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AAHVENANMAAN MAAKUNTALAIT
1 Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymät maakuntalait
1. Vallag för Åland (Ahvenanmaan vaalilaki)
2. Landskapslag om ändring av kommunallagen för landskapet Åland (Maakuntalaki
Ahvenanmaan maakunnan kuntalain muuttamisesta)
3. Landskapslag om ändring av landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar (Maakuntalaki menettelystä neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä annetun maakuntalain muuttamisesta)
4. Landskapslag om ändring av 2 § landskapslagen om valfinansiering (Maakuntalaki
vaalirahoituksesta 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 1-4 kohdassa mainitut maakuntalait ovat saapuneet oikeusministeriöön 30.1.2019.

3 Ahvenanmaan valtuuskunnan sekä korkeimman oikeuden lausunnot
Itsehallintolain 19 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunta antaa oikeusministeriölle lausunnon maakuntalain hyväksymispäätöksestä ennen päätöksen esittelemistä tasavallan presidentille.
Itsehallintolain 36 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan valtuuskunnan virkakieli
on ruotsi.
Ahvenanmaan valtuuskunta on antanut 25.2.2019 päivätyn lausunnon (10/19) muistion 1 kohdan luettelon kohdassa 1-4 mainituista maakuntalaeista. Lausunnossaan
valtuuskunta on katsonut, että maakuntalakien voimaan tulolle ei itsehallintolain
säännökset huomioon ottaen ole estettä.
Oikeusministeriö pyysi 6.2.2019 lausuntoa korkeimmalta oikeudelta muistion 1 kohdan luettelon kohdassa 1-4 mainituista maakuntalaeista. Korkein oikeus on 3.5.2019
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antamassaan lausunnossa (OH 2019/34) päätynyt siihen, että tarkistetut maakuntalait
kuuluvat maakunnan lainsäädäntövaltaan tai, että näiden säännökset voidaan muutoin
sisällyttää maakuntalakeihin eikä maakuntalakien voimaantulolle siten liene esteitä.
Korkein oikeus on arvioinut maakunnan vaalilain suhdetta perustuslain ja itsehallintolain vaalisäännöksiin, erityisesti vaalisalaisuuden turvaamisen näkökulmasta mitä
tulee kirjeäänestykseen tietyissä tilanteissa sekä etenkin internet-äänestyksen mahdollistamiseen.
Kirjeäänestyksen osalta korkein oikeus toteaa, että maakunnan nykyinen vaalilainsäädäntö mahdollistaa jo kirjeäänestyksen maakuntapäivävaaleissa, kuntavaaleissa ja
neuvoa-antavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä. Korkein oikeus on tältä osin lisäksi viitannut perustuslakivaliokunnan kannanottoon, jonka mukaan kirjeäänestys ei
ole perustuslaissa säädetyn vaalisalaisuuden vastainen äänestystapa.
Internet-äänestyksestä säädetään muistion 1 kohdan luettelon kohdassa 1 mainitun
vaalilain 58 §:n 3 momentissa ja 10 luvussa sekä kohdassa 3 menettelystä neuvoaantavissa kunnallisissa kansanäänestyksissä mainitun maakuntalain 11 a §:ssä. Internet-äänestys mahdollistetaan maakuntapäivävaaleissa Ahvenanmaan ulkopuolella
oleskelevien äänioikeutettujen osalta sekä kunnallisissa neuvoa-antavissa kansanäänestyksissä kaikille äänioikeutetuille, jos kunta tapauskohtaisesti päättää järjestää internet-äänestyksen kirjeäänestyksen sijasta. Korkeimman oikeuden mukaan internetäänestykseen liittyy vaalioikeuksien toteutumisen kannalta eräitä huolenaiheita. Maakunnan internet-äänestystä koskevista säännöksistä korkein oikeus toteaa kuitenkin,
että ne ovat riittävän perusteellisia ja täsmällisiä varmistamaan toimivaa menettelyä
ja järjestelmää vaalisalaisuuden turvaamiseksi järjestelmätasolla, joten nekään eivät
ole ristiriidassa perustuslain tai itsehallintolain kanssa. Korkein oikeus katsoo, että
lakiehdotuksessa ollut tavoite edistää äänioikeutta ja oikeutta osallistumiseen on tärkeä. Maakuntapäivävaaleissa järjestettävän internet-äänestyksen kautta paranee maakunnan ulkopuolella oleskelevien yhdenvertaisuus äänioikeuden käyttöön nähden.
Sen vuoksi on korkeimman oikeuden mukaan hyväksyttäviä perusteita mahdollistaa
internet-äänestys vain näille maakuntapäivävaaleissa äänioikeutetuille.
Sekä Ahvenanmaan valtuuskunta että korkein oikeus ovat katsoneet, että muistion 1
kohdan luettelon kohdassa 1 mainitun vaalilain 4 luvun säännökset mm. vakiintuneesta poliittisesta yhdistyksestä (etablerad politisk förening) ovat valtakunnan toimivaltaan kuuluvia, mutta nämä voidaan itsehallintolain 19 §:n 3 momentin nojalla
sisällyttää maakuntalakiin. Korkein oikeus on lisäksi todennut, että vastaavat säännökset sisältyvät jo nykyiseen maakuntalainsäädäntöön.
Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunnosta poiketen korkein oikeus on katsonut, että
muistion 1 kohdan luettelon kohdassa 1 mainitun vaalilain 119 §:n 2 ja 3 momentin
rangaistussäännökset ovat valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia, mutta nämä
voidaan itsehallintolain 19 §:n 3 momentin nojalla sisällyttää maakuntalakiin.
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4 Esitys
Esitetään, että tasavallan presidentti päättää Ahvenanmaan valtuuskunnan ja korkeimman oikeuden esittämillä perusteillä sekä siltä osin kuin nämä perusteet eroavat toisistaan, korkeimman oikeuden esittämillä perusteilla olla käyttämättä veto-oikeuttaan
maakuntalakeihin.

