1(9)

RUOKAVIRASTO
Llvsmedelsverket • Finnish Food Authority

LAUSUNTOPYYNTO
Ruokaviraston lausunto hallituksen
esityksesta eduskunnalle uudeksi
Ahvenanmaan itsehallintolaiksi
Pvm/Datum/Date

Dnro/Dnr/DNo

5.9.2021

Viite

VN/846/2018

Ruokaviraston lausunto hallituksen esityksesta uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi

Ruokavirasto kiittaa Oikeusministeridta mahdollisuudesta lausua hallituksen esityksesta
eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan itsehallintolaiksi.
Ruokavirasto toteaa aluksi, etta Ahvenanmaan itsehallintolain uudistus on tarpeellinen
erityisesti EU-oikeuden nakokulmasta.
Hallituksen esitys on lahtdkohdiltaan hyva, mutta etenkin perustelujen osalta esitys vaatii
Ruokaviraston nakemyksen mukaan tasmennyksia. Esityksen perusteluissa jaa esimerkiksi
kokonaan mainitsematta, etta Suomen ainoa akkreditoitu maksajavirasto, Ahvenanmaan
maakunta mukaan lukien, on Ruokaviraston maaseutulinja. Maksajavirasto on siirtanyt osan
tehtavistaan hoidettavaksi myos Ahvenanmaan viranomaisille. Maksajaviraston tehtavana on
delegoinnista huolimatta vastata EU:n maataloustukirahastosta (MTR) seka EU:n
maaseuturahastosta (MSR) rahoitettavan EU:n yhteisen maatalouspolitiikan menojen
hallinnoinnista ja valvonnasta, myds Ahvenanmaan maakunnan osalta. Esityksesta puuttuu
maininta maksajaviraston toimivaltuuksista maksajaviraston maksajavirastovaatimusten
noudattamisen osalta.
Maksajaviraston toimivalta tulee suoraan sovellettavasta EU-oikeudesta. Maksajaviraston
aseman tunnustamisella kansallisesti Ahvenanmaan itsehallintolaissa olisi kuitenkin
kaytanndn kannalta suuri merkitys symbolisen merkityksen lisaksi. Todettakoon, etta vaikka
maksajavirastolla on mandaatti toimia maksajavirastosaadosten edellyttamalla tavalla (EUasetus), esimerkiksi valvonta-ja seurantavastuun osalta delegoituja tehtavia hoitavien
tahojen suhteen, on kaytanndssa niin, etta Ahvenanmaan osalta itsehallintolaki nykyisellaan
estaa maksajavirastoa toteuttamasta seuranta-ja valvontavastuutaan vastaavalla tavalla
kuin Manner-Suomessa.
Maksajaviraston on jatkuvasti taytettava hyvaksymisedellytykset voidakseen toimia
akkreditoituna maksajavirastona. Euroopan komissio valvoo jatkuvasti, etta maksajavirasto
tayttaa nama edellytykset. Siten olisikin ensiarvoisen tarkeaa, etta itsehallintolaissa
tunnustettaisiin maksajaviraston toimivalta suorittaa valvontaa myds Ahvenanmaan
maakunnassa maakunnan suorittamien maksajavirastotehtavien osalta.
Mikali katsotaan etta tama ei ole mahdollista, olisi tarkeaa ainakin perusteluissa kuvata
millaista valvontaa ja seurantaa maksajaviraston on mahdollista suorittaa itsehallinnon
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mahdollistamalla tavalla maakunnassa delegoitujen maksajavirastotehtavien osalta. Tama
olisi ensiarvoisen tarkeaa myds siita syysta, etta maksajavirasto voisi komissiolle tassa kohdin
selventaa maakunnan itsehallinnollista asemaa. Nykyisessa tilanteessa on vaikea perustella
komissiolle, miksi akkreditoitu maksajavirasto ei voi suorittaa maakunnassa esimerkiksi
paikan paalla hyvaksymisedellytysten vaatimaa valvontaa delegoitujen
maksajavirastotehtavien osalta. Ratkaisuna on ollut mahdollisuus antaa riippumattoman
tilintarkastusyhteison suorittaa tata maksajaviraston vastuulla olevaa valvontaa. Selkeampaa
olisi kuitenkin, etta toimivalta suorittaa valvontaa olisi suoraan maksajavirastolla.
Yhteisen maatalouspolitiikan nakdkulmasta EU-oikeuden rooli ei ole toissijainen, vaan
ensisijainen - EU:lla on ensisijainen toimivalta maatalouspolitiikassa. Kansallista
liikkumavaraa jaa vahan. Kansalliset lait ja asetukset voivat korkeintaan taydentaa EUtasoista lainsaadantda. Kansallinen maatalouspolitiikka koskee ensisijaisesti tukijarjestelmia
koskevien ehtojen tulkintaa ja kansallista toimeenpanoa EU:n asettamissa rajoissa.
Esityksessa olisi selkeasti tuotava ilmi, etta Ahvenanmaan maakuntapaivat ei voi saataa lakia,
joka on ristiriidassa EU-saadosten kanssa. Tama on huomioitava etenkin puhuttaessa
lainsaadantdvallan jakautuneisuudesta sen poissulkevuuden osalta.
YIeisesti ottaen maksajaviraston nakdkulmasta todettakoon, etta Ahvenanmaan
itsehallintoon liittyvasta saaddskokonaisuudesta saadettaessa on huomioitava yhteiseen
maatalouspolitiikkaan liittyvan EU-lainsaadanndn nykyinen sisalldllinen vaativuus ja
nopeasykiisyys. On varmistuttava, etta Ahvenanmaata koskeva lainsaadantd kykenee
jatkossakin vastaamaan EU:sta tulevan saantelyn ja soveltamisen tarpeisiin, eika ajauduta
tilanteisiin, joista aiheutuisi turhia rahoitusoikaisuriskeja. EU:n yhteisen maatalouspolitiikan
kansallisessa toimeenpanossa tarvitaan rakentavia toimintamalleja valtakunnan ja
Ahvenanmaan kesken, jotta EU:n yhteinen maatalouspolitiikka pystytaan taytantddnpanna
saaddsten edellyttamalla tavalla.
Todetaan lisaksi, etta lainsaadantdvallan jaon/siirtamisen seka hallintotehtavien hoitamista
koskevien kustannusten jakamiseen seka hallintokoneiston jarjestamisen liittyvien asioiden
osalta esitykseen tarvitaan tarkennusta.
Todettakoon lisaksi, etta EU-saaddsprosessiin liittyvaan valmisteluun osallistuminen vaatii
virkakoneistolta nopeatempoisuutta ja on maaraaikoihin sidottua. Tama on hyva huomioida
yieisella tasolla puhuttaessa tiedottamisesta Ahvenanmaata EU-asioiden osalta.
Ruokavirasto lausuu tarkemmin hallituksen esityksesta eduskunnalle uudeksi Ahvenanmaan
itsehallintolaiksi seuraavaa:
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1 luku 6 § Kunnallishallinto
Ehdotetussa Ahvenanmaan itsehallintolain 6 § 1 momentissa saadettavaksi ehdotetaan, etta
Ahvenanmaa jakaantuu kuntiin, joiden hallinnon tulee perustua kunnan asukkaiden
itsehallintoon. Ehdotuksen perusteluissa mainitaan, etta taman ensimmaisen virkkeen tulee
maarata maakuntapaiville mahdollisuus kunnan asukkaille kuuluvan itsehallinnon puitteissa
hyvaksya valtakunnan ratkaisumalleista poikkeavia ratkaisumalleja Ahvenanmaan
paikallishallinnon hallinnollisissa tehtavissa.
Ruokavirasto maksajavirastona nakee tarpeen tarkentaa lain perusteluissa mita
hallinnollisilla tehtavilla tassa kohdin tarkoitetaan.
Maksajaviraston on suoraan sovellettavan EU-oikeuden mukaan laadittava kirjallinen
maksajavirastosopimus niiden elinten (viranomaisten) kanssa, joille on delegoitu
hoidettavaksi maksajaviraston tehtavia. Ahvenanmaan osaita maksajavirastolla on
toistaiseksi voimassa olevat maksajavirastosopimukset Ahvenanmaan maakunnan
hallituksen, Ahvenanmaan valtionviraston seka Ahvenanmaan kuntien (kolme
yhteistoimintaa tekevaa kuntaa) kanssa. Voisi pohtia, olisiko perusteluissa tarpeen tuoda ilmi
Ahvenanmaan kuntien keskinainen yhteistyd maksajavirastotehtavien osaita.
Maksajavirastosopimuksen sisaltd on EU-saaddksissa tarkoin maaritelty muun muassa
toimitettavien dokumenttien seka eriyttamisvaatimusten osaita. Sopimuksen on oltava
sellainen, etta maksajavirasto pystyy noudattamaan hyvaksymisperusteita. Maksajavirastolla
on jatkuva valvonta-ja seurantavastuu delegoituja tehtavia hoitavien tahojen osaita niiden
hoitaessa maksajaviraston tehtavia.
Maksajaviraston nakdkulmasta on taten olennaista varmistua siita, etta Ahvenanmaalla on
kuntien talla hetkella hoitamien maksajavirastotehtavien osaita jatkossakin selkeasti
maariteltavissa oleva sopimuskumppani (kunta/kuntien yhteenliittyma tai jokin muu).
Maksajavirasto pitaa tarkeana, etta esityksen perusteluissa tuodaan ilmi suoraan
sovellettava EU-oikeus, joka omalta osaltaan rajoittaa itsehallinnon puitteissa tehtavia
ratkaisuja myds Ahvenanmaan paikallishallinnon osaita.
Esimerkkina mainittakoon, etta tiettya maksajavirastotehtavaa voi hoitaa vain virkasuhteinen
henkild tai, etta eriyttamisvaatimus vaatii tietyn lukumaaran hoitamaan tiettya tehtavaa
(resurssivaatimus, jonka perusta on suoraan sovellettavassa EU-asetuksessa). Esityksen
perusteluissa olisi syyta nain ollen mainita esimerkiksi, etta maakuntapaivilla on
mahdollisuus kunnan asukkaille kuuluvan itsehallinnon puitteissa seka EU-lainsaaddntd
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huomioiden hyvaksya valtakunnan ratkaisumalleista poikkeavia ratkaisumalleja
Ahvenanmaan paikallishallinnon hallinnollisissa tehtavissa.
5 luku 26 § Lainsaadantdvallan jako
Perusteluissa mainitaan, "ettd Suomen, mukaan lukien Ahvenanmaan, jdsenyys Euroopan
unionissa eisindnsd vaikuta Ahvenanmaan ja valtakunnan vdliseen toimivallanjakoon, mutta
silid on kdytdnndn vaikutuksia. Siltd osin kuin lainsddddntdvalta on maakuntapdivilid,
Ahvenanmaan maakuntapdivdt ja itsehallintoviranomaiset vastaavat unionin oikeuden
tdytdntddnpanosta ja toimeenpanosta Ahvenanmaalla. Kaikilla Euroopan unionin
toimivaltaan kuuluvilla aloilla eduskunnan ja maakuntapdivien lainsddddntdvallan jaolla on
merkitystd siihen, kuinka Ahvenanmaa pddsee osallistumaan EU:n lainsddddntdmenettelyyn
ja miten EU:n lainsddddntd pannaan kansallisesti tdytdntddn."
Ruokavirasto maksajavirastona viittaa tassa kohdin lausunnon aluksi todettuun - Suomen
ainoa akkreditoitu maksajavirasto, Ahvenanmaan maakunta mukaan lukien, on
Ruokaviraston maaseutulinja. Vastuu maksajavirastotehtavien hoidosta on aina
maksajavirastolla, vaikka unionin oikeuden toimeenpanoa suoritetaan myds Ahvenanmaalla.
Maksajaviraston nakemyksen mukaan esityksen perusteluissa olisi syyta tassa kohdin
mainita, etta Suomessa on yksi ainoa akkreditoitu maksajavirasto. Ruokaviraston
maaseutulinja, myds Ahvenanmaan osalta. Tassa kohdin tai toisaalla perusteluissa olisi
tarpeen mainita myds maksajaviraston toimivalta suorittaa valvontaa-ja seurantaa
maksajavirastotehtavien osalta, ml. Ahvenanmaan maakunnan lainsaadantdvaltaan
kuuluvien tehtavien osalta. Kaiken kaikkiaan olisi tarpeen vahvistaa maksajaviraston asema
ja toimivalta, joka tulee suoraan sovellettavasta EU-oikeudesta. Itsehallinnolliset nakdkohdat
eivat voi olla tassa esteena.
5 luku 27 § Lainsaadantd
6) Maakuntapaivien lainsaadantdvalta
Ks. edella mainittu kunnallishallinnon osalta. Suoraan sovellettavat EU-asetukset asettavat
jossain maarin vaatimuksia myds (maakunnan ja valtakunnan) kuntien viranhaltijoiden osalta
esimerkiksi maksajavirastotehtavien hoitamisen osalta.
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5 luku Lainsaadanto
27 § Maakuntapaivien lainsaadantdvalta kohta 23)
28 § Eduskuntapaivien lainsaadantovalta kohta 38) ja 39)
30 § Eduskunnalle kuuluvan lainsaadantdvallan siirtaminen Ahvenanmaalle tavallisessa
lainsaatamisjarjestyksessa 17) ja 18)

Ehdotetut saanndkset ovat lahtokohdiltaan hyvia, mutta saannoksien sisaltamien
asiaryhmien maarittelya/terminologiaa on syyta tarkentaa.
Ehdotetussa kohdassa 27 § kohta 23) maakuntapaivilla olisi lainsaadantovalta asioissa, jotka
koskevat maatalouden ja maaseudun kehittamista niihin liittyvine korvausja
tukijarjestelmineen seka metsataloutta, yhteismetsia, muuntogeenisten kasvien tuotantoa ja
maantieteellisen tiedon infrastruktuuria.
Ensinnakin maakuntapaivien em. lainsaadantdvallan osalta on todettava, etta
maakuntapaiville annettu lainsaadantdvalta ei voi johtaa tilanteeseen, jossa huomataan
jalkikateen saadetyn lainsaadantdajoka on ristiriidassa asiaan liittyvan EU-lainsaadanndn
kanssa. Toisekseen on kuitenkin todettava, etta kaytanndssa kohdassa mainittu
lainsaadantdvalta maatalouden ja maaseudun kehittamisen ja niihin liittyvien korvaus-ja
tukijarjestelmien osalta on siirretty valtakunnalle sopimusasetuksella.
Ehdotetussa kohdassa 28 § kohta 38) Eduskunnan lainsaadantdvalta kasittaisi Ahvenanmaan,
kun kyse on maatalouden suorista tuista ja maataloustuotteiden markkinatoimenpiteista
ottaen huomioon mita 30 §:ssa saadetaan.
Esityksen perusteluista ilmenee, etta kohdassa "maatalouden suorilla tuilla" tarkoitetaan
seka nykyisia Euroopan unionin suoria tukia, etta kansallisia tukia maa-ja puutarhataloudelle
sanamuodolla "maatalouden suorat tuet". Em. selvennys on tarpeen, koska ilman sita
kohdasta jaa epaselvaksi, kuuluko kansallisten tukien osalta lainsaadantdvalta myds
valtakunnalle.
Ruokavirasto toteaa, etta markkinatoimenpiteiden osalta kohta on nyt selvemmin kirjoitettu
kuin nykyinen lainsaadantd.
Todettakoon, etta mehilaishoidon edistamiseen liittyva tukijarjestelma seka tuki hedelmien
ja vihannesten tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille siirtyvat uudella CAP-kaudella
markkinajarjestelyasetuksen (nykyinen 1308/2013) alta CAP-strategia-asetuksen ja CAP-
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suunnitelman alle. Kyseiset tukijarjestelmat pysyvat kuitenkin kansallisessa
markkinajarjestelylaissa (999/2012). Lienee syyta pohtia, tulisiko tama muutos mainita
hallituksen esityksen perusteluissa.
Perusteluissa on seuraava maininta: Markkinatoimenpiteet kdsittavdt jarjestelyt ja
toimenpiteet, jotka sisdityvdt EU:n lakiin maataloustuotteiden markkinajdrjestelystd. Olisi
syyta pohtia tulisiko tassa seivyyden vuoksi mainita seka EU:n markkinajarjestelyasetus etta
kansallinen laki maataloustuotteiden markkinajarjestelysta. Markkinatoimenpiteet-sanaa
kaytetaan itse lakitekstissajoten olisi selkeaa, etta sen maaritelma sisaltaisi selvasti seka
kansallisen lain etta EU:n markkinajarjestelylain.
Perusteluissa on YMP:ta koskevassa kappaleessa seuraava maininta: YMP:n
strategiasuunnitelmat kattavat siis jatkossa sekd maataloustukirahastosta kokonaan
rahoitettavat EU:n suorat tuet, ettd maaseuturahastosta osittain rahoitettavat maaseudun
kehittdmiseen liittyvdt tuki- ja korvausjdrjestelmdt. Ruokavirasto maksajavirastona haluaa
tuoda ilmi, etta strategiasuunnitelma kattaa edella mainituin tavoin myds mehilaishoitoalan
toimenpiteet ja tuen hedelmien ja vihannesten tuottajaorganisaatioiden toimintaohjelmille
eli sektoritoimet.

Hallituksen esityksessa s. 143 on teksti, joka koskee pykalan 28 kohtaa 38 eli "38 kohta.
Maatalouden suorat tuet ja maataloustuotteiden markkinatoimenpiteet ottaen huomioon,
mitd 30 §:ssd sdddetddn." Kohdan terminologiassa olisi hyva huomioida tulevan CAPuudistuksen terminologia eli kohdassa olisi hyva mainita myds ehdollisuus. Tukiin liittyy myds
paljon yieisia vaatimuksia, joista Ahvenanmaa ei voi kaytanndssa poiketa syysta, etta se ei
ole tietojarjestelmissa mahdollista/tulee todella kalliiksi.

Esityksen 30 §:n 17) mukaan maatalouden suorien tukien ja maataloustuotteiden osalta
voidaan eduskunnan lainsaadantdvaltaa siirtaa maakuntapaiville tavallisessa
lainsaatamisjarjestyksessa saadetylla lailla ja maakuntapaivien hyvaksynnalla.
Perusteluista ilmenee, etta "Lakiehdotuksen 28 §:n 1 momentin 38 kohdan mukaan
maatalouden suorien tukien ja maataloustuotteiden markkinatoimenpiteiden ehdotetaan
kuuluvan eduskunnan lainsddddntdvaltaan Ahvenanmaalla. Valtakunnan toimivalta
ehdotetaan muotoiltavaksi uudeileen EU:n yhteisen maatalouspoiitiikan puitteissa.
Maakuntapdivien nykyiseen toimivaltaan yhteisen maatalouspoiitiikan puitteissa on
maakuntalakien lainsddddntdvalvonnan yhteydessd katsottu kuuluvaksi muun muassa
maataiouden ja maaseudun kehittdminen sekd siihen liittyvdt korvaus- ja tukijdrjestelmdt.
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Ruokavirasto maksajavirastona viittaa tassa kohdin edella mainittuun, etta Ahvenanmaan
maakuntapaivat ei voi saataa lakia, joka on ristiriidassa EU-saaddsten kanssa. Ruokavirasto
maksajavirastona painottaa myos, etta EU:lla on yhteinen maatalouspolitiikkajonka
yhtenaisen taytantddnpanon kannalta selkeinta olisi, etta kansallisesti saaddkset olisivat
yhtenevaisia maakunnassa ja valtakunnassa.
Esityksen 28 § kohdan 39) seka 30 § kohdan 18) osalta Ruokavirasto pyytaa taydentamaan
esitysta silta osin, etta kasvintuhoojien osalta tulisi puhua kasvintuhoojien maahantulon ja
leviamisen estamisestajotta huomioidaan koko kasvinterveyslainsaadantd.

7 luku Hallinto
48 § 7) Valtion hallintovaltaa koskevat erityssaannokset
48§14)ja 15) kohdat
Esityksen 48 § 7) kohdan osalta Ruokavirasto pyytaa taydentamaan esitysta silta osin, etta
kasvintuhoojien osalta tulisi puhua kasvintuhoojien maahantulon ja leviamisen estamisesta,
jotta huomioidaan koko kasvinterveyslainsaadantd.
Esityksen 48 § 14) ja 15) kohtien osalta, seka yieisesti arkistointiin liittyvien asioiden osalta
Ruokavirasto toteaa, etta hallituksen esitys lahtee siita oletuksesta, etta
tiedot/arkistoaineistot sailytetaan paperimuodossa. Ruokavirastolla on kaytdssaan
sahkdinen arkisto myds maksajavirastotehtavien hoitamisen osalta.
Tietojen siirtaminen maakunnan ulkopuolelle on paperimaailmassa hyvin heippo rajata.
Sahkdisessa toimintaymparistdssa tilanne on toinen, arkistonmuodostussuunnitelma
(tiedonohjaussuunnitelma) on laadittava yieisesti kaikkia jarjestelman kayttajia koskevaksi.
Kun Ahvenanmaan viranomaiset kasittelevat tietoa valtakunnallisessa tietojarjestelmassa,
eivat tiedot pysy vain Ahvenanmaalla. Pysyvasti sailytettavien tietojen osalta tama aiheuttaa
erityisesti pohdintaa, tulisiko tiedot sailyttaa vain sahkdisesti vai tulostaa Ahvenanmaata
koskevat maakunnan omaan arkistoon.
Manner-Suomen julkista hallintoa koskevat tiedonhallintalain (906/2019)
sahkdistamisvaatimukset, erityisesti 19 § ja 25-27 §, mika aiheuttaa ristiriidan maakunnan
osalta.
Esityksessa tulisi maaritella selkeasti, voidaanko Ahvenanmaan viranomaisten laatimat ja
vastaanottamat asiakirjat sailyttaa (arkistoida) sahkdisesti valtakunnallisissa
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tietojarjestelmissa, ottaako Ahvenanmaan maakunnan arkisto tiedot vastaan sahkdisesti vai
siirretaankd tiedot Kansallisarkistoon ja tuleeko Ahvenanmaalla tulostaa sailytettavat ja
arkistoitavat tiedot maakunnan omaa arkistointitarvetta varten.
12 luku Virkakieli ja kielelliset oikeudet
87 § Virkakieli
87 §:n 1 momentti toteaa, etta mm. valtion virastojen ja Ahvenanmaan hallituksen seka sen
alaisten viranomaisten seka Ahvenanmaalla toimivien valtion viranomaisten seka
Ahvenanmaan kuntien valisissa yhteyksissa virkakieli on ruotsi.
Perusteluissa mainitaan, etta "Saannbs on ymmarrettava niin, etta kirjelmatja muut valtion
viranomaisten ja ahvenanmaalaisten viranomaisten tai Ahvenanmaan kuntien valiset
asiapaperit on laadittava ruotsiksi. Sama koskee kirjoitusten Ja muiden asiakirjojen vaihtoa
yhtddltd mainittujen viranomaisten ja Ahvenanmaa-asioiden valtuuskunnan seka toisaalta
kaikkien Ahvenanmaaiia toimivien viranomaisten ja valtioneuvoston, keskushaiiinnon
viranomaisten, ylioikeuksien ja muiden sellaisten valtion viranomaisten vdlilld,joiden
toimialueeseen Ahvenanmaa kuuiuu.
Ruokavirasto pyytaa tasmentamaan perusteluissa mita asiapapereilla tassa yhteydessa
tarkoitetaan.
Esimerkkina mainittakoon Ruokaviraston jarjestamat koulutustilaisuudet. Toisinaan on
syntynyt epatietoisuutta siita, etta tuleeko nama tilaisuudet pitaa taysin kaksikielisina.
YIeensa on paadytty ratkaisuun, etta koulutusmateriaali kaannetaan kokonaisuudessaan
ruotsin kielelle, mutta itse koulutus kysymyksenesittamisineen on pidetty vain suomen
kielella. Ohessa on pyritty toki pitamaan myds erikseen ruotsin kielella tilaisuus, jossa on
voinut esittaa kysymyksia ruotsiksi ja saada vastauksen ruotsiksi. Mikali lainkohtaa tulkitaan
niin, etta asiapapereilla tarkoitetaan tassa yhteydessa sanamuotonsa mukaan vain kirjallista
materiaalia, koulutusmateriaalin kaantaminen riittaa tayttamaan lain vaatimukset.
Jatkoa ajatellen (etenkin resurssit huomioiden) olisi syyta perusteluissa tasmentaa/ottaa
kantaa virkakielen kayttda myos suullisen koulutuksen jarjestamisen osalta.

Luku 14 Voimaantulo Ja siirtymasaanndkset
109 § Lainsaadantdvallan Jaon muutosten Johdosta sovellettava lainsaadantd
Esityksen 109 § koskee Lainsaadantdvallan jaon muutosten johdosta sovellettavaa
lainsaadantda.
"Jos eduskunnan iainsddddntdvaitaan on tdlld laiila siirtynyt oikeudenala, joka on
aikaisemmin sddnnelty maakuntalailla, tai jos maakuntapdivien toimivaltaan on tdlld laiila
siirretty ala, joka on aikaisemmin sddnnelty valtakunnan lainsddddnndlld, tdllaista
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oikeudenalaa koskevaa ennen tdman lain voimaantuloa sdddettyd maakuntalakia tai
valtakunnan lainsddddntdd sovelletaan Ahvenanmaalla, kunnes se on kumottu.
Maakuntalaki kumotaan tasavallan presidentin asetuksella ja valtakunnan lainsddddntd
maakuntapdivdiailla. Sama koskee lainsddddntdvallan jaon muutoksia vanhan lain tullessa
voimaan, jos vanhassa laissa tarkoitettua uutta toimivaltaa el ole otettu kdyttddn ennen
//
tdman lain voimaantuloa.
Avoimeksi jaa tassa kohdin, etta mikali oikeudenala siirtyy Ahvenanmaalle esimerkiksi 30 §:n
nojalla, onko tarkoitus kumota valtakunnan lainsaadantd, vaikka se olisi tarpeen viela
valtakunnan lainsaadanndksi? Kohtaan pyydetaan tarkennusta talta osin.
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