
1. Förslag 

1991-92 Lt - Ls framställning nr 31 

LANDSKAPSSTYRELSENS FRAMSTÄLLNING 

till landstinget med förslag till landskapslag om 

Ål:mds flagga. 

Landskapsstyrelsen föreslår att rätten att använda landskapets flagga utvidgas från 

den 1 januari 1993 så att den på landskapets fartyg skall användas som sjöfarts- och 

handelstlagga. Ägare av andra fartyg :mmt ägare av fiske-, fritids- och därmed jämför

bara farkoster som har hemort i landskapet får välja om de vill använda Ålands flagga 

eller Finlands flagga. Dessutom föreslås att vissa för landskapet betydelsefulla dagar 

blir officiella flaggdagar då flaggnir1g med Ålands flagga skall ske på eller invid 

offentliga byggnader samt att landskapets fartyg då skall högtidsflagga i enlighet med 

internationellt bruk. 

I enlighet med landskapsstyrelsens förslag skall en ny landskapslag om Ålands 

flagga antas varvid upphävs landskapslagen angående landskapet Ålands flagga (17/54), 

landskapslagen angående användningen av landskapet Ålands flagga (21154) samt 2 § 

i landskapslagen om Ålands flaggas dag (6/55). 

2. Bakgrund 

2.1. Allmlint om flaggning 

Behörigheten att lagstifta om flaggning är reglerad i 11 § 2 mom. 2 punkten och 

13 § 1 mom. 20 punkten gällande själv.styrelselag. Bestämmelser om Ålands flagga och 

om flaggning finns därför i landskapsJagen angående landskapet Ålands flagga, land

skapslagen angående användningen av landskapet Ålands flagga samt i landskapslagen 

om Ålands flaggas dag. 

I enlighet med 18 § 1 mom. 3 punkten i den självstyrelselag som träder i kraft den 

1 januari 1993 utvidgas landskapets bc:hörighet att lagstifta om användningen av land

skapets flagga bl.a. så att den på fartyg med hemort i landskapet får användas som 

sjöfarts- och handelsflagga. Användandet av rikets flagga får dock inte begränsas för 

statens ämbetsverk och inrättningar efä!r för enskilda. 

En flaggas främsta betydelse och värde är av symbolisk natur varför användandet 

av den är en rättighet och inte en skyldighet. För flaggning på och invid offentliga 

byggnader samt ombord på fartyg finns dock detaljerade bestämmelser avseende 

Finlands flagga i förordningen om flaggning med Finlands flagga (FFS 383178) och 

avseende Ålands flagga i landskapslagen om Ålands flaggas dag (6/55). 
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2. 2. Särskilt om flaggning på fartyg 

I enlighet med konventionen om det öppna havet av den 29 april 1958 (Convention 

on the High Seas) är de delar av havet som inte hör till någon stats territorialhav eller 
inre territorialvatten öppet för alla nation·er. Ett fartyg får endast segla under en stats 

flagga och är under färd på öppet hav endast underkastat den statens jurisdiktion. Hur 
en stats flagga ser ut bestäms av staten själv. Har staten flera nationalitetsflaggor beror 

det på den interna lagstiftningen vilken eller vilka flaggor som får användas som 

handelsflagga. Finland har anslutit sig till konventionen (FFS 150 och 151/65, kon

ventionen publicerad i FFFS nr 7/65). 

Lagtinget får i enlighet med den nya ~;jälvstyrelselagen rätt att i landskapslag stadga 

att fartyg med hemort i landskapet skall imvända Ålands flagga. Ålands flagga skall i 
alla sammanhang som avses i konventionen om det öppna havet betraktas som en med 

Finlands flagga jämställd flagga. Riksmyndigheterna skall i enlighet med konventionen 
om de öppna haven och internationellt bruk underrätta övriga stater om detta. 

2. 3. Särskilt om flaggning på land 

På land bestämmer man själv om den åländska eller den finska flaggan skall 

användas och när flaggning skall ske. Det anses finnas en på sedvana grundad rätt att 

använda den flagga man har tillräcklig anknytning till så länge god flaggningssed följs. 

2. 4. Officiella flaggdagar 

I Finland finns i förordningen om flaggning med Finlands flagga (FFS 383/78) 

bestämmelser om officiella flaggdagar. Dessa dagar är statens ämbetsverk och in

rättningar skyldiga att flagga. Dessutom skall på eller invid offentlig byggnad i 
landskapet Finlands flagga vara hissad. 

I Sverige finns i en förordning om allmänna flaggdagar (SFS 1982:270) en 

förteckning på dagar som är allmänna flaggdagar. Varken statliga myndigheter eller 

andra åläggs dock genom förordningen att flagga dessa dagar. Endast för Svedges 

försvarsmakt finns tjänsteföreskrifter om flaggning på vissa bestämda dagar. 
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3. Detaljmotivering 

1 § Tillämpningsområde Mot bakgrund av det ökade skydd flaggan föreslås få bör 

dess betydelse som symbol för landskapet och självstyrelsen uttryckas i lagen. Genom 

bestämmelsen avgränsas lagens tillämpnbgsområde. 

2 § Flaggans utformning och utseende Bestämmelserna om flaggans mått och 

utseende överensstämmer i sak med 1 och 2 §§ i gällande landskapslag angående 

landskapet Ålands flagga. 

I allmänt språkbruk avses med flagga en duk av bestämda färger och proportioner 

som är avsedd att hissas på en flaggstång. Enligt gällande lagstiftning är flaggan 

konkret definierad som en rektangel form ad duk medan den föreslagna definitionen är 

abstrakt så att varje "figur" som motsva:;'.ar bestämmelserna om mått och utseende är 

Ålands flagga. Härigenom kan skyddet för flaggan utvidgas att avse även avbildningar 

av den samt gällande bestämmelse om förvarande av normalflaggor ersättas med ett 

beslut om riktlinjer för flaggans färger. Landskapsstyrelsen har för avsikt att i en land

skapsförordning ge närmare riktlinjer för flaggans färger. 

3 § Flaggans användning Att få använda Ålands flagga är en rättighet. Genom 

bestämmelsen framhålls att användandet av flaggan skall ske med beaktande av dess 

värde som den främsta symbolen för landskapet och självstyrelsen. Flaggan får således 

inte användas på ett sätt som är ägnat att skymfa den. 

Inom modern sjöfart finns en allmän rätt för redarna att själva välja vilken flagga 

rederiets fartyg skall segla under. Landskapsstyrelsen föreslår att det endast skall vara 

en rättighet för enskilda rederier att använda Ålands flagga som sjöfarts- och handels

flagga. 

4 § Officiella flaggdagar 

1 mom. De officiella flaggdagarna 
Ålands flaggas dag och självstyrelsedagen är för landskapet betydelsefulla dagar. 

Ålands flaggas dag har sedan år 1955 firats den sista söndagen i april till minne av 

tillkomsten av landskapets självstyrelse och för att fira flaggan som symbolen för 

självstyrelsen. Självstyrelsedagen har högtidlighållits sedan år 1976 till minne av 

Ålands landstings första sammanträde den 9 juni 1922. 

2 mom. Skyldighet att flagga 
Bestämmelserna om skyldighet att flagga de allmänna flaggdagarna överensstäm

mer i sak med bestämmelserna i 2 § Jandskapslagen om Ålands flaggas dag. Be-
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stämmelserna gäller endast landskapet och kommunerna. Att flaggningsskyldigheten 

utvidgas att omfatta även självstyrelsedagen är en bekräftelse av faktiska förhållanden. 

3 mom. Skyldighet att högtidsjlagga 
Med hög tidsflaggning menas vanlig ;;n att signalflaggor ordnats från för till akter 

börjande med siffervimpel 1 och bokstavsflaggorna A, B och C. Därefter följer 

siffervimpel 2 och tre bokstavsflaggor, siffervimpel 3 och tre bokstavsflaggor osv. 

Inget meddelande skall kunna gå att utlfö:a ur högtidsflaggningen. Enligt internationellt 

bruk förekommer högtidsflaggning under ett fartygs jungfruresa. När det därefter sker 

är en fråga för ett fartygs ägare. Hur högtidsflaggning skall ske är inte reglerat i någon 

författning utan det sker i enlighet med :lnternationellt bruk. 

I landskapet har sjöfarten och dess traditioner en särställning i jämförelse med 

andra regioner. Detta kan markeras med högtidsflaggning ombord på landskapets fartyg 

under de för landskapet betydelsefulla officiella flaggdagarna. I enlighet med gällande 

bestämmelser sker sådan högtidsflaggnir::g under Ålands flaggas dag ombord på de av 

landskapets fartyg som den dagen ligger vid kaj eller för ankar och är utrustade för 

trafik. 

5 § Flaggning Bestämmelserna överensstämmer i sak med 3 § i gällande land

skapslag angående användningen av landskapet Ålands flagga. Som alla bestämmelser 

i denna lag gäller skyldigheten att följa dessa flaggtider endast för de som avses i 4 § 

men de iakttas i praktiken även av andrn .. 

6 § Specialflagga Bestämmelser om specialflaggor finns i förordningen om fritids

farkosters flaggor (FFS 292/83). Att båtklubbar kunnat använda specialflaggor har 

tradition i landskapet såväl som i andra delar av landet. Således har de specialflaggor 

som finns idag sitt ursprung i segelföreningarnas flaggor och Finlands flagga vid tiden 

för formandet av Finland som en självständig stat. En båtklubbs specialflagga används 

dessutom endast på de båtar som vid besiktning konstaterats uppfylla grundläggande 

säkerhetskrav. 

Genom bestämmelsen ges landska.psstyrelsen möjlighet att i förordning som 

specialflagga godkänna en åländsk båtkLubbs flagga. Möjligheten att även i fortsätt

ningen som klubbflagga använda en av rjkets myndigheter godkänd specialflagga avses 

inte bli inskränkt. 

7 § Straff Att i lagstiftningen saknas ett särskild skydd för Ålands flagga mot ned

sättande behandling är ett faktum som framhållits i lagutskottets betänkande nr 

22/1980-81 med anledning av hemställnlngsmotion nr 3/1980-81. Landskapsstyrelsen 

konstaterar att flaggans värde som symbol för landskapets självstyrelse beror på att den 

också uppfattas ha detta symbolvärde och föreslår att den som skymfar Ålands flagga 

skall dömas till böter. 
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Lagens rekvisit anger att en gärnir: gsman inte bara hanterat flaggan på ett sätt som 

är ägnat att skymfa den utan också att han haft uppsåt att göra det och att han gjort det 

offentligt. Det måste således vara fråga om ett hanterande som är skymfande, ingen 

kan dömas för att enbart i ord ha skymfat flaggan. 

Vad som enligt förslaget är ägnat ~1.tt skymfa flaggan måste bedömas mot bakgrund 

av lagens bestämmelser om flaggan oc:h dess användning samt den allmänna rättsupp

fattningen vid en given tidpunkt. 
Stöld av en åländsk flagga skall bedömas enligt strafflagstiftningens bestämmelser 

om stöld. 

8 § Ikraftträdande Avsikten är att lagen skall träda ikraft den 1 januari 1993, dvs. 

samtidigt med ikraftträdandet av den nya självstyrelselagen. 

Med den nya självstyrelselagen får landskapet behörighet att lagstifta om flaggning 

på eller invid offentlig byggnad som inte används av statligt ämbetsverk eller in

rättning. Med den utökade rätten att använda Ålands flagga bör skyldigheten att, i 
enlighet med förordningen om flagg11ing med Finlands Flagga (FFS 383/78), på 

officiella flaggdagar hissa Finlands flBgga ersättas av en rättighet. Härigenom berörs 

inte skyldigheten att hissa Finlands flagga på eller invid offentlig byggnad som används 
av statligt ämbetsverk eller inrättning och inskränks inte rätten att använda Finlands 

flagga. 

Landskapsstyrelsen föreslår att landstinget antar följande lag. 

LANDSKAPSLAG 
om Alands flagga 

I enlighet med landstingets beslut 'itadgas: 

1 kap. 
Inledande bestämmelse 

1 § 

Tillämpningsområde 
Ålands flagga är en symbol för landskapets självstyrelse. I denna lag finns be

stämmelser om användningen av Ålands flagga. 
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2' kap. 
Allmänna bestämrnelser om Ålands flagga 

2 § 

Flaggans utformning och utseende 
Ålands flagga har ett på mellanblå botten rätvinklat guldgult kors på vars mitt är 

ett rött kors. I landskapsförordning kan ges närmare riktlinjer för flaggans färger. 

Flaggan är rektangulär, dess höjd är 17 enheter och längd 26 enheter. De mellan

blå fältens höjd är 6 enheter, de inre fält1~ns längd 8 enheter och de yttre fältens längd 

13 enheter. Det gula korsets bredd är 5 enheter varvid den guldgula korskantens bredd 

är 1 1/2 enhet. Det röda korsets bredd är 2 enheter. 

Flaggan får inte förses med märken,, bokstäver eller andra tecken. 

6 

1,5 

2 

1,5 

6 

8 1,5 2 1,5 

~ 

3 § 

Flaggans användning 

13 

Flaggan får användas för att högtidiighålla allmänna eller enskilda högtids- eller 

bemärkelsedagar samt som en symbol för landskapet och dess folk. 

Fartyg som har hemort i landskapet i enlighet med sjölagen (FFS 167/39) har rätt 

att använda flaggan som sjöfarts- och ha11delsflagga. 
Fartyg som drivs av landskapet skal!. använda Ålands flagga. 
Fiske-, fritids- och därmed jämförbHa farkoster som har hemort i landskapet har 

rätt att använda flaggan. Med hemort av;ies i detta mom. registrerade fartygs registre

ringsort samt övriga farkosters huvudsakliga användnings- och uppehållsort. 
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3 kap. 
Officiell flaggning 

4 § 

Officiella flaggdagar 

a) Ålands flaggas dag, den sista söndagen i april, samt 

b) självstyrelsedagen, den 9 juni. 

På officiella flaggdagar skall flaggan hissas på byggnad, eller på dominerande plats 

invid byggnad, som inrymmer 

a) landskapets ämbetsverk, 

b) landskapsstyrelsens underlydande inrättningar och skolor samt 

c) kommunala inrättningar. 

På officiella flaggdagar skall landskapets för trafik utrustade fartyg högtidsflagga 

i enlighet med internationellt bruk. 

5 § 

Flaggning 
Flaggan hissas från den 16 mars till den 31 september klockan 08.00 och från den 

1 oktober till den 15 mars klockan 09.00. J•Iaggan halas vid solnedgången, dock senast 

klockan 21.00. 

tl kap. 

Särskilda bestämmelser 

6 § 

Specialflagga 
I landskapsförordning kan stadgas a1t på fritidsfarkost får på Ålands flaggas plats 

användas en av landskapsstyrelsen godl<lmd specialflagga. 

7 § 

Straff 
Den som offentligt hanterar Ålands flagga på ett sätt som är ägnat att skymfa den 

döms till böter. 

8 § 

Ikraftträdande 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993. 

Genom ikraftträdandet av denna lag upphävs 

1) landskapslagen den 7 april 1954 angående landskapet Ålands flagga (17/54), 
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dock så att 3 § skall fortsätta gälla till annorlunda stadgas med stöd av 2 § 1 mom. 

denna lag, 
2) landskapslagen den 30 juni 19S4 angående användningen av landskapet Ålands 

flagga (21/54) samt 
3) 2 § landskapslagen den 30 mars 1955 om Ålands flaggas dag (6/55). 

Genom ikraftträdandet av denna lag är bestämmelsen i 1 § förordningen om 

flaggning med Finlands flagga (FFS 3:B/78), enligt vilken Finlands flagga skall hissas 

på offentlig byggnad i landskapet Åland eller invid sådan byggnad under de officiella 

flaggningsdagarna, tillämplig endast avseende statlig ämbetsverks och statlig inrättnings 

byggnad. 

Mariehamn den 26 mars 1992 

Lantråd Ragnar Erlandsson 

Lagberedningssekreterare Olle Ekström 


