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LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 
till Landstinget med förslag till land
skapslag om Ålands självstyrelsedag. 

I en motion till landstinget den 8 november 1971, mot. nr 2/1971-
72, väcktes förslaget att 1 § landskapslagen den 30 mars 1955 om 
Ålands flaggas dag (6/55) skulle få följande lydelse: "Den 9 juni 
som firas till åminnelse av självstyrelsens tillkomst (självstyrel
sed.agen) skall högtidlighållas såsom Ålands flaggas dag. 11 

Efter att ha framhållit det angelägna i att fira den 9 juni 
som landskapets självstyrelsedag motiverade motionärerna förslaget 
till lagändringen med att "Enligt nu gällande bestämmelser skall 
den sista söndagen i april firas som Ålands flaggas dag. Medan bi
behållandet av Ålands flaggas dag är en självklar sak 9 synes den 
allmänna uppfattningen numera vara den att flaggans dag lämpligen 
kunde firas samtidigt med självstyrelsedagen den 9 juni, varigenom 
en bättre koncentration och större tyngd över självstyrelsehögti
derna kunde ernås. Även detta motiverar ett officiellt stadfästande 
av självstyrelsedagen på det sätt vi föreslagit. Detta allra helst 
en allmän flaggning på ett naturligt sätt anknyter till självsty
relsedagens firande". 

Förutom en ändrad lydelse av första paragraf en i flagglagen före
slogs i motionen även "att Landstinget hos landskapsstyrelsen hem
ställer att denna till Landstinget i brådskande ordning måtte inkom
ma med förslag till landskapsJag om firande av en självstyrelsedag 11 • 

Lagutskottet omfattade helt motionärernas förslag. Utskottet an
förde~ 11Före antagandet av landskapslagen om Ålands flaggas dag i 

slutet av år 1954 diskuterades grundligt frågan om vilken dag som 
skulle firas på detta sätt inom landskapet. Att sista söndagen i 

april månad kom att bliva landstingets beslut var enligt utskottets 
mening icke lyckat. Huvudmotiven var då Btt dagen borde infalla 
under skolornas arbetstid. Då dagen icke infaller på bestämt datum 
varje år och icke heller har någon förankring i självstyrelsens 
tillblivelsehistoria, har landskapets inbyggare icke den känsla 
för dagens helgd som önskvärt vore. De arrangemang som under de 
gångna åren vidtagits för att högtidlighålla dagen,har rönt ett 
Vikande intresse. Utskottet anser därför att det vore lämpligare 
att fira en landskapets självstyrelsedag den 9 juni, vilket datum 
med skäl kan betraktas som självstyrelsens födelsedag." 
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I stora utskottet fann lagmotioneµ däremot inget gehör. Utskot
tet an_:f()rde: "Helt allmänt bör man kunna fordra oerhört starka 
motiv för att flytta Å~ands flaggas dag frän den hitt1lls lagfästa 
sista söndagen i april, en dag som redan vunnit 4ävd i å1ännin~ar~ 

nas uppslutning kring sin nationella symbol". Utskottet framhöll 
vidare att det inte på något sätt utretts att den allmänna uppfatt
ningen, till vilken hänvisades i motionen, skulle stöda ett sammnn
fBrande av självstyrelsedagen och Ålands flaggas dag till den 9 
.jun~. Utskottet föreslog däJ::'för lagmotionens förkastande, men om
fattac1e motionens hemställ.ningskie:w, och ;föreslog "att Landstinget 
måtte hemställa nos landskaps~tyrelsen om förslag til.1. landskapslag 

firande av Ålands självsizy"relsedag 11 • 

Landstinget omfattade stora utskottets förslag, 
Liksom landstinget finner även landskapsstyrelsen att den 9 

juni bör högtidlighållas som land.skapets självstyrelsedag till 
åminnelse av landstingets första plenum den 9 juni 1922. 
Avsikten med att fira en självstyrelsedag är att sa~la ålänningar-
nas tankar kring värdet av självstyrelsen. För att 
dagen skall få en fast förankring i folkmedvetandet bör den avvika 
från andra dagar och högtidlighållas på ett sä,rskilt sätt. I lag
utskottets betänkande anfördes härom: "Vid beredningen av nödig 
lagänc1ring i detta avseende förutsätter .. utskott~t. att landskaps
styreisen överväger, huruvida d~t inorc ramen för lanaskapetslag
stiftningsbehörighet fin:r.i.s.:fö:r'\l,.t~ättni.ngar tör.sådana iagstiftnings
åtgärder9 att det vore möjligt att på ett särskilt sätt högtidlig
hålla självstyrelsedagen. Bestämmelser i den utsträckning 9 som är 
gällande för självständighetsdagen, torde icke i alla avseenden 
vara möjliga 9 men landskapet har onekl.igen möjlighet att införa 
vissa likartade bestämmelser för självstyrelsedagens firande i 

landskapet 11 • 

I lagförslaget har landskapsstyrelsen följt lagutskottets 
«lation~ Sjäivständighetsdagen är. jl.1 en alimän frid.ag. ·Enilgt 11 § 

2 rcom. 9 punkten jämförd. reed · 13. § 1 morc. 6 punkten·· självstyrelsela
gen fall~~ d~t-do~k icik~ iri6rn.1arid~k~~ets l~gstiftningebehörighet -

att förordna ~tt ~:i;>betena allmänt· ska11-instäl];.as :på självstyrelse
dagen. :Däremot kan landstinget naturligtvis lagstifta om att land

skapets tjänstemän och Volf~~stagare skall vara lediga under själv
styrelsedagen. :Oetsamrnajgällo; för kommunernas tjänstemän och ar
betstagare. :Detta följer av 13 § 1 mom. 3 punkten självstyrelse
lagen. Landskapsstyrelsen föreslår därför att nämnda tjänsl:Bmän och 
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ar:Petstagare skall vara lediga under sjäJ.vstyrelsedagen sawt att 
ät dem för denna dag skall betalas lön en~igt samma grunder som 

gäller för sj~~v~~ändighetsdagen. För arbete på självstyrelsedage~ 
skall utgå förhöjd lön på sam~a sätt soi:r2 .. .f8r arbete på söndag. 

Enligt 13 § 1 mom. 6 punkten självstyreiselagen tillkommer land
skapet lagstiftningsbehörighet vad gäller bl.a, "tiden för öppenhål
lande av h~ndels- och andra rörelser samt affärskontor''· Av själv-. ·- ' . 
styrelsedagens karaktär följer att butiker och andra dylika rörel-
ser bör vara stängda den dagen. Minut~~ndelns affärstid regleras i 
1andskapslagen den 16 april 1970 om minuthandelns affärstid (10/70). 

,., "' . . . . -

.:Landskapsstyrelsen föreslår nu i lagförs1agets·4· § med avvikelse 
från vad i nämnda landskapslag är'staagat 9 att yrkesmåssig minut
handel icke får bedrivas under självstyrelseå.agen .. Ftsrbudet skulle 
dock icke gälla t.ex. apotek 9 kiosk- och därmed jämförlig handel 
samt marknads- och torghandel. Köpmannaföreningen och Handelslags
distriktet har hörts och ställer sig positiva till förslaget. Land-

' - ' . . ·--

skapsstyrelsen föreslår även att övriga handelsrörelser och rörel-
ser 9 som betjänar allmänheten 9 skall vara stängda under självstyrelse
dagen. 

I lagförslaget ingår slutligen ett stadgande som påbjuder flagg
ning under självstyrelsedagen. 

:Med hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till 
antagande 

L a n d s k a p s 1 a g 

om Ålands självstyrelsedag. 

I enlighet med Landstingets beslut stadgas: 
1 §. 

Till åminnelse av Ålands landstings första sammanträde skall.den 
nionde juni högtidlighållas såsom Ålands sjäi.~~ty~ei~~d~g~ 

. - . ·- -· ~·· ".. ·- ·-·- -· ~· ~ . - ·- -

Självstyrelsedagen omfattar det dygn som b()rjar klockan tjugu..., 
fyra natte~ till. sagda dag~ 

2 §. 
Infaller självstyrelsedagen på vardag 9 skall arbetena i landskapets; 

!·t 
och kommunernas ämbetsverk 9 skolor och andra inrättningar samt på 
landskapsstyrelsen och kommunerna underlydande arbetsplatser instäl-
las på samma sätt som på söndag. 

11 
i' 
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Oavsett arbetenas inställande skall åt i 1 mom. avsedda arbets
tagare för självstyrelsedagen, om den annars hade varit arbetsdag 9 

erläggas lön enligt samma grunder som gäller för sj ä lvständig-

hetsdagen. 
Vid tillämpning av 45 § 1 mom. landskapslagen den 10 ma j 1973 

oro landskapet Ålands centrala ämbetsverk (25/73) skall självstyrel
sedagen r äknas som arbetsdag. 

3 §. 
Tjänsteman eller arbetstagare i landskapets eller kommuns 

tj änst, som utför arbete under sj ä lvstyrelsedagen, är berättigad. 
till förhöjd lön sås om för arbete på söndag. 

4 §. 
Med avvikelse från vad i landskapslagen den 16 april 1970 om 

minuthandelns affärstid (10/70) är stadgat 9 får yrkesmässig minut
handel icke bedrivas under självstyrelsedagen. Likaså ska:J_l övriga 

. . 

handels- och andra rörelser, som .b.etjänar. gJ,.lr.cänheten.1 fllamt G1ff?r2 

koRteif . yara st~:rigd:? undE);t;> §jäl vstyf!3lf:Jedagen, 

Yad i 1 m O~ · ~ är stad~at gä1i~r ~9te t ~ § _ ~andskapslagen om mi
~~t~andelns affärstid stadga~e röre~ser • . ' - . -- - ' .. ,. .. ·-- '' . ,... ; 

5 §. 
. . . 

1Jnder sji;i.:Lvstyrelsedageri. :::~a~l på byggnad, som inrymmer landskapet .. 
ämbetsverk, skolor och and~s ~p.~ättn1~gar samt ~Qmm~nala äm~~ts~ 
verk 9 skolor och andra inrättningar eller på dominerande plats in
vid sådan byggnad , hissas landskapet Ålands flagga . 

Ligger landskapet tillhörigt eller i landskapet hemmahörande 
fa rtyg under självstyrelsedagen vid kaj eller för ankar och är det r;/,å., 

utrusta t för trafik, skall på f artyget anordnas högtidsf laggning 
enligt internat ionellt bruk. 

6 §. 
Den som bryter mot stadgandet i 4 § straffes med böter. 

7 §. 
Denna lag träder i kraft den 1 juni 1974. 
Mariehanm , den 23 noveuber 1973. 
På landskapsstyrelsens vägnar~ 

'1i.A. i' T R A Il ~~ 
Lngb er c dn in g s sekre t e rarte ~'a- ers son 


