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Till Justitieministeriet 
 
 
 
 
 
Ärende  Utlåtande över landskapslag om tillämpning på Åland av rikets hiss-

säkerhetslag, antagen av lagtinget 14.12.2016. 
 
Landskapslagens huvudsakliga innehåll 
 
 Landskapslagen är en s.k. blankettlag, genom vilken rikets hissäker-

hetslag, som vid tidpunkten för antagandet inte ännu hade stadfästs 
(sedermera FFS 1134/2016, nedan rikslagen), med vissa i land-
skapslagen angivna avvikelser görs tillämplig i landskapet. Ändringar 
i rikslagen ska gälla i landskapet från det de träder i kraft i riket. Av-
sikten med rikslagen är att säkerställa överensstämmelse med kra-
ven hos och den fria rörligheten av hissar och säkerhetskomponenter 
till hissar som släpps ut på marknaden. Rikslagen syftar också till att 
säkerställa säkerheten hos hissar i drift. Genom lagen genomförs 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/33/EU om harmonise-
ring av medlemsstaternas lagstiftning om hissar och säkerhetskom-
ponenter till hissar.  

 
Ålandsdelegationens utlåtande 
 
 Ålandsdelegationen konstaterar att lagtinget antog landskapslagen 

som blankettlag 14.12.2016, och således före rikslagen stadfästs av 
republikens president 16.12.2016. Tillämpningen av landskapslagen 
är helt beroende av om och i vilken form rikslagen sätts i kraft i riket. 
På basen av den utformning rikslagen har i regeringspropositionen 
(RP 23/2016 rd.) drar Ålandsdelegationen dessutom slutsatsen att 
landskapslagen till väsentliga delar bl.a. berör rättsområdet standar-
disering, som utgör riksbehörighet enligt 27 § 19 punkten i självsty-
relselagen för Åland. Enligt självstyrelselagens 19 § 3 mom. kan i en 
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landskapslag upptas stadganden av rikslagstiftningsnatur som i sak 
överensstämmer med motsvarande stadganden i rikslag. Eftersom 
någon motsvarande rikslag inte var i kraft vid tidpunkten för antagan-
det av landskapslagen utgör landskapslagen en behörighetsöver-
skridning, och bör i dess helhet förordnas att förfalla. 

 
Närvarande  Ordföranden Lindbäck, ledamöterna Erlandsson, Lampi, Mäenpää 

och Pellonpää. 
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Rainer Åkerblom 
sekreterare 


