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AHVENANMAAN MAAKUNTALAKI
1 Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymät maakuntalait
1
2
3

4

Landskapslag om ändring av 25 a och 29 § kommunalskattelagen för Åland
(Maakuntalaki Ahvenanmaan kunnallisverolain 25 a ja 29 §:n muuttamisesta)
Landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland (Maakuntalaki Ahvenanmaan maakunnan tieliikennelain muuttamisesta)
Landskapslag om ändring av 9 och 17 § landskapslagen om allmänna handligars offentlighet (Maakuntalaki yleisten asiakirjojen julkisuudesta annetun lain
9 ja 17 §:n muuttamisesta)
Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om tillämpning i landskapet
Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter (Maakuntalaki potilaan
asemasta ja oikeuksista annetun lain soveltamisesta annetun maakuntalain 2
§:n muuttamisesta)

2 Tasavallan presidentin veto-oikeus
Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991), jäljempänä itsehallintolaki, 19 §:n 2 momentin mukaan tasavallan presidentti voi, kun korkeimman oikeuden lausunto on
hankittu, määrätä maakuntalain raukeamaan kokonaan tai osittain, jos hän katsoo
maakuntapäivien ylittäneen lainsäädäntövaltansa tai maakuntalain koskevan valtakunnan sisäistä tai ulkoista turvallisuutta. Presidentin on tehtävä päätöksensä neljän
kuukauden kuluessa siitä, kun maakuntapäivien päätös annettiin oikeusministeriölle
tiedoksi.
Edellä 1 kohdan luettelon 1 kohdassa mainittu maakuntalaki on saapunut oikeusministeriöön 20.3.2019 ja 2-4 kohdassa mainitut maakuntalait ovat saapuneet 1.4.2019.
3 Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunnot
Itsehallintolain 19 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunta antaa oikeusministeriölle lausunnon maakuntalain hyväksymispäätöksestä ennen päätöksen esittelemistä tasavallan presidentille.
Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli
on ruotsi.
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 16.4.2019 päivätyt lausunnot muistiossa mainituista maakuntalaeista.
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Valtuuskunta on 1 kohdan luettelon 1 kohdassa mainitusta maakuntalaista antamassaan lausunnossa (13/19) katsonut, että maakuntalaki kuuluu maakunnan lainsäädäntövaltaan.
Valtuuskunta on 1 kohdan luettelon 2-4 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamissaan lausunnoissa (15/19 ja 17/19) katsonut, että maakuntalakien voimaan tulolle
ei itsehallintolain säännökset huomioon ottaen ole estettä.
4 Esitys
Muistiossa mainitusta maakuntalaeista ei ole asioiden laatu huomioon ottaen katsottu
tarpeelliseksi hankkia korkeimman oikeuden lausuntoa. Esitetään, että tasavallan presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin.

