellä, joka vastaisi pääosin perustus-
lain 80 §:n 1 momentin edellä selostettua
säännöstä. Rajoitusta täydennettäisiin kuiten-
kin siten, ettei maakunta-asetuksella voitaisi
säätää myöskään sellaisesta asiasta, joka it-
sehallintolain mukaan kuuluu lain alaan. Si-
ten maakunnan hallitusta ei voitaisi maakun-
talailla valtuuttaa säätämään maakunta-ase-
tuksella esimerkiksi itsehallintolain 11 §:ssä
tarkoitetuista elinkeino-oikeuden rajoituksis-
ta tai maakunnan hallituksen nimittämisestä,
koska itsehallintolain 11 ja 16 §:n mukaan
näistä asioista tulee säätää maakuntalailla.

Ehdotetun säännöksen nojalla maakunta-
asetuksella voitaisiin maakuntalaissa olevan
valtuuden nojalla edelleenkin säätää myös
maakuntahallinnon järjestysmuodosta ja toi-
minnasta. Perustuslain 119 §:n 2 momenttia
vastaavasti maakuntahallinnon toimielinten
yleisistä perusteista olisi kuitenkin säädettävä

maakuntalailla, jos niiden tehtäviin kuuluu
julkisen vallan käyttöä.

Pykälän 2 momenttiin sisältyy säännös oi-
keudesta ottaa eräissä tilanteissa valtakunnal-
lisia säännöksiä maakunta-asetukseen. Mo-
mentti on nykyistä vastaava.

22 §. Maakuntapäivien ja maakunnan hal-
lituksen aloitteet. Pykälän otsikossa ja
2 momentissa nimitys maakuntahallitus muu-
tettaisiin maakunnan hallitukseksi. Pykälän
nykyisen 2 momentin mukaan maakunta-
hallitus voi tehdä esityksiä hallinnollisten
säännösten ja määräysten antamisesta maa-
kuntaa varten. Ilmaisu ”hallinnolliset sään-
nökset ja määräykset” ehdotetaan korvatta-
vaksi ilmaisulla ”asetukset ja muut hallinnol-
liset määräykset”. Ehdotus ei merkitse asial-
lista muutosta, vaan ilmaisutavan selkeyttä-
mistä käyttämällä nykyisin yleensä käytettyjä
ilmaisuja.

23 §. Maakunnan toimivalta hallintoasiois-
sa. Pykälän 3 ja 4 kohdassa nimitys maakun-
tahallitus muutettaisiin maakunnan hallituk-
seksi. Lisäksi suomenkielisen version 4 koh-
dassa nimitys valtionarkisto korvattaisiin
kansallisarkistolla, joka on kyseisen viraston
nykyinen suomenkielinen nimi.

25 §. Hallintolainkäyttö. Pykälän säännök-
siä hallintolainkäytöstä huolehtivista tuomio-
istuimista ja muista viranomaisista ehdote-
taan eräiltä osin täydennettäväksi. Myös kä-
sitteistöä tarkistettaisiin, koska valtakunnassa
hallinto-oikeudet ovat korvanneet lääninoi-
keudet yleisinä alueellisina hallintotuomiois-
tuimina. Hallintolainkäyttölain oikeuspaikka-
säännösten mukaan Ahvenanmaan hallinto-
tuomioistuin on toimivaltainen hallinto-
oikeus maakunnassa.

Pykälän 2 momentin ensimmäisen virkkeen
mukaan pääsääntönä olisi edelleen, että maa-
kunnan hallituksen päätöksistä valitetaan
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Momentin
uuden toisen virkkeen mukaan maakunnan
hallituksen eläkeasiassa tekemästä päätökses-
tä valitettaisiin kuitenkin vakuutusoikeuteen.
Vakuutusoikeus on nykyisin muutoinkin ylin
muutoksenhakuviranomainen sekä yksityisen
että julkisen sektorin eläkkeitä koskevissa
asioissa.

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan otetta-
vaksi uusi säännös, joka koskee valitustietä
valitettaessa päätöksestä, jonka maakunnan
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viranomainen on tehnyt sopimusasetuksen
nojalla. Maakunnan viranomaisen sopi-
musasetuksen nojalla tekemästä päätöksestä
valitettaisiin Ahvenanmaan hallintotuomiois-
tuimeen. Ehdotettu säännös on poikkeus sekä
1 momentista, jonka mukaan maakunnan hal-
lituksen alaisen viranomaisen päätöksestä va-
litetaan maakunnan hallitukseen, että 2 mo-
mentista, jonka mukaan maakunnan hallituk-
sen päätöksestä valitetaan korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen. Sopimusasetuksen nojalla
tehdystä päätöksestä valitettaisiin Ahvenan-
maan hallintotuomioistuimeen myös siinä ta-
pauksessa, että valtakunnan viranomaisen
asiassa tekemästä päätöksestä ei olisi valitet-
tu hallinto-oikeuteen joko muutoksenhaku-
tietä koskevista erityissäännöksistä johtuen
tai siitä syystä, että päätösvalta olisi kuulunut
valtioneuvostolle tai ministeriölle.

27 §. Valtakunnan lainsäädäntövalta. Py-
kälän 4 kohdassa on säännös maakunnan ja
valtakunnan välisestä lainsäädäntövallan ja-
osta asioissa, jotka koskevat suhdetta ulko-
valtoihin. Nykyisen sanamuodon mukaan
valtakunnalla on lainsäädäntövalta näissä
asioissa ottaen huomioon 9 luvun säännökset.
Lain 9 luvussa on säännökset maakunnan
asemasta kansainvälisiä sopimuksia koske-
vissa neuvotteluissa ja sopimusten täytän-
töönpanossa.

Ehdotuksen mukaan pykälän 4 kohtaan li-
sättäisiin viittaus 9 a lukuun, joka koskee Eu-
roopan unionin asioita. Valtakunnalla olisi si-
ten ehdotuksen mukaan lainsäädäntövalta
asioissa, jotka koskevat suhdetta ulkovaltoi-
hin ottaen huomioon 9 ja 9 a luvun säännök-
set. Ehdotuksella selkiytettäisiin 9 a luvun
säännösten ja 27 §:n 4 kohdan toimivaltaa
ulkoasioissa koskevan säännöksen välistä
suhdetta. Maakunnalla voi 9 a luvun sään-
nösten nojalla olla toimivaltaa sellaisissa asi-
oissa, joita ilman 9 a luvun erityissäännöksiä
pidettäisiin valtakunnan toimivaltaan kuulu-
vina, koska ne koskevat suhdetta ulkoval-
taan.

Ehdotettu muutos selkeyttää sitä, että maa-
kunnan 9 a luvun mukainen toimivalta kos-
kee myös asioita, joiden muutoin voitaisiin
katsoa koskevan suhdetta ulkovaltoihin. Si-
ten olisi selvää, että sellaisissa asioissa, jotka
itsehallintolain mukaan kuuluvat maakunnan
toimivaltaan, maakuntalailla voidaan säätää

raporttien toimittamisesta EU:n toimielimille
ja maakunnan viranomaisista, joiden tulee
huolehtia määrättyjen yhteisön säädösten täy-
täntöönpanosta. Maakunnalla on lainsäädän-
tövaltaa myös asioissa, joissa Euroopan
unionilla sen omien määräysten ja säännös-
ten nojalla voi olla suoria kontakteja alueiden
kanssa. Ehdotus ei kuitenkaan merkitse muu-
tosta siinä suhteessa, että muodolliset yhtey-
det Euroopan unionin toimielimiin hoidettai-
siin ulkoasiainhallinnon välityksellä kaikissa
sellaisissa asioissa, joissa Euroopan unioni
neuvottelee vain jäsenvaltioiden kanssa tai
muulla tavoin on yhteydessä vain jäsenvalti-
oihin. Lain 9 a luvussa säädettäisiin tarkem-
min kansallisten kannanottojen sisällön muo-
dostamisesta sekä maakunnan ja valtakunnan
kantojen yhteensovittamisesta EU-asioissa.

Pykälän 18, 28 ja 40 kohdassa nimitys
maakuntahallitus korvattaisiin maakunnan
hallituksella.

30 §. Toimivalta ja menettely hallintoasi-
oissa. Pykälän 7, 8, 10 ja 12—22 kohdassa
nimitys maakuntahallitus muutettaisiin maa-
kunnan hallitukseksi.

31 §. Valtakunnan viranomaisten velvolli-
suus avustaa maakunnan viranomaisia. Ni-
mitys maakuntahallitus muutettaisiin maa-
kunnan hallitukseksi.

32 §. Sopimusasetukset. Pykälän 1 momen-
tissa oleva nimitys maakuntahallitus muutet-
taisiin maakunnan hallitukseksi.

33 §. Maakunnan hallituksen lausunnon
hankkiminen. Nimitys maakuntahallitus muu-
tettaisiin maakunnan hallitukseksi.

42 §. Valtion palveluksessa olevien kielitai-
to. Pykälän nykyisen sanamuodon mukaan
maakunnassa valtion palveluksessa olevalta
henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta sääde-
tään maakuntahallituksen suostumuksin ase-
tuksella. Ehdotuksen mukaan nimitys maa-
kuntahallitus muutettaisiin maakunnan halli-
tukseksi. Lisäksi uudesta perustuslaista joh-
tuen asetuksen antaja ehdotetaan mainitta-
vaksi: asiasta säädettäisiin valtioneuvoston
asetuksella.

51 §. Erityinen avustus. Pykälän 2 momen-
tissa oleva nimitys maakuntahallitus muutet-
taisiin maakunnan hallitukseksi.

56 §. Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtä-
vät. Pykälän 1 momentissa oleva nimitys
maakuntahallitus muutettaisiin maakunnan
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hallitukseksi.

9 luku. Kansainväliset velvoitteet

Ehdotuksen mukaan muutettaisiin luvun
otsikkoa ja luvun molempia pykäliä. Kan-
sainvälisten sopimusten voimaantuloa maa-
kunnassa koskevaa 59 §:ää muutettaisiin asi-
allisesti. Luvun käsitteistö muutettaisiin pe-
rustuslain 8 luvun käsitteistöä vastaavaksi.

58 §. Kansainvälisiä velvoitteita koskevat
neuvottelut. Pykälässä olevat ilmaisut on ny-
kyaikaistettu. Ilmaisut ”vieraan valtion kans-
sa tehtävää sopimusta” ja ”kansainväliset so-
pimukset” korvattaisiin ilmaisuilla ”valtioso-
pimusta tai muuta kansainvälistä velvoitetta”
ja ”kansainväliset velvoitteet”, joita käyte-
tään myös perustuslain 8 luvussa.

59 §. Kansainvälisten velvoitteiden voi-
maantulo. Käsitteistöä muutettaisiin ja 1 ja
2 momentti muuttaisivat paikkaa. Ainoa
asiamuutos ehdotetaan 2 momentin toisessa
virkkeessä. Muutos koskee lainsäätämisjär-
jestystä eduskunnassa, kun on kyse sellaisten
sopimusmääräysten voimaansaattamisesta,
jotka ovat ristiriidassa itsehallintolain kieli-
säännösten kanssa.

Ehdotetun 2 momentin mukaan pääsääntö-
nä olisi edelleen, että sopimusmääräys, joka
on ristiriidassa itsehallintolain kanssa, voi
tulla voimaan maakunnassa vain, jos edus-
kunta säätää lain niin kutsutussa supistetussa
perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja maa-
kuntapäivät antaa hyväksymisensä päätöksel-
lä, jota on kannattanut vähintään kaksi kol-
masosaa annetuista äänistä. Ehdotuksen mu-
kaan kansainvälisen sopimuksen voimaan-
saattamista koskevaa lakiehdotusta ei sitä
vastoin enää olisi käsiteltävä eduskunnassa
supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyk-
sessä, vaikkakin voimaansaatettava sopi-
musmääräys olisi ristiriidassa itsehallintolain
kanssa, jos on kyse vain siitä kielestä, jota
maakunnan viranomaisten tulee käyttää yh-
teydenpidossa ulkomaalaisiin tai ulkomaisiin
viranomaisiin. Maakuntapäivien käsitellessä
voimaansaattamislakia lain hyväksyminen
vaatisi kuitenkin edelleen, että päätöstä on
kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa an-
netuista äänistä. Poikkeus pääsäännöstä kos-
kisi siten ainoastaan käsittelyjärjestystä
eduskunnassa. Muutos ei myöskään vaikut-

taisi maakunnan viranomaisten ja valtakun-
nan viranomaisten väliseen kirjeenvaihtokie-
leen, josta säädetään 38 §:ssä, koska sopi-
mukset eivät koske tällaista yhteydenpitoa.
Ehdotettu säännös on lisäksi rajattu koske-
maan nimenomaan yhteydenpitoa ulkomaa-
laisiin ja ulkomaisiin viranomaisiin.

Ehdotuksen mukaan 1 ja 2 momentti muut-
taisivat paikkaa. Pykälän 1 momentti koskisi
siten yleisimpiä käytännön tapauksia, joissa
sopimus sisältää itsehallinnon alaan kuuluvan
määräyksen. Pykälän 2 momentti koskisi
harvinaisempia tapauksia, joissa sopimus si-
sältää itsehallintolain kanssa ristiriidassa ole-
van määräyksen.

Pykälän 3 momentissa ehdotettu viittausta
koskeva muutos johtuu siitä, että 1 ja 2 mo-
mentti vaihtaisivat paikkaa.

9 a luku. Euroopan unionin asiat

Ehdotuksen mukaan 9 a luku muutettaisiin
kokonaisuudessaan. Luvussa on säännökset
asioista, jotka koskevat Euroopan unionia.
Nykyiset säännökset liittyvät lähinnä maa-
kunnan asemaan EU-asioiden kansallisessa
valmistelussa. Näiden säännösten sisältöön
ehdotetaan nyt vain pieniä muutoksia ja täs-
mennyksiä. Aikaisempien säännösten lisäksi
lukuun ehdotetaan nimenomaisia säännöksiä
maakunnan ja valtakunnan välisestä toimi-
vallanjaosta Euroopan unionissa tehtyjen
päätösten kansallisessa täytäntöönpanossa.
Jäsentelyssä on lisäksi tehty selvempi ero toi-
saalta EU-asioiden valmistelun ja toisaalta
EU-asioiden täytäntöönpanon välillä. Luvun
käsitteistö on muutettu uuden perustuslain
8 luvun mukaiseksi. Myös lain 27 §:n 4 koh-
dassa ehdotetulla muutoksella on merkitystä
sääntelyn kokonaisuuden kannalta.

Ehdotuksessa luvun suomenkielinen otsik-
ko on yksinkertaistettu siten, että se vastaa
perustuslain 96 §:n otsikkoa.

59 a §. Kansallisten kannanottojen valmis-
telu. Pykälässä on perussäännökset maakun-
nan asemasta EU-asioiden kansallisessa val-
mistelussa. Pykälän sisältö vastaa pääosin
nykyisen 59 a ja 59 b §:n säännöksiä. Pykä-
län 1 ja 2 momentissa säädetään, millä tavoin
maakunta osallistuu Suomen Euroopan
unionissa esittämien kannanottojen valmiste-
luun ja niistä päättämiseen. Pykälän 3 mo-
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mentissa säädetään keinoista, joilla maakun-
nan 1 momentin mukaiset vaikutusmahdolli-
suudet pyritään toteuttamaan myös käytän-
nössä.

Pykälän 1 momentin mukaan maakunnan
hallituksella on oikeus osallistua valtioneu-
voston piirissä Euroopan unionissa tehtäviä
päätöksiä edeltävään Suomen kannanottojen
valmisteluun, jos on kyse sellaisten asioiden
valmistelusta, jotka itsehallintolain mukaan
kuuluisivat maakunnan toimivaltaan, jollei
päätöstä tehtäisi Euroopan unionissa, tai asi-
asta, jolla muuten voi olla erityistä merkitys-
tä maakunnalle, vaikka se itsehallintolain
mukaan kuuluu valtakunnan toimivaltaan.
Asiallisesti ehdotus vastaa nykyisen 59 a §:n
2 momentin säännöstä. Ilmaisua ”Euroopan
unionissa tehtävä päätös” käytetään myös pe-
rustuslain 93 §:n 2 momentissa. Ilmaisu kä-
sittää laajasti kaikki ne asiat ja asiaryhmät,
joista EU:ssa päätetään. Lain 59 c §:ssä eh-
dotetaan kuitenkin erillisiä säännöksiä maa-
kunnan osallistumisesta niin kutsuttuja sopi-
musrikkomus- tai valvonta-asioita koskevien
Suomen kannanottojen valmisteluun.

Yhteisen valmistelun tavoitteena on yh-
teensovittaa valtakunnan ja maakunnan kan-
nat siten, että Suomi voi esittää Euroopan
unionin toimielimissä yhden kannanoton.
Valtakunnan ja maakunnan etujen tehokas
valvominen edellyttää yleensä sitä, että asi-
oissa saavutetaan ensin yhteisymmärrys kan-
sallisella tasolla.

Jäsenyys Euroopan unionissa ei muuttanut
itsehallintolain mukaista lainsäädäntövallan
jakoa maakunnan ja valtakunnan välillä. Täs-
tä syystä ja koska maakunta ei ole suoraan
edustettuna EU:n toimielimissä, on kohtuul-
lista, että Suomen edustajat tiedottavat myös
maakunnan kannasta, jos jossakin asiassa yh-
teistä yhteensovitettua kannanottoa ei ole
pystytty saavuttamaan. Tästä säädettäisiin
1 momentin toisessa virkkeessä, jonka mu-
kaan maakunnan hallituksen pyynnöstä maa-
kunnan kannasta olisi tiedotettava Euroopan
unionin toimielimissä, jos päätösvalta asiassa
itsehallintolain mukaan kuuluu maakunnan
toimivaltaan.

Ehdotus merkitsee sitä, että valtakunnan ja
maakunnan tulee pyrkiä saavuttamaan yhtei-
nen kannanotto asioissa, jotka itsehallintolain
mukaan kuuluvat maakunnan toimivaltaan.

Jos tämä ei ole mahdollista esimerkiksi siitä
syystä, että maakunnan olojen katsotaan
edellyttävän valtakunnasta poikkeavia ratkai-
suja, Suomen edustajien olisi tiedotettava
maakunnan kannasta. Tällaisessa tapauksessa
Suomen yhteinen kannanotto voi sisältää
esimerkiksi ehdotuksen erityisistä maakuntaa
koskevista poikkeussäännöksistä tai muista
erityisjärjestelyistä taikka siirtymäajoista. On
myös mahdollista, että Suomi tiedottaa maa-
kunnan kannasta lainsäädäntöasioissa. Mi-
kään ei estä sitä, että Suomi jäsenvaltion
ominaisuudessa esittää oma kantansa, mutta
samalla ilmoittaa, että maakunnan kanta on
toisenlainen. Koska tavoitteena tulee olla,
ettei Suomi esitä erilaisia kantoja, ehdote-
taan, että maakunnan poikkeavista kannoista
tiedotettaisiin vain siinä tapauksessa, että
maakunnan hallitus tätä nimenomaisesti pyy-
tää. Tällöin valtakunnan ja maakunnan vi-
ranomaiset voivat myös yhdessä keskustella
siitä, miten kannat parhaiten voitaisiin esit-
tää.

Pykälän 2 momentissa ehdotetaan säännös-
tä, joka koskee maakunnan hallituksen oike-
utta muodostaa Suomen kannanoton sisältö
siltä osin kuin asia itsehallintolain mukaan
kuuluu maakunnan toimivaltaan, jos asia
koskee Euroopan yhteisön yhteisen politiikan
soveltamista Ahvenanmaalla. Asiallisesti eh-
dotus vastaa nykyisen 59 b §:n säännöstä.
Käytännössä maakunnan hallitus valmistelisi
siten jatkossakin sellaiset komissiolle toimi-
tettavat Suomen kannanotot, jotka koskevat
esimerkiksi Ahvenanmaalla sovellettavien
rakennerahasto-ohjelmien suunnitelmia ja
suunnitelmat sisällöltään kuuluvat maakun-
nan toimivaltaan. Jos maakunnalle ei laadita
omaa ohjelmaa, vaan se on osana laajempaa
ohjelmaa, maakunnan hallitus valmistelisi
sen osan ohjelmaluonnoksesta, joka kuuluu
maakunnan toimivaltaan, eli muodostaisi
Suomen kannanoton tältä osin.

Pykälän 3 momentin mukaan maakunnan
hallitukselle olisi tiedotettava 1 momentissa
tarkoitettujen asioiden valmistelusta Euroo-
pan unionissa ja sille olisi pyynnöstä varatta-
va tilaisuus osallistua myös näiden asioiden
valmisteluun Euroopan unionissa. Asiallisesti
säännöksen alku, joka koskee tiedottamisvel-
vollisuutta, vastaa nykyisen 59 a §:n 1 mo-
mentin säännöstä.
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Säännöksen loppuosa liittyy maakunnan
edustajille varattavaan tilaisuuteen osallistua
maakunnan toimivaltaan itsehallintolain mu-
kaan kuuluvien asioiden valmisteluun myös
silloin, kun asiaa valmistellaan Euroopan
unionissa. Ehdotettu säännös on uusi itsehal-
lintolaissa.

Ehdotuksen mukaan maakunnan hallituk-
selle olisi pyynnöstä varattava tilaisuus osal-
listua Suomen valtuuskunnan työskentelyyn
kun asiaa valmistellaan. Siten aloitteen maa-
kunnan edustajan osallistumisesta valmiste-
luun Euroopan unionissa tulisi tulla maakun-
nasta. Maakunnan asiana olisi myös arvioida,
milloin maakunnan edustajien osallistuminen
valmisteluun olisi järkevää ja maakunnalle
tärkeää. Valtakunnan viranomaiset eivät siten
olisi velvollisia erikseen tiedustelemaan, ha-
luaako maakunta lähettää edustajia johonkin
kokoukseen. Valtakunnan viranomaiset voi-
sivat tietenkin myös itse tehdä aloitteen maa-
kunnan oman edustajan lähettämisestä, jos se
katsotaan tarpeelliseksi.

Käytännössä yhteisön oikeus tai EU:n työ-
rutiinit saattavat rajoittaa maakunnan mah-
dollisuuksia osallistua valmisteluun Euroo-
pan unionissa. Maakunnan osallistumista ei
kuitenkaan voitaisi evätä, jos asia itsehallin-
tolain mukaan kuuluu maakunnan toimival-
taan ja osallistuminen on EU:n työtapojen
mukaan mahdollista. Siitä, miten osallistu-
minen Suomen valtuuskunnan työskentelyyn,
mukaan lukien osallistuminen EU:n
valmisteluelimiin, järjestetään päättäisivät
valtakunnan viranomaiset neuvoteltuaan
maakunnan hallituksen kanssa.

Maakunnan edustajat osallistuvat valmiste-
luun Euroopan unionissa Suomen valtuus-
kunnan osana. Maakunnan edustajilla ei siis
ole itsenäistä puhevaltaa Suomen kannan-
otoista riippumatta. Mikään ei estä maakun-
nan edustajia käyttämästä kokouksissa pu-
heenvuoroja Suomen valtuuskunnan puheen-
johtajan suostumuksella. Esimerkiksi maa-
kunnan hallituksen muodostamia kannanotto-
ja käsiteltäessä olisi hyvin luontevaa, että
maakunnan edustaja käyttäisi Suomen pu-
heenvuoron.

Ehdotettu säännös koskee mahdollisuutta
osallistua valmisteluun Euroopan unionissa.
Se ei koske varsinaista päätöksentekoa. Val-
tioneuvosto päättää Suomen valtuuskunnan

kokoonpanosta ja Suomen edustamisesta
esimerkiksi ministerineuvoston kokouksissa.
Ei ole esteitä sille, että esimerkiksi maakun-
nan hallituksen jäsen osallistuisi neuvoston
kokoukseen, mutta asiasta päättäminen kuu-
luu valtioneuvostolle.

Osallistuessaan EU-tasolla pidettäviin ko-
kouksiin maakunnan hallitus vastaa omista
kustannuksistaan.

59 b §. Euroopan unionissa tehtyjen pää-
tösten täytäntöönpano. Ehdotetussa pykäläs-
sä on säännökset maakunnan ja valtakunnan
toimivallan jaosta silloin, kun yhteisön oike-
us ja, yleisemmin, Euroopan unionissa tehdyt
päätökset pannaan täytäntöön maakunnassa.
Säännökset ovat uusia itsehallintolaissa. La-
kiin kirjattaisiin nykyisinkin voimassa oleva
pääsääntö, jonka mukaan maakunnan ja val-
takunnan välinen toimivallan jako säilyy
myös yhteisön oikeuden täytäntöönpanossa.
Pykälässä täsmennettäisiin myös toimivallan
jakoa sellaisissa tilanteissa, joissa toimivallan
jakoa koskevaa pääsääntöä ei voida noudat-
taa. Ehdotetussa pykälässä on lisäksi säännös
maakunnan hallituksen oikeudesta olla yh-
teydessä komissioon Euroopan unionissa teh-
tyjen päätösten täytäntöönpanoa koskevissa
asioissa. Käsite ”Euroopan unionissa tehty
päätös” olisi tässä pykälässä kuten myös
59 a §:ssä ymmärrettävä laajassa merkityk-
sessä ja yhteydessä perustuslain 8 luvun kä-
sitteistöön.

Pykälän 1 momentissa todettaisiin pääperi-
aate, jonka mukaan Euroopan unionissa teh-
tyihin päätöksiin liittyvistä Suomen toimen-
piteistä päätettäessä lainsäädäntövalta ja toi-
mivalta hallintoasioissa jakautuu maakunnan
ja valtakunnan välillä siten kuin itsehallinto-
laissa säädetään. Ehdotuksen mukaan itsehal-
lintolakiin kirjattaisiin siten jo nykyisin voi-
massa oleva periaate, jonka mukaan Euroo-
pan unionin jäsenyys ja se, että osaa maakun-
taa koskevasta lainsäädäntövallasta ja toimi-
vallasta hallintoasioissa käytetään EU:n ta-
solla, eivät vaikuta maakunnan ja valtakun-
nan väliseen toimivallan jakoon, kun yhtei-
sön oikeutta pannaan täytäntöön kansallisella
tasolla.

Pykälän 2 momentissa on säännökset toi-
mivallan jaosta eräissä erityistapauksissa.
Ensimmäisen virkkeen mukaan maakunnan
ja valtakunnan viranomaisten tulisi neuvotel-
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la keskenään, jos niiden toimenpiteet ovat
toisistaan riippuvaisia. Säännös koskee sel-
laisia tilanteita, joissa yhteisön oikeuden täy-
täntöönpanovalta maakunnassa kuuluisi
maakunnalle ja muualla maassa valtakunnal-
le, mutta joissa maakunnan ja valtakunnan
täytäntöönpanoon liittyvät toimenpiteet olisi
sovitettava yhteen. Näissä tapauksissa yhtei-
sön oikeus ei aseta esteitä sille, että täytän-
töönpano tapahtuisi erikseen toisaalta Ahve-
nanmaan maakunnassa ja toisaalta muualla
Suomessa edellyttäen, että täytäntöönpanoon
liittyvät toimenpiteet sovitetaan yhteen
asianmukaisella tavalla. Näissä tapauksissa
maakunnan ja valtakunnan viranomaisten tu-
lisi ehdotuksen mukaan neuvotella keskenään
ja molemminpuolisella yhteydenpidolla var-
mistua siitä, että toimenpiteet voidaan sovit-
taa yhteen. Jos Suomelle on esimerkiksi
EU:n tasolla tehdyllä päätöksellä annettu jo-
kin yhteinen kiintiö ja sekä valtakunnan vi-
ranomaisten että maakunnan viranomaisten
olisi päätettävä kiintiön käytöstä tai seuratta-
va sen täyttymistä, viranomaisten tulisi yh-
dessä huolehtia siitä, ettei yhteistä kiintiötä
ylitetä.

Momentin toisen, kolmannen ja neljännen
virkkeen säännökset liittyvät sellaisiin tilan-
teisiin, joissa jäsenvaltio yhteisön oikeuden
mukaan voi päättää vain yhdestä hallintotoi-
menpiteestä sellaisen päätöksen täytäntöön
panemiseksi, jonka täytäntöönpano maakun-
nassa itsehallintolain mukaan kuuluisi maa-
kunnalle ja muualla maassa valtakunnan vi-
ranomaiselle. Momentin toisen virkkeen mu-
kaan päätösvalta tällaisessa hallintoasiassa
kuuluisi valtakunnan viranomaisille. Tällai-
sissa tapauksissa tulisi siis poiketa 1 momen-
tin pääsäännöstä, jonka mukaan itsehallinto-
lain mukaista toimivallan jakoa tulisi noudat-
taa, koska tätä toimivallan jakoa ei olisi
mahdollista noudattaa yhteisön oikeuden
johdosta. Momentin kolmannen virkkeen
mukaan maakunnan viranomaiselle olisi kui-
tenkin annettava tilaisuus vaikuttaa valtakun-
nan viranomaisen päätökseen tällaisessa ti-
lanteessa. Ehdotuksen mukaan valtakunnan
viranomaisen olisi ennen päätöksentekoa
neuvoteltava asiasta maakunnan viranomai-
sen kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien ja
maakunnan viranomaisen näkökannat olisi
otettava mahdollisuuksien mukaan huomi-

oon.
Momentin neljännen virkkeen mukaan Ah-

venanmaan valtuuskunnalta voitaisiin pyytää
suositus asian ratkaisemiseksi, jos maakun-
nan ja valtakunnan viranomaiset eivät ole yh-
tä mieltä tällaisissa tilanteissa tarvittavista
valtakunnan viranomaisen toimenpiteistä. It-
sehallintolain 56 §:n 1 momentin mukaan
Ahvenanmaan valtuuskunta antaa pyynnöstä
lausuntoja valtioneuvostolle ja sen ministeri-
öille sekä maakunnan hallitukselle ja tuomio-
istuimille. Ehdotettu säännös täydentäisi
mainittua säännöstä siinä suhteessa, että sen
nojalla voisi lausuntoa pyytää myös sellainen
toimivaltainen valtakunnan viranomainen, jo-
ta ei mainita 56 §:n 1 momentissa, ja myös
muu maakunnan viranomainen kuin maa-
kunnan hallitus.

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan poikke-
usta toimivallan jakoa koskevasta pääsään-
nöstä tilanteissa, joissa jäsenvaltio yhteisön
oikeuden mukaan voisi nimetä vain yhden
hallintoviranomaisen hoitamaan tiettyjä asi-
oita jäsenvaltiossa, vaikka maakunta normaa-
lin hallintoasioita koskevan toimivaltansa no-
jalla itse voisi tällaisissa tapauksissa päättää
omista viranomaisistaan. Tällaisissa tilanteis-
sa viranomaisen nimeäminen kuuluisi ehdo-
tuksen mukaan valtakunnalle. Tämän poik-
keuksen käytännön merkitystä rajoittaa kui-
tenkin momentin toisen virkkeen säännös.
Sen mukaan näin nimetyn viranomaisen tulee
tehdä sellainen päätös, joka muutoin kuuluisi
maakunnan toimivaltaan, maakunnan halli-
tuksen esittämän kannan mukaisesti. Saattaa
olla, että yhteisön oikeus esimerkiksi edellyt-
tää, että tiettyjen hallintolupien myöntäminen
keskitetään yhdelle tähän tehtävään nimetylle
viranomaiselle kussakin jäsenvaltiossa. Jos
oletetaan, että toimivalta myöntää tällaisia
lupia itsehallintolain toimivallan jaon mu-
kaan kuuluisi maakunnalle ja että valtakunta
on nimennyt tietyn valtakunnan viranomai-
sen lupia myöntämään, tämän valtakunnan
viranomaisen tulisi siten myöntää myös
maakuntaa koskevat luvat, vaikka toimivalta
itsehallintolain mukaan kuuluisi maakunnan
viranomaiselle. Ehdotettujen säännösten mu-
kaan tämän valtakunnan viranomaisen tulisi
kuitenkin ennen päätöksentekoa asiassa olla
yhteydessä maakunnan hallitukseen ja pää-
töksentekoon mahdollisesti sisältyvää harkin-
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tavaltaa tulisi käyttää tavalla, joka ilmenee
maakunnan hallituksen näkökannasta. Pää-
töksen muodollisesti tekevän valtakunnan vi-
ranomaisen tulisi siten noudattaa maakunnan
hallituksen kantaa, jos se on juridisesti mah-
dollista. Sitä tosiasiaa, että viranomaisen
maakunnassa harjoittama lupapolitiikka ero-
aisi lupapolitiikasta maan muissa osissa, ei
yksinään tulisi voida pitää juridisena esteenä.

Ehdotettu 3 momentin säännös ei estäisi
soveltamasta 32 §:n mukaista mahdollisuutta
siirtää edellä tarkoitetut kansalliset hallinto-
asiat maakunnan viranomaiselle sopimusase-
tuksella.

Mahdollista on, että 3 momentin mukaan
valittu viranomainen tekisi päätöksen myös
2 momentin toisessa virkkeessä tarkoitetuissa
tilanteissa eli tilanteissa, joissa jäsenvaltiossa
voidaan ryhtyä ainoastaan yhteen toimenpi-
teeseen. Silloin on myös 2 momentin sään-
nöksiä noudatettava päätöksenteossa.

Pykälän 4 momentissa on säännökset maa-
kunnan hallituksen ja komission välisistä yh-
teydenotoista sellaisissa maakunnan toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa, jotka koskevat
yhteisön oikeuden ja yhteisön yhteisen poli-
tiikan täytäntöönpanoa maakunnassa. Maa-
kunnan hallituksella olisi oikeus olla yhtey-
dessä komissioon näissä asioissa. Säännös
koskee muodollisia, virallisia yhteyksiä. Se
ei vaikuttaisi maakunnan viranomaisten ja
komission välisiin epävirallisiin yhteydenot-
toihin. Säännöksessä tarkoitettuja asioita oli-
sivat esimerkiksi julkisia hankintoja koskevat
ilmoitukset, niin kutsutut elinkeinoelämän
valtiontukea koskevat ilmoitukset ja rakenne-
rahasto-ohjelmien toimeenpano maakunnassa
siihen liittyvine tiedottamisvelvollisuuksi-
neen. Säännös koskisi myös vastaamista sel-
laisiin komission Suomelle osoittamiin tie-
dusteluihin, jotka koskevat esimerkiksi lain-
säädännön sisältöä tai viranomaisten toimin-
taa maakunnan toimivalta-aloilla. Säännös ei
sen sijaan koskisi yhteyksiä komissioon asi-
oissa, joissa komissio on ryhtynyt toimenpi-
teisiin Suomea vastaan sopimusrikkomuksen
johdosta. Kannanottoja sopimusrikkomusasi-
oissa koskevat säännökset sisältyvät
59 c §:ään.

Pykälän 4 momentin säännös on merkittävä
myös 27 §:n 4 kohdan tulkinnan kannalta.
Säännös rajaisi nimittäin niitä 27 §:n 4 koh-

dassa tarkoitettuja asioita, jotka kuuluvat val-
takunnan toimivaltaan sillä perusteella, että
niitä pidetään Suomen suhdetta ulkovaltoihin
koskevina asioina. Tällä perusteella itsehal-
lintolain mukaisen toimivallan jaon vastaise-
na ei voitaisi pitää esimerkiksi sitä, että maa-
kunnan hallitus maakuntalailla nimettäisiin
yhteisön oikeutta täytäntöön panevaksi vi-
ranomaiseksi, jonka tulee toimittaa komissi-
olle kyseisen lainsäädännön edellyttämät ra-
portit, eikä sitä, että maakunnan hallitus esi-
merkiksi jonkun rakennerahasto-ohjelman
hallintoviranomaisena toimittaa komissiolle
tietyt yhteisön oikeuden edellyttämät raportit.

Yhteisön oikeuden mukaan erilaiset selon-
teot tai ilmoitukset (notifikaatiot) toimittaa
komissiolle yleensä nimenomaan jäsenvaltio.
Silloin myös maakunnan hallituksen selonte-
ot ja ilmoitukset toimitettaisiin komissiolle
Suomen nimissä. Muodollisesti yhteydenotto
tapahtuu Suomen EU-edustuston kautta. Eh-
dotettu säännös ei estäisi sitä, että yhteydet
EU-edustustoon hoidettaisiin joidenkin asia-
ryhmien osalta valtioneuvoston EU-sihtee-
ristön tai muun sellaisen yksikön kautta, joka
hoitaa keskitetysti myös eri ministeriöiden ja
komission väliset yhteydenotot. Ehdotettu
säännös ei merkitse sitä, että yleinen sääntö
olisi, että maakunta ensin lähettäisi ilmoituk-
sensa valtakunnan toimivaltaiselle viran-
omaiselle, joka sitten vuorostaan toimittaisi
ne eteenpäin. Jos yhteisön oikeus kuitenkin
edellyttää, että jäsenvaltio on nimennyt yh-
den viranomaisen hoitamaan tiettyä tiedotta-
mista koko jäsenvaltion osalta, tämä viran-
omainen huolehtisi myös maakunnan ilmoi-
tusten tai raporttien toimittamisesta komissi-
olle.

Momentin toisen virkkeen mukaan maa-
kunnan hallitus ja valtioneuvosto sopisivat
tarkemmin siitä, miten valtioneuvostolle tie-
dotetaan maakunnan hallituksen ja komission
välisistä yhteydenotoista. Tiedotuksen toimi-
vuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
silloin, kun yhteyksiä EU-edustustoon ei hoi-
deta EU-sihteeristön tai jonkun muun valtio-
neuvoston yksikön välityksellä. Sovitut me-
nettelytavat voitaisiin kirjata esimerkiksi EU-
asioiden valmistelua koskeviin ohjeisiin. Eh-
dotetulla säännöksellä korostetaan sitä, että
on tärkeää, että valtakunnan viranomaiset
ovat tietoisia maakunnan ja komission väli-
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sistä yhteydenotoista.
59 c §. Kannanotot sopimusrikkomusasi-

oissa. Pykälä sisältää säännökset Suomen
kannanottojen valmistelusta maakuntaa kos-
kevissa sopimusrikkomusasioissa. Sopimus-
rikkomuksilla tarkoitetaan Euroopan yhtei-
sön perustamissopimuksen 226—228 artik-
lan (sekä muiden perussopimusten vastaavien
määräysten) mukaisia asioita ja menettelyjä.
Pykälä olisi itsehallintolaissa uusi. Sillä täy-
dennettäisiin tässä tarkoitettuja tilanteita sil-
mällä pitäen ehdotetun 59 a §:n säännöksiä,
jotka koskevat yleisesti maakunnan hallituk-
sen osallistumista Suomen kansallisten kan-
nanottojen valmisteluun. Ehdotetulla pykäläl-
lä ei pyritä muuttamaan sopimusrikkomus-
asioiden kansallisessa valmistelussa jo muo-
toutuneita käytäntöjä.

Ehdotuksen mukaan maakunnan hallitus
valmistelisi yhdessä valtakunnan viranomais-
ten kanssa Suomen vastausten sisällön
vastattaessa sellaisiin komission kannan-
ottoihin, jotka koskevat puutteita jäsenvaltion
Euroopan yhteisöjen perussopimusten
mukaisten velvollisuuksien täyttämisessä
siltä osin kuin velvollisuuksien täyttäminen
kuuluu maakunnan toimivaltaan. Pykälän
tämä osa liittyy tilanteisiin, joissa komissio
perustamissopimuksen 226 artiklan 1 kohdan
nojalla on antanut Suomelle niin kutsutun
virallisen huomautuksen tai perustellun
lausunnon, jossa komissio katsoo, että Suomi
on jättänyt täyttämättä sille kuuluvan
velvollisuuden, ja maakunnan ja valtakunnan
välisen toimivallan jaon mukaan komission
kannanotossa tarkoitetun velvollisuuden
täyttäminen olisi maakunnan asia.

Pykälän loppuosan mukaan maakunnan
hallitus valmistelisi yhdessä valtakunnan vi-
ranomaisten kanssa ne Suomen kannanotot,
jotka tällaisessa asiassa esitettäisiin Euroopan
yhteisöjen tuomioistuimessa. Tässä tarkoite-
taan sellaisten erilaisten kirjelmien, vastinei-
den ja muiden kannanottojen valmistelua,
jotka Suomi esittäisi tuomioistuinkäsittelys-
sä.

Ehdotuksen mukaan maakunnan hallitus
valmistelisi yhdessä valtakunnan viranomais-
ten kanssa Suomen vastaukset ja kannanotot
tällaisissa tapauksissa. Suomen kannanotot
perustuisivat yhteiseen valmisteluun, jossa
maakunnan ja valtakunnan kannanotot olisi

punnittava vastakkain ja tarvittaessa sovitet-
tava yhteen. Vaikka Suomen hallitus viime
kädessä päättää Suomen vastausten ja kan-
nanottojen sisällöstä maakuntaa koskevissa
sopimusrikkomusasioissa, tulisi vastausten ja
kannanottojen valmistelussa kiinnittää eri-
tyistä huomiota myös maakunnan oikeuteen
puolustautua. Esimerkiksi sellaisessa tilan-
teessa, jossa komissio katsoo maakuntalain-
säädännön olevan yhteisön oikeuden vastai-
nen, tulisi Suomen kannanotosta yleensä
käydä ilmi, millä perusteella maakunnan hal-
litus katsoo maakuntalain olevan sopusoin-
nussa yhteisön oikeuden kanssa, vaikka val-
takunnan viranomaiset olisivat samaa mieltä
komission kanssa yhteisön oikeuden tulkin-
nasta.

59 d §. Euroopan yhteisön alueiden komi-
tea. Pykälä vastaa voimassa olevaa 59 c §:ää.
Ainoa muutos on, että nimitys maakun-
tahallitus on muutettu maakunnan hallituk-
seksi.

60 §. Maakunta-asetusten lainmukaisuus
sekä toimivaltaristiriidat. Pykälän 2 momen-
tissa nimitys maakuntahallitus muutettaisiin
maakunnan hallitukseksi.

60 b §. Virkasyyte. Ehdotuksen mukaan
maaneuvosta ja maakunnan hallituksen jä-
sentä syytettäisiin virkarikoksesta jatkossakin
Turun hovioikeudessa. Sen sijaan ei enää oli-
si erityissäännöksiä maakunnan hallituksen
esittelijän tai muiden maakuntahallinnon vir-
kamiesten virkasyytepaikasta. Tämä merkit-
see sitä, että maakunnan hallituksen esitteli-
jää ja maakuntahallinnon muita virkamiehiä
syytettäisiin siinä alioikeudessa, jolla on toi-
mivalta käsitellä virkarikoksia koskevia syyt-
teitä.

Nykyisen 76 §:n mukaan se, mitä vanhassa
itsehallintolaissa säädetään virkasyytteestä
maaneuvosta, maakuntahallituksen jäsentä ja
esittelijää sekä muuta maakuntahallinnon
virkamiestä vastaan, on edelleen voimassa,
kunnes asetuksella toisin säädetään. Vuoden
1951 Ahvenanmaan itsehallintolain
(670/1951) 41 §:n mukaan virkasyyte maa-
neuvosta sekä maakunnanhallituksen jäsentä
ja esittelijää vastaan käsitellään Turun hovi-
oikeudessa. Pykälän toisen virkkeen mukaan
muuta maakunnanhallinnon viran tai toimen
haltijaa syytetään virkarikoksesta, sikäli kuin
ei toisin ole säädetty, asianomaisessa alioi-
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keudessa.
Voimassa olevan 76 §:n perusteluissa viita-

taan edellisen itsehallintolain 41 §:ään ja to-
detaan, että säännöksen on tarkoitus jäädä
toistaiseksi voimaan. Perusteluissa viitataan
kuitenkin siihen, että virkamieslainsäädän-
nössä yhä enemmän on alettu vain ylimmissä
viroissa määrätä erityinen oikeuspaikka vir-
karikoksen varalta ja että myös maakuntahal-
lituksen esittelijöiden syyttäminen virkari-
koksesta alioikeudessa puoltaa paikkaansa.
Koska tuolloin vastaavassa asemassa olevia
valtion virkamiehiä syytettiin virkarikoksesta
hovioikeudessa, katsottiin kuitenkin perustel-
luksi antaa voimassa olevan järjestelmän jää-
dä toistaiseksi ennalleen. Perusteluissa tode-
taan kuitenkin, että mikäli tätä koskevaa lain-
säädäntöä yleisesti muutetaan, olisi kuitenkin
tarkoituksenmukaista tarkistaa myös maa-
kunnan palveluksessa olevia koskevat sään-
nökset. Jotta tämä voisi tapahtua tarvitsemat-
ta muuttaa itsehallintolakia, 76 § muotoiltiin
siten, että muutos voitaisiin tehdä valtakun-
nallisella asetuksella.

Nyt ehdotetaan, että voimassa olevan
76 §:n viittaus korvataan säännöksellä, joka
suoraan ilmaisee maaneuvosta ja maakunnan
hallituksen jäsentä vastaan nostetun vir-
kasyytteen oikeuspaikan. Uutta säännöstä,
joka on tarkoitettu pysyväksi, ei voida ottaa
76 §:ään, koska mainittu pykälä kuuluu
11 luvun voimaantulo- ja siirtymäsäännök-
siin. Siksi ehdotetaan, että uusi säännös otet-
taisiin erityisiä säännöksiä sisältävän 10 lu-
vun uuteen 60 b §:ään.

Ehdotetussa pykälässä ei enää anneta mah-
dollisuutta säätää asiasta toisin asetuksella.
Ehdotettujen muutosten jälkeen maakunnan
hallituksen virkamiehiä vastaan nostettujen
syytteiden oikeuspaikka vastaisi ylimpiä val-
tion virkamiehiä vastaan nostettujen syyttei-
den oikeuspaikkaa. Jos tulevaisuudessa tulisi
ajankohtaiseksi muuttaa maaneuvosta ja
maakunnan hallituksen jäsentä vastaan nos-
tettujen virkasyytteiden oikeuspaikkaa, asian
sääntelyä asetuksella ei voida pitää asianmu-

kaisena.
61 §. Valtion maa ja rakennukset. Pykälän

3 momentissa nimitys maakuntahallitus kor-
vattaisiin nimityksellä maakunnan hallitus.

11 luku. Voimaantulo- ja siirtymäsään-
nökset

72 §. Kotiseutuoikeus. Pykälän 1 momen-
tissa nimitys maakuntahallitus korvattaisiin
nimityksellä maakunnan hallitus.

76 §. Virkasyyte. Pykälä ehdotetaan kumot-
tavaksi. Ehdotuksen mukaan uusi maaneu-
vosta ja maakunnan hallituksen jäsentä vas-
taan nostettujen virkasyytteiden oikeuspaik-
kaa koskeva säännös otettaisiin uuteen
60 b §:ään.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Lakiehdotus ei aiheuta välitöntä tarkempi-
en säännösten antamisen tarvetta.

3. Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan niin
pian kuin mahdollista sen jälkeen kun se on
hyväksytty ja vahvistettu.

4. Säätämisjärjes tys

Itsehallintolain 69 §:n 1 momentin mukaan
itsehallintolakia voidaan muuttaa vain edus-
kunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin pää-
töksin. Eduskunnassa päätös on tehtävä siinä
järjestyksessä kuin perustuslain muuttamises-
ta on säädetty, eli perustuslain 73 §:ssä sää-
detyllä tavalla, ja maakuntapäivillä siten, että
sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmas-
osaa annetuista äänistä.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus:
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Lakiehdotukset

1.

Laki

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, se-
kä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty 16 päivänä elokuuta
1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä ta-
valla,

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 76
§,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 5 §, 7 §:n 1 momentti, 3 luvun otsikko, 16 §, 18 §:n 1 kohta,
20—22 §, 23 §:n 3 ja 4 kohta, 25 §, 27 §:n 4, 18, 28 ja 40 kohta, 30 §:n 7, 8, 10 ja 12—
22 kohta, 31 §, 32 §:n 1 momentti, 33 §, 42 §:n 1 momentti, 51 §:n 2 momentti, 56 §:n 1 mo-
mentti, 9 ja 9 a luku, 60 §:n 2 momentti, 61 §:n 3 momentti ja 72 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 9 a luku laissa
1556/1994, sekä

lisätään lakiin uusi 60 b § seuraavasti:

3 §

Maakunnan toimielimet

— — — — — — — — — — — — — —
Maakunnan yleinen johto ja hallinto kuu-

luvat Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle
ja sen alaisille viranomaisille.

5 §

Ahvenanmaan valtuuskunta

Ahvenanmaan valtuuskunta on maakunnan
ja valtakunnan yhteinen toimielin. Valtuus-
kunnan kokoonpanosta ja tehtävistä sekä
kustannuksista säädetään 19, 32, 55—57 ja
59 b §:ssä.

7 §

Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella

Maakunnan hallitus myöntää kotiseutu-
oikeuden.
— — — — — — — — — — — — — —

3 luku

Maakuntapäivät ja maakunnan hallitus

16 §

Maakunnan hallitus

Maakunnan hallituksen nimittämisestä sää-
detään maakuntalailla.

18 §

Maakunnan lainsäädäntövalta

Maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa,
jotka koskevat:

1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja teh-
täviä sekä maakuntapäivien jäsenten vaalia,
maakunnan hallitusta sekä sen alaisia viran-
omaisia ja laitoksia;
— — — — — — — — — — — — — —
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20 §

Maakuntalain voimaantulo ja julkaiseminen

Jos tasavallan presidentti on määrännyt, et-
tä maakuntalaki raukeaa, tai jos presidentti
on päättänyt olla käyttämättä veto-oikeut-
taan, on tästä ilmoitettava maakunnan halli-
tukselle. Jos presidentti on määrännyt, että
maakuntalaki raukeaa vain eräiltä osin, maa-
kunnan hallituksen on maakuntalaissa sää-
dettävällä tavalla ratkaistava, tuleeko laki
muilta osin voimaan vai raukeaako se koko-
naisuudessaan.

Maakunnan hallitus julkaisee maakuntalait.
Maakuntalaki tulee voimaan maakuntapäivi-
en määräämänä ajankohtana. Jollei ajankoh-
dasta ole säädetty maakuntalaissa, maakun-
nan hallitus määrää siitä. Jollei maakuntala-
kia ole julkaistu viimeistään määrättynä voi-
maantuloajankohtana, se tulee voimaan jul-
kaisemispäivänä.

Jos maakunnan talousarvioon otettu määrä-
raha edellyttää maakuntalain säätämistä ja
maakuntalain nopealle voimaantulolle on eri-
tyisiä syitä, maakuntapäivät voi valtuuttaa
maakunnan hallituksen määräämään, että laki
kokonaan tai osittain tulee voimaan jo ennen
kuin tasavallan presidentti on tehnyt päätök-
sensä veto-oikeuden käyttämisestä. Jos pre-
sidentti tämän jälkeen määrää maakuntalain
raukeamaan kokonaan tai osittain, on maa-
kunnan hallituksen heti, siten kuin maakunta-
lakien julkaisemisesta säädetään, ilmoitetta-
va, että laki tai sen osa lakkaa olemasta voi-
massa ilmoituksen julkaisemispäivästä lähti-
en.

21 §

Maakunta-asetukset

Maakunnan hallitus voi maakuntalaissa
säädetyn valtuuden nojalla antaa asetuksia
maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.
Maakuntalailla on kuitenkin säädettävä yksi-
lön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista
sekä asioista, jotka perustuslain tai itsehallin-
tolain mukaan muuten kuuluvat lain alaan.

Mitä 19 §:n 3 momentissa säädetään maa-
kuntalaista, koskee vastaavasti myös maa-

kunta-asetusta.

22 §

Maakuntapäivien ja maakunnan hallituksen
aloitteet

Maakuntapäivät voi tehdä aloitteita valta-
kunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa
asioissa. Hallitus antaa aloitteen eduskunnan
käsiteltäväksi.

Maakunnan hallitus voi 1 momentissa tar-
koitetuissa asioissa tehdä esityksiä asetusten
ja hallinnollisten määräysten antamisesta
maakuntaa varten.

23 §

Maakunnan toimivalta hallintoasioissa

Itsehallintoviranomaiset huolehtivat maa-
kunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvien
asioiden hallinnosta ottaen huomioon seuraa-
van:
— — — — — — — — — — — — — —

3) maakunnan hallituksen on hankittava
asianomaisten valtakunnan viranomaisten
lausunnot ennen kiinteää muinaismuistoa
koskevaan toimenpiteeseen ryhtymistä;

4) maakunnan hallituksen on hankittava
asiasta kansallisarkiston lausunto ennen
maakunnan viranomaisten taikka kunnallis-
ten tai kirkollisten viranomaisten maakun-
nassa sijaitsevassa arkistossa olevien asiakir-
jojen hävittämistä koskevan päätöksen teke-
mistä.

25 §

Hallintolainkäyttö

Maakunnan hallituksen alaisen viranomai-
sen tekemästä muuta hallintoasiaa kuin veroa
tai maksua koskevasta päätöksestä valitetaan
maakunnan hallitukseen. Kunnallisen viran-
omaisen päätöksestä valitetaan Ahvenan-
maan hallintotuomioistuimeen, jollei valitus-
ta valtakunnan lainsäädännön mukaan ole
tehtävä muulle viranomaiselle. Maakuntalail-
la voidaan kuitenkin säätää, että kunnallisen
viranomaisen päätöksestä maakunnan toimi-
valtaan kuuluvassa asiassa valitetaan maa-
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kunnan hallitukseen.
Maakunnan hallituksen päätöksen lailli-

suudesta saa valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Maakunnan hallituksen eläkeasi-
assa tekemästä päätöksestä valitetaan kuiten-
kin vakuutusoikeuteen. Maakunnan hallituk-
sen päätökseen nimitysasiassa ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Edellä 1 ja 2 momentissa säädetystä poike-
ten maakunnan viranomaisen sopimusase-
tuksen nojalla tekemästä päätöksestä valite-
taan Ahvenanmaan hallintotuomioistuimeen.

27 §

Valtakunnan lainsäädäntövalta

Valtakunnalla on lainsäädäntövalta asiois-
sa, jotka koskevat:
— — — — — — — — — — — — — —

4) suhdetta ulkovaltoihin ottaen huomioon
9 ja 9 a luvun säännökset;
— — — — — — — — — — — — — —

18) ydinvoimaa, kuitenkin niin että ydin-
voimalaitoksen rakentamiseen, hallintaan ja
käyttöön sekä tähän liittyvään materiaalin
käsittelyyn ja säilytykseen maakunnassa on
saatava maakunnan hallituksen suostumus;
— — — — — — — — — — — — — —

28) väestönsuojelua; päätös maakunnassa
asuvien henkilöiden siirtämisestä maakun-
nan ulkopuolella sijaitsevalle paikkakunnalle
voidaan kuitenkin tehdä vain maakunnan hal-
lituksen suostumuksella;
— — — — — — — — — — — — — —

40) teletoimintaa; valtion viranomainen voi
kuitenkin myöntää luvan yleisen teletoimin-
nan harjoittamiseen maakunnassa vain maa-
kunnan hallituksen suostumuksella;
— — — — — — — — — — — — — —

30 §

Toimivalta ja menettely hallintoasioissa

Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntövallan
piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat valta-
kunnan viranomaiset noudattaen seuraavaa:
— — — — — — — — — — — — — —

7) luvan myöntämisestä ulkomaalaisille tai
ulkomaisille yhteisöille omistus- tai hallinta-
oikeuden hankkimiseen maakunnassa sijait-

sevaan kiinteään omaisuuteen taikka elinkei-
non harjoittamiseen maakunnassa päättää
maakunnan hallitus, jonka on ennen asian
ratkaisemista pyydettävä siitä asianomaisen
valtakunnan viranomaisen lausunto;

8) tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten
tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lainsää-
dännön ja kasvintuhoojien maahan kulkeu-
tumisen estämistä koskevan lainsäädännön
sekä myrkkyjen valmistamista ja käyttöä
koskevan lainsäädännön mukaan kuuluvat
valtakunnan viranomaiselle, huolehtii maa-
kunnassa maakunnan hallitus tai muu maa-
kuntalaissa määrätty viranomainen;
— — — — — — — — — — — — — —

10) valtakunnassa kuluttajavalituslauta-
kunnalle kuuluvista tehtävistä huolehtii maa-
kunnassa erityinen, maakunnan hallituksen
asettama lautakunta;
— — — — — — — — — — — — — —

12) uusi kauppamerenkulun väylä voidaan
avata maakunnassa vain maakunnan hallituk-
sen suostumuksella ottaen huomioon, mitä
62 §:ssä säädetään;

13) asiasta, joka koskee lupaa kauppame-
renkulun harjoittamiseen maakunnassa tai
maakunnan ja muun Suomen välillä ulko-
maisella alukselle, on neuvoteltava maakun-
nan hallituksen kanssa;

14) kauppa-alusten nopeusrajoituksista
maakunnassa olevissa väylissä ja muista
maakunnalle erityisen tärkeistä merenkulkua
koskevista asioista on neuvoteltava maakun-
nan hallituksen kanssa;

15) oikeutta ilmaliikenteen harjoittamiseen
maakunnassa koskevat asiat kuuluvat maa-
kunnan hallitukselle, kuitenkin niin, että niis-
tä on hankittava valtakunnan viranomaisen
lausunto;

16) valtakunnan viranomaisen on käsitel-
lessään ilmaliikennettä koskevia asioita, joil-
la on erityistä merkitystä maakunnalle, neu-
voteltava maakunnan hallituksen kanssa;

17) maakunnassa toimivilta valtion viran-
omaisilta peräisin oleva arkistoaineisto voi-
daan siirtää pois maakunnasta vain maakun-
nan hallituksen kanssa käytyjen neuvottelu-
jen jälkeen;

18) Suomen Pankin päätös, jonka voidaan
olettaa olevan erityisen tärkeä maakunnan
elinkeinoelämälle tai työllisyydelle, on, mi-
käli mahdollista, tehtävä vasta maakunnan
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hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen
jälkeen;

19) maakunnan hallituksella on oikeus val-
tioneuvoston ohella olla edustettuna tuottaji-
en keskusjärjestöjen kanssa käytävissä neu-
votteluissa, jotka koskevat maataloustuloa
ja kalataloustuloa sekä maataloustuotannon
ja kalastuselinkeinon ohjaamista;

20) ennen kuin päätetään sellaisista maata-
lous- tai kalataloustuotteiden tuontisuojan
muutoksista, jotka voivat olla erityisen tär-
keitä maakunnan maataloustuotannolle tai
kalastuselinkeinolle, on maakunnan hallitusta
kuultava;

21) ennen kuin myönnetään lupa luvanva-
raisen elinkeinon harjoittamiseen, on asiasta
hankittava maakunnan hallituksen lausunto,
jos luvan myöntäminen kuuluu valtakunnan
viranomaiselle;

22) ennen kuin tehdään päätös valtion pai-
kallishallintoon kuuluvan laitoksen tai kiinte-
än toimipaikan lakkauttamisesta maakunnas-
sa, on maakunnan hallitusta kuultava;
— — — — — — — — — — — — — —

31 §

Valtakunnan viranomaisten velvollisuus
avustaa maakunnan viranomaisia

Valtakunnan viranomaiset ovat yleisen
toimivaltansa rajoissa velvollisia maakunnan
hallituksen pyynnöstä avustamaan maakun-
nan viranomaista itsehallintoon kuuluvien
tehtävien hoitamisessa.

32 §

Sopimusasetukset

Maakunnan hallituksen suostumuksella
voidaan valtakunnan hallinnolle kuuluvia
tehtäviä asetuksella (sopimusasetus) siirtää
määräajaksi tai toistaiseksi maakunnan vi-
ranomaiselle. Vastaavasti voidaan maakunta-
hallintoon kuuluvia tehtäviä siirtää valtakun-
nan viranomaiselle.
— — — — — — — — — — — — — —

33 §

Maakunnan hallituksen lausunnon hankkimi-
nen

Ennen kuin tasavallan presidentti, valtio-
neuvosto, ministeriö tai muu viranomainen
antaa säädöksiä, jotka koskevat pelkästään
maakuntaa tai joilla muuten on erityistä mer-
kitystä maakunnalle, on asiasta hankittava
maakunnan hallituksen lausunto.

42 §

Valtion palveluksessa olevien kielitaito

Maakunnassa valtion palveluksessa oleval-
ta henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta sää-
detään maakunnan hallituksen suostumuksin
valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

51 §

Erityinen avustus

— — — — — — — — — — — — — —
Maakunnan hallituksen on pantava avus-

tusta koskeva asia vireille viimeistään kus-
tannusten syntymistä seuraavana vuonna.
Asia on, jos mahdollista, ratkaistava kuuden
kuukauden kuluessa sen vireilletulosta.

56 §

Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta antaa pyynnöstä lausuntoja
valtioneuvostolle ja ministeriöille sekä maa-
kunnan hallitukselle ja tuomioistuimille.
— — — — — — — — — — — — — —

9 luku

Kansainväliset velvoitteet

58 §

Kansainvälisiä velvoitteita koskevat neuvot-
telut

Maakunnan hallitus voi tehdä asianomai-
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selle viranomaiselle esityksen valtiosopimus-
ta tai muuta kansainvälistä velvoitetta koske-
vista neuvotteluista.

Maakunnan hallitukselle on tiedotettava
valtiosopimuksia tai kansainvälisiä velvoit-
teita koskevista neuvotteluista, jos kysymys
on maakunnan toimivaltaan kuuluvista asi-
oista. Jos neuvottelut koskevat muuten maa-
kunnalle erityisen tärkeitä asioita, maakun-
nan hallitukselle on tiedotettava neuvotteluis-
ta, jos tämä voi sopivasti tapahtua. Maakun-
nan hallitukselle on varattava tilaisuus osal-
listua tässä tarkoitettuihin neuvotteluihin, jos
siihen on erityistä syytä.

59 §

Kansainvälisten velvoitteiden voimaantulo

Jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen
velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää mää-
räyksen tämän lain mukaan maakunnan toi-
mivaltaan kuuluvassa asiassa, maakuntapäi-
vien on, jotta määräys tulisi voimaan maa-
kunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla määräys
saatetaan voimaan.

Jos määräys on ristiriidassa tämän lain
säännösten kanssa, se tulee voimaan maa-
kunnassa vain, jos maakuntapäivät antaa hy-
väksymisensä päätöksellä, jota on kannatta-
nut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä, ja velvoitteen voimaansaattamisesta
säädetään lailla, joka on eduskunnassa käsi-
telty siinä järjestyksessä, jossa perustuslain
95 §:n 2 momentin mukaan käsitellään la-
kiehdotukset perustuslakia koskevan kan-
sainvälisen velvoitteen voimaansaattamises-
ta. Jos määräys koskee vain sitä kieltä, jota
maakunnan viranomaisten tulee käyttää yh-
teydenpidossa ulkomaalaisiin tai ulkomaisiin
viranomaisiin, lakiehdotus käsitellään edus-
kunnassa kuitenkin tavallisen lain säätämis-
järjestyksessä.

Maakuntapäivät voi valtuuttaa maakunnan
hallituksen antamaan 1 momentissa tarkoite-
tun hyväksymisen.

9 a luku

Euroopan unionin asiat

59 a §

Kansallisten kannanottojen valmistelu

Maakunnan hallituksella on oikeus osallis-
tua valtioneuvoston piirissä Euroopan unio-
nissa tehtäviä päätöksiä edeltävään Suomen
kannanottojen valmisteluun, jos päätösvalta
asiassa muutoin tämän lain mukaan kuuluisi
maakunnan toimivaltaan tai asialla muuten
voi olla erityistä merkitystä maakunnalle. Jos
maakunnan ja valtakunnan kantoja ei voida
yhteensovittaa tämän lain mukaan maakun-
nan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maa-
kunnan hallituksen pyynnöstä maakunnan
kannasta on tiedotettava, kun Suomen kan-
nanottoja esitetään Euroopan unionin toimie-
limissä.

Jos Euroopan unionissa tehtävä päätös ko-
konaan tai osittain koskee Euroopan yhteisön
yhteisen politiikan soveltamista Ahve-
nanmaalla, maakunnan hallitus muodostaa
Suomen kannanoton sisällön siltä osin kuin
asia muutoin tämän lain mukaan kuuluisi
maakunnan toimivaltaan.

Maakunnan hallitukselle on tiedotettava
1 momentissa tarkoitettujen asioiden valmis-
telusta Euroopan unionissa. Maakunnan hal-
litukselle on myös pyynnöstä varattava tilai-
suus osallistua Suomen valtuuskunnan työs-
kentelyyn kun Euroopan unionin piirissä
valmistellaan tämän lain mukaan maakunnan
toimivaltaan kuuluvia asioita.

59 b §

Euroopan unionissa tehtyjen päätösten täy-
täntöönpano

Päätettäessä Euroopan unionissa tehtyihin
päätöksiin liittyvistä Suomen toimenpiteistä
lainsäädäntövalta ja toimivalta hallintoasiois-
sa jakautuvat maakunnan ja valtakunnan vä-
lillä siten kuin tässä laissa säädetään.

Maakunnan ja valtakunnan viranomaisten
tulee neuvotella keskenään, jos niiden toi-
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menpiteet ovat toisistaan riippuvaisia. Jos jä-
senvaltiossa voidaan päättää vain yhdestä
toimenpiteestä sellaisessa hallintoasiassa,
jossa sekä maakunnalla että valtakunnalla
olisi tämän lain mukaan toimivaltaa, toimen-
piteestä päättää valtakunnan viranomainen.
Ennen päätöksentekoa asiasta on neuvotelta-
va maakunnan viranomaisen kanssa yhteis-
ymmärrykseen pyrkien ja päätöksenteossa
maakunnan viranomaisen näkökannat on
otettava mahdollisuuksien mukaan huomi-
oon. Jos maakunnan ja valtakunnan viran-
omaiset eivät ole yhtä mieltä tässä momentis-
sa tarkoitetuissa tilanteissa tarvittavista toi-
menpiteistä, Ahvenanmaan valtuuskunnalta
voidaan pyytää suositus asian ratkaisemisek-
si.

Jos jäsenvaltio yhteisön oikeuden mukaan
voi nimetä vain yhden hallintoviranomaisen
sellaisessa tilanteessa, jossa sekä maakunnal-
la että valtakunnalla olisi toimivaltaa, viran-
omaisen nimeäminen kuuluu valtakunnalle.
Tämän viranomaisen sellainen päätös, joka
muutoin kuuluisi maakunnan toimivaltaan,
tulee tehdä maakunnan hallituksen esittämän
kannan mukaisesti.

Maakunnan hallituksella on oikeus olla yh-
teydessä Euroopan yhteisöjen komissioon
sellaisissa maakunnan toimivaltaan kuuluvis-
sa asioissa, jotka koskevat Euroopan unionis-
sa tehtyjen päätösten toimeenpanoa maakun-
nassa. Maakunnan hallitus ja valtioneuvosto
sopivat tarkemmin siitä, miten valtioneuvos-
tolle tiedotetaan näistä yhteydenotoista.

59 c §

Kannanotot sopimusrikkomusasioissa

Maakunnan hallitus valmistelee yhdessä
valtakunnan viranomaisten kanssa Suomen
vastausten sisällön vastattaessa Euroopan yh-
teisöjen komission sellaisiin kannanottoihin,
jotka koskevat puutteita jäsenvaltion velvol-
lisuuksien täyttämisessä siltä osin kuin vel-
vollisuuksien täyttäminen kuuluu maakunnan
toimivaltaan, ja Suomen kannanotot, jotka
tällaisessa asiassa esitetään Euroopan yhtei-
söjen tuomioistuimessa.

59 d §

Euroopan yhteisön alueiden komitea

Yhdeksi Suomen edustajista Euroopan yh-
teisön alueiden komiteassa on ehdotettava
maakunnan hallituksen nimeämää ehdokasta.

60 §

Maakunta-asetusten lainmukaisuus sekä toi-
mivaltaristiriidat

— — — — — — — — — — — — — —
Jos maakunnan tai valtakunnan viranomai-

sen toimivallasta tiettyyn hallintotoimeen
syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee maa-
kunnan hallituksen tai valtakunnan viran-
omaisen esityksestä korkein oikeus hankittu-
aan asianomaisen viranomaisen ja Ahvenan-
maan valtuuskunnan lausunnon.

60 b §

Virkasyyte

Maaneuvosta ja maakunnan hallituksen jä-
sentä syytetään virkarikoksesta Turun hovi-
oikeudessa.

61 §

Valtion maa ja rakennukset

— — — — — — — — — — — — — —
Maan luovuttamisesta 1 momentin mukaan

sekä maan ja muun omaisuuden siirtymisestä
maakunnalle 2 momentin mukaan on sovitta-
va asianomaisen ministeriön ja maakunnan
hallituksen kesken.
— — — — — — — — — — — — — —

72 §

Kotiseutuoikeus

Sillä, jolla tämän lain voimaan tullessa on
varsinainen asunto ja koti maakunnassa, on
maakunnan hallitukselle tehdystä hakemuk-
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sesta oikeus saada kotiseutuoikeus vanhan
lain säännösten mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Mitä muussa laissa tai asetuksessa sääde-

tään Ahvenanmaan maakuntahallituksesta,
koskee tämän lain tultua voimaan Ahvenan-
maan maakunnan hallitusta.

—————

Helsingissä 14 päivänä maaliskuuta 2002

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Johannes Koskinen
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Liite
Rinnakkaisteksti

1.

Laki

Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty perustuslain 73 §:ssä säädetyllä tavalla, se-
kä Ahvenanmaan maakuntapäivien päätöksen mukaisesti, joka on tehty 16 päivänä elokuuta
1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 69 §:n 1 momentissa säädetyllä ta-
valla,

kumotaan 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 76
§,

muutetaan 3 §:n 2 momentti, 5 §, 7 §:n 1 momentti, 3 luvun otsikko, 16 §, 18 §:n 1 kohta,
20—22 §, 23 §:n 3 ja 4 kohta, 25 §, 27 §:n 4, 18, 28 ja 40 kohta, 30 §:n 7, 8, 10 ja 12—
22 kohta, 31 §, 32 §:n 1 momentti, 33 §, 42 §:n 1 momentti, 51 §:n 2 momentti, 56 §:n 1 mo-
mentti, 9 ja 9 a luku, 60 §:n 2 momentti, 61 §:n 3 momentti ja 72 §:n 1 momentti,

sellaisina kuin niistä ovat 9 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen ja 9 a luku laissa
1556/1994, sekä

lisätään lakiin uusi 60 b § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

3 §

Maakunnan toimielimet

— — — — — — — — — — — — — —
Maakunnan yleinen johto ja hallinto kuu-

luvat Ahvenanmaan maakuntahallitukselle
ja sen alaisille viranomaisille.

— — — — — — — — — — — — — —
Maakunnan yleinen johto ja hallinto kuu-

luvat Ahvenanmaan maakunnan hallituk-
selle ja sen alaisille viranomaisille.

5 §

Ahvenanmaan valtuuskunta

Ahvenanmaan valtuuskunta on maakun-
nan ja valtakunnan yhteinen toimielin. Val-
tuuskunnan kokoonpanosta ja tehtävistä se-
kä kustannuksista säädetään 55—57 §:ssä.

5 §

Ahvenanmaan valtuuskunta

Ahvenanmaan valtuuskunta on maakun-
nan ja valtakunnan yhteinen toimielin. Val-
tuuskunnan kokoonpanosta ja tehtävistä
sekä kustannuksista säädetään 19, 32, 55—
57 ja 59 b §:ssä.
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7 §

Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella

Maakuntahallitus myöntää kotiseutuoi-
keuden.
— — — — — — — — — — — — — —

7 §

Kotiseutuoikeus hakemuksen perusteella

Maakunnan hallitus myöntää kotiseutuoi-
keuden.
— — — — — — — — — — — — — —

3 luku

Maakuntapäivät ja maakuntahallitus

16 §

Maakuntahallitus

Maakuntahallituksen nimittämisestä sää-
detään maakuntalailla.

3 luku

Maakuntapäivät ja maakunnan hallitus

16 §

Maakunnan hallitus

Maakunnan hallituksen nimittämisestä
säädetään maakuntalailla.

18 §

Maakunnan lainsäädäntövalta

Maakunnalla on lainsäädäntövalta asiois-
sa, jotka koskevat:

1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja
tehtäviä sekä maakuntapäivien jäsenten vaa-
lia, maakuntahallitusta sekä sen alaisia vi-
ranomaisia ja laitoksia;
— — — — — — — — — — — — — —

18 §

Maakunnan lainsäädäntövalta

Maakunnalla on lainsäädäntövalta asiois-
sa, jotka koskevat:

1) maakuntapäivien järjestysmuotoa ja
tehtäviä sekä maakuntapäivien jäsenten vaa-
lia, maakunnan hallitusta sekä sen alaisia
viranomaisia ja laitoksia;
— — — — — — — — — — — — — —

20 §

Maakuntalain voimaantulo

Jos tasavallan presidentti on määrännyt,
että maakuntalaki raukeaa, tai jos presidentti
on päättänyt olla käyttämättä veto-
oikeuttaan, on tästä ilmoitettava maakunta-
hallitukselle.

20 §

Maakuntalain voimaantulo ja julkaisemi-
nen

Jos tasavallan presidentti on määrännyt,
että maakuntalaki raukeaa, tai jos presidentti
on päättänyt olla käyttämättä veto-oikeut-
taan, on tästä ilmoitettava maakunnan halli-
tukselle. Jos presidentti on määrännyt, että
maakuntalaki raukeaa vain eräiltä osin,
maakunnan hallituksen on maakuntalaissa
säädettävällä tavalla ratkaistava, tuleeko laki
muilta osin voimaan vai raukeaako se koko-
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Jos presidentti on määrännyt, että maa-
kuntalaki raukeaa vain eräiltä osin, maakun-
tahallituksen on maakuntalaissa säädettäväl-
lä tavalla ratkaistava, tuleeko laki muilta
osin voimaan vai raukeaako se kokonaisuu-
dessaan.

Maakuntahallitus julkaisee maakuntalait.
Jollei maakuntapäivät ole määrännyt lain
voimaantulon ajankohtaa, maakuntahallitus
päättää siitä.

naisuudessaan.
Maakunnan hallitus julkaisee maakunta-

lait. Maakuntalaki tulee voimaan maakunta-
päivien määräämänä ajankohtana. Jollei
ajankohdasta ole säädetty maakuntalaissa,
maakunnan hallitus määrää siitä. Jollei
maakuntalakia ole julkaistu viimeistään
määrättynä voimaantuloajankohtana, se tu-
lee voimaan julkaisemispäivänä.

Jos maakunnan talousarvioon otettu mää-
räraha edellyttää maakuntalain säätämistä
ja maakuntalain nopealle voimaantulolle on
erityisiä syitä, maakuntapäivät voi valtuut-
taa maakunnan hallituksen määräämään,
että laki kokonaan tai osittain tulee voimaan
jo ennen kuin tasavallan presidentti on teh-
nyt päätöksensä veto-oikeuden käyttä-
misestä. Jos presidentti tämän jälkeen mää-
rää maakuntalain raukeamaan kokonaan tai
osittain, on maakunnan hallituksen heti, si-
ten kuin maakuntalakien julkaisemisesta
säädetään, ilmoitettava, että laki tai sen osa
lakkaa olemasta voimassa ilmoituksen jul-
kaisemispäivästä lähtien.

21 §

Maakunta-asetukset

Maakuntahallitus voi maakuntalaissa ole-
van valtuutuksen nojalla maakunta-asetuk-
sella säätää maakuntahallinnon järjestys-
muodosta ja toiminnasta, lain täytäntöön-
panosta ja soveltamisesta sekä muista maa-
kunnan toimivaltaan kuuluvista asioista.

Mitä 19 §:n 3 momentissa säädetään maa-
kuntalaista, koskee vastaavasti myös maa-
kunta-asetusta.

21 §

Maakunta-asetukset

Maakunnan hallitus voi maakuntalaissa
säädetyn valtuuden nojalla antaa maakun-
ta-asetuksia maakunnan toimivaltaan kuu-
luvista asioista. Maakuntalailla on kuitenkin
säädettävä yksilön oikeuksien ja velvolli-
suuksien perusteista sekä asioista, jotka pe-
rustuslain tai itsehallintolain mukaan muu-
ten kuuluvat lain alaan.

Mitä 19 §:n 3 momentissa säädetään maa-
kuntalaista, koskee vastaavasti myös maa-
kunta-asetusta.

22 §

Maakuntapäivien ja maakuntahallituksen
aloitteet

Maakuntapäivät voi tehdä aloitteita valta-
kunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa
asioissa. Hallitus antaa aloitteen eduskunnan

22 §

Maakuntapäivien ja maakunnan hallituk-
sen aloitteet

Maakuntapäivät voi tehdä aloitteita valta-
kunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa
asioissa. Hallitus antaa aloitteen eduskunnan
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käsiteltäväksi.
Maakuntahallitus voi 1 momentissa tar-

koitetuissa asioissa tehdä esityksiä hallin-
nollisten säännösten ja määräysten antami-
sesta maakuntaa varten.

käsiteltäväksi.
Maakunnan hallitus voi 1 momentissa tar-

koitetuissa asioissa tehdä esityksiä asetusten
ja hallinnollisten määräysten antamisesta
maakuntaa varten.

23 §

Maakunnan toimivalta hallintoasioissa

Itsehallintoviranomaiset huolehtivat maa-
kunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvien
asioiden hallinnosta ottaen huomioon seu-
raavan:

— — — — — — — — — — — — — —
3) maakuntahallituksen on hankittava asi-

anomaisten valtakunnan viranomaisten lau-
sunnot ennen kiinteää muinaismuistoa kos-
kevaan toimenpiteeseen ryhtymistä;

4) maakuntahallituksen on hankittava asi-
asta valtionarkiston lausunto ennen maa-
kunnan viranomaisten taikka kunnallisten
tai kirkollisten viranomaisten maakunnassa
sijaitsevassa arkistossa olevien asiakirjojen
hävittämistä koskevan päätöksen tekemistä.

— — — — — — — — — — — — — —
3) maakunnan hallituksen on hankittava

asianomaisten valtakunnan viranomaisten
lausunnot ennen kiinteää muinaismuistoa
koskevaan toimenpiteeseen ryhtymistä;

4) maakunnan hallituksen on hankittava
asiasta kansallisarkiston lausunto ennen
maakunnan viranomaisten taikka kunnallis-
ten tai kirkollisten viranomaisten maa-
kunnassa sijaitsevassa arkistossa olevien
asiakirjojen hävittämistä koskevan päätök-
sen tekemistä.

25 §

Hallintolainkäyttö

Maakuntahallituksen alaisen viranomaisen
tekemästä muuta hallintoasiaa kuin veroa
tai maksua koskevasta päätöksestä valite-
taan maakuntahallitukseen. Kunnallisen vi-
ranomaisen päätöksestä valitetaan lääninoi-
keuteen, jollei valitusta valtakunnan lain-
säädännön mukaan ole tehtävä muulle vi-
ranomaiselle. Maakuntalailla voidaan kui-
tenkin säätää, että kunnallisen viranomaisen
päätöksestä maakunnan toimivaltaan kuulu-
vassa asiassa valitetaan maakuntahalli-
tukseen.

Maakuntahallituksen päätöksen laillisuu-
desta saa valittaa korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen. Maakuntahallituksen päätökseen
nimitysasiassa ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.

25 §

Hallintolainkäyttö

Maakunnan hallituksen alaisen viranomai-
sen tekemästä muuta hallintoasiaa kuin ve-
roa tai maksua koskevasta päätöksestä vali-
tetaan maakunnan hallitukseen. Kunnallisen
viranomaisen päätöksestä valitetaan Ahve-
nanmaan hallintotuomioistuimeen, jollei va-
litusta valtakunnan lainsäädännön mukaan
ole tehtävä muulle viranomaiselle. Maakun-
talailla voidaan kuitenkin säätää, että kun-
nallisen viranomaisen päätöksestä maakun-
nan toimivaltaan kuuluvassa asiassa valite-
taan maakunnan hallitukseen.

Maakunnan hallituksen päätöksen lailli-
suudesta saa valittaa korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Maakunnan hallituksen eläke-
asiassa tekemästä päätöksestä valitetaan
kuitenkin vakuutusoikeuteen. Maakunnan
hallituksen päätökseen nimitysasiassa ei saa



HE 18/2002 vp
Voimassa oleva laki Ehdotus

35

hakea muutosta valittamalla.
Edellä 1 ja 2 momentista säädetystä poi-

keten maakunnan hallituksen tai sen alai-
sen viranomaisen sopimusasetuksen nojalla
tekemästä päätöksestä valitetaan Ahvenan-
maan hallintotuomioistuimeen.

27 §

Valtakunnan lainsäädäntövalta

Valtakunnalla on lainsäädäntövalta asiois-
sa, jotka koskevat:

— — — — — — — — — — — — — —
4) suhdetta ulkovaltoihin ottaen huomioon

9 luvun säännökset;
— — — — — — — — — — — — — —

18) ydinvoimaa, kuitenkin niin että ydin-
voimalaitoksen rakentamiseen, hallintaan ja
käyttöön sekä tähän liittyvään materiaalin
käsittelyyn ja säilytykseen maakunnassa on
saatava maakuntahallituksen suostumus;
— — — — — — — — — — — — — —

28) väestönsuojelua; päätös maakunnassa
asuvien henkilöiden siirtämisestä maa-
kunnan ulkopuolella sijaitsevalle paikka-
kunnalle voidaan kuitenkin tehdä vain maa-
kuntahallituksen suostumuksella;
— — — — — — — — — — — — — —

40) teletoimintaa; valtion viranomainen
voi kuitenkin myöntää luvan yleisen tele-
toiminnan harjoittamiseen maakunnassa
vain maakuntahallituksen suostumuksella;

— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
4) suhdetta ulkovaltoihin ottaen huomioon

9 ja 9 a luvun säännökset;
— — — — — — — — — — — — — —

18) ydinvoimaa, kuitenkin niin että ydin-
voimalaitoksen rakentamiseen, hallintaan ja
käyttöön sekä tähän liittyvään materiaalin
käsittelyyn ja säilytykseen maakunnassa on
saatava maakunnan hallituksen suostumus;
— — — — — — — — — — — — — —

28) väestönsuojelua; päätös maakunnassa
asuvien henkilöiden siirtämisestä maa-
kunnan ulkopuolella sijaitsevalle paikka-
kunnalle voidaan kuitenkin tehdä vain maa-
kunnan hallituksen suostumuksella;
— — — — — — — — — — — — — —

40) teletoimintaa; valtion viranomainen
voi kuitenkin myöntää luvan yleisen tele-
toiminnan harjoittamiseen maakunnassa
vain maakunnan hallituksen suostumuksel-
la;
— — — — — — — — — — — — — —

30 §

Toimivalta ja menettely hallintoasioissa

Hallinnosta valtakunnan lainsäädäntöval-
lan piiriin kuuluvissa asioissa huolehtivat
valtakunnan viranomaiset noudattaen seu-
raavaa:

— — — — — — — — — — — — — —
7) luvan myöntämisestä ulkomaalaisille

— — — — — — — — — — — — — —
7) luvan myöntämisestä ulkomaalaisille
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tai ulkomaisille yhteisöille omistus- tai hal-
lintaoikeuden hankkimiseen maakunnassa
sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen taikka
elinkeinon harjoittamiseen maakunnassa
päättää maakuntahallitus, jonka on ennen
asian ratkaisemista pyydettävä siitä asian-
omaisen valtakunnan viranomaisen lausun-
to;

8) tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten
tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lain-
säädännön ja kasvintuhoojien maahan kul-
keutumisen estämistä koskevan lainsäädän-
nön sekä myrkkyjen valmistamista ja käyt-
töä koskevan lainsäädännön mukaan kuulu-
vat valtakunnan viranomaiselle, huolehtii
maakunnassa maakuntahallitus tai muu
maakuntalaissa määrätty viranomainen;
— — — — — — — — — — — — — —

10) valtakunnassa kuluttajavalituslauta-
kunnalle kuuluvista tehtävistä huolehtii
maakunnassa erityinen, maakuntahallituksen
asettama lautakunta;
— — — — — — — — — — — — — —

12) uusi kauppamerenkulun väylä voidaan
avata maakunnassa vain maakuntahallituk-
sen suostumuksella ottaen huomioon, mitä
62 §:ssä säädetään;

13) asiasta, joka koskee lupaa kauppame-
renkulun harjoittamiseen maakunnassa tai
maakunnan ja muun Suomen välillä ulko-
maisella aluksella, on neuvoteltava maakun-
tahallituksen kanssa;

14) kauppa-alusten nopeusrajoituksista
maakunnassa olevissa väylissä ja muista
maakunnalle erityisen tärkeistä merenkulkua
koskevista asioista on neuvoteltava maakun-
tahallituksen kanssa;

15) oikeutta ilmaliikenteen harjoittami-
seen maakunnassa koskevat asiat kuuluvat
maakuntahallitukselle, kuitenkin niin, että
niistä on hankittava valtakunnan viranomai-
sen lausunto;

16) valtakunnan viranomaisen on käsitel-
lessään ilmaliikennettä koskevia asioita,
joilla on erityistä merkitystä maakunnalle,
neuvoteltava maakuntahallituksen kanssa;

17) maakunnassa toimivilta valtion viran-
omaisilta peräisin oleva arkistoaineisto voi-
daan siirtää pois maakunnasta vain maakun-
tahallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen
jälkeen;

18) Suomen Pankin päätös, jonka voidaan

tai ulkomaisille yhteisöille omistus- tai hal-
lintaoikeuden hankkimiseen maakunnassa
sijaitsevaan kiinteään omaisuuteen taikka
elinkeinon harjoittamiseen maakunnassa
päättää maakunnan hallitus, jonka on ennen
asian ratkaisemista pyydettävä siitä asian-
omaisen valtakunnan viranomaisen lausun-
to;

8) tehtävistä, jotka ihmisten ja kotieläinten
tarttuvien tautien torjuntaa koskevan lain-
säädännön ja kasvintuhoojien maahan kul-
keutumisen estämistä koskevan lainsäädän-
nön sekä myrkkyjen valmistamista ja käyt-
töä koskevan lainsäädännön mukaan kuulu-
vat valtakunnan viranomaiselle, huolehtii
maakunnassa maakunnan hallitus tai muu
maakuntalaissa määrätty viranomainen;
— — — — — — — — — — — — — —

10) valtakunnassa kuluttajavalituslauta-
kunnalle kuuluvista tehtävistä huolehtii
maakunnassa erityinen, maakunnan halli-
tuksen asettama lautakunta;
— — — — — — — — — — — — — —

12) uusi kauppamerenkulun väylä voidaan
avata maakunnassa vain maakunnan halli-
tuksen suostumuksella ottaen huomioon, mi-
tä 62 §:ssä säädetään;

13) asiasta, joka koskee lupaa kauppame-
renkulun harjoittamiseen maakunnassa tai
maakunnan ja muun Suomen välillä ulko-
maisella alukselle, on neuvoteltava maakun-
nan hallituksen kanssa;

14) kauppa-alusten nopeusrajoituksista
maakunnassa olevissa väylissä ja muista
maakunnalle erityisen tärkeistä merenkulkua
koskevista asioista on neuvoteltava maa-
kunnan hallituksen kanssa;

15) oikeutta ilmaliikenteen harjoittami-
seen maakunnassa koskevat asiat kuuluvat
maakunnan hallitukselle, kuitenkin niin, että
niistä on hankittava valtakunnan viranomai-
sen lausunto;

16) valtakunnan viranomaisen on käsitel-
lessään ilmaliikennettä koskevia asioita,
joilla on erityistä merkitystä maakunnalle,
neuvoteltava maakunnan hallituksen kanssa;

17) maakunnassa toimivilta valtion viran-
omaisilta peräisin oleva arkistoaineisto voi-
daan siirtää pois maakunnasta vain maakun-
nan hallituksen kanssa käytyjen neuvottelu-
jen jälkeen;

18) Suomen Pankin päätös, jonka voidaan
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olettaa olevan erityisen tärkeä maakunnan
elinkeinoelämälle tai työllisyydelle, on, mi-
käli mahdollista, tehtävä vasta maakunta-
hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen
jälkeen;

19) maakuntahallituksella on oikeus val-
tioneuvoston ohella olla edustettuna tuotta-
jien keskusjärjestöjen kanssa käytävissä
neuvotteluissa, jotka koskevat maataloustu-
loa ja kalataloustuloa sekä maataloustuotan-
non ja kalastuselinkeinon ohjaamista;

20) ennen kuin päätetään sellaisista maata-
lous- tai kalataloustuotteiden tuontisuojan
muutoksista, jotka voivat olla erityisen tär-
keitä maakunnan maataloustuotannolle tai
kalastuselinkeinolle, on maakuntahallitusta
kuultava;

21) ennen kuin myönnetään lupa luvanva-
raisen elinkeinon harjoittamiseen, on asiasta
hankittava maakuntahallituksen lausunto,
jos luvan myöntäminen kuuluu valtakunnan
viranomaiselle;

22) ennen kuin tehdään päätös valtion
paikallishallintoon kuuluvan laitoksen tai
kiinteän toimipaikan lakkauttamisesta maa-
kunnassa, on maakuntahallitusta kuultava;

— — — — — — — — — — — — — —

olettaa olevan erityisen tärkeä maakunnan
elinkeinoelämälle tai työllisyydelle, on, mi-
käli mahdollista, tehtävä vasta maakunnan
hallituksen kanssa käytyjen neuvottelujen
jälkeen;

19) maakunnan hallituksella on oikeus
valtioneuvoston ohella olla edustettuna tuot-
tajien keskusjärjestöjen kanssa käytävissä
neuvotteluissa, jotka koskevat maataloustu-
loa ja kalataloustuloa sekä maataloustuotan-
non ja kalastuselinkeinon ohjaamista;

20) ennen kuin päätetään sellaisista maata-
lous- tai kalataloustuotteiden tuontisuojan
muutoksista, jotka voivat olla erityisen tär-
keitä maakunnan maataloustuotannolle tai
kalastuselinkeinolle, on maakunnan halli-
tusta kuultava;

21) ennen kuin myönnetään lupa luvanva-
raisen elinkeinon harjoittamiseen, on asiasta
hankittava maakunnan hallituksen lausunto,
jos luvan myöntäminen kuuluu valtakunnan
viranomaiselle;

22) ennen kuin tehdään päätös valtion
paikallishallintoon kuuluvan laitoksen tai
kiinteän toimipaikan lakkauttamisesta maa-
kunnassa, on maakunnan hallitusta kuulta-
va;
— — — — — — — — — — — — — —

31 §

Valtakunnan viranomaisten velvollisuus
avustaa maakunnan viranomaisia

Valtakunnan viranomaiset ovat yleisen
toimivaltansa rajoissa velvollisia maakunta-
hallituksen pyynnöstä avustamaan maakun-
nan viranomaista itsehallintoon kuuluvien
tehtävien hoitamisessa.

31 §

Valtakunnan viranomaisten velvollisuus
avustaa maakunnan viranomaisia

Valtakunnan viranomaiset ovat yleisen
toimivaltansa rajoissa velvollisia maakun-
nan hallituksen pyynnöstä avustamaan maa-
kunnan viranomaista itsehallintoon kuuluvi-
en tehtävien hoitamisessa.

32 §

Sopimusasetukset

Maakuntahallituksen suostumuksella voi-
daan valtakunnan hallinnolle kuuluvia teh-
täviä asetuksella (sopimusasetus) siirtää
määräajaksi tai toistaiseksi maakunnan vi-
ranomaiselle. Vastaavasti voidaan maa-
kuntahallintoon kuuluvia tehtäviä siirtää
valtakunnan viranomaiselle.

32 §

Sopimusasetukset

Maakunnan hallituksen suostumuksella
voidaan valtakunnan hallinnolle kuuluvia
tehtäviä asetuksella (sopimusasetus) siirtää
määräajaksi tai toistaiseksi maakunnan vi-
ranomaiselle. Vastaavasti voidaan maa-
kuntahallintoon kuuluvia tehtäviä siirtää
valtakunnan viranomaiselle.
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

33 §

Maakuntahallituksen lausunnon hankkimi-
nen

Ennen kuin tasavallan presidentti tai val-
tioneuvosto antaa säädöksiä, jotka koskevat
pelkästään maakuntaa tai joilla muuten on
erityistä merkitystä maakunnalle, on asiasta
hankittava maakuntahallituksen lausunto.
Sama koskee muun viranomaisen antamia
määräyksiä.

33 §

Maakunnan hallituksen lausunnon hank-
kiminen

Ennen kuin tasavallan presidentti, valtio-
neuvosto, ministeriö tai muu viranomainen
antaa säädöksiä, jotka koskevat pelkästään
maakuntaa tai joilla muuten on erityistä
merkitystä maakunnalle, on asiasta hankit-
tava maakunnan hallituksen lausunto.

42 §

Valtion palveluksessa olevien kielitaito

Maakunnassa valtion palveluksessa ole-
valta henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta
säädetään maakuntahallituksen suostumuk-
sin asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

42 §

Valtion palveluksessa olevien kielitaito

Maakunnassa valtion palveluksessa ole-
valta henkilöltä vaadittavasta kielitaidosta
säädetään maakunnan hallituksen suostu-
muksin valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

51 §

Erityinen avustus

— — — — — — — — — — — — — —
Maakuntahallituksen on pantava avustusta

koskeva asia vireille viimeistään kustannus-
ten syntymistä seuraavana vuonna. Asia on,
jos mahdollista, ratkaistava kuuden kuukau-
den kuluessa sen vireilletulosta.

— — — — — — — — — — — — — —
Maakunnan hallituksen on pantava avus-

tusta koskeva asia vireille viimeistään kus-
tannusten syntymistä seuraavana vuonna.
Asia on, jos mahdollista, ratkaistava kuuden
kuukauden kuluessa sen vireilletulosta.

56 §

Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta antaa pyynnöstä lausuntoja
valtioneuvostolle ja sen ministeriöille sekä
maakuntahallitukselle ja tuomioistuimille.
— — — — — — — — — — — — — —

56 §

Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtävät

Valtuuskunta antaa pyynnöstä lausuntoja
valtioneuvostolle ja ministeriöille sekä maa-
kunnan hallitukselle ja tuomioistuimille.
— — — — — — — — — — — — — —
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9 luku

Kansainväliset sopimukset

58 §

Kansainvälisiä sopimuksia koskevat neuvot-
telut

Maakuntahallitus voi tehdä asianomaiselle
viranomaiselle esityksen vieraan valtion
kanssa tehtävää sopimusta koskevista neu-
votteluista.

Maakuntahallitukselle on tiedotettava vie-
raan valtion kanssa tehtävää sopimusta kos-
kevista neuvotteluista, jos kysymys on maa-
kunnan toimivaltaan kuuluvista asioista. Jos
neuvottelut vieraan valtion kanssa tehtävästä
sopimuksesta koskevat muuten maakunnalle
erityisen tärkeitä asioita, maakuntahallituk-
selle on tiedotettava neuvotteluista, jos tämä
voi sopivasti tapahtua. Maakuntahallituksel-
le on varattava tilaisuus osallistua tässä tar-
koitettuihin neuvotteluihin, jos siihen on eri-
tyistä syytä.

9 luku

Kansainväliset velvoitteet

58 §

Kansainvälisiä velvoitteita koskevat neuvot-
telut

Maakunnan hallitus voi tehdä asian-
omaiselle viranomaiselle esityksen valtio-
sopimusta tai muuta kansainvälistä velvoi-
tetta koskevista neuvotteluista.

Maakunnan hallitukselle on tiedotettava
valtiosopimuksia tai kansainvälisiä velvoit-
teita koskevista neuvotteluista, jos kysymys
on maakunnan toimivaltaan kuuluvista asi-
oista. Jos neuvottelut koskevat muuten maa-
kunnalle erityisen tärkeitä asioita, maakun-
nan hallitukselle on tiedotettava neuvotte-
luista, jos tämä voi sopivasti tapahtua. Maa-
kunnan hallitukselle on varattava tilaisuus
osallistua tässä tarkoitettuihin neuvottel-
uihin, jos siihen on erityistä syytä.

59 §

Kansainvälisten sopimusten voimaantulo

Jos Suomen vieraan valtion kanssa teke-
mään sopimukseen sisältyy tämän lain sään-
nösten kanssa ristiriidassa oleva määräys,
määräys tulee voimaan maakunnassa vain,
jos siitä säädetään siinä järjestyksessä kuin
perustuslain 95 §:n 2 momentissa säädetään
perustuslakia koskevan kansainvälisen vel-
voitteen voimaansaattamiseksi annetun la-
kiehdotuksen käsittelystä ja maakuntapäivät
hyväksyy lain päätöksellä, jota on kannatta-
nut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista
äänistä.

Jos sopimus sisältää määräyksen tämän
lain mukaan maakunnan toimivaltaan kuu-
luvassa asiassa, maakuntapäivien on, jotta
määräys tulisi voimaan maakunnassa, hy-
väksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan
voimaan.

59 §

Kansainvälisten velvoitteiden voimaantulo

Jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen
velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää
määräyksen tämän lain mukaan maakunnan
toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maakunta-
päivien on, jotta määräys tulisi voimaan
maakunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla
määräys saatetaan voimaan.

Jos määräys on ristiriidassa tämän lain
säännösten kanssa, se tulee voimaan maa-
kunnassa vain, jos maakuntapäivät antaa
hyväksymisensä päätöksellä, jota on kannat-
tanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuis-
ta äänistä, ja velvoitteen voimaansaattami-
sesta säädetään lailla, joka on eduskunnas-
sa käsitelty siinä järjestyksessä, jossa pe-
rustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan kä-
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Maakuntapäivät voi valtuuttaa maakunta-
hallituksen antamaan 2 momentissa tarkoite-
tun hyväksymisen.

sitellään lakiehdotukset perustuslakia kos-
kevan kansainvälisen velvoitteen voimaan-
saattamisesta. Jos määräys koskee vain sitä
kieltä, jota maakunnan viranomaisten tulee
käyttää yhteydenpidossa ulkomaalaisiin tai
ulkomaisiin viranomaisiin, lakiehdotus käsi-
tellään eduskunnassa kuitenkin tavallisen
lain säätämisjärjestyksessä.

Maakuntapäivät voi valtuuttaa maakunnan
hallituksen antamaan 1 momentissa tarkoite-
tun hyväksymisen.

9 a luku

Euroopan unionia koskevat asiat

59 a §

Euroopan unionia koskevien asioiden val-
mistelu

Maakuntahallitukselle on tiedotettava Eu-
roopan unionin toimielimissä valmisteltavis-
ta asioista, jos kysymys kuuluu maakunnan
toimivaltaan tai muuten saattaa olla maa-
kunnalle erityisen tärkeä.

Maakuntahallituksella on oikeus osallistua
1 momentissa tarkoitettujen asioiden val-
misteluun valtioneuvoston piirissä.

(Ks. 59 b §)

9 a luku

Euroopan unionin asiat

59 a §

Kansallisten kannanottojen valmistelu

Maakunnan hallituksella on oikeus osal-
listua valtioneuvoston piirissä Euroopan
unionissa tehtäviä päätöksiä edeltävään
Suomen kannanottojen valmisteluun, jos
päätösvalta asiassa muutoin tämän lain mu-
kaan kuuluisi maakunnan toimivaltaan tai
asialla muuten voi olla erityistä merkitystä
maakunnalle. Jos maakunnan ja valtakun-
nan kantoja ei voida yhteensovittaa tämän
lain mukaan maakunnan toimivaltaan kuu-
luvassa asiassa, maakunnan hallituksen
pyynnöstä maakunnan kannasta on tiedotet-
tava, kun Suomen kannanottoja esitetään
Euroopan unionin toimielimissä.

Jos Euroopan unionissa tehtävä päätös
kokonaan tai osittain koskee Euroopan yh-
teisön yhteisen politiikan soveltamista Ah-
venanmaalla, maakunnan hallitus muodos-
taa Suomen kannanoton sisällön siltä osin
kuin asia muutoin tämän lain mukaan kuu-
luisi maakunnan toimivaltaan.

Maakunnan hallitukselle on tiedotettava
1 momentissa tarkoitettujen asioiden
valmistelusta Euroopan unionissa.
Maakunnan hallitukselle on myös pyynnöstä
varattava tilaisuus osallistua Suomen
valtuuskunnan työskentelyyn kun Euroopan
unionin piirissä valmistellaan tämän lain
mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvia
asioita.
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59 b §

Euroopan yhteisön yhteisen politiikan sovel-
taminen

Maakuntahallitus muodostaa, siltä osin
kuin asia kuuluu maakunnan toimivaltaan,
Suomen kansalliset kannanotot, jotka kos-
kevat Euroopan yhteisön yhteisen politiikan
soveltamista Ahvenanmaalla. (Se 59 a § 2
mom. I förslaget)

59 b §

Euroopan unionissa tehtyjen päätösten
täytäntöönpano

Päätettäessä Euroopan unionissa tehtyi-
hin päätöksiin liittyvistä Suomen toimen-
piteistä lainsäädäntövalta ja toimivalta hal-
lintoasioissa jakautuvat maakunnan ja val-
takunnan välillä siten kuin tässä laissa sää-
detään.

Maakunnan ja valtakunnan viranomaisten
tulee neuvotella keskenään, jos niiden toi-
menpiteet ovat toisistaan riippuvaisia. Jos
jäsenvaltiossa voidaan päättää vain yhdestä
toimenpiteestä sellaisessa hallintoasiassa,
jossa sekä maakunnalla että valtakunnalla
olisi tämän lain mukaan toimivaltaa, toi-
menpiteestä päättää valtakunnan viran-
omainen. Ennen päätöksentekoa asiasta on
neuvoteltava maakunnan viranomaisen
kanssa yhteisymmärrykseen pyrkien ja pää-
töksenteossa maakunnan viranomaisen nä-
kökannat on otettava mahdollisuuksien mu-
kaan huomioon. Jos maakunnan ja valta-
kunnan viranomaiset eivät ole yhtä mieltä
tässä momentissa tarkoitetuissa tilanteissa
tarvittavista toimenpiteistä, Ahvenanmaan
valtuuskunnalta voidaan pyytää suositus
asian ratkaisemiseksi.

Jos jäsenvaltio yhteisön oikeuden mukaan
voi nimetä vain yhden hallintoviranomaisen
sellaisessa tilanteessa, jossa sekä maakun-
nalla että valtakunnalla olisi toimivaltaa,
viranomaisen nimeäminen kuuluu valtakun-
nalle. Tämän viranomaisen sellainen pää-
tös, joka muutoin kuuluisi maakunnan toi-
mivaltaan, tulee tehdä maakunnan hallituk-
sen esittämän kannan mukaisesti.

Maakunnan hallituksella on oikeus olla
yhteydessä Euroopan yhteisöjen komissioon
sellaisissa maakunnan toimivaltaan kuulu-
vissa asioissa, jotka koskevat Euroopan
unionissa tehtyjen päätösten toimeenpanoa
maakunnassa. Maakunnan hallitus ja val-
tioneuvosto sopivat tarkemmin siitä, miten
valtioneuvostolle tiedotetaan näistä yhtey-
denotoista.
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59 c §

Kannanotot sopimusrikkomusasioissa

Maakunnan hallitus valmistelee yhdessä
valtakunnan viranomaisten kanssa Suomen
vastausten sisällön vastattaessa Euroopan
yhteisöjen komission sellaisiin kannanottoi-
hin, jotka koskevat puutteita jäsenvaltion
velvollisuuksien täyttämisessä siltä osin kuin
velvollisuuksien täyttäminen kuuluu maa-
kunnan toimivaltaan, ja Suomen kannan-
otot, jotka tällaisessa asiassa esitetään Eu-
roopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

59 c §

Euroopan yhteisön alueiden komitea

Yhdeksi Suomen edustajista Euroopan yh-
teisön alueiden komiteassa on ehdotettava
maakuntahallituksen nimeämää ehdokasta.

59 d §

Euroopan yhteisön alueiden komitea

Yhdeksi Suomen edustajista Euroopan yh-
teisön alueiden komiteassa on ehdotettava
maakunnan hallituksen nimeämää ehdokas-
ta.

60 §

Maakunta-asetusten lainmukaisuus sekä toimivaltaristiriidat

— — — — — — — — — — — — — —
Jos maakunnan tai valtakunnan viran-

omaisen toimivallasta tiettyyn hallinto-
toimeen syntyy erimielisyyttä, asian ratkai-
see maakuntahallituksen tai valtakunnan vi-
ranomaisen esityksestä korkein oikeus han-
kittuaan asianomaisen viranomaisen ja Ah-
venanmaan valtuuskunnan lausunnon.

— — — — — — — — — — — — — —
Jos maakunnan tai valtakunnan viran-

omaisen toimivallasta tiettyyn hallinto-
toimeen syntyy erimielisyyttä, asian ratkai-
see maakunnan hallituksen tai valtakunnan
viranomaisen esityksestä korkein oikeus
hankittuaan asianomaisen viranomaisen ja
Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunnon.

(ks. 76 §)

60 b §

Virkasyyte

Maaneuvosta ja maakunnan hallituksen
jäsentä syytetään virkarikoksesta Turun ho-
vioikeudessa.
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61 §

Valtion maa ja rakennukset

— — — — — — — — — — — — — —
Maan luovuttamisesta 1 momentin mu-

kaan sekä maan ja muun omaisuuden siir-
tymisestä maakunnalle 2 momentin mukaan
on sovittava asianomaisen ministeriön ja
maakuntahallituksen kesken.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Maan luovuttamisesta 1 momentin mu-

kaan sekä maan ja muun omaisuuden siir-
tymisestä maakunnalle 2 momentin mukaan
on sovittava asianomaisen ministeriön ja
maakunnan hallituksen kesken.
— — — — — — — — — — — — — —

72 §

Kotiseutuoikeus

Sillä, jolla tämän lain voimaan tullessa on
varsinainen asunto ja koti maakunnassa, on
maakuntahallitukselle tehdystä hakemukses-
ta oikeus saada kotiseutuoikeus vanhan lain
säännösten mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

72 §

Kotiseutuoikeus

Sillä, jolla tämän lain voimaan tullessa on
varsinainen asunto ja koti maakunnassa, on
maakunnan hallitukselle tehdystä hakemuk-
sesta oikeus saada kotiseutuoikeus vanhan
lain säännösten mukaisesti.
— — — — — — — — — — — — — —

76 §

Virkasyyte

Mitä vanhassa laissa säädetään virkasyyt-
teestä maaneuvosta, maakuntahallituksen
jäsentä ja esittelijää sekä muuta maakunta-
hallinnon virkamiestä vastaan, on edelleen
voimassa, kunnes asetuksella toisin sääde-
tään.

(kumotaan)

———
Tämä laki tulee voimaan päivänä

kuuta 200 .
Mitä muussa laissa tai asetuksessa sääde-

tään Ahvenanmaan maakuntahallituksesta,
koskee tämän lain tultua voimaan Ahve-
nanmaan maakunnan hallitusta.

———


