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ASjälvstyrelsens grunder iii

Inledning

Den tolfte lagsamlingen
Den föreliggande upplagan av Ålands lagsamling är 
den tolfte i ordningen. I Ålands författningssamling 
publicerad lagstiftning är beaktad t.o.m. ÅFS 2012/12.

Lagsamlingens disposition
Lagsamlingen är beträffande systematiken en fortsätt-
ning av 2008 års upplaga. Sedan den förra lagsam-
lingen gavs ut har ett stort antal författningar tillkom-
mit och många författningar har upphört att gälla. 
Nytillkomna författningar har placerats där de logiskt 
ansetts höra hemma och en omnumrering har därför 
gjorts. Några författningar har även flyttats till ett an-
nat avsnitt.

Hänvisningar till andra författningar
Flera hänvisningar i författningar till relaterade för-
fattningar har förts in i lagsamlingen. De finstilta tex-
terna är huvudsakligen hänvisningar till landskapsför-
fattningar och till riksförfattningar i Finlands Lag I 
eller II, vilka har antagits genom blankettlagstiftning.

När det gäller författningar som utgivits från och 
med år 1996 finns i lagsamlingen från år 2000 under 
författningsrubrikerna hänvisningar till förarbeten 
i form av lagframställningar och utskottsbetänkan-
den. Detsamma gäller i fråga om författningar ge-
nom vilka råds- och kommissionsdirektiv införlivats 
med den åländska lagstiftningen. Hänvisningar finns 
även till råds- och kommissionsförordningar. Av ut-
rymmesskäl har dessa hänvisningar inte tagits med i 
lagsamlingen. Sedan 2008 finns alla hänvisningar till 
förarbeten till gällande författningar med, även när 
det gäller författningar som utgivits före år 1996. Re-
ferenserna har uppdaterats och publiceras liksom år 
2004 och 2008 istället på landskapsregeringens hem-
sida, www.regeringen.ax

Lagsamling både för tryck och internet
I samband med utgivningen av lagsamlingen 2012 i 
bokform publiceras även en PDF-version via land-
skapsregeringens hemsida. Denna PDF-version ska 
ses som ett komplement till den tryckta lagsamlingen 
men motsvarar inte en e-lagsamling.

För att effektivisera och möjliggöra en parallell 
publicering både i pappers- och elektronisk form har 
omformatering av allt nytt författningsmaterial gjorts 
i enlighet med de format till lagsamlingen som togs 
fram av Pedago Interaktiv Ab år 2004. Lagsamlingen 

har tryckts av Waasa Graphics Oy och ombrytningen 
har gjorts av April Kommunikation Ab.

Förteckningar och register
Förteckningen över internationella fördrag har kom-
pletterats med fördrag som bifallits sedan 2008 års 
lagsamling utkom. Rättsfallsmaterialet har komplet-
terats med nytillkomna avgöranden av högsta domsto-
len och högsta förvaltningsdomstolen. Det alfabetiska 
sakregistret är även det kompletterat. För att underlät-
ta sökandet i lagsamlingen finns förutom innehållsför-
teckningen och sakregistret ett kronologiskt register.

Användare som hittar fel i lagboken ombeds kon-
takta utgivaren per e-post på lagboken@regeringen.ax

Fullständig och korrekt kunskap om författningar 
som utgivits i ÅFS kan endast fås genom att ta del av 
ÅFS i pappersform.

Miljö
Lagsamlingen är tryckt på papper med PEFC- och 
FSC-certifikat, där pappersfibrerna kan spåras till 
ett hållbart skogsbruk. Tryckningen har skett hos ett 
Svanen-certifierat tryckeri.

Tack till alla som medverkat
Jag vill tacka alla dem som på olika sätt bistått mig 
vid utgivningen. Gruppen för planering av lagsam-
lingen har bestått av Lars Karlsson, Pia Grüssner, 
Hans Selander, Diana Lönngren, Olle Ekström, Pat-
rik Lönngren, Mathias Lundqvist och Anna Rita-
mäki-Sjöstrand på lagberedningen. Jag vill speciellt 
tacka lagberedningschef Lars Karlsson för att han 
delat med sig av sin yrkeskunskap och lagberedning-
ens byråsekreterare Pia Grüssner för att hon hjälpt till 
med att kontrollera redigeringen och med korrektur-
läsningen. Jag vill även särskilt tacka Outi Bergman 
på April Kommunikation Ab för arbetet med ombryt-
ningen av lagsamlingen och IT-chef Ronny Lund-
ström på finansavdelningen för att han delat med sig 
av sakkunskap inom IT-området. Jag vill tacka alla 
som delat med sig av värdefulla synpunkter till lag-
samlingen.

Mariehamn i maj månad år 2012

Caroline Karlsson
Redaktör

Förord till Ålands lagsamling 2012
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Lagsamlingens innehåll
Denna lagsamling innehåller de flesta gällande land-
skapslagarna och landskapsförordningarna samt en del 
viktigare beslut från landskapsregeringen som är mer 
permanenta. Därtill finns gällande överenskommelse-
förordningar med. Riksförfattningar, som genom land-
skapslag eller landskapsförordning gäller i landskapet, 
finns av utrymmesskäl inte med i lagsamlingen.

Beträffande dessa anges oftast det signum som an-
vänds i Finlands Lag I och II. Några få landskapsla-
gar eller -förordningar har utelämnats för att de saknar 
betydelse eller för att de delvis strider mot senare till-
kommen lagstiftning och ännu inte förnyats. Författ-
ningar som utelämnats har beaktats i sakregistret och i 
finstilt text under relevanta författningstexter.

Indelning och beteckningar
Författningarna är grupperade i avsnitt (från A till O), 
som sedan tidigare har tagits fram med utgångspunkt 
från behörighetsområden i 18 § självstyrelselagen.

Varje författning har en beteckning som består av 
avsnittets bokstavsbeteckning och en siffra för ord-
ningsföljden inom avsnittet. Beteckningarna återfinns 
i innehållsförteckningen, det alfabetiska sakregistret 
och det kronologiska registret, så att författningen lätt 
ska kunna hittas.

Författningsrubriker och hänvisningar
I författningsrubriken anges författningens fullstän-
diga namn med utfärdandeårtalet och numret i Ålands 
författningssamling inom parentes efter författnings-
typen, t.ex. ”Självstyrelselag (1991:71) för Åland”. 
Samma angivelsesätt finns i löpande text för att angi-
velserna ska vara konsekventa. Helt nya författningar 
(ursprungsförfattningar) skrivs med kolon mellan 
årtal och nummer, t.ex. (1991:71) och ändringar i 
gällande författningar skrivs med snedstreck mellan 
årtal och nummer, t.ex. (2004/11). Parentes används 
konsekvent vid referens till ÅFS eller författning. 
Ändringar i författningsnummer har inte gjorts med 
referenser till riksförfattningar. För Finlands författ-
ningssamlings fördragsserie eller i EU:s direktiv och 
förordningar, bilaterala avtal, konventioner m m. gäller 
även vedertagen referens.

Författningarnas ingress har utelämnats. Detsamma 
gäller ikraftträdelsebestämmelser utan paragrafnum-
mer, som inte är av särskilt intresse.

Författningsändringar och hänvisningar
Författningsändringar markeras i texten på följande 
sätt:

När en hel paragraf har ändrats eller fogats till för-
fattningen, anges detta genom att årtal och nummer i 
författningsserien anges inom parentes efter paragraf-
tecknet.

Hel paragraf har ändrats eller fogats
                  I
16 §. (2004/11) Landskapsregeringen

Landskapsregeringen utses på det sätt som före-
skrivs i landskapslag.

När en ändring eller ett tillägg endast gäller ett visst 
moment, anges detta med motsvarande parentes ome-
delbart efter momentet.

Över förslag till överenskommelseförordningar 
skall  utlåtande  av  Ålandsdelegationen begäras. 
Överenskommelseförordningar utfärdas av repu-
blikens president. (1995/6)

                                                    I
                                        Momentändring

Gällande ändringar av punkter så kommer parente-
sen genast efter ifrågavarande punkter.

Punktändring vid 18 § 1)

18 §. Landskapets lagstiftningsbehörighet
Landskapet har lagstiftningsbehörighet i fråga 

om
1) (2004/11) lagtingets organisation och uppgif ter

samt val av lagtingets ledamöter; landskapsreger-
ingen och under denna lydande myndigheter och 
inrättningar,

Vid rubrikändring finns uppgifterna omedelbart ef-
ter rubriken.

2a kap. Leverans av el (1999/43)
                                                             I
                                                    Rubrikändring

Klammer kring en benämning eller en hänvisning 
i författningstexten visar att textavsnittet blivit för-
åldrat men ännu finns kvar i äldre författningar. Hän-
visningen kan vara till en författning som är upphävd 
eller inte tillämpas och namn på myndigheter och lik-
nande kan ha ändrats eller inte existera längre. I några 
fall anges en förklaring under paragrafen.

Råd för användningen av lagsamlingen

Beteckning      Författningstyp     Utfärdandeår o. -nummer
    I                              I                                  I

A 1 Självstyrelselag (1991:71) för Åland
 (FFS 1144/1991) (FFS 1556/1994) (FFS 520/1996) 

(FFS 75/2000) (FFS 68/2004) (FFS 847/2009)  
(FFS 1176/2009) (FFS 1115/2011)

1 kap. Allmänna stadganden

1 §. Självstyrelse för Åland
Landskapet Åland tillkommer självstyrelse en-

ligt vad som stadgas i denna lag.
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Föråldrad benämning/hänvisning
                            I
1 §.  Vid [landstingets]  kansli finns en sekreterar-
tjänst och en kanslisttjänst samt i övrigt de tjänster 
och [befattningar] som anges i [landstingets] ar-
betsordning. Såvida arbetsordningen det medger 
kan vid kansliet anställas även personal i arbetsav-
talsförhållande.

Finstilta texter efter lagrum innehåller anmärk-
ningar, författningshänvisningar och rättsfallshänvis-
ningar som är relevanta för textavsnittet.

14 §. Landskapsförordning
[Landskapsstyrelsen] kan i landskapsförordning 

utfärda kompletterande bestämmelser om ansökan 
och beviljande av jordförvärvstillstånd.

Se A 4, Landskapsförordning (2003:70) om jordförvärvs-
tillstånd.

              I
Anmärkning med hänvisningar, m.m.
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AO = Arbetsordning för Ålands lagting

B = Beslut (används i sammansättningar: ÅLRB = Ålands landskapsregerings beslut)

F = Förordning

FFS = Finlands författningssamling

FL I = Finlands Lag 2011, del I

FL II = Finlands Lag 2011, del II

HD = Högsta domstolen

HFD = Högsta förvaltningsdomstolen

L = Lag (i sammansättningar även landskapslag)

LF = Landskapsförordning

LL = Landskapslag

LM = Lagmotion

LO = Lagtingsordning för landskapet Åland

PBF = Plan- och byggförordning för landskapet Åland

PBL = Plan- och bygglag för landskapet Åland

RB = Rättegångsbalk

RPF = Republikens presidents förordning. Sedan 1.3.2000 kan förordningar utfärdas av  
  republikens president, statsrådet och de olika ministerierna. Finlands grundlag 80 §,  
  Sta 101.

SF = Skatteförfattningarna 2011

SjL = Självstyrelselag för Åland

SL	 =	 Strafflag	(SL	16:8	=	strafflagens	16	kap.	8	§)

SR = Statsrådet

ÅFS = Ålands författningssamling

ÅL = Ålands lagsamling

När landskapslagar och landskapsförordningar nämns i kommentarer eller i det alfabetiska sakregistret är deras 
rubrik i många fall förkortad, exempelvis genom utelämnande av ”i landskapet Åland”.

Förkortningar
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