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Ålands 1 a n d s k a p s s t y r e 1 

s e s framställning till Ålands landsting med 

förslag till landskapslag angående användnin-

gen av landskapet Ålands f~agga. 

Republikens President har vid föredragning den 31 mars 1954 för-

ordnat, att den av Landstinget den 8 december 1953 antagna lands~ap~ 

lagen angående användningen av landskapet Ålands flagga skall för-

falla. Grunden till Presidentens beslut framgår av Presidentens br 

i ärendet ·till landskapsstyrelsen, som här citeras: 

"Till Ålands landskapsstyrelse. 

Ålands landsting har genom beslut av den 8 december 1953 antagit 

en landskapslag angåe~de användningen av landskapet Ålands flagga. 

Vid denna dag i StatsFådet skedd föredragning av ärendet har Jag, 

efter det Jag infordrat Högsta domstolens utlåtande i ärendet och 

även Ålandsdelegationen . a.ygivit sitt,utlåtande, funnit att landstin-

gets i landskapslagens 2 § ingående definition av vad med orden 

"offentliga tillfällen" i sjäi-vstyrelselagens mening bör förstås, 

är för snäv och ej mmtsvarar den tolkning, som redan före självsty-

relselagens s.'.!1iftande i vår, lagstiftning förståtts med offentliga 

tillfällen. Då i lands~ingsbeslutets 3 § 2 mom. vidare stadgats om 



landskapsflaggans användning även på statens allmänna byggnader , m 

dan 1 § förordningen den 27 april 1934 angående officiell använd 

ning av Finlands flagga samt offentlig flaggning med flaggor av an 

nat -slag, sådant detta stadgande lyder i förordningarna den 2 juni 

1942 och den 29 januari 1954, måste anses förutsätta, att på bygg-

nad, som inrymmer statens ämbet sverk eller inrättning, endast r ike 

flagga får hissas, har Jag funnit, att landstinget i des sa punkter 

överskridit sin lagstiftningsbehörighet, varför J~g med avseende å 

lagen beslutat utöva den Mig enligt 14 § 2 mom. s jälvstyrelselagen 

för Åland av ,den 28 december 1951 tillkommande rätten att föror dna 

att lagen skall förfalla; vilket Landskapsstyrelsen härmed till 

kännedom meddelas. 

Helsingfors den 31 mars 1954. 

Republikens President 

J.K. Paasikivi . 
"' 

Justitieminister Reine Kuuskoski o" 

1 landst;ngsma··n fo .. r särskilda ledamöter i land-Enär ett flerta ..... 

1 f mhål l 1·t att landskansstyrelsen borde till Land skapsstyre sen ra , ~ 

den 10.4.1954 till förnyad behandling ingiva tingets sammanträde 

sin framställning m 4/1953 med fo··rslag till l~ndskapslag angående, 
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användningen av landskapet Ålands flagga, har landskapsstyrelsen 

vid föredragning den 

tingsmäns önskemål. 

8.4.1954 beslutat tillmötesgå förenämnda landsl 

Här nedan ingår förslag till landskap lag i 

ämnet. Landskapssty,relsen hänvisar till motiveringen i framställ-

ningen ~ ~/1953 och sär~kilt till Högsta Domstolens i framställnin-

gen intagna utlåtande. 

Landskapsstyrelsen förelägger härmed vörasammast Landstinget til 

antagande nedanstående : 

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

angående användningen av landskapet Ålands flagga. 

I enlighet med Ålands landstings beslut stadgasa 

1 §. 

Landskapet Ålands flagga må hissas på för allmänheten synlig 

plats samt begagna s i procession och vid högtidligt tillfälle inom-

hus. 

2 §. 

Om användningen av riksfl~ggan på stat ens och landskapets offent 

liga byggnader och vid offentliga tillfällen samt s åsom s jöfarts-

ochmndelsflagga är gällande,· vad därom i rikslagstiftningen stad-

gas. 
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3 §. 

Flaggning begynner under tiden -mellan den 15 mars och den 1 okt 

ber klockan 8 och under annan årstid klockan 9 samir avslutas vid 

solnedgången, dock senast klockan 21. 

Landskapsstyrelsen. kan genom laRdskapsförordning utfärda närma. 

re bestämmelser rörande tillämpningen av denna landskapslag. 

Mariehamn den 8 april 1954. 

På landskapsstyrelsens vägnars 

Lantråd 

. :' 

LAGUTSKOTTETS betänkande 1~ 16/1954 med an-
l edni ng av landska~sstyrelsens framställning 
till Ålands landsting med förslag till land
slcapslag angående användn.inc;en av landskapet 

Ålands flagga. 

I sitt betänkande N~ 13/1954 har lagutskot t et givit uttryck åt sin 

uppfattning, att det icke är lyckligt att lagstifta om användningen 

av landskapsflaggan, innan en särf örordning om riksflaggans användning 

i landskapet fåtts till stånd i den ordning §§ 12 och 16 i självstyrel

selagen förutsätter, samt föreslagit åtgärder i nämnda syfte. I kon-
sekvene med denna uppfattning och enbart på sakliga skäl syntes be
handlingen av förenämnda framställning, varöver l agutskottets utlåtande 
inbegärts, böra bero i avvaktän på resultatet .av den av utskottet rew 

kommenderade åtgärden. 
Emellertid beslöt landstinget vid plenum denna dag klockan 18.00, 

utan att ingå i saklig prövning av utskottets betänlcande ~ J4/1954 
oeh däri gjorda förslag; att anmoda utskottet att till landstinget in
komma med betänkande övar framställningen. Tillika beslöt landstinget~ 
att betänkand.et skall avgivas senast följande das ; varjämte utskottets 
betänkande ffl 14/1954 bordlades i avvaktan på det a~befallda betänkan

det. 
Landstinget är givetvis oförhindrat att anmoda utskott att avgiva 

betänkande i ärende, som hänskjutits till dess beredning, men enligt 
lagg~sk:ottets uppfattning kan landstinget icke åberopa stöd i lag för 
beslut; genom vilket utskott f örelti.gges vi-s·s tid att avgiva betänkande. 

Emellertid är utskottet berett att genast giva sitt betänkande, ty 
fram.ställningen behandlades ingående i utskottet i samband med vics
talmannen Herma~ Mattssons i betänkandet~ 14/1954 nämnda hemställnings- 1 

motion. Därvid enades utskottet om, att lagförslaget icke kunde god
kännas i den avfattning, som landskapsstyrelsens förslag innehåller, 
då förslaget är av exakt sanuna lydelse som den av landstinget den 22 

mars 1952 antagna landskapslagent mot vilken Republikens !resident 
utövat sin vetorätt. Utskottet .fann icke heller någon möjlighet att 
föreslå sådana ändringar och tillägg till förslaget. att landskaps;;.--.:.. 
flaggan kunde få det livsrum den enligt självstyrelselagens anda och 
mening bör erhålla. Sina motiv har utskottet utförligt framhållit i 

sitt betänkande m 14/~954. 
Vid förnyad "behandling av ärendet har utskot·l:iet vidbli.vit sin upp.. 

fattning, och då utskottet ans er sig böra räkna med realiteter och 
icke hängiva sig åt optimistiska kalkyler ifråga om ändring av rikets 

I 
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