EV 62/1996 vp- HE 43/1996 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi
venanmaan itsehallintolain muuttamisesta

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 43/1996 vp laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta. Eduskunta, jolle
perustuslakivaliokunta on antanut asiasta

Ah-

mietintönsä n:o 211996 vp, on valtiopäiväjärjestyksen 67 §:n 2 momentissa säädetyn
käsittelyn jälkeen hyväksynyt seuraavan lain:

Laki
Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyllä
tavalla, ja Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumuksella
muutetaan 16 päivänä elokuuta 1991 annetun Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/91)
18 §:n 14 kohta, 29 §:n 1 momentin 3 ja 6 kohta ja 44 § sekä
lisätään 18 §:ään uusi 2 a kohta seuraavasti:
18 §

29 §

Maakunnan lainsäädäntövalta

Lainsäädäntövallan siirto maakunnalle

Maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa,
jotka koskevat:

Sen lisäksi, mitä 27 §:ssä säädetään, valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvat asiat,
jotka koskevat:

2 a) maakunnan palveluksessa olevien
henkilöiden ja maakuntahallinnon luottamushenkilöiden sekä maakunnassa toimivien
peruskoulujen rehtorien, opettajien ja tuntiopettajien työeläketurvaa;
14) opetusta, oppisopimusta, kulttuuria, urheilua ja nuorisotyötä; arkisto-, kirjasto- ja
museolaitosta 27 §:n 39 kohdassa säädetyin
poikkeuksin;
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3) kuntien palveluksessa olevien henkilöiden ja kunnallishallinnon luottamushenkilöiden työeläketurvaa sekä muiden henkilöiden
työeläketurvaa 18 §:n 2 a kohdassa säädetyin poikkeuksin ja muuta sosiaalivakuutusta;
6) työsopimusta 18 §:n 14 kohdassa oppisopimuksesta säädetyin poikkeuksin ja
yhteistoimintaa yrityksissä.

EV 62/1996 vp 44 §
Talousarvio

Maakuntapäivät vahvistaa maakunnalle talousarvion. Tarkemmat säännökset maakunnan talousarviosta annetaan maakuntalailla.
Maakuntapäivien tulee talousarviota vahvistaessaan pyrkiä siihen, että maakunnan
väestön sosiaaliset edut ovat vähintään yhtä
hyvät kuin väestön sosiaaliset edut valtakunnassa.
Maakuntapäivien oikeudesta säätää veroista ja maakuntahallinnossa perittävien maksujen perusteista säädetään 18 §:n 5 kohdassa.
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta
.
Niitä tammikuun 1 päivän 1993 ja tämän
lain voimaantulopäivän välisenä aikana tehtyjä eläketurvan muutoksia, joita maakuntalain nojalla sovelletaan maakunnan palveluk-

Helsingissä 4 päivänä kesäkuuta 1996

HE 43/1996 vp
sessa oleviin henkilöihin ja muihin maakunnan eläkejärjestelmään kuuluviin henkilöihin, ei sovelleta työsuhteessa maakuntaan olevien henkilöiden vastaavana ajanjaksona ansaitsemiin työeläkkeisiin.
Joka tämän lain voimaan tullessa on tai
on ollut sosiaalipalveluja kunnalle tai
kuntainliitolle tarjoavan yksityisen työnantajan palveluksessa ja joka kuului vanhan Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) nojalla
maakunnan eläkejärjestelmään sekä otettiin
palvelukseen ennen 1 päivää tammikuuta
1994, kuuluu maakunnan eläkejärjestelmään
2 momentissa säädetyllä tavalla.
Joka tämän lain voimaan tullessa on tai on
ollut maakunnan tukeman muun kuin 3 momentissa tarkoitetun yksityisen laitoksen palveluksessa ja joka kuului maakunnan eläkejärjestelmään vanhan Ahvenanmaan itsehallintolain voimassa ollessa annetun maakuntalain nojalla, kuuluu maakunnan eläkejärjestelmään 2 momentissa säädetyllä tavalla.

