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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 53/2002 vp

Keskiviikko 29.5.2002 kello 09.30

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. HE  249/2001   vp   laiksi  kokoontumisiani   12  §:n   2 momentin
kumoamisesta

Jatkettu 1 käsittely

Kuultavana:
— sisäasiainministeri Ville Itälä

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.

klo 10.00

4. HE   18/2002   vp   laiksi Ahvenanmaan   itsehallintolain muuttamisesta
LA  106/2001  vp  laiksi  Ahvenanmaan  itsehallintolain  muuttamisesta    (Sulo
Aittoniemi /alk)
TPA 219/2001 vp Sulo Aittoniemi /alk: Ahvenanmaalaisten asevelvollisuus
TPA 269/2001 vp Sulo Aittoniemi /alk: Suomenkielisten asema Ahvenanmaalla
TPA 47/2002 vp Ahvenanmaan itsehallintolain uudistamisesta (Sulo Aittoniemi
/alk)

Jatkettu I käsittely

Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö
— lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeusministeriö
— professori (emeritus) Antero Jyränki

Seuraava kuuleminen on 30.5.2002.

5. E 20/2002 vp avoimesta koordinaatiosta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.
ESITYSLISTA 53/2002 vp

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

6. HE   33/2002   vp   laiksi   luottolaitostoiminnasta   annetun   lain ja eräiden
siihen  liittyvien lakien muuttamisesta
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Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos. Yleiskeskustelu

Yksityiskohtainen käsittely

7. Muut asiat
—  "Lakien säätämisen ajankohtaisasioita" seminaari tänään klo 13.00—17.00
auditoriossa

8. Seuraava kokous

Seuraava kokous on torstaina 30.5.2002 klo 10.00.
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HE 18/2002 vp ym.

(Ahvenanmaan itsehallintolaki)

1. Aloiteoikeus ja käsittelyjärjestys itsehallintolakia säädettäessä ja muutettaessa

PeL 7 5 . 1  §:ssä säädetään: “Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan maanhankintalain

säätämisjärjestyksestä on voimassa, mitä siitä mainituissa laeissa erikseen säädetään."

Vuoden 1 9 9 1  itsehallintolaki (jälj. IHL) ( 6 9 . 1  §) taas sisältää seuraavaa: "Tätä lakia voidaan muuttaa tai

selittää tai se voidaan kumota taikka siitä voidaan tehdä poikkeuksia vain eduskunnan ja maakuntapäivien

yhtäpitävin päätöksin.   Eduskunnassa päätös  on tehtävä siinä järjestyksessä  kuin perustuslain   muuttamisesta,

selittämisestä ja  kumoamisesta on säädetty ja maakuntapäivillä siten,   että sitä on kannattanut vähintään kaksi

kolmasosaa annetuista äänistä."

IHL 6 9 . 1  § siis käsittää säännökset siitä, miten itsehallintolain muutos normaalitapauksessa (vrt. ed. IHL 59

§) käsitellään eduskunnassa ja maakuntapäivillä. Tuossa lainkohdassa ei säädetä mitään aloiteoikeudesta

itsehallintolain säätämiseen ja muuttamiseen.

Toisaalta IHL 2 2 . 1  §:n mukaan maakuntapäivät voi tehdä aloitteita valtakunnan lain ja

siis myös itsehallintolain muuttamisesta. Aloiteoikeudesta ei itsehallintolaissa säädetä tyhjentävästi (vrt. IHL 22.1

§: "voi tehdä aloitteita"). Tässä suhteessa saatetaan tehdä rinnastus kirkkolain säätämistä koskevaan  PeL 76.2
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§:ään: "Kirkkolain säätämisjärjestyksestä ja kirkkolakia koskevasta aloiteoikeudesta on voimassa, mitä niistä

mainitussa laissa erikseen säädetään." Aloiteoikeus säädetään kirkkolaissa tyhjentävällä tavalla.

Itsehallintolaki on aineellisesti Ahvenanmaan maakunnan itsehallintoa koskeva perussäädös. Muodollisesti se

on valtakunnan laki, jonka säätämiseen osallistuvat niin eduskunta kuin maakuntapäivät yhdenvertaisesti. Kun

nimenomaista, valtakunnan orgaanien aloiteoikeuden poissulkevaa säännöstä ei ole Suomen perustuslaissa eikä

itsehallintolaissa, on ymmärtääkseni lähdettävä siitä, että itsehallintolakia koskeva aloiteoikeus on symmetrinen:

aloite voi lähteä niin valtakunnan orgaaneista kuin maakuntapäiviltä. Tällainen tulkinta ei ole mitenkään

ristiriidassa sen pääajatuksen kanssa, että itsehallintolainsäädännön osalta suvereenisuus on jaettu valtakunnan ja

maakunnan kesken.

Itsehallintolain säätämisestä ja muuttamisesta on siis voimassa ensiksikin, mitä PeL 70 §:ssä säädetään

lainsäädäntöaloitteesta: lain säätäminen tulee eduskunnassa vireille hallituksen esityksellä tai kansanedustajan

lakialoitteella. Ei ole mitään perustetta sulkea tässä yhteydessä pois kansanedustajan aloiteoikeutta, joka

perustuslaissa rinnastetaan hallituksen aloiteoikeuteen. Jos eduskunta hyväksyy jommalla kummalla tavalla tehdyn

aloitteen, lakiehdotus on viimeistään tässä vaiheessa Suomen hallituksen kirjelmällä saatettava vielä Ahvenanmaan

maakuntapäivien hyväksyttäväksi. Mikään ei estä hankkimasta maakuntapäivien suostumusta valtakunnallisen

lainsäädäntöprosessin jossain aikaisemmassakin vaiheessa, jolloin tietenkin lähdetään siitä, että lakiehdotus, jolle

suostumusta pyydetään, saa eduskunnan lopullisen hyväksymisen. Itse asiassa valtakunnan hallitus voi jo aloitetta

valmistellessaan pyrkiä yhteisymmärrykseen aloitteen sisällöstä maakuntahallituksen kanssa  niin kuin nyt esillä

olevassa hankkeessa näyttää tapahtuneenkin.

Toiseksi itsehallintolain säätäminen voi tulla vireille maakuntapäivien aloitteella (IHL 21.1 §), joka käsittää

ehdotuksen säädöstekstiksi. Jos eduskunta hyväksyy aloitteen sellaisenaan, ei asiaa enää tarvitse viedä

maakuntapäivien uuteen käsittelyn. Jos eduskunta kuitenkin tekee aloitteeseen muutoksia, asia on palautettava

maakuntapäiville.

Valiokunnassa esillä oleva S ULO   AIT T ON I EM EN lakialoite (LA 106/2001 vp), joka sisältää säädöstekstin

muotoon laaditun ehdotuksen itsehallintolain muuttamisesta, voidaan siten ottaa käsiteltäväksi niin kuin

lakialoitteet yleensä. Perustuslaki ja itsehallintolaki eivät liioin estä kansanedustajaa tekemästä toimenpidealoitetta

itsehallintolainsäädännön muuttamisesta (vrt. TPA:t 219/2001 ja 269/2001), joskaan toimenpidealoite ei

varsinaisesti käynnistä lainsäädäntömenettelyä eduskunnassa.
.



2. Esityksen sisällöstä

Esityksessä avataan varsin monia itsehallintolain kohtia, tosin enimmäkseen vain terminologian uudistamiseksi.

Varsinaiset asialliset muutosehdotukset palautuvat enimmäkseen joko unioniasioiden käsittelystä saatuihin

kokemuksiin tai johtuvat tarpeesta yhdenmukaistaa itsehallintolain sääntelyitä vuoden 2 00 0 perustuslaissa

omaksuttujen ratkaisujen kanssa. Esityksen perusteluissa käsitellään erinäisiä itsehallintojärjestelmän

peruskysymyksiä periaatteelliselta kannalta, mutta todetaan enimmäkseen, että muutoksia ei esitetä, vaikka niihin

kenties olisi asiallista aihettakin. Tällaiseen ratkaisuun näkyy pääasiassa vieneen Ahvenanmaan

maakuntahallituksen torjuva kanta, mikä kaikesta päättäen ennakoi maakuntapäivien vastaavaa asennetta.

Esityksen typistyminen tällaisilta osilta kuuluu itsehallintojärjestelmän luonteeseen.

Sanotusta huolimatta olen pitänyt aiheellisena käsitellä seuraavassa erinäisiä esityksen perusteluissa esitettyjä

näkökohtia juuri niiden periaatteellisen merkityksen takia ja liikkua hieman ulkopuolellekin. En siis käsittele

seuraavassa yksinomaan maakuntalakien ennakkovalvontajärjestelmää, vaan lausun jotain valvontajärjestelmien

yhteensovittamisen tarpeestakin.   Sen ohessa, koska esitys on valiokunnassa valmistelevasti käsiteltävänä,

tarkastelen lakiehdotuksen muutamia kohtia, jotka ovat tulkinnanvaraisia taikka joiden sisältö tai suhde

valtakunnan perustuslakiin näyttäisi vaativan kommentin. Lausuntoa laatiessani olen ollut hyvin tietoinen siitä, että

esityksen sisällöstä on saavutettu alustava yhteisymmärrys valtakunnan hallituksen ja maakunnan hallituksen

kesken ja että ehdotuksen voimaantulon varmistaminen  eduskunnan käsittelyssä mahdollisesti tehtävistä

muutoksista huolimatta  edellyttäisi käsittelyn aikana käytäviä onnistuneita uusia neuvotteluja

maakuntahallituksen ja maakuntapäivien edustajien kanssa.

Maakuntalakien säätämiseen kohdistuva ennakkovalvonta

Niin valtakunnan lait kuin maakuntalait joutuvat tahoillaan ennakollisen säädösvalvonnan kohteiksi ennen

voimaantuloaan. Maakuntalakienkin yhteydessä voidaan puhua ennakkovalvonnasta, koska valvonta  vaikkakin

se ajoittuu maakuntapäivien päätöksenteon jälkeiseen

vaiheeseen  toteutetaan ennen säädöksen julkaisemista ja voimaantuloa (vrt. IHL 20 §). Valvontajärjestelmät vain

ovat rakenteeltaan erilaisia.

Päätös maakuntalain hyväksymisestä toimitetaan oikeusministeriölle sekä Ahvenanmaan valtuuskunnalle,

joka antaa oikeusministeriölle lausunnon päätöksestä ennen päätöksen esittelemistä tasavallan presidentille.

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. Maakuntalakia ei siis voi määrätä kokonaan tai osittain raukeamaan,
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ellei korkeimman oikeuden lausuntoa ole hankittu. Presidentin on tehtävä päätöksensä neljän kuukauden kuluessa

siitä, kun maakuntapäivien päätös annettiin oikeusministeriölle tiedoksi.(IHL 19 §).

Mahdollista toimivallan ylittämistä tarkattaessa on otettava huomioon niin itsehallintolain kuin

perustuslainkin säännökset. Korkein oikeus näyttää lausuntokäytännössään katsoneen, että toimivallan ylittämisen

konstituoi myös lainsäädäntötoimi, joka on maakunnassa voimaan saatetun kansainvälisen sopimuksen vastainen

tai ristiriidassa Euroopan yhteisön oikeuden kanssa. Kummatkin lavennukset ovat jossain määrin

tulkinnanvaraisia, mutta eivät kuitenkaan vailla perusteita.

Maakuntalakien ennakkovalvontajärjestelmälle on tyypillistä, että se toimii tehokkaasti pidättymisvelvoitteen

suunnassa.  Sen sijaan se on voimaton itsehallintolaista, perustuslaista, kansainvälisestä velvoitteesta tai EY:n

oikeudesta johtuvan positiivisen toimintavelvoitteen laiminlyömisen tapauksissa. Valvontamekanismin avulla

voidaan toisin sanoen estää tietynsisältöisen maakuntalain voimaantulo mutta ei pakottaa maakuntapäiviä

säätämään tietynsisältöistä maakuntalakia.

Valvontajärjestelmien yhteensovittaminen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan tehtävänä on PeL 74 §:n mukaan antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien

lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta. Ahvenanmaan perussäädökset eivät muodollisesti

ole perustuslakeja. Silti pitkällisen käytännönkin mukaan perustuslainmukaisuuden tarkastaminen tässä yhteydessä

kattaa kiistattomasti myös sen tarkastamisen, että Ahvenanmaalla sovellettavaksi tarkoitettu lakiehdotus on

Ahvenanmaan perussäädösten mukainen. Perustuslakivaliokunta voi siis ottaa kantaa myös siihen kysymykseen,

onko eduskunnassa käsitteillä oleva lakiehdotus lakina sovellettavissa myös

Ahvenanmaalla, toisin sanoen kuuluuko lain hyväksyminen maakunnan osalta valtakunnan toimivaltaan.

Ahvenanmaan valtuuskunnan/korkeimman oikeuden ja toisaalta perustuslakivaliokunnan lausunnot tuskin

voivat mennä ristiin koskien tietyn säädösehdotuksen perustuslainmukaisuutta, edelliset kun koskevat

maakuntalakia ja jälkimmäiset valtakunnan lakia. Kummallakin taholla tuotetut periaatekannanotot sen sijaan

voivat joutua vastakkain. Positiivisin säännöksin ei ole luotu yhteensovitusmekanismia, joka estäisi

ristikkäinmenot.

Kun valtakunnan perustuslaista ja erityisesti sen perusoikeussäännöksistä on kysymys, eduskunnan

perustuslakivaliokunnan on edelleen tarkoitus toimia auktoritatiivisena tulkitsijana. Ahvenanmaan valtuuskunnalla

ei sen enempää kuin korkeimmalla oikeudella ole itsehallintolain mukaan oikeudellista velvollisuutta seurata

perustuslakivaliokunnan tulkintalinjaa. Täytynee silti lähteä siitä, että perustuslain tulkinnan tulisi olla

mahdollisimman yhtenäinen, olisi sitten kysymys valtakunnan tason tai maakunnan tason ennakkovalvonnasta.

Yhtenäisyyden saavuttamiseksi on tuskin muuta järkevää linjaa osoitettavissa kuin se, että maakuntatasolla

seurataan perustuslakivaliokunnan ratkaisuja ja niistä ilmenevää linjaa. Näin näyttää korkein oikeus ainakin eräissä



tapauksissa menetelleenkin maakuntaa koskevia lausuntoja antaessaan (ks. esim. KKO:n laus. 17.8.1993,

Ålandsdelegationen XII, s. 172).

Myös itsehallintolainsäädännön tulkinnassa tulisi tulkintayhtenäisyyden vuoksi noudattaa edellä hahmoteltua

periaatetta.  ja myös silloin, kun vahvistamisvaiheessa ehkä harkitaan eduskunnan hyväksymän lain

yhdenmukaisuutta itsehallintolainsäädännön kanssa. Tasavallan presidentin v. 2001 korkeimmalle oikeudelle

esittämä, arpajaislakia koskeva lausuntopyyntö herätti huomiota, paitsi muun, juuri sen takia, että

perustuslakivaliokunta oli jo lausunut asiasta käsityksensä.

Eduskunta sai vuoden 1999 valtiopäivillä annetulla hallituksen esityksellä käsiteltäväkseen esityksen arpajaislaiksi ja eräiksi muiksi laiksi (HE

197/1999 vp). Perustuslakivaliokunta katsoi 30.5.2001 antamassaan lausunnossa (PeVL 22/2001 vp) hallintovaliokunnan tekemän ehdotuksen

arpajaislain 5 §:n 2 momentiksi olevan ristiriidassa Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 22 kohdan kanssa, siltä osin kuin ehdotus koski

Ahvenanmaalla toimeenpantavia arpajaisia. Valiokunta pyrki samassa yhteydessä kuitenkin  hieman poikkeuksellisesti  itse muotoilemaan

arpajaislakiehdotuksen eräät kohdat siten, että hallintovaliokunnan esittämät tavoitteet saavutettaisiin tavalla, joka olisi yhtäpitävä

Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa. Perustuslakivaliokunnan muotoilemat säännökset (arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 mom.) otettiin arpajaislakiin,

jonka eduskunta hyväksyi 20.6.2001 (EV 91/2001 vp).

Tasavallan presidentti päätti 13.7.2001, käsiteltäessä presidentin esittelyssä eduskunnan vastausta hallituksen esitykseen arpajaislaiksi,

pyytää korkeimmalta oikeudelta PeL 77 §:ssä tarkoitetun lausunnon arpajaislain 5 §:n 2 ja 3 momentin yhteensopivuudesta Ahvenanmaan

itsehallintolaissa säädetyn valtakunnan ja maakunnan välisen toimivallanjaon kanssa. Korkein oikeus käsitteli asian täysistunnossaan 29.8.2001

ja hyväksyi lausunnon, jossa se päätyi

katsomaan, että arpajaislain 5.2 § ja 5.3 § eivät ole sopusoinnussa mainitun toimivallanjaon kanssa.

Tasavallan presidentti jätti 7.9.2001 eduskunnan hyväksymän arpajaislain ynnä eräät muut lait PrL 77.2 §:n perusteella vahvistamatta.

Kun  vahvistamatta  jätetty  lakiehdotus  palautui  eduskuntaan,  perustuslakivaliokunta  katsoi  lausunnossaan,  ettei  laki  ole  ristiriidassa

Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa ja että eduskunta voi hyväksyä sen (PeVL 36/2001 vp), niin

kuin tapahtuikin (EK 23/2001 vp  26.10.2001). Hallintovaliokunta kuitenkin totesi mietinnässään (HaVM 10/2001),

että arpajaislain 5.2 ja 3 § poikkeavat välineneutraalisuuden periaatteesta. Sen takia se edellytti, että hallitus antaisi kiireellisesti esityksen

mainittujen lainkohtien kumoamisesta ennen arpajaislain voimaantuloa.

Hallituksen esitys annettiin 23.11.2001 (HE 211/2001) ja eduskunta hyväksyi asianomaisen kumoamislain (EV

196/2001 vp  5.12.2001).

Tasavallan presidentin vetopäätös ei sopinut perustuslakivaliokunnalle vuoden 2000 perustuslaissa asetettuun

asemaan ennakollisessa säädösvalvonnassa  vaikkakin kyse ei ollut suoranaisesti lakiehdotuksen yhtäpitävyydestä

perustuslain vaan Ahvenanmaan itsehallintolain kanssa.1

1Oikeuskanslerin käsityksen mukaan vetooikeuden käyttäminen ei tulisi toistumaan
sellaisissa asioissa,    joissa perustuslakivaliokunta olisi lausunut  vahvistettavan
lakiehdotuksen   suhteesta   Suomen perustuslakiin.



PeL 106 § ja maakuntalait

Maakuntalailla ei saa muuttaa itsehallintolainsäädäntöä eikä perustuslakia eikä poiketa perustuslaista enempää kuin

itsehallintolainsäädäntö poikkeaa (ks. ed.). Perustuslakivaliokunta lausuikin uutta perustuslakia käsitellessään, että

PeL 106 §:n tarkoittamassa mielessä maakuntalait rinnastuvat eduskunnan säätämiin tavallisiin lakeihin:

perustuslain etusijaa koskevaa säännöstä on sovellettava myös maakuntalakien säännöksiin (PeVM 10/1998, s.31

32.).

Maakuntalakeja sovellettaessa etusija on siis annettava niin Ahvenanmaan perussäädöksen kuin perustuslain

säännökselle.   Kun Ahvenanmaan perussäädöksessä oleva säännös enimmäkseen syrjäyttää sen kanssa ristiriidassa

olevan perustuslainsäännöksen, näissä tapauksissa maakuntalakia ja lakia sovellettaessa etusija annetaan, jos

annetaan, edelliselle eikä jälkimmäiselle säännökselle

Ristiriitaa  voi  tuskin  kuitenkaan pitää  ilmeisenä,  jos  jokin ennakkovalvontaelin  on  arviossaan  katsonut,  ettei

ristiriitaa ole olemassa.

IHL 60.2 §:ssä säädetään: "Jos maakunnan tai valtakunnan viranomaisen toimivallasta tiettyyn hallintotoimeen

syntyy erimielisyyttä, asian ratkaisee maakuntahallituksen tai val

takunnan viranomaisen esityksestä korkein oikeus hankittuaan asianomaisen viranomaisen ja Ahvenanmaan

valtuuskunnan lausunnon." Sanamuodon mukaan tässä on kyse hallintotointa koskevasta erimielisyydestä, eikä

säännös siis näytä soveltuvan yleisen lainkäytön asioihin. Mutta sikäli kuin on kyse Ahvenanmaan

hallintotuomioistuimen ratkaistavista asioista, IHL 60.2 §:n voisi ymmärtää asiallisesti PeL 106 §:n kanssa

kilpailevaksi säännökseksi, joka antaa korkeimmalle oikeudelle täyden vallan ratkaista toimivaltariita, määrätä,

onko valtakunnan laki/maakuntalaki jätettävä soveltamatta. Tällainen asetelma lisää valvontajärjestelmien yh

teensovittamisen tarvetta.

Maakuntalain voimaantulo

Ehdotuksen mukaan itsehallintolakiin otettaisiin nimenomainen säännös (IHL 20.1 §), jonka mukaan maakuntalaki

tulee maakuntapäivien määräämänä ajankohtana. Jollei maakuntalakia ole julkaistu viimeistään määrättynä

voimaantuloajankohtana, se tulee voimaan julkaisemispäivänä.    Ehdotus on paikallaan, mutta se aiheetta jättää

mainitsematta julkaisemisfoorumin, toisin sanoen maakunnan säädöskokoelman (vrt. PeL 79.2 §).

Ehdotus muuttaisi nykyistä järjestelmää myös siten, että tietyissä, erityisissä tapauksissa maakuntapäivät voisi

valtuuttaa maakunnan hallituksen määräämään, että maakuntalaki kokonaan tai osittain tulee voimaan jo ennen kuin

tasavallan presidentti on tehnyt päätöksensä vetooikeuden käyttämisestä, kuitenkin vasta sitten kun laki on



julkaistu. Jos presidentti tämän jälkeen, asianomaisen maakuntalain jo tultua voimaan, määräisi sen kokonaan tai

osittain raukeamaan, maakunnan hallituksen olisi ilmoitettava maakunnan säädöskokoelmassa, että laki tai sen osa

lakkaa olemasta voimassa ilmoituksen julkaisemispäivästä lukien.

Tarkoitetuissa tapauksissa maakuntalaki siis oltuaan voimassa vain lyhyehkön ajan lakkaisi olemasta voimassa.

Siitä huolimatta että presidentillä olisi valtuus määrätä jo voimaantullut maakuntalaki raukeamaan, saattaisi jo

toteutunut voimaantulo tosiasiassa nostaa raukeamaanjättämispäätöstä korkeammaksi kuin se oli ennen

maakuntalain voimaantuloa.

Kysymys olisi ainoastaan ns. budjettilakien voimaansaattamisesta, ts. maakunnan talousarvioon otettujen

määrärahojen toimeenpanoa varten tarvittavasta maakuntalaista. Tällainenkin maakuntalaki saattaa koskea

yksityisen oikeuksia.   Tätä silmällä pitäen esityksen perusteluissa (s. 14) todetaan:

a. sellaisia maakuntalakeja, joilla on merkittäviä yksityishenkilöiden välisiä oikeusvaikutuksia,
ei pääsääntäisesti pitäisi saattaa voiman, ennen kuin presidentti on tehnyt päätöksensä; ja

b. jos jo voimaan saatettu maakuntalaki raukeaa presidentin päätöksen johdosta kokonaan tai osittain, lain
voimassaoloajan oikeusvaikutukset eivät peruuntuisi. Yksityishenkilölle myönnettyjä sosiaalisia etuuksia ei
esimerkiksi saisi periä takaisin lain raukeamiseen vedoten.

Nämä täsmennykset ja varaukset ovat aiheellisia oikeusvarmuuden ja ennustettavuuden takia; yksilöiden on voitava

luottaa siihen, että oikeudelliset järjestelyt ja sääntelyt ovat kohtuullisen vakaita ja pysyviä.

Kysymys ei ole vain yleisesti oikeusvarmuudesta. Säädöksen voimassaolon lakkaaminen voi koskettaa

perusoikeuksia, esimerkiksi PeL 15 §:n mukaista omaisuudenturvaa (vrt. jo maksettujen tai erääntyneiden

sosiaalietuuksien pysyvyys).

Kun itsehallintolain muutos säädetään, paitsi Ahvenanmaan maakunnan suostumuksella, myös

perustuslainsäätämisjärjestyksessä, siitä seuraa, että itsehallintolailla voidaan rajoittaa myös Suomen perustuslain

mukaisia perusoikeuksia, jos tätä tarkoittava rajoitus käy riittävän selvästi ilmi itsehallintolaista. Sellaisesta

sääntelystä ehd. IHL 20.3 §:ssä tuskin on kysymys. Pikemminkin on katsottava, että perustuslakiin sisältyvä

perusoikeussäännöstö  siinä laajuudessa kuin se Ahvenanmaahan nähden on voimassa  rajoittaa maakunnan

toimivaltaa ja siten myös maakuntalain raukeamisen tulkitsemista perusoikeuksille kielteisellä tavalla. Siten

esimerkiksi PeL 15 §:stä seuraisi, ettei jo maksettuja erääntyneitä sosiaalietuuksia saa periä etujen saajalta tai

kieltäytyä jo erääntyneitä etuuksia maksamasta maakuntalain raukeamiseen vedoten. Tähän nähden ei edellä

mainittujen, perusteluissa esitettyjen varausten kirjoittaminen itsehallintolain tekstiin näytä välttämättömältä.



Maakuntalain ala

Itsehallintolakiin ehdotetaan otettavaksi PeL 80.1 §:ää vastaava  ja sitä vähän kattavampikin  säännös siitä, että

maakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa maakuntalailla on säädettävä "yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

perusteista sekä asioista, jotka perustuslain tai itsehallintolain mukaan muuten kuuluvat lain alaan" (IHL 21.1 §).

Säännösehdotus on yhteydessä siihen, mitä edellä esitin perusoikeuksien ja maakunnan lainsäädäntövallan välisistä

suhteista: perusoikeudet tai niitä korvaavat itsehallintolain säännökset sitovat maakuntalain säätäjää. Perusoikeudet

edellyttävät niiden käyttämisen sääntelyä lakitason säännöksin, ja itsehallintolain perusoikeuksia korvaavien

säännösten käyttämissääntely tulee johdonmukaisuuden vuoksi
myös toteuttaa lakitason säännöksin.

Niin PeL 80.1 §:n kuin uuden IHL 21.1 §:n tarkoituksena on, että niissä tarkoitettu, asetuksenantovallan

ulkopuolelle jätetty säädösvalta kuuluu kansan suoraan valitsemalla orgaanille, eduskunnalle kun kyse on

valtakunnan toimivaltaan kuuluvasta asiasta, ja maakuntapäiville kun kyse on maakunnan toimivaltaan kuuluvasta

asiasta.

Ehdotettu sääntely (IHL 21.1 §) ei muuta valtakunnan ja maakunnan nykyistä toimivaltarajaa, mutta täsmentää

yksilön suojaksi säädettyä säädöshierarkian tasovaatimusta.

Kansainvälisten velvoitteiden voimansaattaminen

Kansainvälisten velvoitteiden voimaansaattamista koskevassa 59 §:ssä nykyiset 1 ja 2 mom vaihtaisivat paikkaa.

Uusi 1 mom koskisi yleisempiä käytännön tapauksia, joissa sopimus sisältää itsehallinnon alaan kuuluvan

säännöksen. Momentin sisältö pysyisi ennallaan. Aineellisesti asianomainen momentti valtuuttaa Ahvenanmaan

itsehallintolainsäädännöstä poikkeamiseen: valtakunnan lainsäätäjä tunkeutuu kansainvälisen velvoitteen

voimaansaattamista koskevalla tavallisella lailla maakunnan lainsäätäjän toimivaltapiiriin, ja saa sen tehdä, jos

jälkimmäinen hyväksyy sen. Tarkasti ottaen tässä kohtaa on hieman luovuttu IHL 69.1 §:n ehdottomuudesta

helpottamalla eduskunnan käsittelyjärjestystä. Tosin vaatimus maakunnan suostumuksesta on jäljellä, mikä ehkä on

olennaisempaa kuin poikkeuslain käyttämisestä luopuminen näissä yhteyksissä.

Uudessa 2 momentissa, jonka sisältö sekin eräin vähäisin poikkeuksin olisi ennallaan, säädetään siitä

tapauksesta, että kansainvälisen velvoitteen säännös on ristiriidassa itsehallintolain kanssa. Vuoden 1991

säätämisperustelujen mukaan siinä on kyse tapauksista, joissa Suomen vieraan valtion kanssa tekemään

sopimukseen sisältyy säännös, joka muuttaa itsehallintolakia, kumoaa sen tai tekee siitä poikkeuksia. 2

Eduskunnassa tällaisen sopimuksen voimaansaattamislaki on hyväksyttävä ns. supistetussa

perustuslainsäätämisjärjestyksessä (PeL 95 §) ja maakuntapäivillä taas asiasta on päätettävä kahden kolmanneksen

enemmistöllä annetuista äänistä.

2. Ks. HE 73/1990 vp s.95/11.



EU:n päätösten täytäntöönpano

IHL 59 b §:n 2 momentin viimeinen virke, joka luo mahdollisuuden pyytää Ahvenmaan valtuuskunnalta suositus

asian ratkaisemisesta, jättää auki sen, onko valtakunnan viranomaisilla myös velvollisuus noudattaa pyydettyä

suostumusta. Tulkitsisin säädöksen sanamuotoa siten, ettei oikeudellista velvoitetta ole  sen sijaan kenties

moraalinen velvoite. Säännösehdotuksen perustelut eivät nekään me tulkintaa oikeudellisen velvoitteen

syntymisestä.

Vastuu sopimusrikkomuksista

Ehd. IHL 59 c § sisältäisi vain säännökset sopimusrikkomusasioissa esitettävistä Suomen kannanotoista. Esityksen

yleisperusteluissa käsitellään kuitenkin laajempaa kysymystä: maakunnan vastuuta yhteisön oikeuden

täytäntöönpanosta. Päälinjana perusteluissa on, että maakunnan ja valtakunnan toimivallan jako myös osoittaa

niiden välisen vastuunjaon. Maakunta siis itse kantaa vastuun EU:n päätösten täytäntöönpanosta Ahvenanmaalla.

Perusteluissa esitetään kolme yleisintä vastuutilannetta. Ongelmia mottaa se, että vastuutilanteiden tyypit kyllä

osoitetaan, mutta vastuunjaon pääsääntöä eikä liioin täsmentävää sääntelyä yhdenkään tyyppitilanteen osalta ei

esitetä itsehallintolakiin otettavaksi. Sääntelemättömyyden perusteeksi viitataan vastuutilanteen

epätodennäköisyyteen, korvausvelvollisuuden kohdentumiseen ilman kansallista sääntelyä ja yleisiin

vahingonkorvausoikeudellisiin periaatteisiin.

Erityinen huomio kiintyy tässä tapauksiin, joissa jäsenvaltion on todettu rikkoneen velvollisuuksiaan

jäsenvaltiona, kuten jättäneen direktiivin täytäntöönpanematta. Vastuu on jäsenvaltiolla, siis esimerkiksi Suomella,

vaikka täytäntöönpano voi kuulua Ahvenmaan maakunnan toimivaltaan. Perusteluissa pidetään selvänä, että

maakunta tällaisissa tilanteissa vastaa valtakunnalle kiinteämääräisen hyvityksen tai uhkasakon maksamisesta.

Perusteluista käy myös selville, ettei maakuntahallitus ole suostunut hyväksymään juuri tätä kohtaa koskevaa

vastuusäännöstä, ja että valtakunnan ja maakunnan välillä siten vallitsee erimielisyys siitä, kantaako maakunta

täyden vastuun aiheuttamistaan vahingoista. Nimenomainen säännös tästä olisi tietenkin paikallaan.



3. Itsehallintolain muutoksen hyväksyminen

Itsehallintolain  muutos  edellyttää,  kuten  edellä  jo  mainittiin,  eduskunnan  ja  maakuntapäivien  yhtäpitävän

päätöksen,  joka  on  kummassakin  orgaanissa  tehty  määräenemmistöllä.  Muutoksen  vahvistamista  koskevat

säännökset ovat kokonaan PeL 77 §:ssä. Vahvistamatta jättämi



nen  ei  johda  lain  palauttamiseen  maakuntapäiville.  Jos  eduskunnan  ja  maakuntapäivien  yhtäpitävää  päätöstä

itsehallintolain  muuttamisesta  ei  synny,  lainsäädäntöhankkeen  on  katsottava  rauenneen,  eikä  asiaa  esitellä

tasavallan presidentille vahvistamista varten.


