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Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan
itsehallintolaiksi
Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
Lounais-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue kiittää oikeusministeriötä
mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta koskien Ahvenanmaan itsehallintolain
uudistamista.

LSAVIn työsuojelun vastuualue valvoo työsuojeluviranomaisen toimivallassa olevia lakeja myös
Ahvenanmaalla. Ahvenanmaalle on sijoitettuna yksi virkamies ja lisäksi vastuualueen useat
ruotsinkieliset virkamiehet tarkastavat valvontakohteita Ahvenanmaalla niin työpaikkakäynnein kuin
asiakirjatarkastuksinkin. Työsuojeluhallinnolla on kattava valtakunnallinen
puhelinpäivystysjärjestelmä, joka palvelee myös ruotsiksi. Lisäksi Ahvenanmaalle sijoitettu virkamies
on tavoitettavissa sekä puhelimitse päivystysaikana että henkilökohtaisesti tarvittaessa. Myös
tyosuojelu.fi -sivusto on käännetty ruotsin kielelle, samoin kaikki käytössä olevat lomakkeet.
Ehdotetulla muutoksella ei tule olemaan vaikutuksia jo olemassa olevaan toimivaan toimintatapaan.
Esitysluonnoksessa on työsuojeluviranomaisen käsityksen mukaan aiempaa vuoden 1991
itsehallintolakia paremmin pyritty kuvaamaan niitä kokonaisuuksia, jotka on jaettu eduskunnan ja
Ahvenanmaan maakuntapäivien lainsäädäntövallan kesken. Termi työoikeus on (28 §:n 34-kohta) on
pyritty avaamaan kattavasti ja samalla on tuotu esille EU-lainsäädännön ja kansainvälisten
sopimusten mukanaan tuomia lainsäädäntöhaasteita. Tämä on tunnistettu haasteena myös
tilanteessa, jossa tietty osa työoikeuden alaan kuuluvasta lainsäädännöstä olisi siirrettävissä
maakunnalle.

Työsuojeluviranomainen korostaa, että käsitteiden tarkkarajainen määrittely on tärkeää. Nykytilassa
tulkintaongelmia ja mahdollisia lainsäädäntöaukkoja on muodostunut ehdotetun lain 27 §:n 29kohdan teitä, kanavia, tieliikennettä jne. koskevan kohdan osalta. Sama sanamuoto on käytössä
voimassa olevassa itsehallintolaissa. Työsuojeluviranomainen esittää, että hallituksen esityksen
yksityiskohtaisissa perusteluissa täsmennettäisiin sanan tieliikenne sisältöä peilaamalla termiä
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esimerkiksi tieliikennelain ja lain liikenteen palveluista sisältöön. Esimerkiksi eduskunnan säätämässä
laissa liikenteen palveluista on säädetty 5 luvussa tieliikenteen sosiaalilainsäädännöstä ja
yrittäjäkuljettajan työajasta. Saman lain 22 luvun 192 §:ssä on säädetty mm.
työsuojeluviranomaisten toimivallasta ja 32 luvussa rangaistussäännöksistä työnantajaa kohtaan.
Perustelutekstissä olisi hyvä tuoda esille, kattaako sana tieliikenne esimerkiksi myös tieliikenteen
sosiaalilainsäädännön. Työsuojeluviranomainen korostaa, että EU-oikeudella on voimakas merkitys
esim. ajo- ja lepoaikasäädösten osalta ja toimivaltarajoista tulisi säätää täsmällisesti.
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