
PUHEMIESNEUVOSTON OHJEET EDUSTAJAN SIDONNAISUUKSIEN
ILMOITTAMISESTA JA MUISTA VASTAAVISTA EDUSTAJAN ASEMAAN
LIITTYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ

Puhemiesneuvosto on 9 päivänä maaliskuuta 2015 antanut eduskunnan työjärjestyk-
sen (40/2000) 6 §:n 1 momentin 11 a kohdan nojalla seuraavat tarkemmat ohjeet
eduskunnan työjärjestyksen 76 a §:n mukaisesta edustajan sidonnaisuuksien ilmoit-
tamisesta sekä muista vastaavista edustajan asemaan liittyvistä käytänteistä.

1 EDUSTAJAN SIDONNAISUUDET

1.1 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

Eduskunnassa on vuonna 1995 alkaneen vaalikauden alusta lähtien pyydetty kansan-
edustajilta tietoja heidän ulkopuolisista sidonnaisuuksistaan. Tarkoituksena on julkisen
avoimuuden ulottaminen yksittäisten kansanedustajien taloudellisiin sidonnaisuuksiin.

Sidonnaisuustietojen antaminen perustui aiemmin puhemiesneuvoston päätökseen ja
oli edustajille vapaaehtoista. Eduskunnan työjärjestykseen 21.1.2015 säädetyllä muu-
toksella sidonnaisuuksien ilmoittaminen säädettiin pakolliseksi. Muutos tulee voimaan
22.4.2015. Muutoksen tarkoituksena on lisätä edustajien mahdollisten sidonnaisuuksi-
en avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee niitä edustajan edustajantoimeen kuulumattomia tehtäviä,
elinkeinotoimintaa, omistuksia yrityksissä sekä muuta merkittävää varallisuutta, joilla
voi olla merkitystä arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana (TJ 76 a §:n 1 mom.).
Selvitys tulee antaa eduskunnalle kahden kuukauden kuluessa kansanedustajan val-
takirjan tarkastamisesta. Jos edustajalla ei ole edellä mainitussa momentissa tarkoitet-
tuja sidonnaisuuksia, selvityksessä ilmoitetaan, ettei tällaisia sidonnaisuuksia ole.

Edustajan on annettava eduskunnalle selvitys myös sellaisista edustajantoimeen kuu-
lumattomista tehtävistä ja elinkeinotoiminnasta saamistaan tuloista, joilla voi olla mer-
kitystä arvioitaessa hänen toimintaansa edustajana (TJ 76 a §:n 2 mom.). Tällaiset tu-
lot ilmoitetaan niiden kertymistä seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun men-
nessä. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta tuloihin, jotka ovat kertyneet ennen edus-
kunnan työjärjestykseen sidonnaisuuksien ilmoittamisesta säädettyjen muutosten voi-
maantuloa.

Tiedot annetaan tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella. Edustaja vastaa anta-
miensa tietojen oikeellisuudesta.
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Edustajan, joka toimii valtioneuvoston jäsenenä, on annettava kaksi erillistä sidonnai-
suusilmoitusta: sidonnaisuusilmoitus perustuslain 63 §:n nojalla ja sidonnaisuusilmoi-
tus eduskunnan työjärjestyksen 76 a §:n nojalla. Nämä ohjeet koskevat ministerinä
toimivaa edustajaa ainoastaan siltä osin kuin ilmoitusvelvollisuus perustuu eduskun-
nan työjärjestyksen 76 a §:ään.

Keskuskanslia pitää rekisteriä, johon talletetaan edustajien antamat tiedot sidonnai-
suuksistaan (TJ 76 b §). Tiedot ovat julkisia, ja ne tallennetaan yleisön saataville tieto-
verkkoon. Tiedot poistetaan rekisteristä ja yleisestä tietoverkosta edustajantoimen
päätyttyä.

Jos edustaja kehotuksesta huolimatta laiminlyö selvityksen antamisen sidonnaisuuk-
sistaan, puhemies ilmoittaa tästä täysistunnossa (TJ 76 a §:n 3 mom.).

1.2 Ilmoitettavat sidonnaisuudet
1.2.1 Yleistä

Edustajan on annettava selvitys niistä sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä
arvioitaessa hänen toimintaansa kansanedustajana. Tällaisia sidonnaisuuksia ovat:

1. edustajantoimeen kuulumattomat tehtävät sekä tällaisesta tehtävästä saadut tu-
lot, jos ne ylittävät 5 000 euroa kalenterivuodessa;

2. elinkeinotoiminta sekä siitä saadut tulot, jos ne ylittävät 5 000 euroa kalenteri-
vuodessa;

3. liike- tai sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset ja muut merkittä-
vät omistusosuudet; sekä

4. liike- tai sijoitustoimintaa varten otetut merkittävät velat sekä samassa tarkoituk-
sessa annetut merkittävät takaukset ja muut vastuut.

Ilmoitusvelvollisuus edustajantoimeen kuulumattomista tehtävistä ja elinkeinotoimin-
nasta on laaja. Ilmoitusvelvollisuus koskee sellaisia tehtäviä ja elinkeinotoimintaa, joita
edustaja harjoittaa edustajantoimensa aikana tai joiden hoitaminen on tällöin keskey-
tyneenä. Edustajantoimeen kuulumattomia tehtäviä ja elinkeinotoimintaa käsitellään
jäljempänä tarkemmin.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös edustajantoimeen kuulumattomista tehtävistä ja elin-
keinotoiminnasta saatuja tuloja, joilla voi olla merkitystä arvioitaessa edustajan toimin-
taa. Merkityksellisiä ovat tulot, jotka ovat kertyneet sellaisista tehtävistä ja elinkeino-
toiminnasta, joita edustaja harjoittaa edustajantoimensa ohella. Tällaisia ovat yksittäi-
sestä lähteestä saadut bruttotulot, jos ne ylittävät kalenterivuoden aikana 5 000 euroa.
Tulon käsite on laaja, ja sillä tarkoitetaan kaikenlaista palkkaa, palkkiota, etuutta ja
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korvausta. Tulkinnassa voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon, mitä ennakkoperintä-
lain 13 §:ssä tarkoitetaan palkalla. Tuloilla ei kuitenkaan tarkoiteta eläkettä eikä pää-
omatuloja, kuten vuokratuloja (tuloverolain III osa 2 luku). Kun tulot ylittävät edellä
mainitun raja-arvon, niistä ilmoitetaan tulojen laji ja suuruus.

Ilmoitusvelvollisuus koskee myös sellaisia omistuksia yrityksissä ja muuta merkittävää
varallisuutta, joilla voi olla merkitystä edustajan toimintaa arvioitaessa. Tällaista varalli-
suutta ovat liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset ja muut
merkittävät omistusosuudet sekä samassa tarkoituksessa otetut merkittävät velat ja
muut vastuut. Ilmoitusvelvollisuus koskee varallisuutta, joka edustajalla on edustajan-
toimensa aikana. Ilmoitettavan varallisuuden raja-arvoja käsitellään jäljempänä.

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain edustajan omia sidonnaisuuksia. Sekä kotimaiset että
ulkomaiset sidonnaisuudet ilmoitetaan.

Sidonnaisuuksia koskeva selvitys annetaan eduskunnalle kahden kuukauden kuluessa
kansanedustajan valtakirjan tarkastamisesta. Tulot ilmoitetaan kuitenkin lähteittäin nii-
den kertymistä seuraavan kalenterivuoden kesäkuun loppuun mennessä. Tällöin tulo-
jen ilmoittamisessa on mahdollista käyttää apuna veroehdotusta, joka lähetetään ve-
rovelvollisille keväällä, yleensä huhtikuussa.

1.2.2 Edustajantoimeen kuulumattomat tehtävät ja niistä saadut tulot

Valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virat
Ilmoitusvelvollisuus koskee valtion, kunnan ja muiden julkisyhteisöjen virkoja. Muita
julkisyhteisöjä ovat muun muassa kuntayhtymät, Kansaneläkelaitos, itsenäiset julkisoi-
keudelliset yliopistot ja seurakunnat.

Eduskuntaan valittu valtion virkamies on suoraan lain nojalla virkavapaana sen ajan,
jonka hän on kansanedustajana (esimerkiksi valtion virkamieslain 3 §:n 2 mom.). Jos
eduskuntaan valittu kunnan tai muun julkisyhteisön virkamies haluaa virkavapaata vi-
ran hoidosta siksi ajaksi, jona hän on kansanedustajana, hänen tulee hakea virkava-
paata (kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 27 §:n 2 mom.). Asian luonteen vuoksi
kansanedustajan tehtävien hoitamista pidetään sellaisena tilanteena, jossa virkavapaa
tulee myöntää (HE 196/2002 vp).

Ilmoittaa tulee virkanimike ja kyseinen julkisyhteisö tai viranomainen, jonka virasta on
kysymys. Viranhoidosta kertyneet tulot ilmoitetaan edellä selvitetyin edellytyksin.
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Palkatut toimet sekä hallinto- ja luottamustehtävät yksityisissä yrityksissä ja yh-
teisöissä sekä julkisyhteisöissä
Palkatut toimet. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenlaisia palkattuja toimia, myös sellai-
sia, joiden hoitamisesta edustaja on saanut edustajantoimen ajaksi vapaata tai jonka
hoitaminen on muutoin keskeytyneenä edustajana toimimisen ajan. Palkatta harjoitet-
tua vapaaehtoista toimintaa ei ilmoiteta.

Palkatulla toimella tarkoitetaan tointa, josta saadaan palkkaa, palkkiota, etuutta tai
korvausta. ”Palkan” tulkinnassa voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon, mitä ennak-
koperintälain 13 §:ssä tarkoitetaan palkalla.

Ilmoittaa tulee asianomainen toimi sekä työnantajan nimi ja toimiala sekä toimesta ker-
tyneet tulot edellä selvitetyin edellytyksin.

Hallinto- ja luottamustehtävät. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenlaisia hallintotehtäviä.
Tällaisia ovat esimerkiksi hallituksen, hallintoneuvoston tai niitä vastaavien toimielinten
jäsenyys sekä toimiminen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai tilintarkastajana.

Luottamustehtävällä tarkoitetaan tehtävää, johon valitaan vaalilla tai vastaavalla valin-
tatavalla. Ilmoitettavia luottamustehtäviä ovat esimerkiksi jäsenyys valtuustossa, val-
tuuskunnassa, hallituksessa, edustajistossa tai vastaavassa toimielimessä sekä toi-
miminen puheenjohtajana, varapuheenjohtajana tai tilintarkastajana.

Ilmoitusvelvollisuus koskee tehtäviä yksityisissä yrityksissä ja yhteisöissä, kuten osa-
keyhtiössä ja osuuskunnassa samoin kuin yhdistyksessä ja säätiössä.

Myös tehtävät valtakunnallisen ja keskustason ammatillisissa etujärjestöissä, työnan-
tajien etujärjestöissä, elinkeinoelämän etujärjestöissä sekä Suomen Kuntaliitossa kuu-
luvat ilmoitusvelvollisuuden piiriin. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös tehtäviä muissa
valtakunnallisissa tai muuten merkittävissä järjestöissä, kuten kansalais-, hyvänteke-
väisyys-, kulttuuri- ja urheilujärjestöissä. Jos tehtävillä aluetason tai paikallistason jär-
jestössä voi olla merkitystä edustajan toiminnan arvioinnissa, myös ne ilmoitetaan.

Ilmoitettavia ovat myös tehtävät kunnissa ja muissa julkisyhteisöissä. Tällaisia ovat
muun muassa tehtävät kunnassa, kuntayhtymässä sekä muussa kuntien yhteistoimin-
taelimessä, maakunnan liitossa, itsenäisessä julkisoikeudellisessa yliopistossa sekä
uskonnollisessa yhdyskunnassa (evankelisluterilainen kirkko, ortodoksinen kirkko, re-
kisteröity uskonnollinen yhdyskunta, seurakunta ja seurakuntayhtymä). Ilmoitettavia
ovat myös tehtävät valtionyhtiössä ja valtion liikelaitoksessa sekä kunnallisessa liike-
laitoksessa.
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Ilmoittaa tulee myös tehtävät, joihin eduskunta on valinnut edustajan, kuten Kansan-
eläkelaitoksen valtuutetun tai tilintarkastajan, Yleisradio Oy:n hallintoneuvoston jäse-
nen taikka Suomen Pankin pankkivaltuutetun tai tilintarkastajan tehtävät.

Ilmoitusvelvollisuus ei koske sellaisia hallinto- ja luottamustehtäviä, joilla ei voida kat-
soa olevan merkitystä arvioitaessa henkilön toimintaa kansanedustajana. Tällaisia
ovat esimerkiksi hallintotehtävät edustajan henkilökohtaiseen harrastukseen tai asu-
miseen liittyvissä yhteisöissä (esimerkiksi asunto-osakeyhtiöt). Myöskään tehtäviä tie-
kunnassa tai vastaavassa tavanomaisen asuinkiinteistön tai maa- tai metsätilan käyt-
töä tai hoitoa varten perustetussa tai näihin rinnastettavassa paikallisessa yhteisössä
ei tarvitse ilmoittaa.

Tehtäviä puolueessa ei tarvitse ilmoittaa.

Ilmoittaa tulee asianomainen hallinto- tai luottamustehtävä sekä asianomaisen yrityk-
sen tai yhteisön taikka kunnan tai julkisyhteisön nimi. Myös yrityksen ja yhteisön toimi-
ala ilmoitetaan. Tehtävän hoitamisesta kertyneet tulot ilmoitetaan edellä selvitetyin
edellytyksin.

Muut tehtävät
Myös edustajantoimeen kuulumaton tehtävä, joka ei selkeästi kuulu edellä mainittuihin
ryhmiin, mutta jolla voi olla merkitystä arvioitaessa henkilön toimintaa kansanedustaja-
na, ilmoitetaan, samoin kuin siitä kertyneet tulot edellä selvitetyin edellytyksin.

1.2.3 Elinkeinotoiminta ja siitä saadut tulot

Ilmoitusvelvollisuus koskee kaikenlaista elinkeinotoimintaa, jota edustaja harjoittaa
edustajantoimensa aikana. Myös sellainen elinkeinotoiminta, josta edustaja on vapaal-
la tai jonka harjoittaminen on muutoin keskeytyneenä edustajantoimen aikana, ilmoite-
taan.

Ilmoittaa tulee asianomainen ammatti tai elinkeinotoiminta (esimerkiksi yrittäjä, maata-
lousyrittäjä, lääkäri, konsultti). Elinkeinotoiminta ilmoitetaan riippumatta sen harjoitta-
mismuodosta (esimerkiksi ammatinharjoittaja, liikkeenharjoittaja taikka avoimen yhtiön
yhtiömies tai kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies). Myös elinkeinotoiminnasta
saadut tulot ilmoitetaan, jos ne ylittävät edellä esitetyn raja-arvon.
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1.2.4 Liike- tai sijoitustoimintaa varten hankitut merkittävät omistukset ja muut
merkittävät omistusosuudet

Ilmoitusvelvollisuus koskee omaisuutta ja omistusosuuksia, jotka on hankittu liike- tai
sijoitustoimintaa varten. Sellaista omaisuutta tai omistusosuutta, jota ei ole hankittu täl-
laista tarkoitusta varten, ei tarvitse ilmoittaa. Siten ilmoitusvelvollisuus ei koske esi-
merkiksi edustajan tai hänen perheensä käytössä olevaa tavanomaista asuntoa tai ke-
säasuntoa. Myöskään yksityiseen käyttöön tarkoitettua sijoitusomaisuutta ei tarvitse
ilmoittaa (esim. tässä tarkoituksessa hankittu auto, purjevene, taide- tai keräilyesine).

Merkittävänä omistuksena pidetään omistusta, jonka käypä arvo yhden kohteen osalta
ylittää 50 000 euroa. Merkittävänä omistusosuutena pidetään sellaista osake- tai muu-
ta omistusta, joka antaa yli 20 prosentin äänivallan. Ilmoitusvelvollisuus koskee sekä
välittömiä että välillisiä omistuksia (esim. yhteisön, yhtymän tai kuolinpesän kautta).

Ilmoitusvelvollisuus ei koske talletuksia eikä rahasto-osuuksia.

Ilmoittaa tulee omistuksen laatu ja kohde sekä omistusosuus.

1.2.5 Liike- tai sijoitustoimintaa varten otetut merkittävät velat sekä samassa
tarkoituksessa annetut merkittävät takaukset ja muut vastuut

Ilmoitusvelvollisuus koskee velkoja, takauksia ja muita vastuita, jotka on otettu liike- tai
sijoitustoimintaa varten. Sellaista velkaa, takausta tai muuta sitoumusta, jota ei ole
otettu tällaista toimintaa varten, ei tarvitse ilmoittaa. Siten ilmoitusvelvollisuus ei koske
esimerkiksi asunto-, auto- tai muuta lainaa, jos sen ottaminen ei liity liike- tai sijoitus-
toimintaan.

Ilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvat edellä mainitussa tarkoituksessa otetut velat, jos
niiden yhteismäärä ylittää 100 000 euroa, sekä takaukset ja muut vastuut, jos niiden
yhteismäärä ylittää 200 000 euroa.

Ilmoittaa tulee velan tai muun vastuun suuruusluokka ja peruste.

1.2.6 Muut sidonnaisuudet

Edustaja voi niin halutessaan antaa sidonnaisuuksistaan laajempiakin tietoja.
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2 EDUSTAJAN VASTAANOTTAMAT LAHJAT, PÄÄSYLIPUT JA MATKAT

Seuraavat ohjeet koskevat jäljempänä määriteltyjen tietyn raja-arvon ylittävien edusta-
jan vastaanottamien lahjojen, pääsylippujen ja kolmannen osapuolen maksamien mat-
kojen ilmoittamista keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin. Tarkoituksena on lisätä
kansanedustajan toiminnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Nämä ohjeet eivät koske ministerin tehtävässä vastaanotettuja lahjoja ja muita etuuk-
sia. Ministeriin sovelletaan lahjojen ja etujen vastaanottamisen osalta virkamiehiä kos-
kevia ohjeita ja säännöksiä.

2.1 Kansanedustajan eduskunnan virallisena edustajana vastaanottamien lahjo-
jen ilmoittaminen

Kansanedustajan eduskunnan virallisena edustajana vastaanottamat yli 400 euron ar-
voiset lahjaesineet ovat eduskunnan omaisuutta. Ne on ilmoitettava keskuskanslian yl-
läpitämään rekisteriin ja luovutettava eduskunnan kokoelmiin, ellei niiden säilyttämi-
sestä esimerkiksi valiokuntahuoneessa tai edustajan työhuoneessa sovita eduskunnan
taide-, sisustus- ja museoasioista vastaavan eduskunnan intendentin kanssa. Edustaja
voi tehdä kansliatoimikunnalle anomuksen lahjan lunastamisesta itselleen. Kansliatoi-
mikunta päättää anomuksen hyväksymisestä ja lunastushinnasta.

Eduskunnan virallisena edustajana toimiminen tarkoittaa muun muassa edustamista
kokouksissa, valiokuntien ulkomaanvierailuilla ja ulkomaisten valtuuskuntien eduskun-
tavierailuilla.

Ilmoitus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella eduskunnan keskus-
kansliaan, joka pitää annetuista tiedoista rekisteriä. Lahjoista ilmoitetaan lahjan laatu,
lahjanantaja ja lahjan saantiajankohta. Ilmoitus tulee tehdä lahjan saantiajankohtaa
seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

Jos kansanedustaja on epävarma lahjan arvosta, hän voi saattaa asian kansliatoimi-
kunnan nimeämän lahjatoimikunnan arvioitavaksi. Toimikunta kokoontuu tarvittaessa.

Edustaja voi niin halutessaan ilmoittaa rekisteriin myös alle 400 euron arvoisen lahjan.

Rekisteri on julkinen. Sen tiedot tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.
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2.2 Kansanedustajan muutoin kuin eduskunnan edustajana vastaanottamien
lahjojen ja pääsylippujen ilmoittaminen

Kansanedustajan muutoin kuin eduskunnan virallisena edustajana saamat lahjat tulee
ilmoittaa keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin, jos edustajan samalta taholta kalen-
terivuoden aikana saamien lahjojen arvo ylittää 400 euroa.

Lahjaesineiden lisäksi ilmoitetaan myös edustajan muutoin kuin eduskunnan edusta-
jana saamat pääsyliput esimerkiksi oopperaan tai konserttiin taikka kulttuuri-, urheilu-
tai muuhun vastaavaan tapahtumaan, jos edustajan samalta taholta kalenterivuoden
aikana saamien pääsylippujen arvo ylittää 400 euroa. Huomioon otetaan vain edusta-
jalle henkilökohtaisesti tarkoitetut pääsyliput. Eduskunnan puhemiesten saamia pääsy-
lippuja ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa.

Kansanedustajana saatuja tavanomaisia merkkipäivälahjoja ei ilmoiteta. Tavanomai-
sella merkkipäivälahjalla tarkoitetaan yleisen käytännön mukaista, arvoltaan kohtuulli-
suuden rajoissa olevaa lahjaa. Tällaisia tavanomaisia merkkipäivälahjoja voivat olla
esimerkiksi 50- tai 60-vuotispäivän johdosta saadut arvoltaan kohtuulliset taide- tai ko-
riste-esineet. Yleisestä käytännöstä poikkeavat, arvoltaan merkittävät merkkipäivälah-
jat tulee kuitenkin ilmoittaa.

Lahjaa tai pääsylippua, jonka saaminen ei liity kansanedustajan asemaan, ei tarvitse
ilmoittaa rekisteriin. Tällaisia ovat tyypillisesti esimerkiksi perheenjäsenten ja sukulais-
ten antamat lahjat ja pääsyliput.

Ilmoitusta ei ole myöskään tarpeen tehdä lahjasta tai pääsylipusta, jonka saaminen liit-
tyy sidonnaisuusrekisteriin ilmoitetun tehtävän hoitamiseen.

Ilmoitus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella eduskunnan keskus-
kansliaan, joka pitää annetuista tiedoista rekisteriä. Lahjoista tulee ilmoittaa lahjan laa-
tu, lahjanantaja ja lahjan saantiajankohta. Pääsylipuista ilmoitetaan, mihin tilaisuuteen
pääsylippu on, pääsylipun antaja ja saantiajankohta. Ilmoitus tulee tehdä raja-arvon
ylittävän lahjan saantiajankohtaa tai pääsylipun käyttöajankohtaa seuraavan kuukau-
den loppuun mennessä.

Edustaja voi niin halutessaan ilmoittaa rekisteriin myös sellaisen lahjan tai sellaiset
samalta taholta kalenterivuoden aikana saadut lahjat, joiden arvo ei ylitä 400 euroa.
Sama koskee pääsylippua ja samalta taholta kalenterivuoden aikana saatuja pääsylip-
puja, joiden arvo ei ylitä mainittua raja-arvoa.

Rekisteri on julkinen. Sen tiedot tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.
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2.3 Kolmannen osapuolen maksamien eduskuntatyöhön liittymättömien matko-
jen ilmoittaminen

Kansanedustajan on ilmoitettava keskuskanslian ylläpitämään rekisteriin osallistumi-
sestaan eduskuntatyöhön liittymättömälle ulkomaan tai kotimaan matkalle, jos kolmas
osapuoli maksaa edustajan matkalle osallistumisesta aiheutuvia kustannuksia yli 400
euron arvosta. Kolmantena osapuolena pidetään muuta tahoa kuin eduskuntaa, kan-
sanedustajan puoluetta tai eduskuntaryhmää taikka kansanedustajan perheenjäsentä
tai sukulaista.

Kustannuksilla tarkoitetaan kansanedustajan matkalle osallistumisesta aiheutuvia
matka- ja majoituskuluja. Matka tulee ilmoittaa sekä silloin, kun kolmannen osapuolen
maksama osuus matkan em. kulujen kokonaiskustannuksista ylittää 400 euroa että sil-
loin, kun kolmas osapuoli ottaa vastattavakseen esimerkiksi majoituskulut, joiden mää-
rä ylittää 400 euroa.

Ilmoitusta ei tehdä sellaisesta matkasta, joka liittyy eduskuntatyöhön. Puhemiesneu-
vosto on hyväksynyt luettelon eduskuntatyöhön liittyvistä tehtävistä ja matkoista. Pu-
hemiehistö arvioi luettelossa määriteltyjen, puhemiesneuvoston hyväksymien kritee-
reiden perusteella, katsotaanko matka eduskuntatyöhön rinnastettavaksi.

Yksityisluonteista matkaa, joka ei liity kansanedustajan asemaan, ei ilmoiteta. Tällaisia
matkoja ovat tyypillisesti perhe- ja ystäväpiirin matkat.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä myöskään matkasta, joka liittyy sidonnaisuusrekisteriin il-
moitetun tehtävän hoitamiseen.

Ilmoitus tehdään tätä tarkoitusta varten laaditulla lomakkeella keskuskansliaan, joka
pitää annetuista tiedoista rekisteriä. Matkasta ilmoitetaan matkan järjestäjä tai kustan-
nusten maksaja (kolmas osapuoli), maksettujen kustannusten tyyppi sekä matkan
kohde, tarkoitus ja ajankohta. Ilmoitus on tehtävä matkalle osallistumista seuraavan
kuukauden loppuun mennessä.

Edustaja voi niin halutessaan ilmoittaa matkan rekisteriin, vaikka kolmannen osapuo-
len maksamat kustannukset eivät ylitä 400 euroa.

Rekisteri on julkinen. Sen tiedot tallennetaan yleisön saataville tietoverkkoon.

Nämä puhemiesneuvoston ohjeet tulevat voimaan 22 päivänä huhtikuuta 2015.


