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AHVENANMAAN MAAKUNTALAKI
1 Ahvenanmaan maakuntapäivien hyväksymät maakuntalait
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Landskapslag om tillämpning på Åland av gasanordningslagen
(Maakuntalaki kaasulaitelain soveltamisesta Ahvenanmaalla)
Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen
av vissa produktgrupper (Maakuntalaki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta)
Landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om tillämpning på
Åland av lagen om anmälda organ för vissa produktgrupper (Maakuntalaki eräitä tuoteryhmiä koskevista ilmoitetuista laitoksista annetun lain
soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 1 §:n muuttamisesta)
Landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2019
(Maakuntalaki eräistä kunnille annettavista korvauksista varainhoitovuonna 2019)
Landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsandelar till
kommunerna (Maakuntalaki kuntien maakuntaosuuksista annetun
maakuntalain muuttamisesta)
Landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen (Maakuntalaki lapsilisälain soveltamisesta Ahvenanmaalla annetun maakuntalain 4 §: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 1-6 kohdassa mainitut maakuntalait ovat saapuneet oikeusministeriöön 10.6.2019.
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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 6.6.2019 päivätyt lausunnot muistiossa mainituista maakuntalaeista.
Valtuuskunta on 1 kohdan luettelon 1-3 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamassaan lausunnossa (24/19) katsonut, että maakuntalakien voimaan tulolle ei itsehallintolain säännökset huomioon ottaen ole estettä. Valtuuskunta on esittänyt huomautuksia koskien 1 kohdan luettelon 1 kohdassa mainitun maakuntalain 2 ja 3 §: ä.
Mainitut lainkohdat ovat valtuuskunnan mukaan sisällöltään epämääräisiä, mutta eivät kuitenkaan muodosta lainsäädäntövallan ylitystä.
Valtuuskunta on 1 kohdan luettelon 4-6 kohdassa mainituista maakuntalaeista antamissaan lausunnoissa (25/19, 26/19 ja 27/19) katsonut, että maakuntalait kuuluvat
maakunnan lainsäädäntövaltaan.

4 Esitys
Muistiossa mainitusta maakuntalaista ei ole asioiden laatu huomioon ottaen katsottu
tarpeelliseksi hankkia korkeimman oikeuden lausuntoa. Esitetään, että tasavallan presidentti päättää olla käyttämättä veto-oikeuttaan maakuntalakeihin.

