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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 

AHVENANMAAN MAAKUNTAPÄIVIEN ALOITE, JOKA SISÄLTÄÄ EHDOTUKSEN VAALILAIN 
MUUTTAMISEKSI (M 3/2006 vp) 

Otsikossa mainitun, Ahvenanmaan itsehallintolain 22 §:n nojalla laaditussa 
lakialoitteessa ehdotetaan, että Suomi olisi jaettuna kahteen vaalipiiriin eu-
roparlamenttivaaleissa siten, että Ahvenanmaan maakunta muodostaisi yhden 
vaalipiirin ja muu Suomi toisen, jolloin Suomesta valittavasta 14 jäsenestä 
Euroopan parlamenttiin yksi valittaisiin Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiristä. 

 
On löydettävissä hyviä perusteluja sekä ehdotuksen toteuttamisen puolesta että sitä 
vastaan. Säädösteknisessä mielessä ei ole esteitä vaalilain muuttamiselle 
lakialoitteessa esitetyllä tavalla. On kuitenkin huomattava, että Bulgarian ja 
Romanian liittyessä Euroopan unioniin Suomen paikkamäärä vuonna 2009 
pidettävissä vaaleissa putoaa yhdellä ja tulee olemaan 13 ny-- kyisen 14 sijasta. 

 
Suomen (ja Ahvenanmaan) EU-jäsenyyden alusta lähtien Ahvenanmaa on 
johdonmukaisesti vaatinut, että maakunnalla tulisi olla oma edustajansa Euroopan 
parlamentissa. Ahvenanmaan itsehallinnollinen asema huomioon ottaen vaatimus 
on ymmärrettävä ja sinänsä perusteltu suhteessa Euroopan unioniin. Myös yleiset 
kansainvälisoikeudelliset periaatteet (ks. esim. Euroopan neuvoston kansallisten 
vähemmistöjen suojelua koskeva puiteyleis-sopimuksen 15 artikla, HE 107/1997 
vp) saattaisivat puoltaa tällaista ratkaisua. 

 
Oikeusministeriö kuitenkin toteaa, että kysymystä käsiteltiin kesäkuussa 2005 mietintönsä jättäneessä 
Kansanvalta 2007 -toimikunnassa, jonka tehtävänä oli arvioida edustuksellisen demokratian toimintaa. 



 

 

Toimikunnassa olivat edustettuina lähes kaikki Suomen puolueet ja toimikunnassa käsiteltiin myös kysymystä 
Ahvenanmaan edustuksesta Euroopan parlamentissa. Toimikunnan tältä osin yksimielisessä mietinnössä 
todetaan, että "Ahvenanmaan väestöpohja ei anna edellytyksiä maakunnalle kuuluvaan kiintiöpaikkaan Suomesta 
tulevaisuudessa valittavien 13 edustajan joukossa. Toimikunnan mielestä Ahvenanmaan maakunnan ääntä pitäisi kuitenkin 
nykyistä enemmän saada kuuluville Euroopan unionissa tehostamalla ja lisäämällä maakunnan sekä eduskunnan ja Suomen 
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mentaarikJpen yhteistyötä." Oikeusministeriössä on laadittavana arviomuistio 
europari amenttivaal irnenettelyj en kehittämistarpeista Kansanvalta 2007 -
toimikunnan mietinnössä esitettyjen suuntaviivojen pohjalta. Tarkoituksena on, 
että arviomuistio olisi käytettävissä hallitusohjelmaa koskevissa neuvotteluissa 
keväällä 2007. 
 
Kysymystä Ahvenanmaan edustuksesta Euroopan parlamentissa on käsitelty myös 
valtioneuvoston tilaamassa ja vuonna 2003 valmistuneessa selvityksessä1, jossa 
esitetään perusteluja samansuuntaiselle loppupäätelmälle kuin Kansanvalta 2007 -
toimikunta on esittänyt. 

                                       
1 EU:n toimivalta ja Ahvenanmaa, Selvitysmies Niilo Jääskisen selvitys, Valtioneuvoston 
kanslian julkaisusarja 6/2003, s. 58-61. 
Postadress Telefon Telefax E-post 
PB 1060 (018)25000 (018) 19155 registrator@regeringen.ax 
AX-22111 MARIEHAMN, Äland URL www.regeringen.ax Tjänstebrev bör ställas tili Älands 
landskapsregering, inte tili enskild tjänsteman 
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Frägan om en äländsk plats i Europaparlamentet behandlas av riksdagen med 
anledning av att Älands lagting har väckt ett initiativ i enlighet med 22 § 
självstyrelselagen för Äland (LTB 26/2006). De konkreta lagförslagen rör frägan 
om äländsk representation i Europaparlamentet men lagtingets initiativ innehäller 
även ställningstaganden om talerätt för landskapet inför EG-domstolen och om 
landskapets deltagande i den subsidiaritetskontroll som skulle införas genom 
unionens konstitutionella fördrag. 
 
I lagtingets beslut redogörs för problem som fortfarande kvarstär gällande den 
äländska självstyrelsens ställning i Europeiska unionen. En grundläggande 
problematik är att unionens uppbyggnad inte är anpassad tili att tillvarata 
självstyrande regioners intressen. Lagstiftande regioners ställning inom unionen 
har tili stor del förblivit en nationell fräga som skall lösas inom de olika 
medlemsstaternas interna lagstiftning. 
 
Självstyrelselagen för Äland (FFS 1144/1991) innehäller ett särskilt kapitel 9a 
om ärenden som gäller Europeiska unionen. Flera av problemen gällande 
självstyrelsens ställning i Europeiska unionen togs upp och löstes ocksä i den 
senaste ändringen av självstyrelselagen som trädde i kraft den 1 juni 2004 
(68/2004). Självstyrelsens inflytande i förhällande tili unionens institutioner och 
institutionella arrangemang är emellertid en olöst fräga. 
 
Av de frägor som berörs i lagtingets beslut har talerätten inför EG-domstolen 
särskilda beröringspunkter med landskapsregeringens 
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ställning i Europeiska unionen. Därför koncentrerar landskapsregeringen sina 
synpunkter pä denna fräga och i övrigt hänvisas tili de tidigare utlätanden som 

 

BREV 
 
Datum 
5.10.2006 



 

 

landskapsregeringen lämnat tili riksdagens grundlagsutskott i samband med 
behandlingen av unionens konsti tutionella fördrag.2 Landskapsregeringens 
mälsättningar vid förhandlingarna om det konstitutionella fördraget framgär bland 
annat ur ett särskilt meddelande tili Älands lagting.3 

 

Nuvarande rättsläge gällande talerätten inför EG-domstolen 
 
Med avseende pä talerätten inför EG-domstolen kan tvä grundtyper av 
rättsprocesser inför EG-domstolen avskiljas. I det ena typfallet väcks en taian mot 
nägon av unionens institutioner för att denna anses ha överskridit sina befogenheter 
enligt gemenskapsrätten. Enligt gemenskapsrätten har landskapsregeringen en 
begränsad rätt att pä egen hand väcka en sadan taian medan staten som helhet har 
en mycket mera omfattande rätt att väcka taian. I det andra typfallet väcker 
kommissionen en s.k. fördragsbrottstalan mot en medlemsstat för att denna anses 
ha underlätit att uppfylla skyldigheter enligt gemenskapsrätten. I detta fall baserar 
sig landskapsregeringens befogenheter pä nationell rätt, främst 59c § 
självstyrelselagen. 
 
Med avseende pä rätten att väcka en taian mot nägon av unionens institutioner kan 
konstateras att de lagstiftande regionerna under en längre tid har päpekat behovet 
av att utvidga dessa regioners talerätt. En lagstiftande region kan inom sin 
nationella lagstiftningsbehörighet vara direkt föremäl för ett stort antal 
gemenskapsrättsliga skyldigheter. Trots detta är den lagstiftande regionens 
rättsskydd ofta beroende av statens villighet att väcka en taian eftersom regionens 
möjlighet att enligt gemenskapsrätten pä egen hand väcka en taian är alltför 
begränsade. Det har visat sig svärt att finna en lösning i denna fräga pä unionsnivä 
vilket har medfört att de lagstiftande regionernas rättsskydd tili stor del baserar sig 
pä medlemsstaternas nationella lösningar. 
 
De lagstiftande regionernas intressen kan variera jämfört med statens intressen. I 
dessa fall kan statens beslut att inte väcka en taian eller agera i ett mäl vid EG-
domstolen medföra en brist i regionens rättsskydd även om ärendet skulle vara av 
stort principiellt och rättsligt intresse för regionen. Ett dylikt exempel synes vara 
landskapsregeringens tidigare av statsrädet nekade begäran om att Finland skulle 
framföra synpunkter i ett mal rörande självstyrande omrädens 
beskattningsbehörighet och förhällandet tili unionens statsstödsregler.41 detta fall 
uppfattade landskapsregeringen tvisten sä att de självstyrande omrädenas 
beskattningsbehörighet var ifrägasatt av kommissionen. I EG-domstolens dom av 
den 6 september 2006 i mäl C-88/03 har domstolen tili stor del dömt i enlighet med 
landskapsregeringens principiella syn i den tidigare nämnda begäran tili statsrädet. 
Dä självstyrelsens utvecklingsmöjligheter i dagens läge tili stor del även bestäms 
inom unionen är det viktigt med ett tillmötesgäende av landskapets grundläggande 
intressen vid EG-domstolen. 

3(3) 
En motsvarande problematik kan uppstä i samband med att kommissionen väcker 
en s.k. fördragsbrottstalan mot Finland för att landskapet inte anses ha uppfyllt sina 
gemenskapsrättsliga förpliktelser. Statsrädet kan i enskilda f ali ha en annan syn än 
landskapsregeringen pä hur försvaret skall läggas upp. I ett fall som berörde bäde 

                                       
2 Landskapsregeringens brev nr 34 K16 av den 14 februari 2006 och brev nr 114 K16 av den 7 
september 2006. 
3 Meddelande nr 4/2005-2006 om Europeiska unionens konstitutionella fördrag. 
4 Statsradets EU-ministerutskott fattade sitt beslut den 26 juni 2003. 



 

 

riket och landskapet framfördes landskapsregeringens försvarsargumentation5 inte 
tili vissa delar medan landskapet har blivit utan ett försvar och möjlighet tili 
muntlig behandling vid domstolen efter att Finland medgivit riktigheten i 
komrnissionens stämningsansökan.61 det senare fallet framgär ur domstolens dom 
att den inte prövar landskapsregeringens avvikande utlätande om staten medger 
talans riktighet. Ärendet berörde i praktiken enbart landskapet Äland. 
 

Den fortsatta behandlingen av frägan om landskapets talerätt 
 
Enligt grundlagsutskottet är det befogat att fortsatta diskussionen mellan riket och 
landskapet för att komma tili en lösning pä hur den äländska självstyrelsen ska 
kunna beaktas i de situationer dä EG-domstolen behandlar frägor som faller inom 
landskapets befogenhet.7 

 
Efter självstyrelselagsändringen är 2004 har det klargjorts att landskapet ansvarar 
gentemot riket för standardbelopp eller vite som EG-domstolen dömt finska staten 
att betala, men enbart tili den del en ätgärd eller försummelse frän landskapet är 
orsak tili domen. Dessa förpliktelser bör balanseras med klarare regler som 
garanterar landskapets rätt tili försvar i fall dä Finland för landskapets taian och 
ärendet faller inom landskapets behörighet. Därtill bör landskapet ha rätt att kräva 
att Finland skall använda sin möjlighet att väcka taian säväl när det gäller EG-
rättsakters lagenlighet som passivitetstalan och intervention. 

 
L a n t r ä d 

                                       
5 EU-ministerutskottet understödde delvis inte landskapsregeringens argumentationslinje i mäl 
C-344/03 (värfägeljakt). 
6 Detta skedde i samband med mäl C-343/05 (snusförbudets genomförande pä Äland) där EU-
ministerutskottet beslöt att medge komrnissionens taian samt att avslä landskapsregeringens 
begäran om muntlig behandling. 
7 GrUU 9/2006 rd - SRR 6/2005 rd. 

Landskapsregeringsledamot 

6 Domstolens dom av den 18 maj 2006. 
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Asia 
AHVENANMAAN MAAKUNTAPÄIVIEN ALOITE 
SISÄLTÄEN EHDOTUKSEN VAALILAIN 
MUUTTAMISESTA 

 
Kysymystä Ahvenanmaan paikasta Euroopan parlamentissa käsitellään eduskunnassa 
sen johdosta, että Ahvenanmaan maakuntapäivät on tehnyt Ahvenanmaan 
itsehallintolain 22 §:n mukaisen aloitteen (LTB 26/2006). Konkreettisissa 
lakiehdotuksissa on kyse Ahvenanmaan edustuksesta Euroopan parlamentissa, mutta 
maakuntapäivien aloite sisältää myös kannanottoja maakunnan puhevallasta EY:n 
tuomioistuimessa ja maakunnan osallistumisesta toissijaisuusperiaatteen noudattamisen 
valvontaan, joka tulisi käyttöön unionin pe-rustuslakisopimuksella. 



 

 

 
Maakuntapäivien päätöksessä selostetaan ongelmia, joita on yhä edelleen Ah-
venanmaan itsehallinnon asemassa Euroopan unionissa. Keskeisenä ongelmana on, 
että unioni on rakenteeltaan sellainen, että se ei ota huomioon itsehallintoalueiden 
etuja. Lainsäädäntövaltaa käyttävien alueiden asema unionissa on pitkälti jäänyt 
kansalliseksi asiaksi, joka on ratkaistava eri jäsenvaltioiden sisäisellä lainsäädännöllä. 
 
Ahvenanmaan itsehallintolaki (1144/1991) sisältää erityisen 9 a luvun Euroopan 
unionin asioista. Monet itsehallinnon asemaa Euroopan unionissa koskevista 
ongelmista otettiin esiin ja myös ratkaistiin itsehallintolain viimeisimmällä 
muutoksella, joka tuli voimaan 1. päivänä kesäkuuta 2004 (68/2004). Itsehallinnon 
vaikutusvalta suhteessa unionin toimielimiin ja institutionaaliset järjestelyt ovat 
kuitenkin ratkaisematon kysymys. Maakuntapäivien päätöksessä käsitellyistä asioista 
puhevallalla EY:n tuomioistuimessa on erityisiä yhtymäkohtia maakunnan asemaan 
Euroopan unionissa. Tämän vuoksi maakunnan hallitus keskittyy tätä asiaa koskeviin 
näkökohtiin ja viittaa muilta osin aikai 

semmin eduskunnan perustuslakivaliokunnalle antamiin lausuntoihinsa liittyen unionin 
perustuslakisopimuksen käsittelyyn.8 Maakunnan hallituksen tavoitteet 
perustuslakisopimusneuvotteluissa ilmenevät mm. erityisestä tiedonannosta 
Ahvenanmaan maakuntapäiville.9 

 
Puhevallan osalta EY:n tuomioistuimessa voidaan erottaa kaksi EY-tuomioistuimen 
oikeusprosessin perustyyppiä. Toisessa tapauksessa kanne pannaan vireille jotakin 
unionin toimielintä vastaan sen johdosta, että tämän katsotaan ylittäneen 
yhteisöoikeuden mukaiset valtuutensa. Yhteisöoikeuden mukaan maakunnan 
hallituksella on rajallinen oikeus oma-aloitteeseen kanteen vireillepanoon, kun taas 
valtiolla kokonaisuutena on huomattavasti laajempi oikeus kanteen vireillepanoon. 
Toisessa tapauksessa komissio panee vireille sopimusrikkomuskanteen jäsenvaltiota 
vastaan sen johdosta, että tämän katsotaan jättäneen täyttämättä yhteisöoikeuden 
mukaiset velvollisuutensa. Tässä tapauksessa maakunnan hallituksen valtuudet 
perustuvat kansalliseen oikeuteen, pääosin itsehallintolain 59 c §:ään. 
 
Kanteen vireillepano-oikeuden osalta jotakin unionin toimielintä vastaan voidaan 
todeta, että lainsäädäntövaltaa käyttävät alueet ovat pidemmän aikaa osoittaneet olevan 
tarvetta näiden alueiden puhevallan laajentamiseen. Lainsäädäntövaltaa käyttävä alue 
voi kansallisen lainsäädäntövaltansa puitteissa olla monien välittömien 
yhteisöoikeudellisten velvoitteiden kohteena. Tästä huolimatta lainsäädännöllisten 
alueiden oikeusturva on usein riippuvainen valtion halusta kanteen vireillepanoon, 
koska alueiden omat mahdollisuudet kanteen vireillepanoon ovat yhteisöoikeuden 
mukaan aivan liian rajalliset. Tämän asian ratkaiseminen on osoittautunut vaikeaksi 
unionin tasolla, minkä vuoksi lainsäädännöllisten alueiden oikeusturva perustuu 
pitkälti jäsenvaltioiden kansallisiin ratkaisuihin. 
 
Lainsäädännöllisten alueiden intressit voivat olla valtion intresseihin nähden erilaiset. 
Näissä tapauksissa valtion päätös olla panematta kannetta vireille tai toimimatta asiassa 
EY:n tuomioistuimessa saattaa johtaa puutteeseen alueen oikeusturvassa, vaikka asialla 
olisikin alueelle suuri periaatteellinen ja oikeudellinen merkitys. Yhtenä tällaisena 
esimerkkinä näyttää olevan valtioneuvoston aikaisemmin torjuma maakunnan 
hallituksen pyyntö siitä, että Suomi esittäisi näkökantoja asiassa, joka koski 
itsehallinnollisten alueiden verotustoimi-valtaa ja suhdetta unionin valtiontukea 

                                       
8 Maakunnan hallituksen kirje nro 34 K16 14.2.2006 ja kirje nro 114 K16 7.9.2006. 
9 Meddelande nr 4/2005-2006 om Europeiska unionens konstitutionella fördrag. 
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koskeviin sääntöihin.10 Tässä tapauksessa maakunnan hallitus ymmärsi kiistan siten, 
että komissio asetti kyseenalaiseksi itsehallinnollisten alueiden verotustoimivallan. 
EY:n tuomioistuimen 6. syyskuuta 2006 antamassa tuomiossa asiassa C-88/03 
tuomioistuin on pitkälti tuominnut maakunnan hallituksen periaatteellisen kannan 
mukaisesti edellä mainitussa valtioneuvostolle esitetyssä pyynnössä. Koska 
itsehallinnon kehittymismahdollisuuksista nykytilanteessa päätetään myös suurelta 
osin unionin piirissä, vastaantulo maakunnan perustavaa laatua olevissa intresseissä 
EY:n tuomioistuimessa on tärkeää. 
 
Vastaava ongelma voi syntyä silloin, kun komission nostaa ns. sopimusrikko-
muskanteen Suomea vastaan sen johdosta, että maakunnan ei katsota täyttäneen 
yhteisöoikeudellisia velvoitteitaan. Valtioneuvostolla voi yksittäisissä tapauksissa olla 
erilainen näkemys kuin maakunnan hallituksella puolustuksen 
järjestämisestä. Tapauksessa, joka koski sekä valtakuntaa että maakuntaa, maakunnan 
hallituksen puolustusargumentaatiota11 ei tietyltä osin esitetty, kun taas maakunta on 
jäänyt vaille puolustusta ja mahdollisuutta suulliseen käsittelyyn tuomioistuimessa sen 
jälkeen, kun Suomi myönsi komission haastehakemuksen oikeellisuuden.12 
Jälkimmäisessä tapauksessa tuomioistuimen tuomiosta ilmenee, että se ei ota 
käsiteltäväkseen maakunnan hallituksen eriävää lausuntoa, jos valtio myöntää kanteen 
perustelluksi.13 Asia koski käytännössä ainoastaan Ahvenanmaan maakuntaa. 
 

Maakunnan puhevaltaa koskevan asian jatkokäsittely 
 
Perustuslakivaliokunnan mukaan on perusteltua jatkaa valtakunnan ja maakunnan 
välistä keskustelua ratkaisuun pääsemiseksi siitä, miten Ahvenanmaan itsehallinto 
voidaan ottaa huomioon tilanteissa, joissa EY:n tuomioistuin käsittelee maakunnan 
toimivaltaan kuuluvia asioita. 
 
Vuonna 2004 tehdyn itsehallintolain muutoksen jälkeen on tehty selväksi, että 
maakunta vastaa vakiosummasta tai uhkasakosta, jonka EY:n tuomioistuin on 
langettanut Suomen valtion maksettavaksi, mutta ainoastaan siltä osin kuin maakunnan 
toimenpide tai laiminlyönti on syynä tuomioon. Näitä velvoitteita on syytä 
tasapainottaa selkeämmillä säännöksillä, jotka takaavat maakunnan oikeuden 
puolustukseen tapauksissa, joissa Suomi käyttää maakunnan puhevaltaa ja joissa asia 
kuuluu maakunnan toimivaltaan. Lisäksi maakunnalla tulee olla oikeus vaatia Suomea 
käyttämään kanteen vireillepanomahdollisuut-taan sekä EY-säädösten laillisuutta että 
laiminlyöntiä ja interventiota koskevissa tapauksissa. 
 
 

M a a n e u v o s  Roger Nordlund 
 
 
 

                                       
10 EU-ministerivaliokunta teki päätöksensä 26.6.2003. 
11 EU-ministerivaliokunta ei osin tukenut maakunnan hallituksen argumentaatiolinjaa asiassa C-
344/03 (lintujen kevätpyynti). 
12 Tämä tapahtui koskien asiaa C-343/05 (nuuskakiellon toteuttaminen Ahvenanmaalla), jossa EU-
ministerivaliokunta päätti hyväksyä komission kanteen ja hylätä maakunnan hallituksen pyynnön 
suullisesta käsittelystä. 
13 Tuomioistuimen tuomio 18.5.2006. 

7 PeVL 9/2006 vp - VNS 6/2006 vp. 



 

 

 

Maakunnan hallituksen jäsen Britt Lundberg 

 

Representation i Europarlamentet - en demokratifräga 
Älands lagtings talman Barbro Sundbäck i riksdagens grundlagsutskott den 10 oktober 2006 
 
 

Utgängspunkt: 
o 

"Landskapet Alands befolkning företräds i fräga om självstyrelsen av 
Älands lagting." (Självstyrelselagen 3§) 

• Medlemskapet i EU innebar överföring av makt frän Finland tili EU och frän Äland tili EU. 
Finland kompenserades genom inflytande i EU:s institutioner, Äland kompenserades inte. 

• Parlamentsplatsen - ett upprepat krav frän äländsk sida. Frägan var uppe bland annat i samband 
med medlemskapsförhandlingarna, Amsterdamfördraget samt Nicefördraget. I fräga om det 
konstitutionella grundfördraget utgör parlamentsplatsen jämte talerätten och 
subsidiaritetskontrollen de viktigaste kraven. Behovet av kompensation ökar i takt med att EU 
övertar nya uppgifter. 

• Den politiska makten i Finland är delad vilket betyder att riksdagen och regeringen inte tili 
alla delar kan representera Älands befolkning (se SjL 3 §). 

• Syftet med politiska vai är att de som blir valda skall representera befolkningen. Pä grund av 
självstyrelselagens maktdelning ställer rikspartierna inte upp i lagtingsval och de har därför 
ingen särskild politik som rör äländska angelägenheter. Partierna för inte ens politik pä Äland i 
samband med riksdagsvalet där landskapet är en egen valkrets. De rikstäckande partierna 
representerar därför inte den äländska befolkningen. 

o 

• Befolkningsmängden är inget relevant argument mot att Aland skulle utgöra en egen 
valkrets i valet tili EP. Ingen representation i EP stär i direkt proportion tili 
befolkningsmängden utan en avvägning görs mellan befolkningsmängd och respekten för 
medlemsstaternas självbestämmanderätt. Vi förväntar oss samma respekt för Älands 
självbestämmanderätt frän Finlands riksdag. 

mailto:registrator@regeringen.ax
http://www.regeringen.ax/
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• Problemet med representativiteten och därmed legitimiteten föreligger i inte bara pä Äland utan 
i stora delar av landet. En valkretsindelning kan vara lösningen ocksä för andra delar av 
Finland. 

• Valtekniskt skulle samma förfarande tillämpas som vid riksdagsval (närmare uppgifter i separat 
bilaga). 

• Sammanfattningsvis stär befolkningen pä Äland i Europapolitiken utan politisk 
representation pä de omräden som hör tili självstyrelsens behörighet. Detta är ett 
allvarligt demokratiunderskott. 

 
 
 

Subsidiaritetskontrollen 
 
•   Eftersom riksdagen inte representerar Älands befolkning pä självstyrelsens 

behörighetsomräde (SjL 3§) kan riksdagen inte utöva subsidiaritetskontroll pä dessa omräden. 
• Det konstitutionella fördraget innehäller en ny definition av subsidiaritetsprincipen 

(Artikel M 1.3): unionen skall vidta ätgärder endast om mälet för den inte kan uppnäs av 
medlemsstaterna varken pä central niva eller pä regional och lokal niva. 

• Fördraget förhindrar inte att Älands lagting skulle fä en av riksdagens röster i 
subsidiaritetskontrollen (Jfr. Belgien). 

Bilaga 
 

Valtekniska synpunkter 
 

Det tekniska förfarandet för genomförande av valen föresläs motsvara vad som gällt för riksdagsval i 
landskapet Älands valkrets sedän är 1987. 
 
De förberedande uppgifterna beträffande kandidatuppställningen av kandidater i landskapet Alands 
valkrets skulle handhas av landskapet Älands valkretsnämnd pä samma sätt som i riksdagsvalet. 
 

Ocksä kandidatuppställningen är densamma. Valmansföreningar kan bilda gemensamma listor. Högsta 
antalet kandidater pä varje lista är fyra. Systemet möjliggör för de politiska organisationerna pä Äland 
att ställa upp flera kandidater per lista eller att flera organisationer samverkar inom en lista. Det erbjuds 
pä sä sätt olika alternativ för väljarna. 
 
Den gemensamma lista som erhäller det högsta sammanlagda antalet röster tilldelas mandatet. Den 
kandidat inom listan som fätt det högsta personliga röstetalet förklaras vald. Ersättare blir den som 
kömmit pä andra plats inom listan. 
 
Valsystemet är frän riksdagsvalet känt för de äländska väljarna och för valmyndighetema och har visat 
sig vara bäde väl fungerande och ändamälsenligt. I lagtekniskt avseende bör förslaget därför kunna 
antas enligt föreliggande initiativ. 

Ai 3y4lOO £ 
pe        ̂ Möö6^Jc_ W 

Suomennos /        S 
Edustus Euroopan parlamentissa - demokratiakysymys 
 
Ahvenanmaan maakuntapäivien puhemies Barbro Sundbäck eduskunnan perustuslakivaliokun-
nassa 10.10.2006 



 

 

 

Lähtökohta: 
"Ahvenanmaan maakuntapäivät edustaa Ahvenanmaan väestöä itsehallintoa koskevissa 
asioissa." (itsehallintolaki 3 §) 

- Jäsenyys EU:ssa merkitsi vallan siirtoa Suomelta EU:lle ja Ahvenanmaalta EU:lle. 
Suomea kompensoitiin vaikutusvallalla EU:n toimielimissä Ahvenanmaan jäädessä 
vaille kompensaatiota. 
- Parlamenttipaikka - toistuva vaatimus Ahvenanmaan taholta. Asia oli esillä mm. jäse-
nyysneuvottelujen, Amsterdamin sekä Nizzan sopimuksen yhteydessä. Perustuslakisopi-
muksen osalta parlamenttipaikka sekä puhevalta ja toissijaisuusvalvonta ovat tärkeimpiä 
vaatimuksia. Kompensaation tarve kasvaa EU:n ottaessa uusia tehtäviä. 
- Poliittinen valta Suomessa on jaettu, minkä mukaisesti eduskunta ja hallitus eivät voi 
kaikin osin edustaa Ahvenanmaan väestöä (ks. itsehallintolain 3 §). 
- Poliittisten vaalien tarkoituksena on, että valittujen tulee edustaa väestöä. 
Itsehallintolain vallanjaosta johtuen valtakunnan puolueet eivät aseta ehdokkaita 
maakuntapäivävaaleissa, ja tämän vuoksi niillä ei ole erillistä Ahvenanmaan asioita 
koskevaa politiikkaa. Puolueet eivät edes tee politiikkaa Ahvenanmaalla 
eduskuntavaaleissa, joissa maakunta muodostaa oman vaalipiirin. Valtakunnalliset 
puolueet eivät tämän vuoksi edusta Ahvenanmaan väestöä. 
- Väestömäärä ei ole relevantti argumentti sitä vastaan, että Ahvenanmaa olisi oma 
vaalipiiri Euroopan parlamentin vaaleissa. Kenenkään edustus Euroopan parlamentissa ei 
ole suoraan suhteessa väestömäärään vaan harkinta tapahtuu väestömäärän ja 
jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden välillä. Odotamme Ahvenanmaan 
itsemääräämisoikeuden samaa kunnioitusta Suomen eduskunnalta. 
- Edustavuuden ja siten legitimiteetin ongelma ei koske ainoastaan Ahvenanmaata vaan 
suurta osaa maata. Vaalipiirijako voisi olla ratkaisu myös muissa osissa Suomea. 
- Vaaliteknisesti sovellettaisiin samaa menettelyä kuin eduskuntavaaleissa (tarkemmat 
tiedot erillisessä liitteessä). 
- Yhteenvetona Ahvenanmaan väestö on Eurooppa-politiikassa vailla poliittista 
edustusta alueilla, jotka kuuluvat itsehallinnon toimivaltaan. Tämä on vakava 
demokratia-vaihe. 
 

Toissijaisuusvalvonta 
 
- Koska eduskunta ei edusta Ahvenanmaan väestöä itsehallinnon toimivalta-
alueilla 

(itsehallintolain 3 §), eduskunta ei voi harjoittaa toissijaisuusvalvontaa näillä alueilla. 
Perustuslakisopimuksessa on toissijaisuusperiaatteen uusi määritelmä (artikla I-
11.3): unioni toimii ainoastaan, jos jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita. 

- Sopimus ei muodosta estettä sille, että Ahvenanmaan maakuntapäivät voisivat saada 
yhden eduskunnan äänistä toissijaisuusvalvonnassa (vrt. Belgia). 

Liite 
 

Vaaliteknisiä näkökohtia 
 

Vaalien teknisen toimittamisen ehdotetaan vastaavan vuodesta 1987 eduskuntavaalien toimittamisessa 
Ahvenanmaan vaalipiirissä sovellettua menettelyä. 
 
Ehdokasasettelun valmisteluun liittyviä tehtäviä hoitaisi Ahvenanmaan maakunnan vaalipiirissä Ahve-
nanmaan maakunnan vaalipiirilautakunta samalla tavoin kuin eduskuntavaaleissa. 
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Myös ehdokasasettelussa toimittaisiin samalla tavalla. Valitsijamiesyhdistykset voivat muodostaa 
yhteisiä listoja. Ehdokkaiden suurin määrä kullakin listalla on neljä. Järjestelmä mahdollistaa 
Ahvenanmaan poliittisille järjestöille useampien ehdokkaiden asettamisen listaa kohden tai useiden 
järjestöjen yhteistoiminnan yhden listan puitteissa. Äänestäjille tarjotaan tällä tavalla erilaisia 
vaihtoehtoja. 
 
Suurimman äänimäärän saaneelle yhteiselle listalle tulee edustajapaikka. Listan puitteissa suurimman 
henkilökohtaisen äänimäärän saanut henkilö todetaan valituksi. Varamieheksi tulee henkilö, joka on 
tullut toiselle sijalle listalla. 
 
Vaalijärjestelmä on eduskuntavaaleista tuttu Ahvenanmaalaisille äänestäjille ja vaaliviranomaisille, ja 
järjestelmä on osoittautunut sekä hyvin toimivaksi että tarkoituksenmukaiseksi. Lakiteknisessä mielessä 
ehdotus tulisi tämän vuoksi voida hyväksyä kyseessä olevan aloitteen mukaisesti. 

7̂ 3/&J006 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 10.10.2006 KELLO 10 
(M 3/06 vp) Hallituksen kirjelmä Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, 
joka sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta 

 
 
 
 

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite ei ole perustuslaissa konkreettisesti edellytetty 

asian vireilletulomuoto eduskunnassa, vaan se perustuu Ahvenanmaan itsehallintolain 22 

§:n   säännökseen. Kun   lainsäädäntöasian   tällainen   vireilletulotapa   ei   ole 

eduskuntakäytännössä tavanomainen, esitän ensiksi joitakin sitä koskevia kommentteja ja tarkastelen 

sen jälkeen lyhyesti tehdyn aloitteen sisältöä. 
 

Lain muuttamista koskeva asia voi PL 70 §:n ja 39 §:n mukaan tulla eduskunnassa 

vireille vain hallituksen esityksellä tai kansanedustajan lakialoitteella taikka muulla 

perustuslaissa (tai eduskunnan työjärjestyksessä) säädetyllä tavalla. Tällainen muu 

perustuslaissa säädetty tapa on käytännössä vain puhemiesneuvoston PL 34,3 §:n 



 

 

mukainen oikeus tehdä aloite eduskunnan virkamiehiä koskevan lain säätämisestä. Tämä 

oikeus on kirjattu myös puhemiesneuvoston tehtäviä koskevan TJ 6 §:n 1 momentin 7) 

kohdassa. Tähän perustuslain säännöksin osoitettuun muotopakkoon lakiehdotusten 

vireillepanossa   on   kuitenkin   "alusta   alkaen"   liittynyt Ahvenanmaan 

itsehallintojärjestelmään  kuuluvana täydennyksenä/poikkeuksena Ahvenanmaan 

maakuntapäivien oikeus tehdä aloitteita. Tämä oikeus on nyt todettu myös perustuslain säännöksissä 

niin, että PL 75,2 §:n mukaan Ahvenanmaan maakuntapäivien oikeudesta tehdä aloitteita on voimassa 

mitä niistä itsehallintolaissa säädetään. 
 

Maakuntapäivien aloiteoikeutta lainsäädäntöasioissa koskee Ahvenanmaan itsehallintolain 22 §:n 1 

momentti, joka kuuluu:   "Maakuntapäivät voi tehdä aloitteita   valtakunnan 

Lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa. Hallitus antaa aloitteen eduskunnan 

käsiteltäväksi."      Säännöksen sanamuoto ei sisällä minkäänlaista rajoitusta siihen, 

minkälaisissa asioissa maakuntapäivät voisi tehdä ko. aloitteita. Maakuntapäivien 

aloiteoikeus ei kuitenkaan ulotu niihin tahansa valtakunnan lainsäädäntöasioihin. Vuoden 

1920 itsehallintolain 13 §:n mukaan vastaava aloiteoikeus koski ehdotuksia " maakuntaa 

koskeviksi" laeiksi. Vuoden 1951 itsehallintolain 15 §:n ja 44 §:n mukaan kysymys oli 

aloitteista, jotka tarkoittivat itsehallintolain muuttamista tai sellaista yksinomaan 

maakuntaa koskevaa asiaa, joka kuului valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Nykyistä 

itsehallintolakia säädettäessä kuvattiin   hallituksen esityksen perusteluissa em. 22 §:n 

säännöksen sisältöä seuraavasti: 

"Pykälän 1 momentti vastaa sisällöllisesti voimassa olevan itsehallintolain 15 §:ää. 
Maakuntapäivät voi tehdä aloitteen valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvassa asiassa. 
Aloiteoikeus koskee kysymyksiä, joilla on erityinen merkitys maakunnalle. Aloiteoikeus antaa 
mahdollisuuden tehdä ehdotus alueellisesti rajoitetuksi valtakunnalliseksi lainsäädännöksi. 
Aloitteen ei välttämättä tarvitse merkitä erillistä lainsäädäntötointa, vaan Ahvenanmaata koskevat 
erityissäännökset voidaan myös sisällyttää suurempaan lakikokonaisuuteen." 
(HE 73/90 vp, s. 73. Esitystä koskevassa perustuslakivaliokunnan mietinnössä ei tähän 
säännökseen erikseen kajottu, ks. pevm 15/90 vp) 

 

Nyt puheena oleva aloiteoikeus koskee tämän mukaan vain asioita, jotka koskevat (yksinomaan) 

maakuntaa tai joilla on erityinen merkitys maakunnalle. Milloin on kyse tällaisista asioista, jää 

tapauksittain arvioitavaksi. Selvää on, että aloiteoikeus koskee PL 75 §:ssä mainittuja Ahvenanmaan 

itsehallintolakia ja Ahvenanmaan maanhankintalakia. Selvää toisaalta myös on, että aloiteoikeus ei 

rajoitu vain lakeihin, jotka alueellisesti koskevat vain Ahvenanmaata. Aloite voi koskea kokonaan 

uuden lain säätämistä tai muutosta voimassa oleviin lakeihin. Käytännön esimerkkeinä aloiteoikeuden 

käyttämisestä "viime aikoina" voin tässä mainita vain vuoden 1969 valtiopäivillä esillä olleen aloitteen, 
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joka koski vaalioikeusikää koskevaa muutosta itsehallintolakiin ( pevm 10/69 vp), sekä vuoden 1973 

valtiopäivillä eduskunnalle annetun aloitteen, joka koski Ahvenanmaan itsehallintolain ja Ahvenanmaan 

nykyistä maanhankintalakia edeltäneen lain muutoksia ja niiden lisäksi Ahvenanmaan maakuntaa 

koskevaa muutosta kunnallisista työehtosopimuksista annettuun lakiin (pevm 46/74 vp). 
 

Kun kysymys on nimenomaan maakunnan elinten oikeudesta tehdä aloite, ei hallitus voi jättää 

antamatta aloitetta eduskunnalle tai tehdä siihen muutoksia. Hallitus ts. vain toimittaa aloitteen 

sellaisenaan kirjelmällä eduskunnalle.  Kun tässä ei ole - kirkkolain muutosten tapaan - kysymys 

mistään yksinomaisesta aloiteoikeudesta, voidaan aloitteen eduskuntakäsittelyssä tehdä ehdotukseen 

muutoksia samalla tavoin kuin lakiehdotusten käsittelyssä yleensä. (Jos aloite koskee PL 73 §:ssä 

mainittuja lakeja, ei muutettu ehdotus kuitenkaan voi tulla laiksi ilman maakuntapäivien suostumusta). 

Vaikka aloite on alun perin tehty ruotsin kielellä, tapahtuu sen eduskuntakäsittely normaaliin tapaan 

suomenkielisen tekstin pohjalta ja puitteissa. 
 

Tässä tapauksessa ei minusta voi olla epäilystä siitä, että kysymyksessä on Ahvenanmaan 

itsehallintolain 22 §:n säännöksen mukainen ja sellaisena käsiteltävä aloite. 
 
 
 
 
 
 
 

Aloitteen perusteluissa käsitellään Ahvenanmaan edustusta Euroopan parlamentissa, maakunnan 

puhevaltaa EY:n tuomioistuimessa ja maakunnan osallistumista toissijaisuusperiaatteen noudattamisen 

valvontaan. Varsinainen (laki)ehdotus tarkoittaa kuitenkin vain maakunnan asemaa 

europarlamenttivaaleissa koskevia muutoksia vaalilakiin. Ne näkökohdat, joita perusteluissa esitetään 

sen tueksi, että maakunnan tulisi muodostaa europarlamenttivaaleissa yksi vaalipiiri, josta valittaisiin 

yksi edustaja, ovat mielestäni sekä asiallisia että merkittäviä. Pieninä reunahuomautuksina voisi 

kuitenkin todeta, ettei Ahvenanmaan valtiosääntöoikeudellisen aseman suora vertailukelpoisuus 

kaksikamarijärjestelmää soveltaviin Euroopan liittovaltioihin ole ongelmatonta ja ettei 

edustamiskysymyksen arvioinnissa voida kokonaan sivuuttaa sitä , että eduskunnan ja hallituksen 

tehtävänä kuitenkin on edustaa koko Suomea ja koko Suomen väestöä. - Nyt perusteluissa esitettyjen 

näkökohtien lisäksi on mielestäni tarpeen punnita myös sitä, mikä merkitys demokratiaperiaatteen ja 

vaalijärjestelmän saaman luottamuksen kannalta on äänioikeuden (muodollisella) yhtäläisyydellä(, joka 

toteutuu varsin hyvin , kun Ahvenanmaan vaalipiristä valitaan yksi edustaja 200-jäseniseen 

eduskuntaan, mutta toteutuu eri tavalla, jos Ahvenanmaan vaalipiiristä valitaan yksi edustaja Suomesta 

valittavan 14 edustajan joukkoon). 



 

 

 

Asiaan selvästi liittyy merkittäviä periaatteellisia ja käytännöllisiä näkökohtia. Se, onko syytä pitäytyä 

nykyisenkaltaisessa europarlamenttivaalien vaalipiirijärjestelyssä vai onko syytä siirtyä aloitteessa 

ehdotettuun järjestelyyn, ei mielestäni kuitenkaan ratkea joidenkin pakottavien oikeudellisten tai 

periaatteellisten näkökohtien mukaan, vaan kysymys on kokonaisarvioinnista, joka jää viime kädessä 

poliittisen harkinnan varaan. Tähän kokonaisarviointiin ja harkintaan ei valtiosääntöjuristilla ole paljoa 

ammatillista sanottavaa. 
 

En voi sanoa todella paneutuneeni ehdotuksen lainsäädäntötekniseen arviointiin. Pääpiirteisessä 

tarkastelussa en ole kuitenkaan havainnut tässä suhteessa mitään huomautettavaa. Kuriositeettina voisi 

kuitenkin todeta, että suomenkielisessä tekstissä 178 a §:ssä käytetty nimike Suomen asetuskokoelma 

on kai jo vuodesta 1980 ollut korvattu nimellä Suomen säädöskokoelma. - Esitysteknisen puolen osalta 

olisi suotavaa, että myös näissä aloitteissa esitettäisiin yksityiskohtaiset perustelut - ainakin kohdissa, 

joissa esitetyt "yleisperustelut" eivät sano mitään (kuten ehdotettu 178 a §). (Esillä olleet asiat ovat 

tietysti erilaisia, mutta voidaan mainita, että mietinnössä pevm 46/ 74 vp käsitellyssä aloitteessa oli 

yksityiskohtaiset perustelut). 
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Lausunto 10.10.2006 
 
Tuomas Ojanen 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 

M 3/2006vp Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotus laiksi vaalilain muuttamisesta 
 
Arvioinnin lähtökohtia ja perusteita 
 
Käsillä olevan aloitteen oikeudellisessa arvioinnissa on lähtökohtana tiedostettava, että 
aloitetta voidaan tarkastella yhtäältä EU-oikeuden ja toisaalta Suomen oikeuden tasolta. 

Suomen oikeuden tasolta asiaa tarkasteltaessa on taas syytä eriyttää kolme 
tarkastelutasoa: 

• Suomen perustuslain näkökulma 
• Ahvenanmaan itsehallintolain näkökulma 
• tavallisen lainsäädännön, so. lähinnä vaalilain, näkökulma. 

 
Keskityn seuraavassa tarkastelemaan aloitteessa esille tulleita kysymyksiä ensin EU-oikeuden 
tasolta. Sen jälkeen tarkastelen aloitetta Suomen oikeuden, erityisesti perustuslain näkökulmasta. 
 
Aloite EU-oikeuden näkökulmasta 
 
Edustus Euroopan parlamentissa. EY:n perustamissopimuksen mukaan Euroopan parlamentissa 
on "yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajat" (ks. esim. EY 189.1 artikla). EY:n 
perustamissopimuksessa on määräyksiä parlamentin jäsenmäärästä sekä kustakin jäsenvaltiosta 
valittavien edustajien määrästä. Euroopan parlamentin vaaleihin liittyy joitakin yhteisiä sääntöjä 
suoraan EY:n perustamissopimuksen nojalla, kuten yleiset, välittömät vaalit, suhteellisuussääntö 
ja viiden vuoden toimikausi, jota voidaan jatkaa. 
 
Sitä vastoin EY:n perustamissopimuksessa ei ole määrätty siitä, miten kullekin jäsenvaltiolle 
kuuluvat edustajapaikat jakautuvat maan sisäisesti. Kukin jäsenvaltio määrittelee siten oman 
vaalimenettelynsä, ml. edustajanpaikkojen jakautuminen valtionsisäisesti, niissä puitteissa, 
jotka asianomaisen maan valtiosääntöiset tms. vaatimukset asettavat. 
 
Puhevalta EY-tuomioistuimessa. EY:n perustamissopimuksen EY:n tuomioistuinta koskevissa 
määräyksissä, samoin kuin tuomioistuimen perussäännön määräyksissä, esiintyy termi 
"jäsenvaltio" in abstracto. Esimerkiksi yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 19 artiklan 
mukaan "[yjhteisöjen tuomioistuimessa jäsenvaltioita ja yhteisöjen toimielimiä edustaa kutakin 
asiaa varten määrätty asiamies; asiamiehellä voi olla apunaan avustaja tai asianajaja." 
Perussäännön 40 artiklan mukaan "(j jäsenvaltiot ja yhteisöjen toimielimet voivat olla 
väliintulijoina yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa." 

Se, kuka konkreettisesti käyttää jäsenvaltion puhevaltaa EY-tuomioistuimessa ja miten, jää 
kunkin jäsenvaltion omaan päätösvaltaan. On huomattava, että sellaisista jäsenvaltioista, joissa 
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on liittovaltiorakenne (liittovaltio-osavaivio), puhevaltaa EY-tuomioistuimessa on usein 
käyttänyt liittovaltion sijasta osavaltio, jos osavaltio on EY-tuomioistuimessa vireillä olevan 
asian asianosainen tai jos vireillä oleva asia on muutoin tavalla tai toisella välittömästi 
merkityksellinen osavaltion kannalta. 

 
Tuoreina esimerkkeinä voidaan viitata asiaan C-286/05 Haug v hand-Baden Wiirttenberg, tuomio 
annettu 4.5.2006, jossa oli kysymys saksalaisen tuomioistuimen esittämästä 
ennakkoratkaisupyynnöstä EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan nojalla. EY-tuomioistuimessa 
puhevaltaa ei käyttänyt Saksan liittovaltio, vaan Land Baden-Wurttenberg (kirjallinen huomautus). 

Asia C-286/03, Hosse v. Land Salzburg, tuomio annettu 21.2.2006, on taas esimerkki 
ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka käsittelyyn EY-tuomioistuimessa osallistuivat samanaikaisesti sekä 
Itävallan hallitus että Land Salzburg. 

Asiat T-228/99 ja T-233/99, Westdeutsche Landesbank Girozentrale ja Land Nordhein-Westfalen, 
tuomio annettu 6.3.2003, ovat taas esimerkkejä tilanteesta, jossa jäsenvaltion itsehallinnollinen 
yksikkö käyttää puhevaltaa asianosaisen asemassa EY-tuomioistuimessa (I asteen tuomioistuin) EY:n 
perustamissopimuksen 230 artiklan mukaisessa kannemenettelyssä. 

Sitä vastoin osavaltio ei voi esiintyä ainakaan yksinään, jäsenvaltion sijasta, EY-tuomioistuimessa 
tilanteessa, jossa on kysymys jäsenvaltiota vastaan nostetusta jäsenyysvelvoitteiden 
rikkomiskanteesta EY 226 artiklan mukaan. Tämä selittyy yksinkertaisesti sillä, että EU-
oikeudellisesti jäsenyysvelvoitteiden rikkomisesta vastaa jäsenvaltio - ja silloinkin, kun väitetty EU-
oikeuden vastainen teko tai laiminlyönti on seurausta osavaltion tms. itsehallinnollisen yksikön teosta 
tai laiminlyönnistä.14 En kyennyt löytämään esimerkkiä, jossa osavaltio olisi esiintynyt jäsenvaltion 
hallituksen rinnalla EY-tuomioistuimessa EY 226 artiklan mukaisessa menettelyssä, enkä usko, että 
tällaista esimerkkiä edes löytyy. 

Keskeisenä johtopäätöksenä edellä olevasta on, että EU-oikeus ei kiellä sitä, että jäsenvaltion 
itsehallinnollinen yksikkö käyttää puhevaltaa EY-tuomioistuimessa tai sen yhteydessä 
toimivassa I asteen tuomioistuimessa tilanteessa, jossa tämä yksikkö on asianosaisen asemassa 
tai jossa EY-tuomioistuimessa vireillä oleva asia muutoin välittömästi koskee osavaltiota tms. 
jäsenvaltion itsehallinnollista yksikköä. 
 
Näin ollen mitään EU-oikeudellista estettä ei siten näyttäisi olevan sille, että Ahvenanmaan 
maakunta15 käyttäisi Suomen hallituksen ohella tai jopa sijaan puhevaltaa EY-tuomioistuimessa. 
Poikkeuksena on kuitenkin EY 226 artiklan sopimusrikkomuskannemenettely, jossa EY-
tuomioistuimessa asianosaisena on 
jäsenvaltio ja jossa osavaltio tms. itsehallintoyksikkö ei voi käsittääkseni ainakaan yksinään 
esiintyä EY-tuomioistuimessa. 
 
Lopuksi on aloitteen arvioinnissa tältä osin merkityksellistä huomioida, että Euroopan 
perustuslakisopimuksessa luonnollisen ja oikeushenkilön kanneoikeutta laajennetaan 
sääntelytoimiin, jotka koskevat häntä tai sitä suoraan ja joka ei edellytä 
täytäntöönpanotoimenpiteitä. 
 
Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvonta. Alueiden mahdollisuutta osallistua 
tehokkaammin toissijaisuusperiaatteen toteutumisen valvontaan on juuri viime vuonna 

                                       
' Ks. esim. asia C-277/00, Saksa v komissio, tuomio annettu 29.4.2004, jossa Saksan hallitus käytti puhevaltaa 
EY230 artiklan mukaisessa kumoamiskannemenettelyssä EY-tuomioistuimessa, vaikka kiistanalaisen valtion 
tuen oli suorittanut Brandenburgin osavaltio. 
On korostettava, että kysymys puhevallan käyttämisestä EY-tuomioistuimessa, voi aktualisoitua myös kunnan 
kannalta. Ks. esim. komission 20.10.2005 päätös K(2005)3871 lopull., jolla Suomen valtion katsottiin antaneen 
Componentalle EY 87 artiklassa kiellettyä valtiontukea (tuki nro C 37/2004, ex NN 51/2004). Koska valtion 
tuen oli käytännössä suorittanut Karkkilan kaupunki, tulee esiin kysymys kaupungin oikeudesta käyttää 
puhevaltaa EY-tuomioistuimessa. Componenta Oyj on nostanut asiassa kanteen komissiota vastaan, asia T-<' 
^5/05. EY-tuomioistuimen kirjaamoon 18.1.2006 jätetyllä asiakirjalla Suomen tasavalta pyysi saada osallistua 
esillä olevaan asiaan väliintulijana tukeakseen hakijan vaatimuksia. 



 

 

merkittävästi kehitetty perustamalla toissijaisuusperiaatteen valvontaverkosta16 Alueiden 
komitean puitteisiin. Valvontaverkoston tarkoituksena on tehostaa jäsenvaltioiden eri alueiden 
välistä tietojenvaihtoa sellaisista Euroopan unionissa tehtäviä päätöksiä tms. koskevista 
ehdotuksista, joilla voi olla vaikutusta alueiden asemaan sekä sellaisiin kysymyksiin, joista 
vastaaminen kuuluu tietyn alueen toimivaltaan kansallisen oikeuden nojalla. 

 
Aluiden komitea on kiinteä osa unionin toimielin- ja päätöksentekojärjestelmää, jonka muodostavat 
alueellisten ja paikallisten yhteisöjen edustajat ja josta on perusmääräykset EY:n 
perustamissopimuksen viidennen osan (Yhteisön toimielimet) IV luvussa (EY 263-265 artiklat). 

Alueiden komiteassa olevan Suomen valtuuskunnan ehdollepanolle ei ole 
nimenomaista oikeudellista perustaa. Ahvenanmaan itsehallintolaissa kuitenkin säädetään, että 
yhden suomalaisen jäsenen on edustettava Ahvenanmaan maakuntaa.17 

 
Alueiden asema korostuu Euroopan perustuslakisopimuksessa huomattavasti laajemmin kuin 
nykyisissä perustamissopimuksissa. Perustuslakisopimuksen mukaan unioni kunnioittaa 
jäsenvaltioiden kansallista identiteettiä, joka on olennainen osa niiden poliittisia ja 
perustuslaillisia rakenteita, myös alueellisen ja paikallisen itsehallinnon osalta. 
 
Toissijaisuusperiaatteen mukaan unioni toimii niillä aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen 
toimivaltaan, ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät voi keskushallinnon tasolla tai 
alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan 
tavoitteita. Läheisyysperiaate korostaa sitä, että päätökset tehdään mahdollisimman avoimesti ja 
mahdollisimman lähellä kansalaisia. Alueellinen yhteenkuuluvuus on sisällytetty unionin 
toiminnan tavoitteisiin. 
Alueiden komitean roolia on vahvistettu antamalla sille kanneoikeus Euroopan unionin 
tuomioistuimessa, jos se katsoo, että lainsäädännössä ei ole kuntia tai alueita koskevissa 
kysymyksissä noudatettu toissijaisuusperiaatetta. Keskeinen uudistus on komissiolle asetettu 
velvoite kuulla muun muassa kuntien ja alueiden etujärjestöjä unionin säädösvalmistelussa. 
 
Johtopäätös EU-oikeuden kannalta 
 
Edellä olevan EU-oikeudellisen tarkastelun keskeinen johtopäätös on kiteytettävissä seuraavasti: 
EU-oikeus ei muodostu esteeksi käsillä olevan aloitteen sisältämien ehdotusten toteuttamiselle. 
 
Lisäksi on mielestäni syytä painottaa, että unionin puitteissa on voimistumassa kehityssuuntaus, 
jossa alueiden asemaa ja vaikutusmahdolUsuuksia koetetaan eri tavoin parantaa. Alueiden 
osallistumista toissijaisuusperiaatteen valvontaan tehostaa myös viime vuonna perustettu 
valvontaverkosta. Myös perustuslakisopimukseen sisältyy alueiden asemaa vahvistavia 
ratkaisuja. Ne saattavat olla vielä riittämättömiä alueiden aseman ja vaikutusmahdollisuuksien 
reaalisen toteutumisen kannalta, mutta alueiden asemaa voidaan vielä yrittää parantaa niissä 
jatkoprosesseissa, jotka perustuslakisopimuksen tulevaisuudesta enemmin tai myöhemmin 
alkavat. 
 
 

Aloite Suomen oikeuden, erityisesti Suomen perustuslain, kannalta 
 

                                       
16Päätös perustaa valvontaverkosta rakentuu alueiden komitean viime vuonna antaman kahden lausunnon 
varaan: OPINION of the Committee of the Regions of 12 October 2005 on Better Lavvmaking 2004 and Better 
Regulation for Grovvth and Jobs in the European Union COM(2005) 98 final and SEC(2005) 364 -COM(2005) 
97 final and SEC(2005) 175; ja OPINION of the Committee of the Regions of 16 November 2005 on Guidelines 
for the application and monitoring of the subsidiarity and proportionality principles. 
17 Kaiken kaikkiaan Suomessa on alueellisin perustein on päätetty asettaa ehdolle neljä alue- ja neljä 
paikallisyhteisöjen edustajaa ja yksi edustaja Ahvenanmaan itsehallinnollisesta maakunnasta. 
Maantieteellisesti valtuuskunnan jäsenet edustavat maan eri osia. Ruotsinkielinen yhteisö sekä pyrkimys 
naisten ja miesten yhdenvertaiseen edustukseen otettaan myös huomioon. 
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Ahvenanmaan edustus Euroopan parlamentissa. Ahvenanmaan maakunnan itsehallinnolla on 
korostetun vahvat takeet maakunnan kansainvälisoikeudellisen erityisaseman, Suomen 
perustuslain 120 §:n ja Ahvenanmaan itsehallintolain nojalla. 
 
Kansainvälisoikeudellisilla, perustuslaillisilla sekä itsehallinnollisilla näkökohdilla, samoin kuin 
Ahvenanmaan väestön osallistumis- ja vaikutusmahdollisuuksilla, voidaan jossain määrin 
perustella sitä, että Ahvenanmaan maakunnalla pitäisi olla jäsenvaltioiden moniin muihin 
itsehallinnollisiin yksikköihin verrattuna tehokkaammat mahdollisuudet osallistua EU-asioiden 
kansalliseen valmisteluun sekä päätöksentekoon Euroopan unionissa ja sen toimielimissä sekä 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. On kuitenkin korostettava, että 
demokratianäkökohdat eivät tässä yhteydessä toimi yksinomaan aloitetta puoltavasti: 
Ahvenanmaan maakunnan väestö on lukumäärältään sen verran vähäinen suhteessa valtakunnan 
asukasmääriin (0.5% Suomen väestöstä), että jo yhden edustajanpaikan varaaminen 
Ahvenanmaan edustajalle antaisi ahvenanmaalaisille suhteettoman suuren vaikutusvallan 
valtakunnan eri alueiden väestöön nähden. 
 
Keskeisenä kysymyksenä viime kädessä on, velvoittaako Ahvenanmaan maakunnan 
erityisasema kansainvälisen oikeuden, Suomen perustuslain ja itsehallintolain nojalla 
luovuttamaan yhden Suomen kuudestatoista edustajanpaikasta Ahvenanmaan maakunnalle. Oma 
kantani on, että asia ei ole viime kädessä valtiosääntöoikeudellisin -tai ylipäätään oikeudellisin - 
perustein ratkaistava kysymys. Asia voidaan ilmaista myös 
niin, että Suomen perustuslaista ei voida johtaa edes luettuna yhdessä itsehallintolain kanssa 
ehdotonta velvollisuutta aloitteessa esitetyn ratkaisun toteuttamiseen. Valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta asian ratkaisu jää viime kädessä poliittisen harkinnan ja päätöksenteon piiriin. 
 
Puhevalta EY-tuomioistuimessa. Aloitteessa ei tarkemmin selosteta, miten maakunnan oikeutta 
käyttää puhevaltaa EY-tuomioistuimessa vahvistettaisiin. Aloite on muutenkin tältä osin 
enemmän hypoteettinen; aloitteessa todetaankin nimenomaan, että maakunnan on tarkoituksena 
tehdä aloite itsehallintolain muuttamiseksi puhevaltakysymykseen liittyen. Tyydynkin toteamaan 
aloitteesta tältä osin seuraavan. 
 
Ensinnäkin aloitteessa maakunnan puhevallasta EY-tuomioistuimessa esitetty - sekä oikeastaan 
aloite yleensäkin - rakentuu turhan paljoa tausta-ajatukselle, jonka mukaan valtakunnan 
viranomaiset toimisivat EU-oikeudellisissa tilanteissa jokseenkin säännönmukaisesti vastoin 
maakunnan etuja ja oikeuksia ja että maakunnan ja valtakunnan välillä olisi lähes aina 
näkemyseroja tms. Pitäisin kaikin puolin rakentavampana lähestymistapaa, jossa tavoitteena on 
maakunnan ja valtakunnan näkemysten nykyistä parempi yhteensovittaminen ja koordinointi 
tilanteissa, joissa EY-tuomioistuimessa on vireillä tavalla tai toisella maakunnan(kin) aseman 
kannalta merkityksellisiä asioita. 
 
Tässä yhteydessä lienee myös syytä muistuttaa siitä, että puhevallan käyttö EY-
tuomioistuimessa on sellaista julkista toimintaa, jossa valtakunnan viranomaisten on 
noudatettava tarkoin lakia. Ahvenanmaan erityisasemaa ilmentävät perustuslain 119 § ja 
Ahvenanmaan itsehallintolaki ovat tietenkin osa tuota "lakia". Näin ollen valtion viranomaisilla 
on perustuslakiin ja Ahvenanmaan itsehallintolakiin perustuva velvollisuus hakea aina 
maakunnankin erityisasemaa turvaavia ja toteuttavia ratkaisuja käyttäessään puhevaltaa EY-
momioistuimessa. 
 
Vastaavasti oikeusvaltioperiaate koskee myös Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia. Tällöin 
on erityisesti syytä korostaa, että EU-oikeus on osa sitä lakia, jota kaikessa julkisessa 
toiminnassa Ahvenanmaan maakunnassa on noudatettava. 
 



 

 

Mitään oikeudellista estettä ei ole ratkaisuille, jotka tavalla tai toisella vahvistavat Ahvenanmaan 
maakunnan puhevaltaa esim. ennakkoratkaisupyyntöjen käsittelyssä EY-tuomioistuimessa 
tilanteessa, jossa ennakkoratkaisupyyntö on esim. Ahvenanmaalla sijaitsevan tuomioistuimen 
esittämä tai jossa ennakkoratkaisupyyntö tuo esiin kysymyksiä, jotka ovat välittömästi 
merkityksellisiä itsehallintolaissa säädettyjen asioiden kannalta. Myös muita maakunnan asemaa 
ja vaikuttamismahdollisuuksia tukevia ratkaisuja voidaan hakea. Ratkaisuvaihtoehtojen 
hahmottamiseksi olisi paikallaan selvittää käytäntöjä, joita esimerkiksi Saksassa ja muissa 
liittovaltiorakenteen omaksuneissa jäsenvaltioissa on omaksuttu liittovaltion ja osavaltioiden 
välillä siltä osin kuin on kysymys puhevallan käytöstä EY-tuomioistuimessa. 
 
On myös huomattava, että osin aloitteessa esiin tuotuja nykyisiä ongelmia maakunnan kannalta 
poistaisi perustuslakisopimus. Tässä yhteydessä on erityisen merkittävää, että 

 

sopimus laajentaisi luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden kanneoikeutta siltä osin kuin 
on kysymys unionin toimielinten hyväksymien säädösten kumoamisesta. 
 
Yhtenä ydinkysymyksenä on, miten Ahvenanmaakunnan asemaa parantavat ratkaisut 
toteutettaisiin. Pitkälti aloitteessa esitetyn toteuttamiseksi riittäisivät jo tarkistukset ja muutokset 
nykyisiin käytäntöihin ilman, että asioista tarvitsisi säätää nimenomaisesti itsehallintolaissa. 
Maakunnan puhevallasta säätäminen itsehallintolaissa vaikuttaa tarpeettoman järeältä tai ainakin 
viimekätiseltä keinolta, joka vain saattaisi tarpeettomasti haitata ja jäykistää puhevallan 
tarkoituksenmukaista ja järkevää käyttöä EY-tuomioistuimessa. Sitä paitsi en pidä edes EU-
oikeudellisesti ongelmattomana sitä, että maakunta voisi toimia täysin itsenäisesti suhteessa 
valtakunnan viranomaisiin ainakaan jäsenyysvelvoitteiden laiminlyöntikanteissa jo 
yksinkertaisesti siitä syystä, että EU-oikeudellisesti asianosaisasemassa on tällöin aina 
jäsenvaltio. 
 
Maakunnan osallistuminen toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. Tyydyn 
viittaamaan edellä toissijaisuuden valvontaverkostosta esittämääni. Muutoin kysymys asiasta, 
johon on syytä palata vasta sitten, jos perustuslakisopimuksen toissijaisuutta koskeva pöytäkirja 
tulee joskus voimaan. Tällöinkin on vielä ensisijaisesti pyrittävä siihen, että tulevissa 
jatkoneuvotteluissa perustuslakisopimuksen "kohtalosta" alueiden asemaa ja 
vaikutusmahdollisuuksia Euroopan unionin toimielin- ja päätösjärjestelmässä, 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvonta mukaan lukien, koetetaan vieläkin enemmän 
vahvistaa. 
 
 

Helsingissä 10. päivänä lokakuuta 2006 
 
Tuomas Ojanen 
OTT, professori 
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Viite 

Selvityspyyntö 10.10.2006 

Asia 

Belgian saksankielisen kieliyhteisön edustuksen määräytyminen Euroopan parlamentissa 
 
Eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen kirjelmä eduskunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta, joka 
sisältää ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta (M 3/2006 vp). Tavoitteena on muuttaa vaalilakia siten, että 
Ahvenanmaa olisi yksi vaalipiiri, jolloin Suomen Euroopan parlamenttiin valittavista jäsenistä yksi tulisi 
Ahvenanmaalta. Belgian saksakielisellä yhteisöllä, joka lukumääräisesti vastaa Ahvenanmaan väkilukua, on 
tiettävästi yksi edustajapaikka Euroopan parlamentissa. Asiaan liittyen perustuslakivaliokunta on pyytänyt 
ulkoasiainministeriöltä kirjallista selvitystä siitä, miten Belgian saksalaisen yhteisön edustus Euroopan parlamentissa 
määräytyy. 
 
Ulkoasiainministeriö esittää selvityksenään seuraavaa: 
 
Belgian saksankielistä yhteisöä edustaa Euroopan parlamentissa Mathieu Grosch, kristillinen puolue (Christlich-
Soziale Partei CSP/EVP). Grosch on toiminut yhteisön edustajana vuodesta 1994 lähtien. Saksalaisen yhteisön 
tiedottajan Myriam Pelzerin mukaan saksankielisen kieliyhteisön edustus määräytyy siten, että sillä on ollut alusta 
lähtien yksi edustaja Euroopan parlamentissa ja tämä perustuu saksankielisen yhteisön asukaslukuun. Nyt, uusien 
jäsenvaltioiden myötä, saattaa kuitenkin olla että Belgian kokonaisedustus parlamentissa pienenee ja tässä 
tapauksessa saksalaisen kieliyhteisön ainoa paikka parlamentissa vaarantuu. 
 
Mathieu Groschin avustaja on valmis tarvittaessa antamaan lisätietoja asiassa (mgrosch-
assistant@europarl.eu.int). 
 
Lisätietoja on tarvittaessa saatavissa myös Mathieu Groschin verkkosivuilta; http://wvvw.grosch.be/html/ tai 
Mathieu Groschin EP:n verkkosivuilta; http://www.europarl.europa.eu/members/expertysearchForm/view.do 
?id=2247&language=en. 
 

Kirjeen liitteenä on Mathieu Groschin CV. 

mailto:assistant@europarl.eu.int
http://wvvw.grosch.be/html/
http://www.europarl.europa.eu/members/expertysearchForm/view.do
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Lebenslauf 
Name: 

Mathieu Jean Hubert GROSCH 

Geburtsdatum: 

14. September 1950 in Eupen (Belgian) 

Zivilstand: 

Verheiratet - 3 Kinder 

Ausbildung: 

Lizentiat fur germanische Sprachen an der Universität Luttich Hobbys: 

Lesen, Tennis, Tauchen, Kochen Politischer 

Lebenslauf: (Partei CSP/EVP) 

1981-1983 Arbeit im Kabinett von Premierminister W. Martens 

1984-1986 Arbeit im Kabinett des Ministerpräsidenten der Deutschsprachigen 

Gemeinschaft Joseph Maraite 1985-1986 Mitgiied des Provinzialrates - Provinz Luttich 

1986-1990 Minister fur soziale Angelegenheiten, Sport und Jugend in der DG 1988-

1991 Finanzschöffe - Erster Schöffe der Gemeinde Kelmis 1990-1994 Ratspräsident 

der Deutschsprachigen Gemeinschaft seit 1991 Burgermeister der Gemeinde Kelmis 

seit 1994 Mitgiied des Europäischen Parlaments 

Funktion im Europäischen Pariament 

1994-1999 

Mitgiied im Ausschuss fur Fremdenverkehr und Verkehr Mitgiied im 

Ausschuss fur Regionalpolitik Stellvertretendes Mitgiied im 

HaushaltskontrollausschuB Mitgiied der Deiegation fur die 

Beziehungen zu Slovvenien 1999-2004 

Mitgiied im Ausschuss fur Regionalpolitik, Verkehr und Fremdenverkehr 

Stellvertretendes Mitgiied im AusschuB fur VVirtschaft und Wänrung Mitgiied der 

Deiegation fur die Beziehungen zu Rumänien 2004-2009 

Mitgiied des Vorstands Europäisches Pariament Mitgiied 

Ausschuss fur Verkehr und Fremdenverkehr Mitgiied 

Ausschuss fur regionale Entvvicklung 

Stellvertretendes Mitgiied der Deiegation im Gemischten Parlamentarischen 

Ausschuss EU-Mexiko 

Stellvertretendes Mitgiied der Deiegation fur die Beziehungen zu Japan Mandate 

Mitgiied der Robert-Schuman-Stiftung. 

Mitgiied im Vervvaltungsrat des Flughafens Bierset-Liittich (seit 1996). 

Regionalpräsident der CSP der Deutschsprachigen Gemeinschaft. Verdienste 

Commandeur de 1'ordre de Leopold (1999). Verdienstmedaille der Euregio Maas-Rhein 

(1999). Bundesverdienstkreuz 1. Klasse der Bundesrepublik Deutschland (2004). 

Subsidiaritetskontroll i Belgien 
 



 

 

Subsidiaritetskontrollen i Belgien kommer att delas mellan de 7 nationella parlamenten (2 federala och 
5 regionala). Belgiens regering avgav en förklaring ( nr 49, Band II, sid 335) enligt vilken bäde de 
federala parlamenten och de regionala ingär i det nationella parlamentariska systemet. 
 
Den 12 december 2005 träffades ett samarbetsavtal mellan de sju parlamenten angäende 
subsidiaritetsövervakningen. Alla sju parlament skall fa informationen frän kommissionen pä lika 
villkor och de kommer alla att foreta en kontroll av subsidiariteten pä sina behörighetsomräden. Den här 
betyder t.ex. att gällande miljöfrägor kommer det att bli de regionala parlamenten som företar testen 
men om det gäller järnvägsfrägor gör de federala parlamenten testet. 
 
Användandet av de bäda rösterna sker pä basen av en komplicerad uträkning: 

 
om ärendet rör bara federal kompetens har de bäda federala parlamenten (House and Senate) 
varsin röst 

-   rör ärendet bara ett parlaments kompetens (exempelvis har bara flamländska regionen 
fiskerifrägor för VVallonien har inget hav) kan parlamentet (även regionala) använda bäda 
röster 
rör ärendet allas kompetensomräde har de bäda niväerna (federala och regionala) varsin röst. 
Det räcker med att ett parlament pä varje niva viii rösta emot sä används rösten. (Betyder i 
praktiken att 5 parlament kan vara för och 2 mot men Belgien röstar ändä mot med sina tvä 
röster) 
rör ärendet regional kompetens kan bäda röster användas om tvä parlament frän olika 
spräkgrupper är emot 
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Perustuslakivaliokunta on pyytänyt valtioneuvoston EU-sihteeristöltä lausuntoa 
Ahvenanmaan maakuntapäivien ehdotuksesta laiksi vaalilain muuttamisesta (M 
3/2006 vp). Aloitteessa käsitellään edustajanpaikkaa Euroopan parlamentissa, 
puhevaltaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa sekä osallistumista 
toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. 
 
1. Ahvenanmaan edustus Euroopan parlamentissa 
 
Maakuntapäivien aloitteessa viitataan laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin 
valittavien edustajien vaaleista annetussa hallituksen esityksessä (HE 351/1994 
vp) esitettyyn. Sen mukaan "Ahvenanmaan maakunnan edustajalle tulevasta 
Suomen 17. edustajanpaikasta on heti käynnistettävä neuvottelut". 
 
Maakuntapäivien aloitteessa todetaan edelleen, että maakunta on esittänyt 
tiettyjä vaatimuksia myös Euroopan unionin perustuslakisopimukseen johta-
neissa neuvotteluissa. Maakunnan hallituksen kevääilä ja syksyllä 2003 esit-
tämien kantojen mukaan muodostettaessa vaalipiirejä Euroopan parlamentin 
vaaleihin tulee ottaa huomioon alueellinen jako lainsäädäntövaltaa käyttäviin 
alueisiin. Maakunnan hallituksen kantojen mukaan on toissijaisesti maakunnan 
ja valtakunnan välillä sovittava kansallisissa keskusteluissa siitä, että Ahve-
nanmaa saa yhden Suomen paikoista Euroopan parlamentissa. Perustuslaki-
sopimuksen valmistelun aikana esitettiin myös Ahvenanmaan maakuntapäivien 
ja Euroopan parlamentin suhteiden kehittämistä esimerkiksi ns. COSAC-
yhteistyön puitteissa. 
 
Perussopimuksia muutettaessa ei ole ollut mahdollista toteuttaa vuonna 1994 
asetettua tavoitetta saada Suomelle ylimääräinen Ahvenanmaalle osoitettu 
paikka Euroopan parlamentissa.1 Euroopan parlamentin toimintakyvyn tur-
vaaminen laajentuneessa unionissa on edellyttänyt katon asettamista Euroopan 
parlamentin jäsenmäärälle. Suomi on kannattanut tätä lähtökohtaa Ams- 
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terdamin sopimuksen ja Nizzan sopimuksen neuvotteluissa edellyttäen, että 
jäsenvaltioiden asianmukainen edustus voidaan säilyttää. Näissä olosuhteissa 
ylimääräisen parlamenttipaikan saavuttaminen ei ole ollut mahdollista. 
 
Perustuslakisopimus ei sisällä muutoksia parlamentin paikkalukuun tai paikkojen 
jakautumiseen. Molemmista säädettäisiin sopimuksen mukaan kuitenkin jatkossa 
Euroopan parlamentin aloitteesta Eurooppa-neuvoston eurooppapää-töksellä eikä 
enää perussopimuksen tasolla. Perussopimuksen tasolle jäisi parlamenttien 
paikkojen enimmäismäärä, 750 paikkaa. Ei ole oletettavissa, että 
perutuslakisopimuksen mukainen uusi päätöksentekomenettely helpottaisi yli-
määräisen paikan saavuttamista Euroopan parlamentissa. 
 
Maakuntapäivät ehdottaa, että Ahvenanmaan maakunta muodostaisi oman 
vaalipiirinsä Euroopan parlamentin vaaleissa ja muu maa oman vaalipiirinsä. 
Lakialoitteen mukaan vaalilain 163 §:ää muutettaisiin siten, että Suomesta va-
littaisiin Euroopan parlamenttiin 14 jäsentä, joista yksi valitaan Ahvenanmaan 
maakunnan vaalipiiristä. Vaalilakia muutettaessa olisi otettava huomioon se, että 
Bulgarian ja Romanian liityttyä unioniin Suomesta Euroopan parlamenttiin 
valittavien edustajien määrä on Nizzan sopimuksen mukaan 13. 
 
SEY 190 artikla, sellaisena kuin se on muutettuna Nizzan sopimuksella ja siihen 
liittyvällä Euroopan unionin laajentumisesta tehdyllä pöytäkirjalla, ei aseta estettä 
sille, että jäsenvaltio perustaa vaalipiirejä. Euroopan parlamentin jäsenten 
valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä, välittömillä vaaleilla annetun 
säädöksen (76/787/EHTY, ETY, Euratom) 2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden 
kansalliset erityistilanteen huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti vaalitavan 
suhteellisuuteen jäsenvaltiot voivat perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin 
vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin alaryhmiin. Alueelliset 
erityispiirteetkin voidaan siten ottaa huomioon vain edellytyksin, että suhteellisen 
vaalitavan periaatetta ei rikota. Vaalitoimikunta 2000:n mietinnössä todettiin 
yleisesti vaalipiirittäisestä edustajain valinnasta Euroopan parlamentin vaaleissa - 
ottamatta erityisesti kantaa Ahvenanmaan alueelliseen edustautumiseen - että se 
olisi suhteelliseen vaalitapaan huonosti sopiva.18 

 
 

2. Maakunnan puhevalta EY:n tuomioistuimessa 
 
Maakuntapäivien aloitteessa käsitellään myös maakunnan puhevaltaa EY:n 
tuomioistuimessa. Aloitteessa todetaan mm., että maakunnan oikeus käyttää 
puhevaltaansa EY:n tuomioistuimessa edellyttää sääntelyä itsehallintolaissa. 
Maakunnalla tulee tekstin mukaan olla oikeus vaatia Suomea käyttämään kan-
teen vireillepanomahdollisuutta sekä EY-säädöksen laillisuutta että laiminlyöntiä 
ja interventiota koskevissa tapauksissa. Mainitun ehdotuksen toteuttamiseksi 
maakunnan aikomuksena on tehdä itsehallintolain muuttamista koskeva aloite. 
 

                                       
18 Vaalitoimikunta 2000:n mietintö (KM 2001:8), s.42. 



 

 

Asia oli esillä EU:n perustuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta -
työryhmässä, joka antoi mietintönsä 31.5.200519. Työryhmä ehdotti, että itse-
hallintolain 59 c §:ään lisättäisiin uusi 1 momentti, jonka mukaan maakunnan 
hallitus voisi tehdä esityksen Suomen puheoikeuden käyttämisestä toimivaltai-
selle viranomaiselle. Valtioneuvoston EU-sihteeristö on ollut edustettuna työ- 

                                       
19 Oikeusministeriön työryhmämietintö 2005:9. Mietintöön sisältyy Ahvenanmaan edustajien eriävä 
mielipide, jossa käsitellään mm. puhevaltaa EY:n tuomioistuimessa ja toissijaisuusvalvontaa. 
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ryhmässä, eikä EU-sihteeristöllä ole näiltä osin huomautettavaa työryhmän 
mietintöön. 
 

Ulkoasiainministeriö on asettanut 25.7.2007 työryhmän, jonka tehtävänä on 1) 
selvittää tilanteita, joissa Ahvenanmaalla on oikeudellista intressiä käyttää pu-
heoikeutta EY:n tuomioistuimessa; 2) selvittää muissa jäsenvaltioissa vastaavissa 
tilanteissa noudatettua käytäntöä; ja 3) esittää näiden selvitysten pohjalta 
mahdollisia ehdotuksia Ahvenanmaan puheoikeuskäytännön kehittämiseksi. 
Valtioneuvoston EU-sihteeristö on edustettuna työryhmässä. Työryhmän toi-
meksianto päättyy 31.8.2007. 
 
 

3. Maakunnan osallistuminen toissijaisuusperiaatteen noudattamisen 
valvontaan 
 
Maakuntapäivien aloitteen mukaan perustuslakisopimuksen jatkokäsittelyssä 
tulee ensi sijassa pyrkiä neuvottelemaan pöytäkirjan sisällön muuttamisesta niin, 
että lainsäädäntövaltaa käyttävien alueiden oikeus osallistua toissijai-
suusperiaatteen noudattamisen valvontaan turvataan. Jos tätä ei voida toteut-
taa, itsehallintolakia tulee aloitteen mukaan muuttaa perustuslakisopimuksen 
voimaanastumisen yhteydessä. Eduskunnan tulisi sitoutua siihen, että maa-
kuntapäivät voisi, halutessaan ja asian koskiessa maakunnan toimivaltaa, käyttää 
toista Suomen eduskunnalle kuuluvista äänistä. 
 
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksen perustuslakisopimuksen ja sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamislain hyväksymi-
sestä (HE 67/2006 vp). Unionin tasolla ei ole tehty päätöksiä perustuslakiso-
pimuksen jatkokäsittelystä. 
 
Perustuslakisopimukseen sisältyvien toissijaisuusvalvontaa koskevia määräyksiä 
käsiteltiin EU:n perustuslakisopimus ja Ahvenanmaan maakunta -työryhmässä. 
Työryhmän mietinnön mukaan Ahvenanmaan maakuntapäiviä on pidettävä EU:n 
perustuslaista tehdyn pöytäkirjan tarkoittamana lainsäädäntövaltaa käyttävänä 
alueellisena parlamenttina. Maakuntapäivät eivät kuitenkaan muodosta 
pöytäkirjan tarkoittamaa kaksikamarisen parlamenttijärjestel-män yhtä kamaria, 
jolla olisi käytettävissään yksi pöytäkirjan tarkoittama ääni. Tämän vuoksi 
työryhmä ehdotti, että itsehallintolain 59 a §:ään lisättäisiin uusi 4 momentti, 
jonka mukaan maakuntapäiville olisi sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 
varattava tilaisuus ilmoittaa eduskunnalle käsityksensä siitä, onko ehdotus 
eurooppasäädökseksi toissijaisuusperiaatteen mukainen. Valtioneuvoston EU-
sihteeristön edustaja on ollut edustettuna työryhmässä, eikä EU-sihteeristöllä ole 
mietintöön näiltä osin huomauttamista. 
Alivaltiosihteeri 
 
 
 

Neuvotteleva virkamies 
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Markku Suksi Äbo den 3 november 2006 
 
 
Utlätande tili riksdagens grundlagsutskott med anledning av Älands lagtings initiativ som innehäller 
förslag tili lag om ändring av vallagen och som regeringen den medelst skri-velse den 8 juni 2006 
överfört tili riksdagen för behandling (M 3/2006). 
 
Ombedd att avge ett utlätande om det av Älands lagting inlämnade initiativet (LTB 26/2006) innehäl 
lande förslag tili lag om ändring av vallagen önskar jag härmed fr amfora följande: 

1. Det av lagtinget föreslagna systemet är sä gott som identiskt med det äländska 
specialmandatet i riksdagen. Det speciella äländska riksdagsmandatet skapades är 1947 i 
vanlig lagstiftningsordning genom lagen om ändring av lagen angäende riksdagsmannaval 
(898/1947), Varken regeringens proposition (76/1947) tili den-na lag, som av ingressen tili 
paragrafförslaget att döma utgick ifrän användning av vanlig lagstiftningsordning, eller GrlJB 
74/1947 med anledning av propositionen hänvisade tili nagra som helst konstitutionella 
problem i sammanhanget. Grund-lagsutskottet ansäg att "Riksdagen mätte besluta antaga de i 
regeringens ifrägava-rande proposition ingäende lagförslagen oförändrade" och yttrade sig 
inte speci-ellt om lagstiftningsordningen. Av denna orsak antog riksdagen den ifrägavarande 
lagen i vanlig lagstiftningsordning. Förarbetena tili lagen gör dock gällande att riksdagen 
härvid tog i betraktande den dä pägäende lagberedningen som senare resulterade i antagandet 
av 1951 ärs sjäivstyrelselag och att specialmandatet skul-le ingä i den dä planerade 
reformeringen av självstyrelselagstiftningen. Special-mandatets statsförfattningsrättsliga 
reglering baserar sig idag pä GL 25.2 §, sista satsen, enligt vilken landskapet Äland bildar en 
egen valkrets för vai av en riks-dagsledamot och pä 68 § sjäivstyrelselag för Äland 
(1144/1991). Det bör noteras att valsättet för den enda riksdagsledamoten inte mera är exakt 
detsamma som är 1947, utan det nuvarande valsättet gör det möjligt att ingä valförbund för 
att ästadkomma sädana listor pä högst fyra personer frän vilka ocksä en suppleant vid förfall 
av den egentliga riksdagsledamoten pä ett naturligt sätt kan lyftas upp tili riksdagsmandatet. 

2. Det är att märkä i sammanhanget att det äländska specialmandatet inte pä nägot sätt är 
kopplat tili den Älandsöverenskommelse av är 1921 genom vilken Finland och Sverige inför 
Nationernas Förbund uttryckte sitt samförständ om lösningen av tvisten angäende Älands 
nationella tillhörighet. Regeringens proposition tili Riksdagen angäende sjäivstyrelselag för 
Äland 100/1946 konstaterar med anledning av den särskilda valkretsen för Äland att "(v)id de 
vai, som nämnas i 45 §, torde landskapet fä bilda en särskild valkrets. Genom denna 
bestämmelse skulle Äland pä grund av dess särställning inom rikskomplexet beredas 
förmänen att under alla förhällanden företrädas i riksdagen av en representant". Det är 
säledes konstitutionella omständigheter pä det nationella planet som verkar ha lett tili 
skapandet av det äländska specialmandatet, inte det internationella arrangemanget frän är 
1921. 

3. Därför kan man i stöd av statsförfattningshistoria konstatera att regler som mot-svarar de som 
nu föresläs bli antagna har tidigare kunnat antas i vanlig lagstiftningsordning och dessutom 
utan att de direkt eller möjligen ens indirekt föranletts av de folkrättsliga särbestämmeiser 
som ingar i Alandsöverenskornmelsen av ar 1921. 

4. Det föreliggande initiativet gär ut pä att omstöpa landskapet AI and tili en egen valkrets i 
Europaparlamentsval med tanke pä att väljä en av de 14 finländska le-damöterna i 
Europaparlamentet frän denna valkrets. Det för närvarande existeran-de äländska 
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specialmandatet i riksdagen företräder drygt 25000 medborgare me-dan ett mandat i riket 
representerar ca 25600 medborgare. Det äländska specialmandatet ger säledes inte upphov tili 
nägon större skevhet i den proportionella re-presentationen i Finlands riksdag. Om däremot 
Äland skulle särskiljas tili en egen valkrets för vai av en ledamot, skulle 
representationsförhällandet pä Aland vara ca 1/26000 EU-medborgare, medan 
representationsförhällandet i riket skulle vara ca 1/408000 EU-medborgare (genomsnittet i hela 
unionen är ca 1/540000 EU-medborgare). 

5. Initiativet väcker frägeställningar ätminstone beträffande jämlikhet (GL 6 §), röst-rätt och rätt tili 
inflytande (GL 14 §) och stiftande av landskapslagar (GL 75.2 §) samt valsättet och nominering 
av kandidater. Vad gäller den sista omständigheten väcks även en människorättsfrägeställning 
framför alit med tanke pä artikel 25 i internationella konventionen om medborgerliga och 
politiska rättigheter men även med tanke pä artikel 3 i det första tilläggsprotokollet tili europeiska 
människo-rättskonventionen. Det föreliggande initiativet föranleder inte en prövning i för-
hällande tili GL 25 § om riksdagsval, eftersom det är här fräga om Europaparlamentsval. 
Däremot är det möjligt att anföra nägra EG-rättsliga spörsmäl mot bak-grunden av den reglering 
som frän EG:s häll gäller i förhällande tili medlemssta-terna. 

6. Med avseende pä jämlikhet har riksdagens grundlagsutskott i sina tidigare utta-landen utvecklat 
en tolkningslinje som bl.a. framgär ur GrUU 11/2002: "Jämlik-hetsbestämmelsen i 6 § i 
grundlagen förutsätter i princip likadan behandling utan avseende bl.a. pä bostadsort. Enbart ett 
geografiskt kriterium kan inte betraktas som ett godtagbart skäi enligt 6 § 2 mom. i grundlagen 
för särbehandling inom ramen för de grundläggande fri- och rättigheteraa, som ocksä omfattar 
rätt att fritt röra sig inom landet och fritt väljä bostadsort". Enligt detta resonemang skulle en 
ändring av den i dagens läge jämlika valkretsindekiingen där hela landet utgör en enda valkrets 
tili en sadan valkretsindelning där Aland utgör en egen valkrets för vai av en ledamot och resten 
av landet en valkrets för vai av 13 ledamöter klart stöta sig mot GL 6.2 § pä ett sätt som inte kan 
genomföras i vanlig lagstiftnings-ordning. 

7. Grundlagsutskottet har därtill ansett i sitt betänkande angäende ändring av valla-gen (GrUB 
4/2006) att "experimentell lagstiftning som innebär en viss grad av särbehandling är acceptabel i 
sig i jämlikhetssammanhang". Utskottet har i sädana sammanhang "understrukit att 
jämlikhetsprincipen inte leder tili nägra strikta be-gränsningar av lagstiftarens prövning när syftet 
är att generera bestämmelser som samhällsutvecklingen kräver och att ett försök ätminstone tili 
en viss gräns kan vara en godtagbar grund för att tumma pä jämlikhetsprincipen i regionalt 
hänse-ende". Eftersom Europaparlamentets andel i Europeiska gemenskapernas lagstiftande makt 
genom fördragsförändringar kontinuerligt ökat sedän Finland jämte Äland tillträdde Europeiska 
unionen den 1 januari 1995 och eftersom även Finlands grundlag efter sin ikraftträdelse är 2000 
genom GL 75.2 § uttryckligen er-känner förekomsten av en lagstiftningsmakt som 
självstyrelselag för Äland 
(1144/1991) upprättar, kan man fräga sig om sadan samhällsutveckling ägt rum som kunde 
päverka bedömningen. Med andra ord, har den äländska lagstiftnings-behörigheten päverkats i 
sadan utsträckning av medlemskapet i Europeiska unionen att en omprövning av det system som 
resulterade i det äländska godkännandet är 1994 av det sä kallade Älandsprotokollet tili 
anslutningsfördraget är befogat för att förstärka de äländska röstberättigades 
päverkningsmöjligheter i Europaparla-mentsval? Frägan ställs för att granska huruvida den 
föreslagna lagstiftningen har ett godtagbart syfte med tanke pä de grundläggande fri- och 
rättigheterna utan att den utgör nägot problem med tanke pä jäinlikhetsbestärrunelserna i 
grundlagen. För det första, det som det äländska initiativet framför skulle inte utgöra nägot ex-
periment eller försök, utan ett bestäende arrangemang, varmed det inte skulle fin-nas möjligheter 
att upprätta ett regionalt arrangemang som inför ett mätt av ojäm-likhet mellan individer pä ett 
sädant sätt som GL 6.2 § och grundlagsutskottets tolkningspraxis avser. Däremot kan man, för 
det andra, gott tanka sig att sam-hällsutvecklingen tagit en sadan inriktning som päverkar 
bedömningen: Europeiska gemenskapernas lagstiftningsbehörigheter har under den tid Finland 
jämte Äland (i stöd av bifallet mot bakgrunden av protokoil 2 om Äland) värit EU-medlemmar 
utvidgats samtidigt som Europaparlamentets roll som lagstiftare för-stärkts (se även fallet 
Matthews v. U.K., nedan). Samhällsutvecklingen i sig före-faller dock inte utgöra nägon sadan 
omständighet som i ljuset av grundlagsutskottets tolkningar ensam och oberoende av andra 
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omständigheter (dvs. försök) skulle kunna motivera ett i lagtingets initiativ framställt undantag 
tili GL 6.2 § som kunde antas i vanlig lagstiftningsordning. Denna slutsats päverkas inte i nägon 
större man av det faktum att riksdagen är 1947 godkände det äländska specialmandatet i vanlig 
lagstiftningsordning utan negativa anmärkningar frän grundlagsutskottets häll och utan prövning 
av jämlikhetsaspekten. Utskottet har ju efter 1947 utveck-lat en annan tolkning. Även om jag 
personligen instämmer i lagtingets analys av förändringarna i lagstiftningsmakten under de 
senaste 16 ären, verkar det vara svärt att förankra initiativet i grundlagen pä ett sädant sätt att det 
blir genomför-bart i vanlig lagstiftningsordning. 

8. Det ovansagda föranleder säledes konklusionen att initiativet inte enligt min upp-fattning kan bli 
en lagändring som stiftas i vanlig lagstiftningsordning. Därtill föranleder det ovansagda en 
granskning av huruvida stiftandet av den föreslagna lagen kan äga rum som en undantagslag i 
grundlagsstifmingsordning. Eftersom det föreslagna systemet inte skulle vara temporärt utan 
bestäende tili sin karaktär, skulle inte förutsättningarna för ett i GL 73.1 § avsett avgränsat 
undantag uppfyl-las. Mot denna bakgrund förefaller det säledes som om systemet med en äländsk 
enmansvalkrets i Europaparlamentsval skulle förutsätta en grundlagsändring eller att 
självstyrelselagen för Äland kompletteras med en bestämmelse med detta in-nehäll. Först efter 
nägon av dessa ätgärder skulle lagförslaget kunna antas i vanlig lagstiftningsordning. Ändring av 
den nationella grundlagen eller självstyrelselagen pä detta sätt innebär dock inte att Finland i 
förhällande tili sina människorätts-förpliktelser eller EG-rättsliga förpliktelser skulle kunna 
undvika problematiska synpunkter. 

9. Det äländska lagtingets initiativ kan nämligen ocksä prövas mot bakgrunden av artikel 25 i 
internationella konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna, som Finland 
ratificerat och införlivat i sin rättsordning. Enligt be-stämmelsen skall varje medborgare ha rätt 
och möjlighet att - utan nägon av de ätskillnader som aiigetts i konventionens artikel 2 (dvs. s.k. 
förbjuden diskrimine-ring) och utan oskäliga inslaänkningar - bl.a. deltaga i handhavandet av 
allmänna angelägenheter, direkt eller genom fritt valda ombud, väljä och bli vald vid vai som 
ordnas pä grundval av lika rösträtt och fä rillfälle, pä grundval av principiell likställdhet, tili 
offentlig tjänst i sitt land. Det finns veterligen ett fall där FN:s människorättskommitte prövat 
artikeln, nämligen fallet Mdtyus v. Slovakia (Communication No 923/2000; 
CCPR/C/75/D/923/2000). Fallet gälide kommu-nalval tili fullmäktige i en stad som indelats i fem 
valkretsar med olika representa-tionsförhällanden enligt följande: I: 1 mandat/1000 invänare; II: 
1/880; III: 1/1400; IV: 1/200; V: 1/200. Istvan Mätyus var uppställd som kandidat i valkrets nr III 
och var den första kandidaten som inte blev invald tili fullmäktige. FN:s människorättskommitte 
prövade Mätyus ansökan och konstaterade följande: "[T]he Constitutional Court of the State 
party held that by drawing electoral dis-tricts for the same municipal council with substantial 
differences betvveen the number of inhabitants per elected representative, despite the election 
law which require those voting districts to be proportional to the number of inhabitants, the 
equality of election rights required by the State party's constitution was violated. In light of this 
pronouncement, based on a constitutional clause similar to the re-quirement of equality in article 
25 of the Covenant, and in the absence of any ref-erence by the State party to factors that might 
explain the differences in the number of inhabitants or registered voters per elected representative 
in different parts of Rozöava, the Committee is of the opinion that the State party violated the au-
thor's rights under article 25 of the Covenant." I avgörandets punkt 10 specifice-rar 
människorättskommitten att fördragsbrottet gäller punkterna a och c i för-dragsrummet. Eftersom 
representationsförhällandet som lagtingets initiativ skulle framkalla är mycket ofördelaktigare än 
i fallet Mdtyus v. Slovakia och  dä  det  inte  förefaller  klart  att  m  an  frän  Finlands  sida  t.ex.  i  
förarbeten tili denna föreslagna ändring tili vallagen skulle kunna framföra sädana motiv som av 
människorättskommitten kunde anses vara objektiva och godtagbara tili den grad att ingen oskä-
lig inskränkning av rättigheten föreligger (bl.a. dä det saknas en koppling tili 
Alandsöverenskommelsen av är 1921), är det tänkbart att en kandidat i ett framti-da vai tili 
Europaparlamentet som ordnades i stöd av det föreslagna systemet skulle ha en stark grund för ett 
pästäende att den finska vallagen kränker konventionens artikel 25. I den män en väljare i riket 
ville pasta detsamma torde han eller hon kunna stöda sig pä principen om lika rösträtt i artikelns 
punkt b), som innebär att var och en har en röst och attvarje röst har ungefär samma tyngd vid 
bestäm-mandet av valets utgäng. En pä Äland avgiven röst skulle nämligen enligt det föreslagna 



 

34 

systemet väga mycket mera än en röst i riket. Nägon med Mdtyus v. Slovakia jämförbar tolkning 
har veterligen inte uppstätt mot bakgrunden av artikel 3 i första tilläggsprotokollet tili Europeiska 
människorättskonventionen, men en indi-viduell väljare och även kandidat kunde möjligen hävda 
en kränkning av lika rösträtt. Europeiska människorättsdomstolen har nämligen konstaterat i 
fallet Mat-thews v. U.K. (utslag av den 18 februari 1999) att Europaparlamentet med sin del-
aktighet i Europeiska gemenskapernas lagstiftande verksamhet utgör en sadan del av begreppet 
"lagstiftande församling" i artikel 3 att valen tili Europaparlamentet i en medlemsstat bör ordnas 
pä ett sätt som fullgör statens skyldigheter enligt artikel 3. 

10. Enligt GL 14.1 § har varje finsk medborgare som har fyllt aderton är rätt att rösta i statliga vai 
och folkomröstningar, och om valbarheten i statliga vai gäller vad som särskilt bestäms i 
grundlagen. Hänvisningen tili varje medborgares rösträtt innehäller en jämlikhetsdimension som 
förstärker budskapet i GL 6.2 § och som ocksä implicit framhäller den lika rösträtt som alla skall 
ha i riksdagsval. Frägan som kan ställas i sammanhanget är huruvida Europaparlamentsval är 
sädana statliga vai som avses i GL 14 §. Frägan var inte aktuell när grundrättighetsreformen 
förbereddes under förra hälften av 1990-talet (regeringens proposition 309/1993, s. 65, 
konstaterar att "stadgandet gäller alla statliga vai, alltsä numera riksdags-mannaval och 
presidentval", vilket gör det möjligt att de lege ferenda betrakta även andra vai pä statlig niva 
som statliga vai), och det verkar som om den reforrn av vallagstiftningen som ägde rum är 1998 
ätminstone implicit utgick frän det att även Europaparlamentsval är statliga vai. Eftersom det 
enligt EG-fördraget är medlemsstaten som skall ansvara för ordnandet av vai tili 
Europaparlamentet, är det naturligt att betrakta dessa vai som sädana statliga vai som GL 14.1 § 
avser,  dock  sä,  att  rösträtten  och  valbarheten  tillkommer  EU-medborgare  pä  det  sätt  som EG:s  
regelverk förutsätter. Regleringen av Europaparlamentsvalen har sin begyn-nelse i 
gemenskapsfördragets artikel 190.4, som förutsätter att rädet skall faststäl-la bestämmelser om 
detta. Rädets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom om akten om allmänna direkta vai av 
företrädare i Europaparlamentet, säsom beslutet är ändrat genom rädets beslut 2002/772/EG, 
Euratom, konstaterar i artikel 7.1 att "om inte annat följer av de nationella bestämmelserna i 
denna akt skall valförfa-randet i varje medlemsstat genomföras enligt de nationella 
bestämmelserna", vilket understöder uppfattningen om att Europaparlamentsvalen är statliga vai 
(det som ätminstone är klart är att det inte i det föreslagna fallet skulle vara fräga om vai som hör 
tili landskapets behörighet). Jämlikhetsdimensionen hos valförfaran-det i Europaparlamentsval 
kunde säledes bedömas även med utgängspunkt i GL 14.1 §. 

11. Artikel 1 i det ovannämnda beslutet av rädet föreskriver att valsättet i Europaparlamentsval skall 
vara proportionellt med användning av listval eller STV-valsättet. Det valsystem som föresläs i 
lagtingets initiativ är tili formen inte som utgängspunkt ett genuint listval, eftersom systemet 
baserar sig pä separata kandidater som nomineras av valmansföreningar. Först efter nomineringen 
kan man sluta valförbund som fär omfatta högst fyra kandidater. Även om det i praktiken alltid 
torde bildas valförbund med fyra kandidater och valsystemet säledes i praktiken är ett listval sä är 
en sadan lista eller sädana listor inte nägot i initiativet formulerat krav. Därför borde 
bestämmelserna med hänvisning tili artikel 1 i det ovannämnda beslutet formuleras sä att det 
huvudsakliga sättet för nominering av kandidater är genom kandidatlistor pä exempelvis fyra 
kandidater. Därtill bör man ocksä kunna nominera självständiga kandidater. 

12. Tili innehället är det föreslagna valsystemet mycket speciellt. I en s.k. enmansval-krets frän 
vilken det väljs en ledamot skulle det naturliga valsättet vara majori-tetsval enligt det s.k. first-
past-the-post -valsättet (t.ex. England) eller ett majori-tetsval i tvä omgängar (t.ex. presidentval i 
Finland eller vai i Frankrike). Valet av den enda riksdagsledamoten frän Älands valkrets sker sä 
att man genom valsystemet försöker förverkliga den av grundlagen föreskrivna politiska 
proportionali-teten pä ett sätt som sä längt som möjligt liknar valsystemet i riket. Därför tilläm-
pas pä Äland med stöd av vallagens 110.1 § ett system som kan betecknas som 

 

partiellt proportionellt, eftersom den enda kandidaten som väljs är den som bland listor 
och enskilda valmansföreningar erhällit det högsta jämförelsetalet räknat ut genom 



 

 

d'Hondts mandatfördelningssystem. Mot denna bakgrund kan man ocksä tala om en 
modifierad first-past-the-post -valmetod eller - med ett litet tillägg -en first-list-past-the-
post -valmetod. Den gär ut pä att valmansföreningar, vilka givetvis kan ställa upp en 
individuell kandidat var, ocksä kan bilda en gemensam lista, dock sä, att kandidaterna pä 
den gemensamma listan fär vara högst fyra. Frän den lista som fär det högsta 
sammanlagda antalet röster invaljs den kandidat som fätt det högsta antalet personliga 
röster och som därmed med stöd av jämförelsetalet placeras pä första plats pä listan, 
medan den person som med stöd av jämförelsetalet placeras pä andra plats pä listan blir 
den förstplacerades suppleant. Valmetoden vid riksdagsval pä Aland skiljer sig säledes 
frän den valmetod som vid riksdagsval tillämpas i det övriga Finland, men den har en 
med rikets valsy-stem gemensam kama som försöker förverkliga principen om den 
politiska pro-portionaliteten i en enmansvalkrets. Lagtingets initiativ föreslär att exakt det 

* samma valsystemet tillämpas vid Europaparlamentsval i den föreslagna äländska 
enmansvalkretsen, vilket system enligt min uppfattning utgär ifrän det proportio-nella 
system som tillämpas i riket bäde vid riksdagsval och vid Europaparlamentsval. Det 
äländska valsättet kan uppfattas som ett gränsfall, men det försöker enligt min 
uppfattning förverkliga en sadan politisk proportionalitet som rädets beslut avser, 
synnerhet som beslutets artikel 7.2 konstaterar att "(i) dessa nationella bestämmelser kan 
nationella särdrag i medlemsstaterna eventuellt beaktas, men de fär inte inkräkta pä 
valsystemets proportionella karaktär". 

13. Det räder större tveksamhet med avseende pä den territoriella proportionaliteten. Enligt 
artikel 2 i rädets beslut fär varje medlemsstat, "i enlighet med sin specifika nationella 
situation, upprätta valkretsar för vai tili Europaparlamentet eller före-skriva indelning i 
andra enheter, utan att detta fär inkräkta pä systemets proportionella karaktär". Pä samma 
sätt som är 1947 när det nationella särmandatet in-fördes kan man även nu hänvisa tili en 
specifik nationell situation. De argument som lagtinget framför i sitt initiativ kan anses 
vara mycket relevanta i detta avseende. Det representationsförhällande som lagtingets 
initiativ skulle resultera i är dock mycket fördelaktigt med tanke pä de pä Aland röstande 
EU-medborgarna i jämförelse med representationsförhällandet för röstberättigade i riket 
eller pä andra häll i Europa. Diskrepansen är sä stor att den enligt min uppfattning inkräk-
tar pä valsystemets proportionella karaktär pä det sätt som artikel 2 avser. 

14.1 Belgien har de tre olika gemenskaperna (flamlänningarna , wallonerna och tys-karna) 
var sin kvot av det totala belgiska representantskapet i Europaparlamentet, dock sä att de 
tyskspräkiga alltid skall ha ett mandat (Wet van 23 maart 1989 be-treffende de verkiezing 
van het Europese parlement, artikel 10.3 och artikel 10.5).20 Det har dock inte värit 
möjligt att för detta utlätande fä fram uppgifter om huruvida det tyskspräkiga mandatet 
föranlett EG-rättsliga problem pä grund av att det inkräktar pä principen om 
proportionalitet. Det är tänkbart att det belgiska ar-rangemanget skapats redan före den 
nu gällande regleringen beträffande Europaparlamentsval trätt i kraft, vilket för det 
äländska arrangemangets del skulle betyda att rättsläget nu är annat än när det belgiska 
arrangemanget infördes och att den gällande EG-rättsliga regleringen inverkar 
forhindrande pä införandet av nya sär-mandat. 
15. Mot bakgrunden av dessa statsförfattnin^srättsliga, människorättsliga och EG-

rättsliga synpunkter ter sig initiativet frän Alands lagting som tämligen problema-
tiskt. 

 
 
Med vanlig hälsning, 
 
 

Markku Suksi 
Professor i offentlig 
rätt 
                                       
20 Angäende valresultat för det tyskspräkiga mandatet i Belgien vid Europaparlamentsval, se även Rat der 
Deutschsprachigen Gemeinschaft: Wahlen vom 13. Juni 2004 - Offiziös Ergebnisse. Föderaler Öffentlicher 
Dienst des Inneres. 
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen johdosta, joka sisältää 

ehdotuksen laiksi vaalilain muuttamisesta ja jonka hallitus on 8. päivänä kesäkuuta 2006 päivätyllä kirjelmällä antanut 

eduskunnan käsiteltäväksi (M 3/2006). 
 

Pyydettynä lausuntona Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteesta (LTB 26/2006), joka sisältää ehdotuksen laiksi 

vaalilain muuttamisesta, esitän seuraavaa: 

1. Maakuntapäivien ehdottama järjestelmä on lähes identtinen Ahvenanmaalla eduskunnassa olevan erityisen 

edustajapaikan kanssa. Ahvenanmaan erityinen edustajanpaikka luotiin vuonna 1947 tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä lailla edustajanvaaleista annetun lain muuttamisesta (898/1947). Niin tätä lakia 

koskeva hallituksen esitys (76/1947), joka pykäläehdotuksen johtolauseesta päätellen lähti tavallisen 

lainsäätämisjärjestyksen käyttämisestä, kuin hallituksen esityksestä annettu mietintökään PeVM 74/1947 ei 

viitannut minkäänlaisiin valtiosääntöongelmiin tässä yhteydessä. Perustuslakivaliokunta katsoi, että 

"Eduskunta päättäisi hyväksyä hallituksen puheena olevaan esitykseen sisältyvät lakiehdotukset 

muuttamattomina" eikä lausunut erityisesti lainsäätämisjärjestyksestä. Tästä syystä eduskunta hyväksyi 

kyseisen lain tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Lain esitöissä kuitenkin huomautetaan, että eduskunta 

kiinnitti tällöin huomiota käynnissä olevaan lainvalmisteluun, joka sittemmin johti vuoden 1951 

itsehallintolain hyväksymiseen ja että erityinen edustajanpaikka sisältyisi tuolloin suunniteltuun itsehallinto 

lainsäädännön uudistukseen. Erityistä edustajanpaikkaa koskeva valtiosääntöoikeudellinen sääntely perustuu 

nykyisellään PL 25.2 §:ään, sen viimeiseen virkkeeseen, jonka mukaan Ahvenanmaan maakunta muodostaa 

oman vaalipiirinsä yhden kansanedustajan valitsemista varten, sekä Ahvenanmaan itsehallintolain 

(1144/1991) 68 §:ään. On syytä panna merkille, että vaalitapa ainoan kansanedustajan valitsemista varten ei 

ole enää täsmälleen sama kuin vuonna 1947, vaan nykyinen vaalitapa tekee mahdolliseksi vaaliliittojen 

solmimisen sellaisten enintään neljän henkilön listojen muodostamiseksi, joilta myös varaedustaja voidaan 

varsinaisen kansanedustajan estyneenä ollessa luonnollisella tavalla nostaa kansanedustajanpalkalle. 

2. Tässä yhteydessä on syytä huomata, että Ahvenanmaan erityinen edustajanpaikka ei millään tavalla ole 

sidoksissa vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimukseen, jolla Suomi ja Ruotsi ilmaisivat Kansainliitossa 
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yksimielisyytensä kiistan ratkaisusta, joka koski sitä mihin Ahvenanmaa kansallisesti kuuluisi. Hallituksen 

esityksessä eduskunnalle Ahvenanmaan itsehallintolaiksi 100/1946 todetaan 

Ahvenanmaan oman vaalipiirin johdosta, että "45 §:ssä tarkoitetuissa vaaleissa saanee maakunta muodostaa oman 

vaalipiirin. Tämän määräyksen kautta annetaan Ahvenanmaalle, sen erikoisasemaan nähden verrattuna 

valtakunnan muihin osiin, varmuus kaikissa tapauksissa tulla yhdellä jäsenellä eduskunnassa edustetuksi". Siis 

kansallisen tason valtiosääntöoikeudelliset seikat näyttävät johtaneen Ahvenanmaan erityisen edustajanpaikan 

luomiseen eikä vuoden 1921 kansainvälinen järjestely. 

3. Tämän vuoksi voidaan valtiosääntöhistorian nojalla todeta, että nyt hyväksyttäväksi ehdotettavia säännöksiä 

vastaavat säännökset on voitu aiemmin hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ja lisäksi ilman, että ne 

olisivat välittömästi tai mahdollisesti edes välillisesti johtuneet vuoden 1921 Ahvenanmaan sopimukseen 

sisältyvistä kansainvälisoikeudellisista erityissäännöksistä. 

4. Käsittelyssä olevan aloitteen lähtökohtana on muuttaa Ahvenanmaan maakunta omaksi vaalipii-rikseen Euroopan 

parlamentin vaaleissa valitsemalla yksi Suomen 14 edustajasta Euroopan parlamentissa tästä vaalipiiristä. 

Nykyinen Ahvenanmaan erityinen edustajanpaikka eduskunnassa edustaa runsasta 25 000 kansalaista, kun taas 

valtakunnassa edustajanpaikka edustaa noin 25 600 kansalaista. Ahvenanmaan erityinen edustajanpaikka ei siis 

aiheuta suurempaa vääristymää suhteelliseen edustukseen Suomen eduskunnassa. Jos sen sijaan Ahvenanmaa 

erotettaisiin omaksi vaalipiirikseen yhden edustajan valintaa varten, olisi edustussuhde Ahvenanmaalla noin 1/26 

000 EU-kansalaista, kun edustussuhde valtakunnassa olisi noin 1/408 000 EU-kansalaista (koko unionin keskiarvo 

on noin 1/540 000 EU-kansalaista). 

5. Aloite johtaa kysymyksenasetteluun ainakin koskien yhdenvertaisuutta (PL 6 §), vaali- ja osallistumisoikeutta (PL 

14 §) ja maakuntalakien säätämistä (PL 75.2 §) sekä vaalitapaa ja ehdokkaiden asettamista. Mitä viimeksi 

mainittuun seikkaan tulee, nousee myös ihmisoikeuksia koskeva kysymyksenasettelu liittyen ennen kaikkea 

kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen 25 artiklaan mutta myös Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3 artiklaan. Käsittelyssä oleva aloite ei johda harkintaan 

suhteessa eduskuntavaaleja koskevaan PL 25 §:ään, koska kyse tässä on Euroopan parlamentin vaaleista. Sen 

sijaan on mahdollista esittää joitakin EY-oikeudellisia kysymyksiä ottaen huomioon EY:n taholta jäsenvaltioihin 

kohdistuvan sääntelyn. s, 

6. Yhdenvertaisuuden osalta eduskunnan perustuslakivaliokunta on aiemmissa lausunnoissaan kehittänyt 

tulkintalinjan, joka ilmenee mm. PeVL 11/2002: "Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntely edellyttää 

lähtökohtaisesti samanlaista kohtelua muun muassa asuinpaikkaan katsomatta. Pelkkää maantieteellistä kriteeriä 

ei voida pitää perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuna hyväksyttävänä perusteena eri asemaan asettamiselle 

perusoikeusjärjestelmässä, jonka kokonaisuuteen kuuluvat myös maassa liikkumisoikeus ja asuinpaikan 

valitsemisen vapaus". Tämän ajattelun mukaan nykyisessä tilanteessa yhdenvertaisen vaalipiirijaon, jossa koko 

maa muodostaa yhden ainoan vaalipiirin, muuttaminen vaalipiirijaoksi, jossa Ahvenanmaa muodostaisi oman 

vaalipiirin yhden 



 

 

edustajan valintaa varten ja muu maa yhden vaalipiirin 13 edustajan valintaa varten olisi ristiriidassa PL 6.2 §:n 

kanssa tavalla, jota ei voida toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 7. Perustuslakivaliokunta on lisäksi 

pitänyt vaalilain muuttamista koskevassa mietinnössä (PeVM 4/2006) "jonkinlaista erilaisuuteen johtavaa 

kokeilulainsäädäntöä sinänsä hyväksyttävänä yhdenvertaisuuden kannalta". Valiokunta on tällöin "korostanut, ettei 

yhdenvertaisuusperiaatteesta johdu tiukkoja rajoja lainsäätäjän harkinnalle pyrittäessä kulloisenkin yhteiskehityksen 

vaalimaan sääntelyyn ja että kokeilu saattaa ainakin joissakin rajoissa muodostaa sellaisen hyväksyttävän perusteen, 

jonka nojalla muodollisesta yhdenvertaisuudesta voidaan tinkiä alueellisessa suhteessa". Koska Euroopan parlamentin 

osuus Euroopan yhteisöjen lainsäädäntövallasta on perussopimusten muutosten myötä jatkuvasti kasvanut sen jälkeen, 

kun Suomesta yhdessä Ahvenanmaan kanssa tuli Euroopan unionin jäsen 1. päivänä tammikuuta 1995, ja koska myös 

Suomen perustuslaki voimaan tultuaan vuonna 2000 tunnustaa PL 75.2 §:n mukaisesti nimenomaan Ahvenanmaan 

itsehallintolain (1144/1991) luoman lainsäädäntövallan olemassaolon, voidaan kysyä, onko sellaista yhteiskunnallista 

kehitystä tapahtunut, joka saattaisi vaikuttaa arviointiin. Toisin sanoen onko Euroopan unionin jäsenyys vaikuttanut 

Ahvenanmaan lainsäädäntövaltaan siinä määrin, että järjestelmän, joka johti vuonna 1994 Ahvenanmaan taholta 

liittymissopimuksen ns. Ahvenanmaan pöytäkirjan hyväksymiseen, uudelleenarviointi on perusteltua Ahvenanmaan 

äänioikeutettujen vaikutusmahdollisuuksien vahvistamiseksi Euroopan parlamentin vaaleissa? Kysymys on asetettava 

sen tarkastelemiseksi, onko ehdotetulla lainsäädännöllä hyväksyttävä tavoite perusoikeuksien kannalta ilman, että se 

muodostaisi ongelman perustuslain yhdenvertaisuussäännöksille. Ensinnäkin Ahvenanmaan aloitteessa esitetty 

järjestely ei olisi kokeilu vaan pysyvä järjestely, jonka myötä ei olisi mahdollista luoda alueellista järjestelyä, joka 

toisi jonkin verran eriarvoisuutta yksilöiden välille PL 6.2 §:ssä ja perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä 

tarkoitetulla tavalla. Toiseksi sen sijaan voidaan hyvin ajatella yhteiskunnallisen kehityksen edenneen suuntaan, joka 

vaikuttaa arviointiin: Euroopan yhteisöjen lainsäädäntövalta on laajentunut sinä aikana, jona Suomi Ahvenanmaan 

kanssa (Ahvenanmaata koskevaan pöytäkirjaan 2 liittyvän suostumuksen nojalla) on ollut EU:n jäsen, samalla kun 

Euroopan parlamentin rooli lainsäätäjänä on vahvistunut (ks. myös jäljempänä tapaus Matthews v. U.K,). 

Yhteiskunnallinen kehitys ei sinänsä kuitenkaan näyttäisi muodostavan sellaista seikkaa, joka 

perustuslakivaliokunnan tulkintojen valossa yksistään ja muista tekijöistä (eli kokeilu) riippumatta tekisi perustelluksi 

maakuntapäivien aloitteessa esitetyn poikkeamisen PL 6.2 §:stä, joka voitaisiin hyväksyä tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä. Tähän päätelmään ei suuremmin vaikuta se tosiasia, että eduskunta vuonna 1947 hyväksyi 

Ahvenanmaan erityisen edustajanpaikan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ilman kielteisiä huomautuksia pe-

mshislakivaliokunnan taholta ja ilman yhdenvertaisuusnäkökohdan harkintaa. Valiokuntahan on vuoden 1947 jälkeen 

kehittänyt toisen tulkinnan. Vaikkakin henkilökohtaisesti yhdyn maakunta- 

 

päivien analyysiin lainsäädäntövallan muutoksista 16 viime vuoden aikana, vaikuttaisi vaikealta kytkeä aloite 

perustuslakiin siten, että se on toteutettavissa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 



 

 

8. Edellä todettu johtaa siis päätelmään, että aloite ei käsitykseni mukaan voi johtaa lainmuutokseen, joka 

säädetään tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Tämän lisäksi edellä todettu johtaa tarkastelemaan sitä, 

voiko ehdotetun lain säätäminen tapahtua poikkeuslakina perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Koska ehdotettu 

järjestelmä ei olisi luonteeltaan tilapäinen vaan pysyvä, edellytykset PL 73.1 §:n tarkoitetulle rajatulle 

poikkeukselle eivät täyttyisi. Tätä taustaa vasten vaikuttaisi siis siltä kuin järjestelmä, jossa Ahvenanmaa 

muodostaisi yhden edustajan vaalipiirin Euroopan parlamentin vaaleissa, edellyttäisi perustuslain muutosta tai 

Ahvenanmaan itsehallintolain täydentämistä tämänsisältöisellä säännöksellä. Vasta toisen näistä 

toimenpiteistä toteuttamisen jälkeen lakiehdotus voitaisiin hyväksyä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Kansallisen perustuslain tai itsehallintolain muuttaminen tällä tavalla merkitsee kuitenkin, että Suomi ei voisi 

ihmisoikeusvelvoit-teidensa tai EY-oikeudellisten velvoitteidensa osalta välttää ongelmallisia näkökohtia. 

9. Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitetta voidaan nimittäin myös pohtia suhteessa kansalaisoikeuksia ja 

poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen sopimuksen 25 artiklaan, koska Suomi on ratifioinut 

sopimuksen ja saattanut sen oikeusjärjestykseensä. Säännöksen mukaan jokaisella kansalaisella tulee olla 

oikeus ja mahdollisuus ilman minkäänlaista tämän yleissopimuksen 2 artiklassa mainittua erottelua (eli ns. 

kiellettyä syrjintää) ja ilman kohtuuttomia rajoituksia - mm. ottaa osaa yleisten asioiden hoitoon välittömästi 

tai vapaasti valittujen edustajien kautta, äänestää ja tulla valituksi yhtäläiseen äänioikeuteen perustuvissa 

vaaleissa ja päästä periaatteessa yhdenvertaisina maansa julkisiin virkoihin. Tiettävästi yhdessä tapauksessa 

YK:n ihmisoikeuskomitea on tutkinut artiklaa, nimittäin tapauksessa Mätyus v. Slovakia (Communication No 

923/2000; CCPR/C/75/D/923/2000). Tapaus koski kunnanvaltuuston vaaleja kaupungissa, joka oli jaettu vii-

teen vaalipiiriin erilaisin edustussuhtein seuraavasti: I: 1 paikka/l 000 asukasta kohden; II: 1/880; III: 1/1 400; 

IV: 1/200; V: 1/200. Istvan Mätyus oli asetettu ehdokkaaksi vaalipiirissä nro lilja oli ensimmäinen ehdokas, 

joka ei tullut valituksi valtuustoon.YK:n ihmisoikeuskomitea tutki Mätyusin hakemuksen ja totesi seuraavaa: 

"[T]he Constitutional Court of the State party held that by dravving electoral districts for the same municipal 

council with substantial differences between the number of inhabitants per elected representative, despite the 

election law which require those voting districts to be proportional to the number of inhabitants, the equality 

of election rights re-quired by the State party's constitution was violated. In light of this pronouncement, 

based on a constitutional clause similar to the equality in article 25 of the Covenant, and in the absence of any 

reference by the State party to factors that might explain the differences in the number of inhabitants or 

registered voters per elected representative in different parts of Rozöava, the Committee is of the opinion that 

the State party violated the author's rights under article 25 of the Covenant." Ratkaisun kohdassa 10 

ihmisoikeuskomitea yksilöi sopimusrikkomuksen koskevan kohtia a ja c 

sopimuskohdassa. Koska maakuntapäivien aloitteen luoma edustussuhde olisi paljon epäedullisempi kuin 

tapauksessa Mätyus v. Slovakia ja koska ei vaikuta selvältä, että Suomi voisi esim. tämän vaalilain muuttamista 

koskevan ehdotuksen esitöissä esittää sellaisia perusteluja, joita ihmisoikeuskomitea voisi pitää siinä määrin 

objektiivisina ja hyväksyttävinä, että kyseessä ei olisi oikeuden kohtuuton rajoittaminen (mm. vuoden 1921 



 

 

Ahvenanmaan sopimukseen puuttuvan kytkennän puutteen vuoksi) on ajateltavissa, että ehdotetun järjestelmän 

nojalla järjestettävissä tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa ehdokkaalla olisi vahva peruste väittää, että 

Suomen vaalilaki loukkaa yleissopimuksen 25 artiklaa. Mikäli valtakunnassa oleva äänestäjä haluaisi esittää 

saman väittämän, hän voinee tukeutua yhtäläisen äänioikeuden periaatteeseen artiklan b) kohdassa, jonka mukaan 

kullakin on yksi ääni ja jokaisella äänellä on suunnilleen sama painoarvo vaalin lopputuloksen määräämiseen. 

Ahvenanmaalla annetulla äänellä olisi nimittäin ehdotetun järjestelmän mukaisesti paljon suurempi painoarvo 

kuin valtakunnassa annetulla äänellä. Mitään Mätyus v. Slovakia tapaukseen verrattavaa tulkintaa ei tietääkseni 

ole syntynyt Euroopan ihmisoikeussopimuksen ensimmäisen lisäpöytäkirjan 3 artiklan suhteen, mutta 

yksilöäänestäjä ja myös ehdokas saattaisi mahdollisesti väittää yhtäläisen äänioikeuden tulleen loukatuksi. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on nimittäin todennut tapauksessa Matthews v. U.K. (18.2.1999 annettu 

päätös), että Euroopan parlamentti osallistuessaan Euroopan yhteisöjen lainsäädäntötoimintaan muodostaa 

sellaisen osan käsitteestä "lainsäädäntöelin" 3 artiklassa, että Euroopan parlamentin vaalit jäsenvaltiossa tulee 

järjestää tavalla, joka täyttää valtion 3 artiklan mukaiset velvollisuudet. 10. PL 14.1 §:n mukaan jokaisella 

Suomen kansalaisella, joka on täyttänyt 18 vuotta, on oikeus äänestää valtiollisissa vaaleissa ja 

kansanäänestyksessä, ja vaalikelpoisuudesta valtiollisissa vaaleissa on voimassa, mitä siitä erikseen säädetään 

perustuslaissa. Viittaus jokaisen kansalaisen äänioikeuteen sisältää yhden vertai suusulottuvuuden, joka vahvistaa 

PL 6.2 §:n viestiä ja joka myös implisiittisesti korostaa yhtäläistä äänioikeutta, joka kaikilla tulee olla 

eduskuntavaaleissa. Tässä yhteydessä voidaan kysyä ovatko Euroopan parlamentin vaalit sellaiset valtiolliset 

vaalit, joita tarkoitetaan PL 14 §:ssä. Asia ei ollut ajankohtainen perusoikeusuudistusta valmisteltaessa 1990-

luvun alkupuoliskolla (hallituksen esityksessä 309/1993 sivulla 61 todetaan, että "säännös koskee kaikkia 

valtiollisia vaaleja, siis nykyisin eduskuntavaaleja ja presidentinvaaleja", mikä tekee mahdolliseksi de lege 

ferenda pitää myös muita valtiollisella tasolla toteuttavia vaaleja valtiollisina vaaleina), ja vaikuttaa siltä kuin 

vuonna 1998 tapahtunut vaalilainsäädännön uudistus ainakin implisiittisesti lähti siitä, että Euroopan parlamentin 

vaalit ovat valtiolliset vaalit. Koska EY-sopimuksen mukaan jäsenvaltion tulee vastata Euroopan parlamentin 

vaalien järjestämisestä, on luonnollista tarkastella näitä vaaleja PL 14.1 §:n tarkoittamina valtiollisina vaaleina 

kuitenkin siten, että äänioikeutettuja ja vaalikelpoisia ovat EU-kansalaiset EY:n säännöstön edellyttämällä tavalla. 

Euroopan parlamentin vaalien sääntelyllä on alkunsa yhteisösopimuksen 190.4 artiklassa, joka edellyttää 

neuvoston antavan säännöksen tästä. Neuvoston päätös 76/787 EHTY, ETY, Euratom säädöksestä 

edustajien valitsemisesta Euroopan parlamenttiin yleisillä välittömillä vaaleilla, sellaisena kuin se on 

muutettuna neuvoston päätöksellä 2002/772/EY, Euratom, toteaa 7.1 artiklassa, että "jollei tämän säädöksen 

säännöksistä muuta johdu, vaalit toimitetaan kussakin jäsenvaltiossa kansallisten säännösten mukaan". Tämä 

tukee käsitystä siitä, että Euroopan parlamentin vaalit ovat valtiolliset vaalit (se ainakin on selvää, että tässä 

tapauksessa ei olisi kyse maakunnan toimivaltaan kuuluvista vaaleista). Yhdenvertaisuusulottuvuutta 

Euroopan parlamentin vaalimenetteiyssä voitaisiin siis arvioida myös asettaen lähtökohdaksi PL 14.1 §:n. 



 

 

11. Edellä mainitun neuvoston päätöksen 1 artiklassa säädetään Euroopan parlamentin vaalien vaalitapa 

suhteelliseksi listavaalia tai STV-vaalitapaa käyttäen. Maakuntapäivien aloitteessa ehdotettava vaalitapa ei ole 

muodoltaan lähtökohtaisesti puhdas listavaali, koska järjestelmä perustuu valitsijayhdistysten asettamiin 

erillisiin ehdokkaisiin. Vasta ehdokasasettelun jälkeen voidaan muodostaa vaaliliittoja, joissa on enintään neljä 

ehdokasta. Vaikka käytännössä aina muodostettaneen neljän ehdokkaan vaaliliittoja ja vaalijärjestelmää on siis 

käytännössä listavaali, niin tällainen lista tai tällaiset listat eivät ole aloitteessa esitetty ehto. Tämän vuoksi 

säännökset tulisi edellä mainitun päätöksen 1 artiklaan viitaten muotoilla siten, että pääasiallinen tapa 

ehdokkaiden asettamiseen on esim. neljän ehdokkaan ehdokaslistat. Tämän lisäksi tulee myös voida asettaa 

itsenäisiä ehdokkaita. 

12. Sisällöltään ehdotettu vaalijärjestelmä on varsin erikoinen. Ns. yhden edustajan vaalipiirissä, josta valitaan 

yksi edustaja, luonnollinen vaalitapa olisi enemmistövaali ns.first-past-the-post -vaalitavan mukaisesti (esim. 

Englanti) tai kaksivaiheinen enemmistövaali (esim. Suomen presidentinvaalit tai Ranskan vaalit). 

Ahvenanmaan vaalipiiristä valittavan ainoan kansanedustajan vaali tapahtuu siten, että vaalijärjestelmällä 

pyritään toteuttamaan perustuslaissa säädettyä poliittista suhteellisuutta tavalla, joka mahdollisimman pitkälle 

vastaa valtakunnan vaalijärjestelmää. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla sovelletaan vaalilain 110.1 §:n nojalla 

järjestelmää, jota voidaan luonnehtia osittain suhteelliseksi, koska ainoa valituksi tuleva ehdokas on se, joka 

listojen ja yksittäisten valitsijayhdistysten joukosta on saanut korkeimman vertailuluvun d'Hondtin 

paikkajakojär-jestelmän mukaisesti laskettuna. Tätä taustaa vasten voidaan myös puhua muokatusta first-past-

the-post -vaalimenetelmästä tai - pienellä lisäyksellä first-list-past-the-post -vaalimenetelmästä. Sen 

lähtökohtana on, että valitsijayhdistykset, jotka tietenkin voivat asettaa yksilöllisen ehdokkaan kukin, voivat 

myös muodostaa yhteislistan kuitenkin siten, että ehdokkaita yhteislistalla saa olla enintään neljä. Suurimman 

yhteisen äänimäärän saaneelta listalta valituksi tulee ehdokas, joka on saanut suurimman henkilökohtaisen 

äänimäärän ja joka näin ollen vertausluvun perusteella asetetaan listan ensimmäiselle sijalle, kun taas 

henkilöstä, joka vertausluvun perusteella asetetaan listan toiselle sijalle, tulee ensimmäisellä sijalla olevan 

varaedustaja. Ahvenanmaalla eduskuntavaaleissa sovellettava vaalimenetelmä eroaa siis eduskuntavaaleissa 

muualla Suomessa sovellettavasta menetelmästä, mutta siinä on valtakunnan vaalijärjestelmän kanssa yhteinen 

ydin, joka pyrkii toteuttamaan poliittisen suhteellisuuden periaatetta yhden edustajan vaalipiirissä. 

Maakuntapäivien aloitteessa ehdotetaan, että täsmälleen samaa vaalijärjestelmää sovellettaisiin Euroopan 

parlamentin vaaleihin ehdotetussa Ahvenanmaan yhden edustajan vaalipiirissä, mikä järjestelmä käsitykseni 

mukaan lähtee suhteellisesta järjestelmästä, jota sovelletaan valtakunnassa sekä eduskuntavaaleissa että 

Euroopan parlamentin vaaleissa. Ahvenanmaan vaalitapa voidaan käsittää rajatapaukseksi, mutta sillä pyritään 

käsitykseni mukaan toteuttamaan sellaista poliittista suhteellisuutta, jota neuvoston päätöksessä tarkoitetaan, 

varsinkin kun päätöksen 7.2 artiklassa todetaan, että "näissä kansallisissa säännöksissä voidaan ottaa 

huomioon jäsenvaltioiden erityistilanteet, mutta ne eivät saa yleisesti vaikuttaa vaalitavan suhteellisuuteen". 



 

 

13. Suurempi epävarmuus koskee alueellista suhteellisuutta. Neuvoston päätöksen 2 artiklan mukaan jäsenvaltiot 

voivat "jäsenvaltioiden kansalliset erityistilanteet huomioon ottaen ja vaikuttamatta yleisesti vaalitav an 

suhteellisuuteen perustaa vaalipiirejä Euroopan parlamentin vaaleja varten tai jakaa vaalialueen muulla tavoin 

alaryhmiin". Samalla tavalla kuin vuonna 1947 kansallisen erityisen edustajapaikan käyttöönoton yhteydessä 

voidaan myös nyt viitata kansalliseen erityistilanteeseen. Maakuntapäivien aloitteessaan esittämiä perusteluja 

voidaan pitää tässä mielessä hyvin relevantteina. Edustussuhde, johon maakuntapäivien aloite johtaisi, on 

kuitenkin varsin edullinen Ahvenanmaalla äänestäville EU-kansalaisille verrattuna äänioikeutettujen 

edustussuhteeseen valtakunnassa tai muualla Euroopassa. Poikkeavuus on niin suuri, että se minun käsitykseni 

mukaan loukkaa vaalijärjestelmän suhteellisuutta 2 artiklan tarkoittamalla tavalla. 

14. Belgiassa kolmella eri yhteisöllä (flaamit, vallonit ja saksalaiset) on kullakin oma kiintiönsä Belgian 

kokonaisedustuksesta Euroopan parlamentissa, kuitenkin siten, että saksankielisillä tulee aina olla yksi paikka 

(Wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, 10.3 artikla och 10.5 

artikla).21 Ei kuitenkaan ole ollut mahdollista saada tätä lausuntoa varten tietoa siitä, onko saksankielisten 

edustajanpaikka johtanut EY-oikeudellisiin ongelmiin sen vuoksi, että se loukkaa suhteellisuuden periaatetta. 

Voidaan ajatella, että Belgian järjestely on luotu jo ennen nykyisen Euroopan parlamentin vaaleja koskevan 

sääntelyn voimaantuloa, mikä Ahvenanmaan järjestelyjen osalta merkitsisi, että oikeustila on nykyisellään 

toinen kuin Belgian järjestelyä käyttöön otettaessa ja että voimassa oleva EY-oikeudellinen sääntely vaikuttaa 

estävästi uusien erityisten edustajanpaikkojen käyttöönottoon. 

15. Näitä valtiosääntöoikeudellisia, ihmisoikeudellisia ja EY-oikeudellisia näkökohtia vasten tarkasteltuna 

Ahvenanmaan maakuntapäivien aloite vaikuttaa melko ongelmalliselta. 

                                       
21 Saksankielisten paikan vaalituloksen osalta Belgiassa Euroopan parlamentin vaaleissa ks. myös Rat der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft: VVahlen vom 13. Juni 2004 - Offiziös Ergebnisse. Förderaler öffentlicher Dienst des Inneres. 
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HALLITUKSEN KIRJELMÄ 
 

Hallituksen kirjelmä sisältää Ahvenanmaan maakuntapäivien aloitteen ehdotukseksi vaalilain 

muuttamisesta. Ehdotuksen mukaan Ahvenanmaa muodostaisi oman vaalipii-rinsä 
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europarlamenttivaaleissa. Sen perusteella Ahvenanmaa saisi oman edustajansa Euroopan 

parlamenttiin. Muualta Suomesta valittaisiin tämän lisäksi 13 edustajaa. 

Aloitteessa ei ole ehdotettu voimaantuloajankohtaa eikä siihen sisälly säätämisjär-

jestysperusteluja. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 
 
Asioiden vireilletulo 

Asian vireilletulo eduskunnassa on sidottu perustuslaissa säädettyyn muotopakkoon. Lain 

muuttamista koskeva asia voi perustuslain 70 §:n ja 39 §:n 1 momentin nojalla tulla eduskunnassa 

vireille hallituksen esityksenä tai kansanedustajan aloitteella taikka muulla perustuslaissa tai 

eduskunnan työjärjestyksessä säädetyllä tavalla. Käytännössä muu perustuslaissa säädetty tapa on 

vain puhemiesneuvoston perustuslain 34 §:n 3 momentin mukainen oikeus tehdä aloite 

eduskunnan virkamiehiä koskevan lain säätämisestä (ks. HE 1/1998 vp, s. 91/11). Menettelyyn 

liittyy täydennyksenä jo vanhan valtiopäiväjärjestyksen aikana Ahvenanmaan maakuntapäivien 

oikeus tehdä aloitteita, mikä on kirjattu myös perustuslain 75 §:n 2 momenttiin. Ahvenanmaan 

maakuntapäivien oikeudesta tehdä aloitteita sekä Ahvenanmaan maakuntalakien säätämisestä on 

voimassa, mitä niistä itsehallintolaissa säädetään. Maakuntapäivät voi itsehallintolain 22 §:n 1 mo-

mentin nojalla tehdä aloitteita valtakunnan lainsäädäntövallan piiriin kuuluvissa asioissa. Hallitus 

antaa aloitteen eduskunnan käsiteltäväksi. Hallitus ei voi jättää aloitetta antamatta eduskunnalle tai 

tehdä siihen muutoksia. Hallitus antaa aloitteen kirjelmällä eduskunnalle sellaisenaan ja se 

käsitellään eduskunnassa kuten hallituksen esitykset tai lakialoitteet. Käsillä oleva aloite on tullut 

eduskunnassa vireille asiankuuluvalla tavalla. 
 

Ahvenanmaan erityisasema 

Ahvenanmaan kansainvälisoikeudellinen asema on poikkeuksellinen. Kansainliiton neuvosto 

tunnusti 1921 Ahvenanmaan suvereniteetin Suomelle, mutta määräsi saariryhmän autonomiaa 

vahvistettavaksi lisätakeilla vuoden 1920 itsehallintolakiin nähden. Sääntelyä täydennettiin muun 
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muassa vuoden 1922 ns. takuulailla. Lisäehdot pyrkivät turvaamaan lähinnä maakunnan 

kielellisen ja kulttuurisen ominaislaadun sekä saariryhmän demilitarisoinnin ja neutralisoinnin. 

Ahvenanmaan erityisasema ilmenee perustuslain 120 §:stä. Ahvenanmaalla on itsehallinto 

sen mukaan kuin Ahvenanmaan itsehallintolaissa erikseen säädetään. Vuoden 1991 Ahvenanmaan 

itsehallintolaki varmistaa muun muassa maakunnan ruotsin kielen ja ruotsinkielisen kulttuurin 

suojan sekä sääntelee maakunnan ja valtakunnan lainsäädäntövallan ulottuvuudet. 

Lainsäädäntövalta on siten jaettu maakuntapäivien ja eduskunnan kesken. 
 

Ehdotus vaalilain muuttamisesta 

Vaalilain 7 §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että europarlamenttivaaleissa maa 

jaetaan nykyisen yhden vaalipiirin sijasta kahteen vaalipiiriin, jolloin Ahve-nenmaa muodostaisi 

yhden vaalipiirin ja muu maa toisen vaalipiirin. Vaalilain 163 §:n 1 momenttia ehdotetaan 

muutettavaksi siten, että Suomesta valitaan viiden vuoden pituiseksi toimikaudeksi Euroopan 

parlamenttiin 14 jäsenestä, joista yksi valitaan Ahvenanmaan maakunnan vaalipiiristä. Ehdotusta 

on perusteltu sillä, että jäsenvaltioden siirtäessä yhä enemmän valtaa Euroopan unionille 

Ahvenanmaan oman edustuksen tarve lisääntyy. Unionissa vireillä olevan perustuslakisopimuksen 

hyväksyminen nykymuodossaan merkitsisi parlamenttien vaikutusvallan vahvistumista, mutta 

samalla Ahvenanmaan maakuntapäivien vaikutusvallan vähentymistä. Belgiassa prosentuaalisesti 

vastaavankokoisella saksalaisvähemmistöllä on edustus Euroopan parlamentissa. 

EY.n perustamissopimuksen 189 artiklan mukaan Euroopan parlamentti, jossa on 

yhteisöksi yhdistyneiden valtioiden kansojen edustajat, käyttää sille sopimuksella annettuja 

valtuuksia. Suomesta valittavien edustajien määrä on 190 artiklan mukaan 14. Perustamissopimus 

ei määrää, miten kunkin jäsenvaltion sisällä edustajapaikat määräytyvät. 

Ahvenanmaan erityisaseman kannalta aloite on ymmärrettävä. Kuitenkin ehdotetun 

sääntelyn mukaan Ahvenanmaan edustus Euroopan parlamentissa olisi 1 edustaja 25 00Q asukasta 

kohden, kun taas muualla valtakunnassa suhdeluku olisi 1 edustaja 408 000 asukasta kohden. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotus sopii huonosti suhteellisen vaalitavan vaatimukseen ja 

yhtäläisen äänioikeuden periaatteeseen. Kokonaisuutena arvioiden kysymys Ahvenanmaan 

edustuksesta Euroopan .parlamentissa ei ole ratkaistavissa kansainvälisoikeudellisten periaatteiden 

tai perustuslain säännösten perusteella, vaan kysymys on viimekädessä poliittisesta ratkaisusta. 
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Kun vielä otetaan huomioon se, että Bulgarian ja Romanian liityttyä Euroopan unioniin Suomen 

edustajien määrä vähenee Nizzan sopimuksen perusteella yhdellä ollen tämän jälkeen 13, pe-

rustuslakivaliokunta ehdottaa lakiehdotuksen hylättäväksi. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, 

että keskusteluja maakunnan vaikutusmahdollisuuksista Euroopan parlamentissa jatketaan 

eurooppalaisella tasolla (PeVL 1/2004 vp, s. 2/II). 
 

Muuta 

Puhevalta EY:n tuomioistuimessa. Ahvenanmaan puolelta on kiinnitetty tässä yhteydessä 

huomiota myös kysymyksiin maakunnan puhevallasta unionin tuomioistuimissa. Ahvenanmaan 

maakuntapäivien mielestä maakunnan oikeutta toimia itsenäisesti suhteessä valtakunnan 

viranomaisiin tulisi vahvistaa etenkin asioissa, joissa komissio on pannut vireille EY-oikeuden 

täytäntöönpanoa koskevan kanteen. 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin todennut, että on aiheellista jatkaa valtakunnan ja 

maakunnan välisiä keskusteluja ratkaisun löytämiseksi Ahvenanmaan itsehallinnollisen aseman 

huomioon ottamisesta sellaisissa tilanteissa, joissa EY:n tuomioistuin käsittelee maakunnan 

toimivallan alaan kuuluvia asioita (PeVL 9/2006 vp, s. 6/II). Ulkoasiainministeriön asettama 

työryhmä pohtii parhaillaan muun muassa mahdollisuuksia lisätä Ahvenanmaan 

puheoikeuskäytännön kehittämistä EY:n tuomioistuimessa. Työryhmän mietintö valmistuu 

alkusyksystä 2007. 

Toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvonta. Maakuntapäivien aloitteessa kiinnitetään 

huomiota myös toissijaisuusperiaatteen noudattamisen valvontaan. Unionin jäsenvaltioissa 

edelleen käsiteltävänä olevan perustuslakisopimuksen 1-11 artiklassa tarkoitetun 

toissijaisuusperiaatteen noudattamista valvovat kansalliset parlamentit asiaa koskevan pöytäkirjan 

mukaisessa menettelyssä. On tärkeää turvata valtion sisäisin toimenpitein Ahvenanmaan 

maakuntapäivien asema tässä ns. varhaisvaroitusjärjestelmäs-sä (PeVL 9/2006 vp, s. 6/II). 
 
 
Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella perustuslakivaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotus hylätään. 
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Motivering 
 
Argumentet att det autonoma Älands läga befolkningstal pä 27 000 individer skulle utgöra det tunga motivet for att 
autonomin inte genom nationell 1 agstiftningsätgärd skall kunna vara representerad i Europaparlamentet är i grunden helt 
felaktig. Argumentet visar pä en ovilja att acceptera den äländska autonomins särskilda och starka konstitutionella 
ställning i den finska statsbildningen. Se nedanstäende forklaringar. 
 
I tili exempel Belgien har man en helt annan inställning tili de demokratiska rättvisekraven dä autonomier överfört 
beslutsmakt tili Europeiska unionen. Där har en region med drygt 0,6 % av Belgiens befolkning givits representation i 
Europaparlamentet. Äland har 0,5 % av Finlands befolkning. Samma var uppfattningen i Danmark medan Grönland 
ännu var medlem i EG. Skulle befolkningsunderlaget som kriterium for representation drivas tili sin spets skulle bland 
andra Finlands, men särskilt Luxemburgs och Maltas representation minska mycket radikalt. 
 
Särdragen i den äländska självstyrelsen 
 

Utmärkande och särskiljande for det äländska självstyrelsesystemet är följande grundläggande särdrag: 
A. Självstyrelsesystemet baserar sig pä 

1) beslut i Finlands riksdag i maj 1920 med erbjudande tili Äland om en vidsträckt självstyrelse för att halla kvar 
landskapet inom Finland; Självstyrelselag för Äland (124/1920) och 

2) beslut i Nationernas Förbunds rad i juni 1921 om Älands statstillhörighet, säkerställandef av svenskheten och en 
betydande självförvaltning samt öarnas demilitarisering och neutraiisering. 

 
B. Den frän staten delegerade statliga lagstiftnings-, förvaltnings- och budgetmakten kan justeras endast 
genom likartade beslut i riksdag och lagting (självstyrelselag för Äland, 1144/1991 § 69). Detta innebär att 
makten är delad mellan staten och självstyrelsen - staten kan inte äterta given statsmakt utan Älands 
lagtings medgivande i kvalificerad ordning. 
 
C. Det äländska partiväsendet är helt fristäende frän det finländska. Detta innebär att finska partier inte 
representerar Älands folk sett ur parlamentarisk synvinkel, särskilt inte inom de politikomräden där Äland 
har självstyrelse. 
 
EU-medlemskapets effekterför självstyrelsen 
 
Tili den del som statsmakten är överförd tili självstyrelsen kan Älands folk endast representeras av dess valda lagting, av 
den av lagtinget utsedda regeringen, Älands landskapsregering och av de äländska partierna. Tili den del rikets 
myndigheter har lagstiftnings- och förvaltningsbehörigheten i landskapet representeras Älands folk av regering och 
riksdag gentemot europeiska unionens organ. 
 
När självstyrelsen per 1.1.1995 överlät statsmakt tili europeiska gemenskaperna i samma proportion som Finlands 
riksdag, fick Finlands regering och folk sin del i de gemensamma beslutsorganen inom EG-parlamentet, Ministerräden 
och rätt att utse en medlem i Kommissionen. Älands folk och regering förblev orepresenterade inom de politikomräden 
där statsmakten enligt självstyrelselagen tillkommer självstyrelsen. 
 
I stället fick, helt i strid med grundema för självstyrelsen, Finlands regering och riksdag en funktion att gentemot 
gemenskapemas organ representera Äland och dess folk inom de politikomräden som enligt finsk lag tillkommer 
självstyrelsen. Detta ur självstyrelsesynpunkt oacceptabla förhällande benämns "läckage av självstyrelsebehörighet tili 
riksmyndigheterna". 
1. 



 

 

I föreliggande initiativ tili riksdagen (M3/2006) föreslär lagtinget att vallagen (714/1998) ändras sä att landet i 
Europaparlamentsval indelas i tvä valkretsar av vilka landskapet Äland skulle utgöra den ena och att däri skulle valjas en 
representant tili Europaparlamentet. 
 
Beaktande ovan framförda argument och lagtingets välgrundade motiveringarför sitt historiska och enhälliga initiativ 
bör lagtingets förslag tili ändring av vallagen godkännas. 
 
2. 
Om och sä länge en nationell lösning för representation för det självstyrda Äland pä Europaparlamentsnivä inte kan 
uppnäs bör regeringen eftersträva en lösning inom ramen för EG-rätten. Utskottet konstaterar att den konstruktion som 
den äländska självstyrelsen har med sin ställning i folkrätten med interaationella garantier frän 1921, delningen av 
statsmakten enligt nationell lagstiftning och Älands fristäende folkrepresentation och partiväsende, inte förekommer i 
denna form i övriga medlemsstater i förhällande tili i dem befmtliga regioner med lagstiftande makt. 
 
Frägan om Älands representation inom sin behörighet gentemot unionens organ är därför en problematik som bör falla 
inom unionens behörighet och intresse att analysera och söka lösningar pä. En lösning för Älands del bör inte ha 
prejudicerande effekt för övriga medlemsstaters självstyrelsesamfund eftersom likadana kombinationer av folkrättsliga 
och inomstatliga konstitutionella ramar inte förekommer i övriga länder förutom i statsrättsligt hänseende inom Belgien. 
 
3. 
Den ur medlemsländernas synvinkel mest avgörande beslutsnivän inom unionen är Ministerrädet. I Belgien och delvis i 
de federala staterna Tyskland och Österrike ges regionernas ministrar en roll i medlemsstaternas representation pä 
rädsmöten. 
 

Regeringen bör besluta om hur Älands självstyrelses representation i dessa sammanhang, dä för landskapet inom ramen 
för Älands behörighet viktiga frägor är tili behandling, kan förbättras och organiseras pä ett för självstyrelsen sä hälibart 
och tiiifredsstäiiande sätt som möjiigt. 
 
Beslutsfbrslag 
 

Grundlagsutskottet föreslär 
 

att vallagen (714/1998) ändras pä de sätt som föresläs i Älands lagtings initiativ tili 
riksdagen (O 3/2006 rd). 

Roger Xä^ssoh (sv) 

Helsingfors, 7 februari 2007 


