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1. Rahanpesulain keskeiset velvoitteet ilmoitusvelvol-

lisille 

 

 

 

1. Tunnista ja arvioi omaan liiketoimintaasi liittyvät rahanpesun ja 
terrorismin rahoittamisen riskit ja laadi niitä koskeva riskiarvio. 

 

2. Päivitä riskiarviota säännöllisesti. 

 

3. Tunnista asiakkaasi ja todenna tämän henkilöllisyys. Tunnista 

myös asiakkaan edustaja ja todenna tämän henkilöllisyys sekä 
varmista edustajan oikeus toimia asiakkaan puolesta. 

 

4. Selvitä yritysasiakkaidesi tosiasialliset edunsaajat eli yrityksen 

omistajat sekä ne, jotka käyttävät yrityksessä määräysvaltaa. 

 

5. Tunne asiakkaasi ja tämän toiminta. Seuraa toimintaa jatkuvasti 
epäilyttävien liiketoimien havaitsemiseksi. 

 

6. Ilmoita kaikista havaitsemistasi epäilyttävistä liiketoimista 

KRP:n rahanpesun selvittelykeskukselle. Tee ilmoitus myös silloin, 
kun olet kieltäytynyt asiakassuhteesta tai liiketoimesta sen epäi-

lyttävyyden vuoksi. 

 

7. Laadi ohjeistus ja kouluta työntekijäsi toimimaan rahanpesulain 
velvoitteiden mukaisesti. 

 

8. Tarvittaessa hakeudu aluehallintoviraston pitämään rahanpesun 

valvontarekisteriin. 

 

9. Luo sisäinen riippumaton kanava, jonka kautta työntekijäsi voi-

vat ilmoittaa havaitsemistaan rahanpesulain rikkomuksista. 
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2. Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 

Nykyinen laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, 

jäljempänä rahanpesulaki) tuli voimaan 3.7.2017. Lain tavoitteena on estää ra-

hanpesua ja terrorismin rahoittamista, edistää tällaisen toiminnan paljastamista 

ja selvittämistä sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä ja takai-

sinsaantia. 

Tässä ohjeessa käydään läpi rahanpesulaissa ilmoitusvelvollisille säädetyt vel-

vollisuudet. Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan niitä toimijoita, jotka rahanpesulain 

1 luvun 2 §:n mukaan kuuluvat lain soveltamisalan piiriin. 

Ohjeen tarkoituksena on selkeyttää rahanpesulain velvoitteita. Ohjeen lopussa 

on toimialakohtaiset liitteet, joissa käydään läpi alakohtaisia tarkennuksia ja so-

veltamisalaa koskevia rajauksia. Lisäksi aluehallintovirasto on antanut erilliset 

ohjeet epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamisesta sekä riskiarvion laatimisesta. 

Edellä mainittujen ohjeiden lisäksi ilmoitusvelvollisen tulee laatia omaan toi-

mintaansa soveltuvat toimintaohjeet lain velvoitteiden noudattamiseksi. 

 

Aluehallintoviraston valvomia ilmoitusvelvollisia ovat: 

• liike- tai ammattitoimintana oikeudellisia palveluita tarjoavat (pl. asi-
anajajat) tiettyyn taloudelliseen toimintaan tai omaisuuteen liittyvissä lii-

ketoimissa; 

• sellaiset rahoituspalveluja tarjoavat yritykset, jotka eivät ole Finanssival-
vonnan valvottavia; 

• eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetussa 

laissa tarkoitetut vertaislainanvälittäjät; 

• yrityskonsultointia ja sijoituspalvelun oheispalveluja tarjoavat;  

• panttilainauslaitoksista annetussa laissa tarkoitetut panttilainauslaitok-
set; 

• kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä anne-

tussa laissa tarkoitetut kiinteistönvälitysliikkeet sekä vuokrahuoneiston 
välitysliikkeet; 

• perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa tarkoite-

tut perintätoiminnan harjoittajat; 

• yrityspalvelun tarjoajat; 

• pääasiallisena liike- tai ammattitoimintana suoraan tai välillisesti vero-
neuvontapalveluita tai verotukseen liittyvää tukea tarjoavat; 

• liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat; 
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• liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvät tai välittävät siltä osin 
kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä 

suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 
10 000 euroa; 

• liike- tai ammattitoimintana taide-esineitä myyvät tai välittävät siltä osin 
kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä suorituk-

sena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa; 

 

Rahanpesulain soveltamisalaan on säädetty rajaus silloin, kun soveltamisalaan 

muutoin kuuluva toiminta on satunnaista tai hyvin rajoitettua, ja kaikki seuraa-

vat edellytykset täyttyvät yhtäaikaisesti: 

• Toiminta on vähäistä, eivätkä siitä maksetut yksittäiset palkkiot ylitä 
1000 euroa; 

• Toiminta ei ole henkilön pääasiallista liiketoimintaa vaan siihen suoraan 

liittyvää oheispalvelua, jonka osuus tilikauden liikevaihdosta on enintään 
viisi prosenttia; 

• Toimintaa harjoittava henkilö ei harjoita pääasiallisena liiketoimintanaan 
mitään rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvaa toimintaa, sekä 

• Toimintaa tarjotaan pääasiallisen liiketoiminnan asiakkaille eikä sitä tar-
jota yleisesti yleisölle. 

Kyseiset ehdot ovat hyvin tiukat, ja rajauksen piiriin kuuluvat tapaukset ovat-

kin siksi harvassa. Ainoastaan toiminnan taloudellinen vähäisyys, pienet asiakas-

määrät tai se, että palvelua tarjotaan satunnaisesti, eivät riitä rajaamaan toimin-

taa rahanpesulain soveltamisalan ulkopuolelle. Rahanpesulain alaisen toiminnan 

tulisi lisäksi olla jonkin muun liiketoiminnan oheispalvelua, jotta se voitaisiin kat-

soa rajauksen piiriin. Esimerkiksi pääasiallisena liiketoimintana isännöintipalvelua 

tarjoava taho voi pienimuotoisena oheispalveluna tarjota myös kirjanpitopalve-

luita, jotka kaikkien yllä mainittujen ehtojen täyttyessä voidaan rajata rahanpe-

sulain ulkopuolelle. Tavallisesti kuitenkin pienen tilitoimiston tai toiminimiyrittä-

jän koko liiketoiminta koostuu pelkästään kirjanpitopalveluista, jolloin yllä maini-

tut ehdot eivät täyty. Tällöin rahanpesulaki kaikkine velvoitteineen tulee sovellet-

tavaksi. 
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3. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen määri-

telmä 

Rahanpesulla tarkoitetaan toimia, joilla pyritään häivyttämään tai peittämään 

rikoksella hankitun omaisuuden alkuperä. Rahanpesua edeltää niin sanottu esiri-

kos, jolla pestävä omaisuus on hankittu. Rahanpesussa epäily kohdistuu siten 

varojen alkuperään. Rahanpesun kohteena olevat varat voivat olla peräisin mistä 

tahansa rikoksesta. Suomessa valtaosa pestävästä rahasta on peräisin esimer-

kiksi omaisuusrikoksista, talousrikollisuudesta kuten kirjanpitorikoksista tai pe-

toksista, tai huumausainerikollisuudesta. Rahanpesun kohteena voi olla rikoksella 

hankittu omaisuus, rikoksen tuottama hyöty tai näiden tilalle tullut omaisuus.  

Rahanpesulle on tyypillistä, että omaisuus muuttaa muotoaan vaikeuttaen ri-

kollisen alkuperän havaitsemista. Rahanpesun onnistuttua omaisuus näyttää lail-

lisesti hankitulta. Rahanpesuun voi syyllistyä, kun ottaa vastaan, käyttää, muun-

taa, luovuttaa, siirtää, välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omai-

suutta tarkoituksena hankkia itselleen tai toiselle hyötyä tai peittää ja häivyttää 

omaisuuden rikollinen alkuperä.  

Rahanpesu on säädetty rangaistavaksi rikoslain (39/1889) 32 luvun pykälissä 

6-10. 

Terrorismin rahoittamisella tarkoitetaan toimintaa, jossa annetaan tai kerätään 

varoja terrorismirikosta varten tai yksittäisen terroristin tai terroristiryhmän ra-

hoittamiseksi. Terrorismin rahoittamisessa epäily kohdistuu varojen käyttökoh-

teeseen, ei alkuperään. Terrorismin rahoittamiseen käytetyt varat voivat olla pe-

räisin myös laillisista lähteistä. Varat voivat koostua myös useista pienistä yksit-

täisistä summista. Terrorismin rahoittamiseen syyllistyy se, joka suoraan tai vä-

lillisesti antaa tai kerää varoja rahoittaakseen tai tietoisena siitä, että niillä rahoi-

tetaan laissa määriteltyjä terrorismirikoksia, terroristiryhmiä tai terroristeja. 

Terrorismirikoksen rahoittaminen on säädetty rangaistavaksi rikoslain 34a lu-

vun pykälässä 5, terroristin rahoittaminen pykälässä 5a ja terroristiryhmän ra-

hoittaminen pykälässä 5b.  
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4. Riskiarvio 

Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjunnassa keskeistä on riskiperus-

teisuus.  Riskiperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että ilmoitusvelvolliset tunnista-

vat, arvioivat ja ymmärtävät ne rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit, 

joille he omassa toiminnassaan altistuvat, ja mitoittavat lain edellyttämät torjun-

tatoimenpiteensä riskien mukaan.  

Rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen havaitsemisen haasteista huolimatta 

ilmoitusvelvolliset voivat monin eri tavoin vaikuttaa oman rahanpesun ja terroris-

min rahoittamisen riskinsä suuruuteen sekä siihen, kuinka houkuttelevana niin 

toimiala kuin yksittäinen yritys nähdään rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

näkökulmasta. Tehokkaan ja asianmukaisen rahanpesun ja terrorismin rahoitta-

misen torjumisen edellytykset pohjautuvat riskien ymmärtämiseen ja analysoimi-

seen. Riskiperusteisen toiminnan perustana onkin ilmoitusvelvollisen itsensä laa-

tima, sen omaa toimintaa ohjaava kirjallinen riskiarvio. 

Riskiarvion on oltava ajantasainen kuvaus ilmoitusvelvollisen omaan toimin-

taan kohdistuvasta riskiympäristöstä ja riskitekijöistä. Kyse on vapaamuotoisesta 

arviosta, eikä sen muotoa, pituutta tai laadintamenetelmää ole määritelty laissa. 

Valmiit, suurille massoille laaditut identtiset riskiarviomallit eivät kuitenkaan 

täytä rahanpesulain riskiarviolle asettamia vaatimuksia, vaan toimivat ainoastaan 

pohjana ilmoitusvelvollisen omalle arvioinnille. Riskiarvion tulee aina pohjautua 

ilmoitusvelvollisen oman toiminnan, palveluiden, asiakassuhteiden ja toimin-

taympäristön huolelliseen arviointiin. Riskiarvion riittävän laajuuden ja kattavuu-

den määrittämiseksi ilmoitusvelvollisen on huomioitava toimintansa luonne, koko 

ja sen laajuus.  

Laatimansa riskiarvion perusteella ilmoitusvelvolliset voivat suunnitella oikea-

suhtaiset toimintaperiaatteet, menettelytavat ja valvonnan rahanpesun ja terro-

rismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja tehokkaaksi hallitsemiseksi, sekä 

kohdentaa käytössä olevat resurssinsa tarkoituksenmukaisesti. Riskiarviossa voi-

daan arvioida esimerkiksi sitä, millaisiin liiketoimiin olisi kiinnitettävä erityistä 

huomiota, millaisiin asiakassuhteisiin olisi syytä soveltaa tehostettua menettelyä 

asiakkaan tuntemiseksi, tai millaisissa asiakassuhteissa rahanpesun ja terroris-

min rahoittamisen riski katsotaan niin vähäiseksi, että ilmoitusvelvollinen voisi 

noudattaa yksinkertaistettua menettelyä asiakkaan tuntemiseksi.  

Toimintaperiaatteita, menettelytapoja ja valvontaa on seurattava sekä kehitet-

tävä, ja ilmoitusvelvollisen ylimmän johdon on hyväksyttävä ne. 

Riskiarvio on päivitettävä säännöllisesti. Riskiarviota tulee päivittää esi-

merkiksi silloin, kun ilmoitusvelvollisen toimintaan tai asiakaskuntaan tulee muu-

toksia. Riskiarvio ja siihen tehtävät muutokset on toimitettava valvontaviran-

omaiselle tämän pyynnöstä, ilman aiheetonta viivytystä. 

Aluehallintovirasto on julkaissut valvomilleen ilmoitusvelvollisille ohjeen riskiar-

vion tekemiseen. Ohjeessa perehdytään yksityiskohtaisesti riskiarviolle asetettui-

hin edellytyksiin sekä riskiperusteiseen toimintaan. Linkki riskiarvio-ohjeeseen 

löytyy aluehallintoviraston nettisivuilta.  

https://avi.fi:8443/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta
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Seuraavassa listauksessa esitetään joitain esimerkkejä kaikille toimialoille tyy-

pillisistä riskitekijöistä: 

• Etätunnistaminen ja sen haavoittuvuus (esimerkiksi sähköisen tunnis-

tautumisen ketjuuntuminen),  

• Virtuaalivaluutat, 

• Kyberrikollisuus, 

• Kertaluonteiset asiakassuhteet, 

• Käteisen rahan käyttö, 

• Epäselvät ja monimutkaiset liiketoimet ja toimeksiantosuhteet,  

• Asiakasvaratilit. 
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5. Asiakkaan tunteminen 

Asiakkaan tuntemisesta säädetään rahanpesulain 3 luvussa. Rahanpesulain 

keskeisimpänä tavoitteena on, että ilmoitusvelvolliset tuntevat asiakkaansa ja 

heidän toimintaansa siinä laajuudessa, että ne pystyvät havaitsemaan tavan-

omaisesta poikkeavat liiketoimet. Ilmoitusvelvollisella ei saa olla anonyymejä asi-

akkaita tai tilejä. Asiakkaalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenki-

löä, jolle ilmoitusvelvollinen tarjoaa palveluita tai joka pyytää tai käyttää ilmoi-

tusvelvollisen palveluita.  

Asiakkaan tuntemista koskeva kokonaisuus sisältää seuraavat velvoitteet: 

• velvoite tunnistaa asiakas ja todentaa tämän henkilöllisyys;  

• velvoite tunnistaa asiakkaan edustaja ja todentaa tämän henkilöllisyys; 

• velvoite tunnistaa asiakkaan tosiasialliset edunsaajat ja tarvittaessa to-
dentaa näiden henkilöllisyys; 

• velvoite arvioida, onko asiakassuhteeseen syytä soveltaa tehostettua 

tuntemismenettelyä; sekä 

• velvoite hankkia tietoja asiakkaan ja tämän tosiasiallisen edunsaajan 
toiminnasta, seurata asiakkaan toimintaa ja selvittää poikkeavien liike-

toimien taustoja. 

Asiakkaan tuntemista koskevia toimia täytyy noudattaa riskiperusteisesti koko 

asiakassuhteen ajan. Ilmoitusvelvollisen omasta toimialasta riippuen esimerkiksi 

asiakasrakenne, tarjottavat palvelut ja tuotteet sekä maantieteelliset toiminta-

alueet poikkeavat toisistaan. Tarkoituksena on, että ilmoitusvelvollinen tunnista-

miensa riskien perusteella mitoittaa asiakassuhteisiinsa liittyvät menettelyta-

pansa ja riskienhallintansa asiakkaidensa ja näiden käyttämien palveluiden eri-

tyispiirteiden mukaisesti.  

Seuraavassa listauksessa esitetään joitain esimerkkejä kaikille toimialoille tyy-

pillisistä asiakkaita koskevista riskitekijöistä: 

• Asiakas kieltäytyy henkilöllisyyden todentamisesta; 

• Asiakkaan antamat tiedot ovat ristiriidassa asiakastietojen, asiakasprofii-
lin tai asiakaskäyttäytymisen kanssa; 

• Asiakas pyrkii käyttämään väärää tai väärennettyä tunnistamisasiakirjaa 

(esimerkiksi identiteettivarkaus); 

• Asiakkaan tuntemiseksi vaadittavat asiakirjat ja selvitykset ovat puut-
teellisia; 

• Asiakkaan toiminnassa ja omistusrakenteissa on epäselvyyksiä tai ra-

kenteet eivät ole vaivatta selvitettävissä; 

• Asiakkaan yhteystiedot tai yhtiön johto vaihtuvat usein; 
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• Hankittava/myytävä/solmittava liiketoimi ei vastaa asiakkaan taloudel-
lista tilannetta; 

• Asiakas tekee lyhyessä ajassa useita liiketoimia/toimeksiantoja; 

• Asiakas tekee taloudellisesti kannattamattomia tai muutoin epärationaa-

lisia liiketoimia; 

• Asiakas myy/lunastaa tekemänsä liiketoimen/esineen pian eteenpäin, 
usein tappiolla; 

• Asiakassuhteeseen liittymättömät henkilöt tekevät transaktioita asiak-

kaan puolesta; 

• Asiakkaan edustaja vaihtuu ilman, että edustamiseen oikeuttavia asia-
kirjoja on esitetty; 

• Asiakas pyrkii monimutkaisiin omistus- tai toimeksiantosuhteisiin; 

• Asiakkaalla tai hänen liiketoiminnallaan on liittymäkohta eri maantieteel-

lisiä riskejä omaaviin valtioihin ja alueisiin; 

• Asiakas, hänen läheisensä tai hänen yhtiökumppaninsa on poliittisesti 
vaikutusvaltainen henkilö; 

Asiakassuhteen riskiperusteiseen arviointiin liittyen ilmoitusvelvollinen esimer-

kiksi arvioi sen, onko asiakassuhteessa tarpeen käyttää yksinkertaistettua tai te-

hostettua tuntemismenettelyä. 

Yleisemmällä tasolla riskinä voi myös olla se, jos ilmoitusvelvollisella itsellään 

on liian pienet tai väärin mitoitetut henkilöstöresurssit tai jos ilmoitusvelvollinen 

ei ole riittävissä määrin huolehtinut työntekijöidensä koulutuksesta rahanpesulain 

ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisesta.  

Asiakkaan tuntemista koskeviin toimiin liittyy läheisesti myös jäädytys- ja pa-

kotesääntely, vaikka kyse ei ole suoraan rahanpesulakiin kirjatuista velvoitteista.   

Jäädytyspäätösten ja finanssipakotteiden velvoitteita käsitellään tarkemmin lu-

vussa 7. 

Jos ilmoitusvelvollinen ei pysty toteuttamaan asiakkaan tuntemiseen 

liittyviä velvoitteitaan, ilmoitusvelvollinen ei saa perustaa asiakassuh-

detta, suorittaa liiketointa tai ylläpitää liikesuhdetta. 

 

5.1. Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen 

Asiakkaan tunnistamisesta ja henkilöllisyyden todentamisesta säädetään ra-

hanpesulain 3 luvun 2 §:ssä. Säännöksen mukaan ilmoitusvelvollisen on tunnis-

tettava asiakkaansa ja todennettava tämän henkilöllisyys vakituista asiakassuh-

detta perustettaessa. 

Asiakkaan tunnistamisella tarkoitetaan asiakkaan henkilöllisyyden selvittä-

mistä vapaamuotoisesti asiakkaan toimittamien tietojen perusteella. Tunnistami-

nen voi tapahtua esimerkiksi tiedustelemalla asiakkaan nimeä.  
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Asiakkaan henkilöllisyyden todentamisella tarkoitetaan puolestaan henki-

löllisyyden varmentamista luotettavasta ja riippumattomasta lähteestä peräisin 

olevasta asiakirjasta. 

Vakituisella asiakassuhteella tarkoitetaan pysyväisluonteista suhdetta tai 

suhdetta, jonka yhteydenottohetkellä oletetaan tulevan pysyväksi, tai asiakasta, 

jolla on vähintään yksi sopimus tai sitoumus ilmoitusvelvollisen kanssa. Tällainen 

asiakassuhteen perustaminen voi olla esimerkiksi tilin avaaminen, luottosopi-

muksen solmiminen, rahasto-osuuden merkitseminen tai välitys- tai toimeksian-

tosopimuksen solmiminen. 

Todentamisasiakirjaksi käy suomalaisen viranomaisen myöntämä voimassa 

oleva ajokortti, henkilökortti, passi, kuvallinen KELA-kortti, muukalaispassi tai 

pakolaisen matkustusasiakirja. Jos suomalaisen viranomaisen myöntämää asia-

kirjaa ei ole, todentamiseen käy ulkomaan passi tai muu matkustusasiakirjana 

hyväksyttävä henkilöllisyystodistus.   

Oikeushenkilön tunnistamisasiakirjana voidaan käyttää kaupparekisteriotetta 

tai muuta vastaavaa otetta julkisesta rekisteristä.  Myös oikeushenkilön puolesta 

toimiva luonnollinen henkilö on tunnistettava ja tämän henkilöllisyys todennet-

tava sekä varmistettava, että tällä on oikeus edustaa oikeushenkilöä.   

Lisäksi ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja todennettava tämän 

henkilöllisyys, jos asiakkuus on satunnainen ja: 

1) liiketoimen suuruus tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien suuruus yh-

teensä on vähintään 10 000 euroa;  

2) tavaroiden myynnissä suoritettavan liiketoimen suuruus tai toisiinsa kyt-

keytyvien liiketoimien suuruus käteisenä on yhteensä vähintään 10 000; 

tai 

3) kyse on epäilyttävästä liiketoimesta tai jos ilmoitusvelvollinen epäilee lii-

ketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terrorismin rahoittamiseen tai 

sen rangaistavaan yritykseen. 

Asiakas täytyy aina tunnistaa ja tämän henkilöllisyys todentaa, jos ilmoitusvel-

vollinen epäilee aiemmin todennetun asiakkaan henkilöllisyyden todentamistieto-

jen luotettavuutta tai riittävyyttä. 

Jos joku toimii asiakkaan puolesta tämän lukuun (edustaja), myös edustaja 

täytyy tunnistaa ja tämän henkilöllisyys todentaa. Ilmoitusvelvolliset täytyy myös 

varmistaa, että edustajalla on oikeus toimia asiakkaan puolesta. Esimerkiksi yri-

tyksen puolesta toimiva henkilö toimii yrityksen edustajana, joten edustajan hen-

kilöllisyys täytyy todentaa ja varmistaa, että hänellä on edustamisoikeus.  

Asiakas täytyy tunnistaa ja tämän henkilöllisyys todentaa lähtökohtaisesti asia-

kassuhdetta perustettaessa, mutta kuitenkin viimeistään ennen kuin asiakas saa 

määräysvaltaansa liiketoimeen sisältyvät varat tai muun omaisuuden tai ennen 

kuin liiketoimi on suoritettu loppuun. Jos kyseessä on tilanne, jossa asiakas täy-

tyy tunnistaa liiketoimien yhteenlasketun arvon perusteella, henkilöllisyys täytyy 

todentaa, kun 10 000 euron raja saavutetaan. 
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5.2. Tosiasiallisen edunsaajan tunnistaminen 

Tosiasiallisella edunsaajalla tarkoitetaan yksinkertaistettuna sellaista luon-

nollista henkilöä, joka omistuksensa kautta, äänioikeutensa kautta tai muulla pe-

rusteella käyttää määräysvaltaa oikeushenkilössä. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy tunnistaa asiakkaansa tosiasialliset edunsaajat ja 

tarvittaessa todentaa näiden henkilöllisyys. Siihen, missä tilanteissa tai minkä-

laisten asiakkaiden kohdalla tosiasiallisten edunsaajien henkilöllisyys todenne-

taan, tulisi ottaa kantaa ilmoitusvelvollisen riskiarviossa. Asiakkaan tosiasialli-

sista edunsaajista tulee lisäksi pitää yllä riittäviä, tarkkoja ja ajantasaisia tietoja. 

Yhteisön, kuten esimerkiksi osakeyhtiön, tosiasiallisella edunsaajalla tarkoite-

taan luonnollista henkilöä, joka viime kädessä: 

1) omistaa suoraan tai välillisesti suuremman kuin 25 % osuuden oikeus-

henkilön osakkeista tai muuten omistaa vastaavan osuuden oikeushenki-

löstä; 

2) käyttää suoraan tai välillisesti suurempaa kuin 25 % osuutta oikeushen-

kilön äänioikeuksista, ja tämä äänimäärä perustuu omistukseen, jäse-

nyyteen, yhtiöjärjestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin 

sääntöihin; tai 

3) käyttää muulla tavoin tosiasiallisesti määräysvaltaa oikeushenkilössä. 

Osoituksena suorasta omistuksesta pidetään sitä, että luonnollisella henki-

löllä on suurempi kuin 25 % omistusosuus tarkasteltavasta oikeushenkilöstä. 

Osoituksena välillisestä omistuksesta pidetään sitä, että: 

1) oikeushenkilöllä, jossa yksi tai useampi luonnollinen henkilö käyttää itse-

näistä päätösvaltaa, on suurempi kuin 25 % omistusosuus tai suurempi 

kuin 25 % osuus äänioikeuksista tarkasteltavasta oikeushenkilöstä, tai; 

2) luonnollisella henkilöllä tai oikeushenkilöllä, jossa luonnollinen henkilö 

käyttää itsenäistä päätösvaltaa, on omistukseen, jäsenyyteen, yhtiöjär-

jestykseen, yhtiösopimukseen tai niihin verrattaviin sääntöihin perustuva 

oikeus nimittää tai erottaa enemmistö jäsenistä tarkasteltavan oikeus-

henkilön hallituksessa tai siihen verrattavassa toimielimessä. 

Yhteisön tosiasialliset edunsaajat, suoran tai välillisen omistuksen kautta, täy-

tyy tunnistaa aina. Jos tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä tunnistamaan tai 

edellä kuvatut edellytykset eivät täyty, tosiasiallisina edunsaajina pidetään tar-

kasteltavana olevan oikeushenkilön hallitusta tai vastuunalaisia yhtiömiehiä, toi-

mitusjohtajaa tai muuta vastaavassa asemassa olevaa henkilöä. Näissä tilan-

teissa asiakasyrityksestä on tunnistettava sekä toimitusjohtaja että hallitus, tai 

toimitusjohtaja ja vastuunalaiset yhtiömiehet kun kyseessä on avoin tai kom-

mandiittiyhtiö. Tämä poikkeus ei kuitenkaan tarkoita tilanteita, joissa asiakas 

kieltäytyy luovuttamasta tietoja tosiasiallisista edunsaajista, vaan sellaisia tilan-

teita, joissa tosiasiallista edunsaajaa ei pystytä omistuksen tai määräysvallan 

kautta tunnistamaan.  

Rahanpesulain 1 luvun 7 §:ssä on säädetty joitain vähäisiä poikkeuksia esimer-

kiksi säätiöiden ja asunto-osakeyhtiöiden osalta sen suhteen, kenet katsotaan 
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tosiasialliseksi edunsaajaksi. Myös 7 §:ssä luetelluissa tapauksissa tosiasialliset 

edunsaajat täytyy aina tunnistaa. 

Kuolinpesän osakkaiden tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen täytyy 

suorittaa samassa laajuudessa kuin tosiallisten edunsaajien kohdalla.  

Asiakkaidensa tosiasiallisten edunsaajien tunnistamisen lisäksi ilmoitusvelvolli-

sen täytyy muistaa rekisteröidä myös omat omistajansa sekä muut tosiasialliset 

edunsaajansa kaupparekisteriin. Patentti- ja rekisterihallituksen nettisivuilta löy-

tyy lisätietoa tosiasiallisista edunsaajista koskevasta rekisteröintivelvoitteesta. 

 

5.3. Selonottovelvollisuus ja jatkuva seuranta 

Tunnistamisen ja henkilöllisyyden todentamisen lisäksi ilmoitusvelvollisen täy-

tyy perehtyä asiakkaan toimintaan niin, että poikkeaviin liiketoimiin on mahdol-

lista kiinnittää huomiota. Ilmoitusvelvollisen selonottovelvollisuudesta ja jatku-

vasta seurannasta on säädetty rahanpesulain 3 luvun 4 §:ssä. 

Selonottovelvollisuuden myötä ilmoitusvelvollisen täytyy hankkia tietoja asiak-

kaansa ja tämän tosiasiallisen edunsaajan toiminnasta, tämän liiketoiminnan laa-

dusta ja laajuudesta sekä perusteista palvelun tai tuotteen käyttämiselle. Ilmoi-

tusvelvollisella täytyy olla selkeä käsitys siitä, kuinka omaan liiketoimintaan kuu-

luvia tuotteita ja palveluita käytetään, sekä siitä, mitä vastapuolena toimivan asi-

akkaan liiketoiminta pitää sisällään, kuinka liiketoimintaa harjoitetaan ja miten 

laajaa toiminta on. Se, kuinka paljon tietoja tulee hankkia ja mistä lähteistä, riip-

puu siitä, mitä ilmoitusvelvollinen pitää riskiarvionsa perusteella tarpeellisena.  

Ilmoitusvelvollisen täytyy seurata asiakkaansa toimintaa. Seurannan tulee olla 

asiakkaan toiminnan laatuun ja laajuuteen, asiakassuhteen pysyvyyteen ja kes-

toon sekä riskeihin nähden riittävää sen varmistamiseksi, että asiakkaan toiminta 

vastaa sitä kokemusta ja tietoa, joka ilmoitusvelvollisella on asiakkaasta ja tä-

män toiminnasta. Käytännössä tarkoituksena on, että ilmoitusvelvollinen seuraisi 

asiakastaan niin, että tällä on edellytykset havaita, jos asiakkaan toiminta poik-

keaa tavanomaisesta. Vakituisissa asiakassuhteissa voidaan tavanomaisesta 

poikkeavaa käytöstä havaita asiakkaan aiempaan toimintaan nähden ja satunnai-

sissa asiakassuhteissa tavanomaisesta poikkeavat liiketoimet usein liittyvät toi-

mialalla epätavanomaisiin liiketoimiin. 

Selonottovelvollisuuden perusteella ilmoitusvelvollisen täytyy lisäksi kiinnittää 

erityistä huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan taikka il-

moitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Poik-

keavuutta voi verrata asiakkaan normaaliin toimintaan tai ilmoitusvelvollisen toi-

mialalle tavanomaisiin liiketoimiin suhteutettuna. Samalla tavoin ilmoitusvelvolli-

sen täytyy huomioida liiketoimet, joilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai 

ne eivät sovi yhteen sen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvelvolli-

sella on asiakkaasta. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä täytyy 

selvittää.  

Asiakkaan luotettava tunnistaminen voi edellyttää useampien edellä mainittu-

jen menetelmien yhdistämistä tai lisätietojen hankkimista muista lähteistä. Li-

säksi ilmoitusvelvollisen täytyy varmistaa, että asiakkaan tuntemiseksi 

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot.html
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hankittavat tarpeelliset tiedot, kuten tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan 

laadusta ja laajuudesta, perusteet palvelun käytölle tai tuotteen käyttämiselle, 

ovat käytettävissä. 

Selonottovelvollisuuden puitteissa ilmoitusvelvollisen täytyy huomioida myös 

kansainväliset pakotejärjestelmät sekä kansallinen varojen jäädyttämistä terro-

rismin torjumiseksi koskeva sääntely. Jäädytyspäätösten ja finanssipakotteiden 

velvoitteita käsitellään tarkemmin luvussa 7. 

 

5.4. Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus 

Jos ilmoitusvelvollinen arvioi riskiarvionsa perusteella, että asiakassuhteeseen 

tai yksittäiseen liiketoimeen liittyy vähäinen rahanpesun ja terrorismin rahoitta-

misen riski, ilmoitusvelvollinen voi noudattaa yksinkertaistettua menettelyä asi-

akkaan tuntemiseksi.  

Yksinkertaistetussa menettelyssä ilmoitusvelvollinen voi suorittaa kevennet-

tynä seuraavat rahanpesulain 3 luvun asettamat velvoitteet: 

• asiakkaan ja tämän edustajan tunnistamisen ja henkilöllisyyden todenta-
misen, 

• tosiasiallisen edunsaajan tunnistamisen ja todentamisen, 

• asiakasta koskevien tietojen hankkimisen, jatkuvan seurannan ja se-
lonottovelvollisuuden epäilyttävistä tapahtumista, ja  

• asiakkaan tuntemistietojen säilyttämisen. 

Yksinkertaistettu tuntemisvelvollisuus ei kuitenkaan salli säännösten noudatta-

matta jättämistä. Kysymys on menettelyn keventämisestä, joka voi koskea esi-

merkiksi tuntemistietojen määrää tai lähteitä taikka henkilöllisyyden todentami-

sen ajoitusta. Olennaista on, että yksinkertaistettu menettely on perusteltavissa 

ilmoitusvelvollisen riskiarviossa. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy näissäkin tapauksissa järjestää asiakassuhteen riit-

tävä seuranta poikkeuksellisten tai epätavallisten liiketoimien havaitsemiseksi. 

Vaikka ilmoitusvelvollinen olisi riskiarviossaan arvioinut yksinkertaisen tunte-

mismenettelyn olevan riittävä tietyn asiakasryhmän tai liiketoimen tunnista-

miseksi, yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä ei saa noudattaa, jos 

ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaan normaalista toiminnasta poikkeavia tai 

epäilyä herättäviä liiketoimia.  

 

5.5. Tehostettu tuntemisvelvollisuus 

Jos ilmoitusvelvollisen riskiarvion perusteella asiakassuhteeseen tai yksittäi-

seen liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun ja terrorismin ra-

hoittamisen riski, asiakassuhteeseen täytyy soveltaa tehostettua menettelyä asi-

akkaan tunnistamiseksi. Samoin täytyy toimia, jos asiakkaalla tai liiketoimella on 

liittymäkohta valtioon, jonka rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämis- ja 
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selvittelyjärjestelmä muodostaa EU:n komission arvion mukaan merkittävän ris-

kin EU:n sisämarkkinalle tai ei täytä kansainvälisiä velvoitteita. 

Tehostetulla tuntemismenettelyllä tarkoitetaan, että ilmoitusvelvollisen täytyy 

kiinnittää asiakkaaseen, tämän liiketoimintaan ja/tai liiketoimiin tavallista suu-

rempaa huomiota sen varmistamiseksi, ettei asiakassuhteeseen liity rahanpesua 

tai terrorismin rahoittamista. 

Tehostetut asiakkaan tuntemistoimet voivat merkitä esimerkiksi erityisen huo-

mion kiinnittämistä asiakkaan henkilöllisyyden todentamiseen ja luotettavaan do-

kumentaatioon, liiketoimien taustan ja tarkoituksen selvittämiseen, varojen alku-

perään sekä asiakassuhteen seuraamiseen. 

Tehostettua menettelyä täytyy noudattaa myös silloin, kun kyse on etätunnis-

tamisesta tai poliittisesti vaikutusvaltaisesta henkilöstä. 

 

5.5.1. Etätunnistaminen 

Etätunnistamiseksi kutsutaan tilannetta, jossa asiakas ei ole läsnä tunnistetta-

essa ja henkilöllisyyttä todennettaessa. Tällöin ilmoitusvelvollisen täytyy rahan-

pesun ja terrorismin rahoittamisen riskin vähentämiseksi: 

1) todentaa asiakkaan henkilöllisyys hankkimalla lisäasiakirjoja tai -tietoja 
luotettavasta lähteestä; 

2) varmistaa, että liiketoimeen liittyvä suoritus tulee luottolaitoksen tililtä 
tai se maksetaan tilille, joka on aiemmin avattu asiakkaan nimiin; tai 

3) todentaa asiakkaan henkilöllisyys vahvasta sähköisestä tunnistamisesta 
ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa (617/2009) tarkoi-
tetulla tunnistusvälineellä tai sähköisen allekirjoituksen hyväksytyllä var-

menteella, josta säädetään sähköisestä tunnistamisesta ja luottamuspal-

veluista annetun EU:n asetuksen 910/2014 28 artiklassa, taikka muun 
sähköisen tunnistamistekniikan avulla, joka on tietoturvallinen ja todis-
teellinen. 

Etätunnistautumisesta on kyse myös videon välityksellä tehdyssä asiakkaan tun-

nistamisessa. Jos asiakas näyttää henkilöllisyysasiakirjansa videon välityksellä, 

ilmoitusvelvollisen täytyy hankkia tarpeellisiksi katsomiaan lisäselvityksiä asiak-

kaan henkilöllisyyden varmentamiseksi. Tässä tilanteessa pelkkä henkilöllisyys-

asiakirja ei ole riittävä tapa henkilöllisyyden todentamiseksi.  

 

5.5.2.  Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt  

Rahanpesulain 3 luvun 13 §:ssä säädetään poliittisesti vaikutusvaltaiseen hen-

kilöön liittyvästä tehostetusta tuntemisvelvollisuudesta. Säännöksen mukaan il-

moitusvelvollisella tulee olla asianmukaiset riskiperusteiseen arviointiin pohjautu-

vat menettelyt sen toteamiseksi, onko asiakas tai tosiasiallinen edunsaaja, tai 

onko hän ollut, poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö (PEP, politically exposed 
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person), poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vai-

kutusvaltaisen henkilön yhtiökumppani. 

 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön määritelmä 

Poliittisesti vaikutusvaltaiset henkilöt ovat henkilöitä, joille on uskottu huomat-

tavaa julkista valtaa. Lain mukaan poliittisesti vaikutusvaltaisella henkilöllä 

tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka toimii tai on toiminut julkisessa tehtä-

vässä: 

a) valtionpäämiehenä, hallituksen päämiehenä, ministerinä, vara- tai apu-
laisministerinä;   

b) parlamentin jäsenenä; 

c) poliittisten puolueiden johtoelinten jäsenenä; 

d) ylimpien tuomioistuinten, perustuslakituomioistuimen tai muun vastaa-

van oikeuselimen jäsenenä, jonka päätöksiin ei voida poikkeustapauksia 
lukuun ottamatta hakea muutosta; 

e) tilintarkastustuomioistuimen ja valtiontalouden tarkastusvirastoa vastaa-
van valtion varainhoitoa tarkastavan ylimmän päättävän elimen jäse-

nenä; 

f) keskuspankin johtokunnan jäsenenä; 

g) suurlähettiläänä tai asiainhoitajana; 

h) puolustusvoimissa vähintään kenraalikuntaan kuuluvana upseerina; 

i) valtion kokonaan omistaman yrityksen hallinto-, johto- ja valvontaeli-

men jäsenenä; tai 

j) kansainvälisten yhteisöjen johtajana, varajohtajana ja hallituksen jäse-
nenä. 

Valtioneuvoston asetuksessa VNA 610/2019 annetaan tarkka lista edellä luetel-

luista merkittävistä julkisista tehtävistä. 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön perheenjäsenellä tarkoitetaan tämän: 

a) aviopuolisoa tai muuta aviopuolisoon rinnastuvaa kumppania; 

b) lapsia ja heidän aviopuolisojaan tai edellä tarkoitettua kumppania; ja 

c) vanhempia. 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yhtiökumppaneilla tarkoitetaan: 

a) kaikkia luonnollisia henkilöitä, joiden tiedetään olevan yhteisöjen tai 

elinkeinonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yhteis-
omistajia ja edunsaajia tai joilla tiedetään olevan mikä tahansa muu lä-
heinen liikesuhde poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän per-

heenjäsenen kanssa; ja 
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b) kaikkia luonnollisia henkilöitä, jotka ovat sellaisten yhteisöjen tai elinkei-
nonharjoittajien tai oikeudellisten järjestelyjen todellisia yksinomistajia 

ja edunsaajia, joista tiedetään, että ne on tosiasiassa perustettu poliitti-
sesti vaikutusvaltaisen henkilön tai tämän perheenjäsenen eduksi. 

Henkilön tiedetään olevan läheisessä liikesuhteessa silloin, kun yhteys on ylei-

sesti tunnettu. 

Henkilöä ei enää pidetä poliittisesti vaikutusvaltaisena henkilönä, kun hän ei 

ole toiminut merkittävässä julkisessa tehtävässä vähintään vuoteen.  

 

Poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden selvittäminen 

Poliittisesti vaikutusvaltaisiin henkilöihin liittyvän tehostetun tuntemisvelvolli-

suuden taustalla ovat kansainväliset toimet korruption torjumiseksi. Merkittävään 

asemaan ja vaikutusvaltaan liittyy riski näiden väärinkäytöstä. Näin ollen vaiku-

tusvaltaisilla henkilöillä on korostunut riski päätyä osalliseksi lahjonta- tai kor-

ruptiorikoksiin. Tällöin kohoaa luonnollisesti myös riski siitä, että rikoksen tuotta-

maa hyötyä yritetään häivyttää. Poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä koskevat 

vaatimukset ovat luonteeltaan ennaltaehkäiseviä eivätkä rikosoikeudellisia, eikä 

niitä tule tulkita siten, että kaikkia poliittisesti vaikutusvaltaisia henkilöitä olisi pi-

dettävä rikolliseen toimintaan osallistuvina.1 Näin ollen kategorista kieltäytymistä 

asiakassuhteista poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden kanssa ei voida pitää 

hyväksyttävänä. 

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisella täytyy olla riskiperusteiseen arvi-

ointiin pohjautuvat menettelyt sen arvioimiseksi, onko asiakas tai edunsaaja po-

liittisesti vaikutusvaltainen henkilö tai tällaisen henkilön perheenjäsen tai yhtiö-

kumppani. Ilmoitusvelvollinen voi siten suhteuttaa menettelyn niihin rahanpesun 

ja terrorismin rahoittamisen riskeihin, joita hän arvioi asiakassuhteisiinsa ja toi-

mintaansa liittyvän. Ilmoitusvelvollisen on syytä ottaa huomioon muun muassa 

se, mitä edellä todettiin lahjonta- ja korruptiorikoksista. Menettelyt voivat siis 

poiketa eri asiakkaiden, asiakasryhmien, tuotteiden tai palveluiden välillä, sillä 

riskit voivat vaihdella ryhmittäin.   

Keinot asiakkaan PEP-statuksen selvittämiseksi ovat ilmoitusvelvollisen itsensä 

valittavissa. PEP-statuksen selvittämiseksi asiakkaalta voidaan esimerkiksi tie-

dustella suoraan tämän ammattia. Lisäksi voidaan hyödyntää eri tiedotusväli-

neistä saatavaa tietoa, kaupallisia tietokantoja sekä eri valtioiden mahdollisesti 

ylläpitämiä tietokantoja. Tietolähteen uskottavuuteen ja luotettavuuteen tulee 

kiinnittää erityistä huomiota. PEP-statuksen selvittämiseen käytettävien toimen-

piteiden tulee kuvastaa kulloistakin riskitilannetta. Asiakkaan PEP-statuksen sel-

vittäminen tulee dokumentoida esimerkiksi merkitsemällä se asiakastietoihin. 

Erityistä huomiota on syytä kiinnittää liikesuhteisiin sellaisten henkilöiden 

kanssa, joilla on jokin selkeä liittymäkohta sellaisiin maihin, joissa lahjonta on 

laajalle levinnyttä.2 Eri maiden korruptiotilanteesta saa viitteitä esimerkiksi 

 
1 4. rahanpesudirektiivi, johdantokappale 33. 
2 3. rahanpesudirektiivi, johdantokappale 32. 
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Transparency Internationalin vuosittain julkaisemasta indeksistä Kansainväliset 

korruptiohavainnot-sivustolta.  

Jos ilmoitusvelvollisen riskiarvion perusteella asiakassuhteeseen tai yksittäiseen 

liiketoimeen liittyy tavanomaista suurempi rahanpesun tai terrorismin rahoittami-

sen riski, poliittinen vaikutusvalta täytyy aina selvittää. 

 

Poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön tehostettu tuntemisvelvollisuus 

Jos asiakas on tai on ollut poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, tällaisen hen-

kilön perheenjäsen tai henkilö, jonka tiedetään olevan tällaisen henkilön yhtiö-

kumppani: 

a) ilmoitusvelvollisen ylemmän johdon on hyväksyttävä asiakassuhteen 
aloittaminen tällaisen henkilön kanssa; 

b) ilmoitusvelvollisen on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet saadak-

seen selvityksen sellaisen varallisuuden ja varojen alkuperästä, jotka liit-
tyvät kyseiseen asiakassuhteeseen tai liiketoimeen; ja 

c) ilmoitusvelvollisen on järjestettävä tehostettu ja jatkuva asiakassuhteen 

seuranta. Tehostettu seuranta voi tarkoittaa esimerkiksi asiakastietojen 
tiheämpää päivittämistä, tietojen hankkimista useammista luotettavista 

lähteistä ja/tai tarkempaa selvitystä poliittisesti vaikutusvaltaisen henki-
lön sidonnaisuuksista tai harjoittamasta liiketoiminnasta. 
 

5.5.3. Euroopan talousalueen ulkopuoliseen korkean riskin valtioon liit-

tyvä tehostettu tuntemisvelvollisuus 

Tehostettua tuntemisvelvollisuutta edellytetään myös silloin, kun ilmoitusvel-

vollinen tekee liiketoimia tai suorittaa maksuja, jotka liittyvät Euroopan talous-

alueen ulkopuolisiin, komission yksilöimiin korkean rahanpesun ja terrorismin ra-

hoittamisen riskin valtioihin. Näissä tilanteissa ilmoitusvelvollisen tulee: 

1) hankkia lisätietoja asiakkaasta ja tosiasiallisesta edunsaajasta; 

2) hankkia lisätietoja perustettavan liikesuhteen tarkoituksesta; 

3) hankkia lisätietoja asiakkaan ja tosiasiallisen edunsaajan varojen ja va-

rallisuuden alkuperästä; 

4) hankkia lisätietoja liiketoimien syistä; 

5) hankkia ilmoitusvelvollisen ylemmän johdon hyväksyntä asiakassuhteen 
aloittamiselle ja jatkamiselle; 

6) järjestää tehostettu jatkuva asiakassuhteen seuranta lisäämällä tarkas-

tusten määrää lukumääräisesti ja ajoituksellisesti sekä valitsemalla liike-
toimia, joita on selvitettävä laajemmin. 

Lisäksi ilmoitusvelvollisen täytyy soveltaa seuraavia menettelyjä silloin, kun ne 

on riskiperusteisessa arviossa katsottu tarpeellisiksi: 

https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
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1) ilmoitusvelvollisen on sovellettava muita tarpeellisia tehostettuja asiak-
kaan tuntemismenettelyjä; 

2) ilmoitusvelvollisen on käytettävä tarvittavia liiketoimien raportointime-

netelmiä; 

3) ilmoitusvelvollisen on rajoitettava asiakassuhteita ja liiketoimia asiakkai-
den kanssa, jotka ovat korkean riskin valtioista. 

Korkean riskin valtioihin liittyvän rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ris-

kien torjumiseksi valvontaviranomaisella on käytössään eräitä järeitäkin toimen-

piteitä. Mikäli rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi on välttämä-

töntä, valvontaviranomainen voi esimerkiksi kieltää tytäryhtiön tai sivuliikkeen 

perustamisen Suomeen tai ilmoitusvelvollisen sivuliikkeen perustamisen korkean 

riskin valtioon.  

Lisätietoja maista, joissa rahanpesun riski on kohonnut, löytyy Euroopan ko-

mission sivuilta. Myös Financial Action Task Force (FATF) julkaisee verkkosivuil-

laan listaa korkean riskin valtioista. FATF:n niin kutsuttu ”musta lista” korkean 

riskin valtioista sisältää maat, joiden rahanpesun ja terrorismin torjunnan toi-

missa on vakavia strategisia puutteita. Näihin maihin liittyvien asiakkaiden ja lii-

ketoimien kanssa on käytettävä tehostettua menettelyä ja harkittava vakavasti 

asiakkuutta. FATF:n ”harmaa lista” puolestaan sisältää maat, jotka aktiivisesti 

pyrkivät korjaamaan strategisia puutteitaan rahanpesun ja terrorismin rahoitta-

misen saralla. Ilmoitusvelvollisen tulee huomioida riskiarviossaan mahdolliset 

kytkökset harmaan listan maihin.  

5.6. Asiakkaan tuntemistiedot ja niiden säilyttäminen 

Rahanpesulain 3 luvun 3 § velvoittaa ilmoitusvelvollisen pitämään kaikki asiak-

kaan tuntemista ja liiketoimia koskevat asiakirjat ja tiedot ajantasaisina ja olen-

naisina. Tiedot täytyy säilyttää luotettavalla tavalla vähintään viiden vuoden ajan 

vakituisen asiakassuhteen päättymisestä tai satunnaisen, vähintään 10 000 eu-

ron liiketoimen suorittamisesta. Kyseinen viiden vuoden aika on vähimmäisaika, 

pidemmällekin säilytysajalle voi joissain tapauksissa olla hyväksyttävä peruste. 

Tietoja voidaan säilyttää esimerkiksi asiakasrekisterissä tai muussa ilmoitusvel-

vollisen vastaavassa järjestelmässä, jossa niiden säilyttämisen voidaan katsoa 

tapahtuvan riittävän tietoturvallisesti. 

Asiakkaan tuntemista koskevista tiedoista on säilytettävä: 

1) nimi, syntymäaika, henkilötunnus ja osoite; 

2) edustajan nimi, syntymäaika ja henkilötunnus; 

3) oikeushenkilön täydellinen nimi, rekisterinumero, rekisteröimispäivä ja 

rekisteriviranomainen sekä tarvittaessa yhtiöjärjestys; 

4) oikeushenkilön hallituksen tai vastaavan päättävän elimen jäsenten täy-
delliset nimet, syntymäajat ja kansalaisuudet; 

5) oikeushenkilön toimiala; 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/financial-supervision-and-risk-management/anti-money-laundering-and-counter-terrorist-financing/eu-policy-high-risk-third-countries_en
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html
http://www.fatf-gafi.org/publications/high-risk-and-other-monitored-jurisdictions/documents/call-for-action-february-2021.html
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6) tosiasiallisten edunsaajien nimi, syntymäaika ja henkilötunnus ja tarvit-
taessa tarkempi kuvaus omistus- ja määräysvaltarakenteesta; 

7) henkilöllisyyden todentamisessa käytetyn asiakirjan nimi, asiakirjan nu-

mero tai muu tunnistetieto ja myöntäjä taikka kopio asiakirjasta tai jos 
asiakas on etätunnistettu, tiedot todentamisessa käytetystä menette-
lystä tai lähteistä; 

8) tiedot asiakkaan toiminnasta, liiketoiminnan laadusta ja laajuudesta, ta-
loudellisesta asemasta, perusteet liiketoimen tai palvelun käytölle ja tie-
dot varojen alkuperästä sekä muut asiakkaan tuntemiseksi hankitut tar-

peelliset tiedot;  

9) rahanpesulaissa säädetyn selonottovelvollisuuden ja poliittisesti vaiku-
tusvaltaiseen henkilöön liittyvän tehostetun tuntemisvelvollisuuden täyt-

tämiseksi hankitut välttämättömät tiedot; 

10) pankki- tai maksutilin numero, tilin omistajan tai käyttöoikeuden hal-
tijan nimi ja tilin avaamis- ja sulkemispäivä sekä muut tiliin liittyvät tun-
nistetiedot, siltä osin kuin on tarkoituksenmukaista ja tiedot eivät jo si-

sälly yllä listattuihin tietoihin; ja 

11) tiedot, jotka on saatu sähköisen tunnistamisen menetelmien ja tun-
nistusprosessien kautta. 

Jos asiakkaalla ei ole suomalaista henkilötunnusta, on yllä mainittujen tietojen 

lisäksi säilytettävä tieto asiakkaan kansalaisuudesta ja matkustusasiakirjan tie-

dot. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy ilmoittaa asiakkailleen, että asiakkaan tuntemistie-

toja ja muita henkilötietoja voidaan käyttää rahanpesun ja terrorismin rahoitta-

misen estämiseen, paljastamiseen ja selvittämiseen sekä rahanpesun ja terroris-

min rahoittamisen ja sen rikoksen, jolla rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen 

kohteena oleva omaisuus tai rikoshyöty on saatu, tutkintaan saattamista varten. 

Asiakkaan tuntemistietoja tai muita henkilötietoja, jotka on hankittu ainoas-

taan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi ja paljastamiseksi, ei 

saa käyttää muuhun tarkoitukseen. 

 

5.7. Asiakkaan tunteminen ilmoitusvelvollisen puolesta 

Asiakkaan tuntemista koskevat velvollisuudet voi ilmoitusvelvollisen puolesta 

täyttää muu rahanpesulaissa tarkoitettu ilmoitusvelvollinen, tai tätä vastaava toi-

sessa ETA-valtiossa toimiluvan saanut tai rekisteröity toimija (kolmas osa-

puoli), jos tätä koskevat rahanpesulaissa säädettyä vastaavat asiakkaan tunte-

mista ja tietojen säilyttämistä koskevat velvollisuudet ja niiden noudattamista 

valvotaan. 

Kolmannen osapuolen käyttö asiakkaan tunnistamiseksi ei kuitenkaan poista 

ilmoitusvelvollisen vastuuta rahanpesulain säännösten noudattamisessa. Ilmoi-

tusvelvollinen voi toisin sanoen ulkoistaa kyseisen velvoitteen suorittamisen, 

muttei vastuuta sen asianmukaisesta noudattamisesta.  
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6. Ilmoitusvelvollisuus epäilyttävistä liiketoimista 

6.1. Ilmoitusvelvollisuus ja lisäselvitykset 

Rahanpesulain 4 luvussa säädetään ilmoitusvelvollisen velvollisuudesta tehdä 

ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta rahanpesun selvittelykeskukselle. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy kiinnittää huomiota poikkeuksellisiin liiketoimiin ja 

tarvittaessa selvittää liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä. Havaittuaan epäi-

lyttävän liiketoimen ja täytettyään selonottovelvollisuuden, ilmoitusvelvollisen 

täytyy viipymättä ilmoittaa rahanpesun selvittelykeskukselle epäilyttävästä liike-

toimesta tai terrorismin rahoittamisen epäilystä. Ilmoitus epäilyttävästä liiketoi-

mesta on tehtävä riippumatta siitä, onko asiakassuhdetta perustettu tai onko 

siitä kieltäydytty, tai onko liiketoimi suoritettu, keskeytetty tai onko siitä koko-

naan kieltäydytty. 

Ilmoitusvelvollinen voi tehdä epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen 

myös enimmäismääräksi asettamansa kynnysarvon ylittävästä yksittäisestä mak-

susta tai muusta suorituksesta tai useasta erillisestä toisiinsa yhteydessä ole-

vasta maksusta tai suorituksesta. 

Liiketoimi täytyy keskeyttää lisäselvityksiä varten, jos liiketoimi on epäilyttävä 

tai ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimeen sisältyviä varoja käytettävän terroris-

min rahoittamiseen tai sen rangaistavaan yritykseen.  Vaihtoehtoisesti ilmoitus-

velvollinen voi myös kieltäytyä liiketoimesta. 

Toisinaan liiketoimen keskeyttäminen ei ole mahdollista tai keskeyttäminen 

vaikeuttaisi liiketoimen tosiasiallisen edunsaajan selville saamista. Tällöin ilmoi-

tusvelvollinen voi suorittaa liiketoimen loppuun.  

Aluehallintovirasto on julkaissut erillisen ohjeen epäilyttävien liiketoimintailmoi-

tusten ilmoittamiseksi. Ohjeessa käydään tarkemmin läpi epäilyttävän liiketoi-

men käsitettä ja annetaan sekä yleisiä että toimialakohtaisia esimerkkejä asiak-

kaisiin ja liiketoimiin liittyvistä riski-indikaattoreista.   

 

6.2. Ilmoituksen muoto ja sisältö 

Ilmoitus epäilyttävästä liiketoimesta täytyy tehdä sähköisesti rahanpesun sel-

vittelykeskuksen sovellusta käyttäen. Ilmoitus voidaan erityisestä syystä tehdä 

myös muuta salattua yhteyttä tai muutoin tietoturvallista menettelyä käyttäen. 

Lisätietoa epäilyttävän liiketoimintailmoituksen tekemisestä löytyy rahanpesun 

selvittelykeskuksen nettisivuilta.  

Epäilyttävää liiketoimea koskevassa ilmoituksessa täytyy olla asiakkaan tunte-

mistiedot sekä tiedot liiketoimen laadusta, liiketoimeen sisältyvien varojen tai 

muun omaisuuden määrästä ja valuutasta, varojen tai muun omaisuuden alkupe-

rästä tai kohteesta ja syystä, joka teki liiketoimesta epäilyttävän, sekä siitä, onko 

liiketoimi suoritettu, onko se keskeytetty vai onko siitä kieltäydytty.  

https://avi.fi/documents/25266232/60926372/Ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+liiketoimesta+ilmoittaminen_julkaistava+ohje.pdf/
https://avi.fi/documents/25266232/60926372/Ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+liiketoimesta+ilmoittaminen_julkaistava+ohje.pdf/
https://ilmoitus.rahanpesu.fi/Home
https://ilmoitus.rahanpesu.fi/Home
https://poliisi.fi/rahanpesu
https://poliisi.fi/rahanpesu
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Ilmoitusvelvollisen täytyy antaa maksutta rahanpesun selvittelykeskukselle 

kaikki epäilyn selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot ja asiakirjat. Ilmoi-

tusvelvollisen täytyy lisäksi vastata rahanpesun selvittelykeskuksen tietopyyntöi-

hin sen asettamassa kohtuullisessa määräajassa. 

 

6.3. Ilmoitukseen liittyvien tietojen säilyttäminen ja salassapito 

Ilmoitusvelvollisen täytyy säilyttää ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi hanki-

tut välttämättömät tiedot sekä näihin liittyvät asiakirjat viiden vuoden ajan.  

Tällaisia tietoja ovat esimerkiksi asiakkaan tuntemiseen liittyvät tiedot, sekä 

tiedot, joita ilmoitusvelvollinen on hankkinut selonottovelvollisuuttaan täyttäes-

sään. 

Epäilyttävästä liiketoimesta tehtävän ilmoituksen tekemiseksi hankitut tiedot ja 

asiakirjat on pidettävä erillään asiakasrekisteristä (tai muusta vastaavasta järjes-

telmästä) eikä niitä saa käyttää muuhun kuin rahanpesulaissa säädettyyn tarkoi-

tukseen.  

Tiedot ja asiakirjat täytyy poistaa viiden vuoden kuluttua asiakassuhteen päät-

tymisestä tai epäilyttävän liiketoimen suorittamisesta, jollei niiden edelleen säi-

lyttäminen ole tarpeellista rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin taikka 

ilmoitusvelvollisen tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi. Tieto-

jen ja asiakirjojen edelleen säilyttämisen tarpeellisuus täytyy tutkia viimeistään 

kolmen vuoden kuluttua edellisestä säilyttämisen tarpeellisuuden tarkistami-

sesta. Tarkistamisesta ja sen ajankohdasta täytyy tehdä merkintä. 

Rekisteröidyllä eli ilmoitusvelvollisen asiakkaalla ei ole oikeutta tarkastaa ilmoi-

tusvelvollisuuden täyttämiseksi hankittuja tietoja tai asiakirjoja eikä rahanpe-

sulain 3 luvun 4 §:n 3 momentissa säädetyn selonottovelvollisuuden täyttä-

miseksi hankittuja tietoja ja asiakirjoja. Tietosuojavaltuutettu voi rekisteröidyn 

pyynnöstä tarkastaa näiden tietojen käsittelyn lainmukaisuuden.  

Ilmoitusvelvollinen ei saa paljastaa ilmoituksen tekemistä epäilyttävästä liike-

toimesta tai asiaan liittyvää selvittelyä kenellekään, mukaan lukien ilmoituksen 

kohteelle itselleen tai ilmoitusvelvollisen yrityksen palveluksessa olevalle. Ilmoi-

tusvelvollinen saa kuitenkin luovuttaa tiedon epäilyttävän liiketoimi-ilmoituksen 

tekemisestä Finanssivalvonnan toimiluvan saaneelle luottolaitokselle, vakuutus-

yhtiölle, sijoitusrahastolle, sijoituspalveluyritykselle, arvopaperikeskukselle tai 

maksulaitokselle, Finanssivalvonnan toimiluvan saaneelle pankille, luottolaitok-

selle ja maksupalvelun tarjoajalle tai vakuutusyhtiölle, joka on osallisena sa-

massa liiketoimessa, jota ilmoitus koskee.  
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7. Jäädyttämispäätösten ja finanssipakotteiden 

velvoitteet ilmoitusvelvolliselle 

Terrorismin rahoittamisen torjumiseksi ilmoitusvelvollisen täytyy olla tietoinen 

myös varojen jäädyttämisestä terrorismin torjumiseksi säädetyssä laissa 

(325/2013, myöhemmin jäädyttämislaki) asetetuista velvoitteista. Lisäksi ilmoi-

tusvelvollisen täytyy tutustua kansainvälisiin pakotejärjestelmiin siltä osin, kun 

niillä voi olla merkitystä ilmoitusvelvollisen toiminnassa. Pakotteiden toimeenpa-

nosta Suomessa säädetään ns. pakotelaissa (659/1967). 

Aluehallintoviraston nettisivuilla on terrorismin rahoittamisen estämisestä oma 

osionsa, jossa käydään tarkemmin läpi jäädytyksiin ja pakotteisiin liittyviä asi-

oita. Nettisivuilla on myös linkki Keskusrikospoliisin ja Ulkoministeriön asiaa kä-

sitteleville verkkosivuille.  

Jos ilmoitusvelvollinen havaitsee asiakkaissaan jäädytys- tai pakotelistalla ole-

van henkilön tai yhteisön, mahdollinen käynnissä oleva liiketoimi täytyy keskeyt-

tää, eikä tällaiselle henkilölle tai yhteisölle saa luovuttaa varoja. Asiasta täytyy 

viipymättä ilmoittaa Helsingin ulosottovirastolle sähköpostilla osoitteeseen hel-

sinki.uo(at)oikeus.fi. Helsingin ulosottovirastoon voi olla yhteydessä myös tilan-

teessa, jossa on epäselvää, onko asiakkaana oleva taho sama kuin jäädytyspää-

töksen tai pakotteiden kohteena oleva henkilö. Jäädytys- tai pakotelistalla ole-

valle henkilölle tai yhteisölle kuuluvia varoja ei myöskään saa luovuttaa eteen-

päin kolmannelle taholle ilman viranomaisen antamaa lupaa. 

  

https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta#item-zPe2BcsUtVWB-33417647
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8. Koulutus ja ohjeistus 

Rahanpesulain 9 luvun 1 §:ssä säädetään työntekijöiden koulutuksesta ja suo-

jelemisesta sekä ilmoitusvelvollisen omaan toimintaan soveltuvien toimintaohjei-

den laatimisesta. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy laatia omaan toimintaansa soveltuvat toimintaohjeet 

asiakkaiden tuntemista koskevista menettelyistä. Samoin ohjeet täytyy laatia ra-

hanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvästä asiakasta koskevien 

tietojen hankkimisesta, jatkuvasta seurannasta ja selonottovelvollisuudesta sekä 

ilmoitusvelvollisuuden noudattamisesta. Tätä aluehallintoviraston laatimaa oh-

jetta voi hyödyntää omia toimintaohjeita suunniteltaessa, mutta jokaisen ilmoi-

tusvelvollisen täytyy riskiarvioon pohjautuen valita ne menettelytavat, joita nou-

dattamalla lain velvoitteet tulee noudatettua sekä ne menettelytavat, jotka vas-

taavat ilmoitusvelvollisen omaan toimintaan liittyviä riskejä.  

Lisäksi ilmoitusvelvollisen täytyy huolehtia, että sen työntekijät saavat koulu-

tuksen rahanpesulain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamisen var-

mistamiseksi. Jos ilmoitusvelvollinen on osa konsernia tai muuta taloudellista yh-

teenliittymää, sen tulee lisäksi noudattaa konsernin tai muun taloudellisen yh-

teenliittymän sisäisiä menettelytapoja ja ohjeita rahanpesulain ja sen nojalla an-

nettujen säännösten noudattamisen varmistamiseksi. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy lisäksi varmistaa, että se suojelee niitä työntekijöitä, 

jotka tekevät ilmoituksia rahanpesun selvittelykeskukselle. 
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9. Sisäinen valvonta ja rahanpesulain velvoittei-

den rikkomisista ilmoittaminen 

9.1. Sisäinen valvonta 

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisella täytyy olla sen toiminnan luonne, 

koko ja laajuus huomioon ottaen riittävät toimintaperiaatteet, menettelytavat ja 

valvonta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskien vähentämiseksi ja te-

hokkaaksi hallitsemiseksi. Toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja valvonnan 

tulee sisältää ainakin: 

1) sisäisten toimintaperiaatteiden ja menettelytapojen sekä tarvittaessa 
valvonnan kehittämisen; 

2) sisäisen tarkastuksen, jos tämä on perusteltua ilmoitusvelvollisen toi-
minnan luonne ja koko huomioon ottaen. 

Toimintaperiaatteita ja menettelytapoja ovat esimerkiksi riskienhallintaan liitty-

vät käytänteet, asiakkaan tunteminen ja tunnistaminen, raportointi, tietojen tal-

lentaminen, sisäinen valvonta sekä työntekijöiden toiminnan läpikäynti. 

Ilmoitusvelvollisen täytyy huolehtia siitä, että sen sisäinen tarkastus tai muu 

vastaava toiminto tarpeen mukaan käy läpi ja kehittää toimintaperiaatteita ja 

menettelytapoja. Aktiivisen kehittämisen tarve voidaan suhteuttaa ilmoitusvel-

vollisen toiminnan luonteeseen, kokoon ja laajuuteen. Ilmoitusvelvollisen täytyy 

myös nimetä johdostaan henkilö, joka vastaa rahanpesulain ja sen nojalla annet-

tujen säännösten noudattamisen sisäisestä valvonnasta, jos ilmoitusvelvollisen 

koko ja luonne sen vaativat.  

 

9.2. Ilmoitusvelvollisen menettelytavat rikkomusepäilyjen ilmoit-

tamiseen 

Rahanpesulain 7 luvun 8 §:ssä on säädetty ilmoitusvelvollisille velvollisuus laa-

tia menettelytavat, joita noudattamalla sen palveluksessa olevat tai asiamiehet 

voivat ilmoittaa ilmoitusvelvollisen sisällä riippumattoman kanavan kautta rahan-

pesulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten epäillystä rikkomi-

sesta. 

Järjestelmän tarkoituksena on varmistaa, että ilmoitusvelvollisen sisällä tieto 

mahdollisista velvoitteiden laiminlyönneistä tavoittaa luottamuksellisesti esimer-

kiksi yhtiön johdon tai sisäisen tarkastuksen niin, että puutteisiin voidaan puut-

tua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Ilmoituksen tekeminen ei edellytä 

näyttöä rikkomusepäilyn tueksi, vaan perusteltu epäily riittää.  

Ilmoituksen tekijän ja ilmoituksen kohteen henkilötiedot ovat salassa pidettä-

viä ja ilmoitusvelvollisen täytyy toteuttaa asianmukaiset ja riittävät toimenpiteet 

ilmoitusten tekijöiden suojelemiseksi. 

Rikkomusepäilyjen ilmoittamiseen on mahdollista käyttää myös jo olemassa 

olevia järjestelmiä. Menettelytapoja laadittaessa on hyvä käsitellä ilmoittajan ja 
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ilmoituksen kohteena olevan henkilön oikeuksia ja velvollisuuksia, ilmoitusten si-

sältöä, ilmoitusten käsittelyssä ja tutkinnassa noudatettavia menettelyjä ja mah-

dollisia muita toimenpiteitä. 

 

9.3. Aluehallintoviraston järjestelmä rikkomusepäilyjä koskeville 

ilmoituksille 

Myös Etelä-Suomen aluehallintovirastolla on järjestelmä, jonka kautta se voi 

vastaanottaa ilmoituksia rahanpesulain säännösten epäillyistä rikkomuksista.  

Lähtökohtaisesti aluehallintoviraston järjestelmää voivat oman järjestelmän si-

jaan käyttää ne aluehallintoviraston valvomat ilmoitusvelvolliset, joiden 

• palveluksessa on korkeintaan viisi työntekijää, tai joiden  

• organisaatiorakenne ei mahdollista riippumattoman kanavan järjestä-
mistä lain tarkoittamalla tavalla. 

Ilmoitusvelvollisen on kuitenkin aina perusteltava aluehallintoviraston ilmoitus-

järjestelmän käyttö myös riskiarviossaan. 

Ilmoitus rikkomusepäilystä täytyy tehdä aluehallintoviraston sähköisen asiointi-

palvelun kautta. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä ja sen tulee sisältää seuraa-

vat tiedot: 

• Mitä ilmoitusvelvollista rikkomusepäily koskee – nimi ja mahdollinen y-
tunnus, toimiala ja toimipaikka sekä muut saadut tunnistamis- ja toden-
tamistiedot. 

• Kuvaus siitä, millä tavoin säännöksiä epäillään rikotun ja milloin rikko-

musepäilys on tapahtunut, tai tieto siitä, jos menettely on jatkuvaa.  

Aluehallintovirastolle ilmoitetut rikkomusepäilyt otetaan huomioon osana val-

vontaviranomaisen riskiperusteista valvontaa. Ilmoitusten perusteella tehdyistä 

valvontatoimenpiteistä ei ilmoiteta rikkomusepäilystä ilmoittaneelle. 

 

  

https://asiointipalvelu.ahtp.fi/public/1056040/fill
https://asiointipalvelu.ahtp.fi/public/1056040/fill
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10. Valvontarekisteri 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto ylläpitää rahanpesun valvontarekisteriä. Re-

kisterin tarkoituksena on tehostaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-

misen valvontaa. Se myös sujuvoittaa ohjeiden ja tiedotteiden jakamista ilmoi-

tusvelvollisille. 

Kaikkien aluehallintoviraston valvontavastuulle kuuluvien ilmoitusvelvollisten 

täytyy olla rekisteröityneitä johonkin elinkeinovalvonnan rekisteriin. Jos ilmoitus-

velvollinen on jo rekisteröitynyt johonkin muuhun aluehallintoviraston elinkeino-

valvonnan rekisteriin, sen ei tarvitse hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin. 

Näitä toimijoita ovat perintäliikkeet, kuluttajaluotonantajat ja vertaislainanvälit-

täjät, kiinteistön ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet sekä panttilainauslaitokset, 

jotka kuuluvat omaan toimilupaluetteloonsa.  

 

Rekisteröintivelvoite rahanpesun valvontarekisteriin koskee: 

• oikeudellisen palvelun tarjoajia 

• rahoituspalveluja tarjoavia yrityksiä 

• yrityskonsultointia ja sijoituspalvelun oheispalvelua tarjoavia 

• yrityspalvelun tarjoajia 

• veroneuvojia 

• kirjanpitäjiä 

• tavarakauppiaita 

• taidetta myyviä tahoja. 

Tarkemmista toimialakohtaisista määrittelyistä kerrotaan lisää ohjeen alakoh-

taisissa liitteissä.  

Rahanpesun valvontarekisteriin tulee hakeutua 14 vuorokauden kuluessa siitä, 

kun ilmoitusvelvollinen tulee lain soveltamisalaan. Hakemus rahanpesun valvon-

tarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella aluehallintoviras-

ton asiointipalvelussa. 

Rekisteröintivelvollisuus koskee jokaista itsenäisesti omalla y-tunnuksellaan 

yllä mainittuja palveluita tarjoavaa yritystä tai yksityistä elinkeinonharjoittajaa 

riippumatta siitä, kuuluvatko yritykset esimerkiksi samaan konserniin tai saman 

henkilön omistukseen. 

Hakijan on hakemuksessaan ilmoitettava harjoittamansa pääasiallinen elin-

keinotoiminta, jonka perusteella hakija on ilmoitusvelvollinen. Yrityspalveluntar-

joajille ja valuutanvaihtajille rekisteröinnin edellytyksenä on velvoitteidenhoito-

selvitys, jonka perusteella arvioidaan toimijoiden luotettavuus. 

https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
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Rekisteröityminen rahanpesun valvontarekisteriin on maksullista. Maksun suu-

ruudesta määrätään valtioneuvoston asetuksessa aluehallintoviraston maksuista.  

 Rekisteröitymisestä ei tule hallinnollisia kuluja kertaluonteisen rekisteröinti-

maksun lisäksi. Myöskään rekisteritietoihin tehtävistä muutoksista ei peritä mak-

sua, ellei kyse ole yrityspalvelun harjoittajan tai valuutanvaihtotoiminnan vastuu-

henkilöitä koskevasta rekisteritietojen muutoksesta. 

Mikäli rekisteröity ei enää lainkaan harjoita rekisteröintivelvoitteen alaista toi-

mintaa, hänen täytyy ilmoittaa asiasta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Il-

moituksen jälkeen toimija poistetaan rahanpesun valvontarekisteristä. 

  



 

32        Aluehallintovirasto  |  Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estäminen – 
ohje ilmoitusvelvollisille 

 

11. Valvonta ja hallinnolliset sanktiot 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain ja sen nojalla annettu-

jen säännösten ja määräysten noudattamista edellä ohjeen luvussa 1 lueteltujen 

ilmoitusvelvollisten osalta. Valvonnasta ja hallinnollisista sanktioista säädetään 

rahanpesulain 7 ja 8 luvuissa. 

Aluehallintovirastolla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä ja 

maksutta pyytämänsä tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä rahanpe-

sulain tai sen nojalla annettujen säännösten tai määräysten mukaisen valvonta-

tehtävän hoitamiseksi. Aluehallintovirasto voi lisäksi tehdä tarkastuksen ilmoitus-

velvollisen toimipaikkaan. 

Rahanpesulain nojalla aluehallintovirastolla on mahdollisuus erilaisin toimenpi-

tein puuttua ilmoitusvelvollisen toimintaan, mikäli rahanpesulain ja sen nojalla 

annettujen säännösten noudattamisessa on puutteita.  

Aluehallintovirasto voi kiellon ja oikaisukehotuksen keinoin puuttua ilmoitusvel-

vollisen suunnittelemiin tai tämän toteuttamiin päätöksiin, toimenpiteisiin tai me-

nettelyihin, jos nämä ovat ristiriidassa rahanpesulain velvoitteiden kanssa. Viime 

kädessä on mahdollista myös kieltää henkilöä toimimasta ilmoitusvelvollisen joh-

dossa määräaikaisesti. 

Ilmoitusvelvolliselle voidaan määrätä rikemaksu, mikäli tämä tahallaan tai huo-

limattomuuttaan laiminlyö tai rikkoo velvoitteen: 

1) tuntea asiakas tai yksilöidä ja arvioida rahanpesun ja terrorismin rahoit-

tamisen riskejä;  

2) tunnistaa asiakas ja todentaa tämän henkilöllisyys; 

3) säilyttää asiakkaan tuntemista koskevat tiedot; 

4) hankkia asiakasta koskevia tietoja, seurata asiakassuhdetta jatkuvasti ja 
ottaa selvää asiakkaan tavanomaisesta poikkeavista liiketoimista; 

5) tunnistaa tosiasiallinen edunsaaja; 

6) soveltaa tehostettua menettelyä asiakkaan tuntemiseksi; 

7) tunnistaa asiakas, kun tämä ei ole läsnä tunnistettaessa ja henkilölli-

syyttä todennettaessa; 

8) laatia ja noudattaa riskiperusteisia menettelyjä sen arvioimiseksi, onko 
asiakas poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö, poliittisesti vaikutusvaltai-

sen henkilön perheenjäsen tai poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön yh-
tiökumppani; 

9) soveltaa ETA-alueen ulkopuoliseen korkean riskin valtioon liittyvää te-

hostettua menettelyä asiakkaan tuntemiseksi; 

10) tehdä epäilyttävää liiketoimea koskevan ilmoituksen rahanpesun sel-
vittelykeskukselle; 
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11) hakea rekisteröitäväksi rahanpesun valvontarekisteriin; 

12) laatia menettelytavat rikkomusepäilystä ilmoittamiseen; 

13) järjestää työntekijöiden koulutus tai suojeleminen taikka laatia toi-
mintaohjeet. 

Jos edellä mainittuja velvoitteita (pois lukien velvoite hakea rahanpesun valvon-

tarekisteriin) rikotaan tai laiminlyödään tahallaan tai huolimattomuudesta vaka-

vasti, toistuvasti ja järjestelmällisesti, aluehallintovirasto voi määrätä seuraa-

musmaksun, joka on lähtökohtaisesti rikemaksua suurempi. Aluehallintovirasto 

voi myös antaa ilmoitusvelvolliselle julkisen varoituksen, mikäli tämä menettelee 

muiden kuin rike- tai seuraamusmaksua koskevien rahanpesulain säännösten 

vastaisesti, tai rahanpesulain nojalla annettujen määräysten vastaisesti. Julkisen 

varoituksen antamisen edellytys on, ettei asia kokonaisuutena anna aihetta an-

karampiin toimenpiteisiin. Kaikki rahanpesulain nojalla määrätyt hallinnolliset 

sanktiopäätökset julkaistaan.  
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12. Alakohtaiset liitteet yleisohjeeseen 

Nämä alakohtaiset liitteet on tarkoitettu täydentämään aluehallintoviraston il-

moitusvelvollisille laatimaa ohjetta rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-

misestä. Alakohtaisten liitteiden tarkoituksena on antaa tarkempia ohjeita ja esi-

merkkejä rahanpesulain soveltamistilanteista eri toimialojen ilmoitusvelvollisille.  

Varsinaiset rahanpesulain velvoitteet ja ohjeet niiden noudattamiseksi on esi-

telty edellä yleisessä ohjeistuksessa, ja ne koskevat jokaista toimialaa ja ilmoi-

tusvelvollista.  

 

12.1. Oikeudellisten palveluiden tarjoajat 

Oikeudellisten palveluiden tarjoajat ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan liike- tai ammattitoimintana oikeudellisia palveluja tarjoavaan siltä 

osin kuin toimitaan asiakkaan puolesta tai lukuun taloudelliseen toimintaan tai 

kiinteään omaisuuteen liittyvissä liiketoimissa taikka osallistutaan asiakkaan puo-

lesta seuraavien liiketoimien suunnitteluun tai suorittamiseen: 

• kiinteistöjen tai liiketoimintayksikköjen ostamiseen tai myyntiin; 

• asiakkaan rahavarojen, arvopaperien tai muiden varojen hoitamiseen; 

• pankki-, säästö- tai arvo-osuustilien avaamiseen tai hoitamiseen; 

• yhtiöiden perustamiseen, johtamiseen tai yritysten hallinnoimiseksi tar-

vittavien varojen järjestelyyn; tai  

• säätiöiden, yhtiöiden tai vastaavien yhteisöjen perustamiseen, johtami-
seen tai niiden toiminnasta vastaamiseen. 

 

Oikeudellisia palveluita tarjoaviin liittyvät rahanpesun ja terrorismin 

rahoittamisen riskit 

Oikeudellisia palveluita tarjoaviin liittyvän rahanpesun riskit linkittyvät useasti 

asiakassuhteen seurantaan ja asiakkaan epäilyttäviin liiketoimiin. Yleisesti riskinä 

voidaan nähdä, että oikeudellisten palvelujen tarjoajaa pyritään käyttämään hy-

väksi siihen, että asiakkaan liiketoimi saadaan näyttämään näennäisesti lailliselta 

ja aidolta. Liiketoimen ei sinänsä esimerkiksi tarvitse olla laiton, mutta raha, joka 

liiketoimessa liikkuu, voi olla rahanpesun kohteena ja tällöin oikeudellisten palve-

lujen tarjoajan käytöllä pyritään saamaan liiketoimeen virallinen ja korostetusti 

laillinen tausta. 
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Asiakkaan tunteminen  

Oikeudellisia palveluita tarjoavilla on toiminnan luonteen ja ammattitaitonsa 

puolesta erityiset edellytykset tavallisuudesta poikkeavien ja epäilyttävien toi-

meksiantojen (esim. valeliiketoimien) havaitsemiseen. Tämän vuoksi myös asiak-

kaan tuntemiseen liittyvät toimet korostuvat. Lähtökohtana oikeudellisia palve-

luita tarjoavien osalta voidaan pitää perusmuotoista asiakkaan tuntemismenette-

lyä. Yksittäiseen asiakkaaseen tai toimeksiantoon voi kuitenkin liittyä seikkoja, 

joiden vuoksi on syytä noudattaa yksinkertaistettua tai tehostettua menettelyä. 

Arviointi käytettävästä menettelystä tehdään aina yrityksen oman riskiperustei-

sen arvion sekä rahanpesulain perusteella. 

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Oikeudellisia palveluja tarjoavat ovat velvollisia rekisteröitymään aluehallinto-

viraston pitämään rahanpesun valvontarekisteriin. Hakemus rahanpesun valvon-

tarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella aluehallintoviras-

ton asiointipalvelussa.  

 

12.2. Rahoituspalvelujen tarjoajat 

Rahoituspalveluja tarjoavat ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan rahoituspalveluja tarjoavaan yritykseen. Näitä ovat luottolaitostoi-

minnasta annetun lain (610/2014) 5 luvun 1 §:n 1 momentin 2–11, 13 ja 14 

kohdassa tarkoitettuja palveluita tarjoavat yritykset sekä niiden Suomessa toimi-

vat sivuliikkeet, jotka eivät ole Finanssivalvonnan valvottavia.  

 

Näitä palveluita ovat: 

• Muu varainhankinta, kuin talletusten ja muiden takaisinmaksettavien va-
rojen hankkiminen yleisöltä, 

• Luotonanto ja rahoitustoiminta sekä muu rahoittamisen järjestäminen, 

• Kulutusluottojen, kiinnitysluottojen ja kauppatapahtumien rahoitus sekä 

factoring, 

• Rahoitusleasing, 

• Maksupalveluiden tarjoaminen ja muun maksuliikenteen harjoittaminen, 

• Sähköisen rahan liikkeeseenlasku, siihen liittyvä tietojenkäsittely ja tie-
tojen tallentaminen sähköiselle tietovälineelle muun yrityksen lukuun, 

• Maksujen periminen, 

• Valuutanvaihto, 

• Notariaattitoiminta, 
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• Takaustoiminta, 

• Arvopaperikauppa ja muu arvopaperitoiminta, 

• Asuntosäästötoimintaan liittyvä asunto-osakkeiden ja -osuuksien sekä 
asuinkiinteistöjen välitys. 

Rahanpesulain nojalla aluehallintovirasto valvoo myös luotonantajia, joihin so-

velletaan eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annettua la-

kia (853/2016) näiden välittäessä vertaislainoja. 

Rahanpesulain soveltamisalaan ei katsoa kuuluvaksi toimijoita, jotka tarjoavat 

luoton- tai leasingrahoituksen välitystä. Jos yritys ei itse myönnä rahoitusta eikä 

solmi rahoitussopimusta asiakkaan kanssa vaan toimii pikemminkin alustana eri 

rahoitustuotteiden vertailua varten, toiminta ei täytä rahoituspalvelun tarjoami-

sen määritelmää, eikä siten kuulu rahanpesulain soveltamisalaan.  

Laskutuspalvelua tarjoava yritys katsotaan rahoituspalvelun tarjoajaksi, jos 

laskutuspalveluun sisältyy luotto-/rahoituselementti ja siihen liittyvä luottotap-

pioriski palvelun tarjoajalle. 

Rahanpesulakia sovelletaan myös toisessa ETA-maassa toimivan rahoituspalve-

luja tarjoavan yrityksen suomalaiseen sivuliikkeeseen. 

Nämä alakohtaiset ohjeet koskevat erilaisia rahoitusta tarjoavia yrityksiä. Ra-

hoituspalvelun tarjoajien määritelmään kuuluville valuutanvaihtajille on laadittu 

oma alakohtainen liite sen erityispiirteiden vuoksi.  

 

Rahoituspalveluja tarjoaviin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoit-

tamisen riskit 

Käteisen rahan käyttö, varainsiirto tai maksunvälityspalvelu voidaan luokitella 

merkittäviksi rahanpesuriskeiksi toiminnan helppouden, varmuuden ja nopeuden 

vuoksi, eivätkä nämä liiketoimet vaadi etukäteissuunnittelua tai asiantunte-

musta. Rahanpesun riski on lähtökohtaisesti korkealla tuotteissa ja palveluissa, 

jotka mahdollistavat varojen siirtämisen paikasta toiseen tai henkilöltä toiselle lä-

hes reaaliaikaisesti. Yhtäältä rahoituspalveluiden tarjonta on siirtynyt pitkälti 

verkkoon, mikä osaltaan on lisännyt rahoituspalveluihin kohdistuvia rahanpesun 

ja terrorismin rahoittamisen riskejä asioinnin ja asiakkaan tunnistamisen tapah-

tuessa täysimääräisesti etäasiointina. 

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Lähtökohtaisesti rahoituspalvelua tarjoavien yritysten täytyy hakeutua rahan-

pesun valvontarekisteriin. Rahoituspalvelua tarjoavien määritelmään kuuluu kui-

tenkin myös kuluttajaluotonantajat ja perintätoiminnan harjoittajat, joiden tulee 

rekisteröityä omiin elinkeinovalvonnan rekistereihin. Koska kaikkien aluehallinto-

viraston valvontavastuulle kuuluvien ilmoitusvelvollisten täytyy olla rekisteröity-

neitä ainoastaan yhteen valvontarekisteriin, edellä mainittujen toimijoiden ei tar-

vitse enää rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin. 
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Laskurahoitusta tarjoava yritys katsotaan rahoituspalveluja tarjoavaksi yri-

tykseksi ja sitä koskee velvoite hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin kuten 

muitakin rahoituspalvelua tarjoavia yrityksiä. Jos yritys sen sijaan ostaa laskun 

itselleen, tilanne on tulkinnanvaraisempi. Uudelle velkojalle siirretyn erääntymät-

tömän saatavan osalta ratkaisevaksi muodostuu se, onko saatavan siirtämiselle 

ollut muu perusteltu syy kuin se, että saatavan voi periä uusi velkoja. Jos myyn-

tisaatavat on ostettu yksinomaan perintätarkoituksessa, katsotaan yritys perintä-

toimen harjoittajaksi ja sen tulee rekisteröityä perintärekisteriin. Tällaisen toimi-

jan ei tarvitse enää rekisteröityä rahanpesun valvontarekisteriin. Jos taas liiketoi-

mella on muu perusteltu syy, kuten rahoituksen tarjoaminen, ja vain pieni osa 

rahoitetuista myyntisaatavista etenee perintään asti, kyseessä ei ole perintä-

toimi, eikä yrityksen tule siten rekisteröityä perintärekisteriin. Tällöin toiminta 

katsotaan rahoituspalvelun tarjoamiseksi ja toimijan tulee rekisteröityä rahanpe-

sun valvontarekisteriin.  

Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lo-

makkeella aluehallintoviraston asiointipalvelussa.  

 

12.3.  Valuutanvaihtoliikkeet 

Valuutanvaihtajat ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 14 kohdan mukaan rahanpesulakia so-

velletaan rahoituspalveluja tarjoavaan yritykseen. Rahoituspalveluja tarjoavalla 

yrityksellä tarkoitetaan rahanpesulain mukaan yritystä, joka harjoittaa yhtä tai 

useampaa luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 2–11, 

13 ja 14 kohdassa tarkoitettua toimintaa sekä rahoituspalveluja tarjoavan yrityk-

sen Suomessa toimivaa sivuliikettä. Valuutanvaihto on listattu kyseisen luottolai-

toslain 5 luvun 1 §:n 1 momentin 8 kohdassa.  

 

Valuutanvaihtajiin kohdistuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittami-

sen riskit 

Valuutanvaihto voidaan lähtökohtaisesti pitää riskialttiina toimialana rahanpe-

sulle ja terrorismin rahoittamiselle. Liiketoimintaan, johon liittyy runsas käteisen 

rahan käyttö, sisältyy aina merkittävä rahanpesuriski. Valuutanvaihtopisteissä 

asiointi koostuu yleensä vain kertaluonteisista tapahtumista, jolloin asiakassuh-

teen seuranta on vaikeampaa. Käteisen käyttö mahdollistaa rikoksella hankittu-

jen varojen muuntamisen helposti ja nopeasti varojen alkuperän ja henkilöllisyy-

den pysyessä useimmiten salassa.  

 

Asiakassuhteen seuraaminen ja epäilyttävät liiketoimet 

Valuutanvaihtajien kohdalla asiakassuhteen pidempiaikainen seuraaminen on 

usein mahdotonta sen vuoksi, että asiakassuhde on kertaluonteinen tai kyse on 

satunnaisesta asiakkaasta, joka vaihtaa valuuttaa vain satunnaisesti. Näissä ti-

lanteissa asiakassuhteen seurantaa ei voida järjestää samoin kuin vakituisen asi-

akkaan kyseessä ollessa, mutta satunnaistenkin asiakkaiden kohdalla 
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valuutanvaihtajalla on velvollisuus suorittaa edellä kuvatut tunnistamistoimet 

sekä kiinnittää huomiota rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mahdollisesti 

viittaaviin epäilyttäviin liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan tai il-

moitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. 

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Valuutanvaihtajat ovat velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston pitämään 

rahanpesun valvontarekisteriin. Valuutanvaihtajien rekisteröintiprosessiin kuuluu 

vastuuhenkilöiden luotettavuusselvitys. Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin 

merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella aluehallintoviraston asiointipal-

velussa.  

   

12.4. Yrityskonsultointia ja sijoituspalvelujen oheispalveluja tar-

joavat 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 16 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan sijoituspalvelulain (747/2012) 2 luvun 3 §:n 1 momentin 1–8 koh-

dassa tarkoitettua palvelua tarjoaviin yrityksiin. Näitä palveluita ovat: 

 

• Sijoituspalveluun liittyvien luottojen ja rahoituksen myöntäminen, 

• Pääomarakenteita, liiketoimintastrategiaa, yritysostoja, yritysten sulautu-
mista ja muita yritysjärjestelyjä koskeva neuvonta, 

• Sijoituspalveluun liittyvä valuuttapalvelu, 

• Sijoitustutkimusten, rahoitusanalyysien ja muiden vastaavien rahoitusväli-

neillä käytävään kauppaan liittyvien suositusten tuottaminen ja levittämi-
nen, 

• Rahoitusvälineiden liikkeeseenlaskun takaamiseen liittyvä palvelu, 

• Sijoituspalveluiden tarjoaminen sellaisilla johdannaissopimusten kohde-

etuuksilla, jotka eivät ole rahoitusvälineitä, 

• Rahoitusvälineiden säilyttäminen ja hoito asiakkaan lukuun. 

Aluehallintovirasto valvoo rahanpesulain asettamien velvoitteiden noudatta-

mista niiden edellä mainittujen toimijoiden osalta, jotka eivät ole Finanssivalvon-

nan valvottavia. 

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Yrityskonsultointia ja sijoituspalvelun oheispalvelua tarjoavat ovat velvollisia 

rekisteröitymään aluehallintoviraston pitämään rahanpesun valvontarekisteriin. 

Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lo-

makkeella aluehallintoviraston asiointipalvelussa. 
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12.5. Panttilainauslaitokset 

Panttilainauslaitokset ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 17 kohdan nojalla rahanpesulakia so-

velletaan panttilainauslaitoksista annetussa laissa (1353/1992) tarkoitettuun 

panttilainauslaitokseen. Panttilainauslaitos on panttilainaustoimintaa varten pe-

rustettu osakeyhtiö, joka on saanut siihen toimiluvan aluehallintovirastolta. Pant-

tilainaustoiminnalla tarkoitetaan liiketoimintana harjoitettavaa rahalainojen anta-

mista luonnollisille henkilöille irtainta panttia vastaan. Rahalainojen antamisen li-

säksi panttilainauslaitos voi myydä pantteja, jos niitä ei viimeistään lainan erä-

päivänä lunasteta. Panttilainauslaitoksen on myytävä pantti julkisella huutokau-

palla, jossa myös panttilainauslaitos saa ostaa pantin itselleen ja myydä näin 

hankkimansa tavarat. 

 

Panttilainauslaitoksiin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittami-

sen riskit 

Esimerkkeinä panttilainaustoimintaan liittyvistä riskitekijöistä voidaan mainita 

muun muassa haasteet pantattavan omaisuuden omistuksen tai alkuperän selvit-

tämisessä sekä kertaluontoiset asiakassuhteet. Myös käteisen rahan käyttö nos-

taa liiketoimintaan liittyvää rahanpesuriskiä. Käteisen käyttö mahdollistaa rikok-

sella hankittujen varojen muuntamisen helposti ja nopeasti varojen alkuperän ja 

henkilöllisyyden pysyessä useimmiten salassa. Käteistä rahaa voidaan pyrkiä lii-

kuttamaan muun muassa epävirallisten rahanvälityskanavien ja käteisintensiivi-

sen liiketoiminnan kautta lailliseen kiertoon. 

 

Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen 

Panttilainaustoiminnassa asiakassuhde syntyy, kun asiakkaan kanssa solmitaan 

lainasopimus. Asiakas tulee tunnistaa ja henkilöllisyys todentaa myös pantin lu-

nastamisen yhteydessä. 

Tavaroiden myynnissä ja lunastamattomien panttien huutokaupassa tunnista-

mis- ja todentamistoimiin on aina ryhdyttävä silloin, kun on kyse yksittäisestä 

suorituksesta tai toisiinsa kytkeytyvistä suorituksista, joiden suuruus on yh-

teensä vähintään 10 000 euroa. Panttilainaamon on itse seurattava, milloin yksit-

täisen asiakkaan tai toisiinsa kytkeytyvien liiketoimien kohdalla kynnysarvo ylit-

tyy. Tunnistaminen on suoritettava, kun mainittu raja saavutetaan. Sitä, mitä 

toisiinsa kytkeytyvillä suorituksilla tarkoitetaan, ei ole tyhjentävästi määritelty. 

Sillä on kuitenkin pyritty torjumaan niitä tilanteita, joissa asiakas pyrkisi välttä-

mään henkilöllisyytensä todentamisen jakamalla liiketoimeen sisältyvät varat 

useaan erilliseen tapahtumaan.  

 

Asiakassuhteen seuraaminen ja epäilyttävät liiketoimet 

 Asiakassuhteiden pidempiaikainen seuraaminen on panttilainauslaitosten koh-

dalla mahdollista erityisesti panttilainaustoiminnassa, jossa asiakkaat ovat vaki-

tuisia ja tiedot panttauksista säilytetään asiakasjärjestelmässä. Kun 
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panttilainauslaitoksella on tiedossaan asiakkaansa tyypillinen käyttäytyminen, 

sen on mahdollista havaita asiakkaan poikkeuksellinen ja epäilyttävä käytös. Sa-

tunnaisten asiakkaiden kohdalla seurannan toteuttaminen on haastavampaa, 

mutta panttilainauslaitoksella on myös satunnaisten asiakkaiden osalta velvolli-

suus kiinnittää huomiota rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mahdollisesti 

viittaaviin epäilyttäviin liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan tai il-

moitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Samoin 

on meneteltävä, jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai ne ei-

vät sovi yhteen niiden tietojen tai kokemuksen kanssa, jotka ilmoitusvelvollisella 

on asiakkaastaan.  

Panttilainauslaitoksen näkökulmasta epäily mahdollisesti rahanpesuun tai ter-

rorismin rahoitukseen viittaaviin liiketoimiin voi syntyä esimerkiksi panttausta 

vastaanotettaessa. Panttilainauslaitoksen on selvitettävä asiakkaan omistusoi-

keus pantattavaan esineeseen tai omaisuuteen täyttääkseen rahanpesulain mu-

kaisen selonottovelvollisuuden. 

Kun panttilainauslaitos hankkii rahanpesulain mukaisesti tietoja varojen alku-

perästä tai lähteestä, selvityksenä panttaajan oikeudesta kyseiseen panttauksen 

kohteena olevaan esineeseen tai omaisuuteen voivat olla esimerkiksi ostokuitti, 

rekisteriote, kantolupa, osakekirja, isännöitsijäntodistus tai julkisesta rekisteristä 

saatava tieto. Lista ei ole tyhjentävä. 

 

12.6. Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeet 

Välitysliikkeet ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 18 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä anne-

tussa laissa (1075/2000) tarkoitettuihin kiinteistönvälitysliikkeisiin sekä vuokra-

huoneiston välitysliikkeisiin. Välitystä saa harjoittaa vain sellainen yksityinen 

elinkeinonharjoittaja tai oikeushenkilö, joka on välitysliikelain mukaisesti rekiste-

röity välitysliikkeeksi. Välitysliikkeet ovat rahanpesulain mukaisia ilmoitusvelvolli-

sia. Välitysalalla toimii paljon erilaisia toimijoita, joihin liittyvät rahanpesun ja 

terrorismin rahoittamisen riskit voivat vaihdella suuresti liiketoiminnan alan tai 

laajuuden mukaan. 

 

Asiakas ja tunnistaminen 

Kiinteistön- ja vuokrahuoneiston välitysliikkeiden varsinaisia asiakkaita ovat 

toimeksiantajat. Myös toimeksiantajan vastapuolta, yleensä ostajaa tai vuokra-

laista, pidetään välitysliikkeen asiakkaana rahanpesulain tarkoittamassa mielessä 

silloin, kun tämä osallistuu välittäjän toimeksiannosta tekemään liiketoimeen.   

Asiakas, tämän edustaja ja tosiasiallinen edunsaaja täytyy tunnistaa. Tunnista-

minen on tehtävä jokaisen asiakkaan osalta erikseen ennen asiakassuhteen pe-

rustamista tai liiketoimen suorittamista. Kiinteistönvälityksessä tämä tarkoittaa, 

että toimeksiantaja on tunnistettava toimeksiantosopimusta tehtäessä ja vasta-

puoli tarjousta tehtäessä, mutta viimeistään silloin, kun tarjous on hyväksytty. 
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Tarjouksen tekijä on tunnistettava, jos hän maksaa käsirahan, vaikka tarjousta 

ei hyväksyttäisi. 

 

Yksinkertaistettu tuntemismenettely 

Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemismenettely ei pääsääntöisesti sovellu kiin-

teistönvälitykseen. Kevennettyä tuntemismenettelyä voidaan kuitenkin käyttää 

liiketoimen tai asiakkaan mukaan sellaisissa tilanteissa, joissa rahanpesun ja ter-

rorismin rahoittamisen riski on pieni, esimerkiksi vuokrahuoneistoa välitettäessä. 

Olennaista on, että yksinkertaistetun menettelyn käyttö on perusteltu ilmoitus-

velvollisen omassa riskiarviossa. 

 

12.7. Perintätoimistot 

Perintätoimistot ilmoitusvelvollisina  

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 20 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan perintätoiminnan harjoittajien rekisteröinnistä annetussa laissa 

(411/2018 jälj. perintärekisterilaki) tarkoitettuun perintätoiminnan harjoittajaan 

(jäljempänä perintätoimistoihin).  

Perintätoiminnalla tarkoitetaan saatavien perintää toisen lukuun sekä omien 

saatavien perintää tapauksissa, joissa on ilmeistä, että saatavat on otettu vas-

taan yksinomaan perintätarkoituksessa. Perintälakia koskevassa hallituksen esi-

tyksessä (HE 206/2017) todetaan, että perintätarkoituksessa vastaanotetuista 

saatavista on yleensä kysymys silloin, kun saatavat on siirretty niiden erääntymi-

sen jälkeen. Uudelle velkojalle siirretyn erääntymättömän saatavan osalta ratkai-

sevaa on se, onko saatavan siirtämiselle ollut muu perusteltu syy kuin se, että 

saatavan voi periä uusi velkoja. Esimerkiksi factoring-toiminnassa tapahtuva las-

kusaatavan siirto velkojalta rahoittajalle ei ole yksinomaan perintätarkoituksessa 

tapahtuvaa saatavien siirtämistä.  

Perintätoimintaa saa harjoittaa vain sellainen yksityinen elinkeinonharjoittaja 

tai oikeushenkilö, joka on rekisteröity perintätoiminnan harjoittajaksi aluehallin-

toviraston ylläpitämään perintärekisteriin.   

Perintä ei ole aluehallintoviraston perintärekisteriin rekisteröitymistä edellyttä-

vää silloin, kun:  

• velkoja perii omia saataviaan  

• velkoja perii samaan konserniin kuuluvan yhteisön saatavia tai velkoja, ja 
perintätoiminnan harjoittaja ovat saman luonnollisen henkilön määräysval-

lassa  

• kyse on ulosottoperinnästä tai saatavan perimisestä tuomioistuimessa  

• perintätoiminta on satunnaista, eikä sitä markkinoida  

• kuolinpesän osakas tai pesänhoitaja perii kuolinpesän saatavia tai konkurs-
sipesän pesänhoitaja perii konkurssipesän saatavia  
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• toiminnan valvonta on muulla tavoin järjestetty, esimerkiksi luottolaitosten, 
rahasto- ja vakuutusyhtiöiden tai muiden Finanssivalvonnan valvottavien 

toiminnassa sekä asianajajien osalta.  

Huomioitavaa on, että maksujen periminen kuuluu rahanpesulain soveltamis-

alaan myös sen 1 luvun 2 §:n 1 momentin 14 kohdan nojalla rahoituspalvelun 

tarjoamisena.  

 

Perintätoimistoihin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen 

riskit   

Perintäalaan liittyviä rahanpesun riskejä voivat olla esimerkiksi liiketoimintaan 

liittyvä kansainväliseen perintään osallistuminen ja yksittäiset ja suuret perin-

täsaatavat. Yksittäiset pikaperintätoimeksiannot tekevät asiakkaan liiketoimien 

seuraamisesta haasteellista. Myös epäselvät ja monimutkaiset saatavat tai mak-

sujärjestelyt voivat indikoida esimerkiksi valevelkasuhdetta tai perusteetonta las-

kua.  

Perintätoiminnan automatisointi ja suuret asiakasvirrat voivat muodostua ris-

keiksi asiakkaan toiminnan seuraamisen kannalta, ellei prosesseja ole hyvin to-

teutettu. Riskialttiita ovat lisäksi asiakasvaratililtä tehtävät liikasuorituksiin ja pe-

ruuntuneisiin liiketoimiin liittyvät palautukset. Perintäyhtiöillä oli aluehallintovi-

raston selvityksen (2020) mukaan kohdistamattomia suorituksia yhteensä noin 

36 000 kpl ja niiden yhteismäärä oli selvityksen antohetkellä noin 3,2 miljoonaa 

euroa3.   

Jotkut perintätoimistot tavoittelevat velallista liikasuorituksen palauttamiseksi 

silloin, kun tämän pankkiyhteystietoja ei ole tiedossa. Järkevältä kuulostava toi-

mintatapa saattaa olla kuitenkin rahanpesuriski, mikäli velallinen antaa toisen 

henkilön tilinumeron. Koska perintätoimisto ei voi varmistua tilinumeron omista-

jasta, palautus saattaa mennä muulle kuin velallisen tilille. Silloin, kun perintätoi-

misto ei tavoita velallista liikasuorituksen takaisinmaksun suorittamista varten, 

eikä velallisen tilinumero ole perintäyhtiön tiedossa, liikasuorituksen palauttami-

nen maksuosoitusta käyttäen on turvallinen tapa saada palautus oikealle henki-

lölle.   

Joidenkin perintätoimistojen käytössä oleva menettely, jossa summaltaan suu-

rempia suorituksia priorisoidaan ja niihin tehdään laajempia ja toistuvampia toi-

menpiteitä voi olla ongelmallinen. Velallinen voi suorittaa asiakasvaratilille varoja 

useammassa erässä. Yksittäinen summa ei välttämättä herätä kiinnostusta tar-

kistaa varojen alkuperää, mutta useampi suoritus voi yhdessä muodostaa mer-

kittävän summan, jonka alkuperä on syytä selvittää. Perintätoimistojen täytyykin 

kiinnittää huomiota tilanteisiin, joissa velallinen suorittaa varoja useammassa 

erässä ja näiden yhteenlaskettu määrä kohoaa merkittäväksi.  

 
3 Aluehallintoviraston valvontakirje 21.2.2020: Liikasuoritusten ja kohdistamattomien maksujen käsit-
tely perintätoimistoissa. 
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Rahanpesun riskiä pienentävänä tekijänä perintäalalla voidaan nähdä vähäinen 

käteisen rahan käyttö ja velkoja-asiakkaiden vakituinen asiakassuhde, jolloin 

heidän toimintaansa on helpompaa seurata.  

 

Asiakkaan tunteminen 

Lähtökohtana perintätoimiston toiminnassa voidaan pitää perusmuotoista asi-

akkaan tuntemismenettelyä. Yksittäiseen asiakkaaseen tai toimeksiantoon voi 

kuitenkin liittyä seikkoja, joiden vuoksi perintäliikkeen täytyy noudattaa tehos-

tettua asiakkaan tuntemismenettelyä.  

Perintätoimiston asiakas on rahanpesulainsäädännön näkökulmasta perintätoi-

meksiannon tekijä eli velkoja. Perintätoimeksiannon tekijä täytyy tunnistaa ja 

hänen henkilöllisyytensä todentaa asiakassuhdetta perustettaessa. Asiakas täy-

tyy tunnistaa myös, mikäli on epäilys, että henkilöllisyydestä aiemmin hankitut 

todentamistiedot eivät ole luotettavia tai riittäviä. Kyseessä voi tällöin olla esi-

merkiksi epäily identiteettivarkaudesta tai väärennetystä matkustusasiakirjasta.   

Tietyissä erityistilanteissa ilmoitusvelvollisella ei ole rahanpesulain tarkoitta-

maa asiakassuhdetta toimijaan, joka on kuitenkin liiketoiminnan osapuoli. Esi-

merkkinä tästä on velallinen, jolta perintätoimisto ottaa vastaan suorituksia asi-

akkaan toimeksiannon perusteella. Velallinen täytyy aina tunnistaa, mikäli liike-

toimi vaikuttaa epäilyttävältä tai ilmoitusvelvollinen epäilee liiketoimiin sisälty-

vien varojen kytkeytyvän terrorismin rahoittamiseen.  

Perintätoimiston täytyy noudattaa hyvän perintätavan mukaista huolellisuus-

velvollisuutta ja varmistaa toimeksiantoa koskevat keskeiset asiat myös siltä 

osin, kun ne koskevat velallista. Perintätoimisto on pitkälti niiden tietojen va-

rassa, jotka toimeksiantaja on toimittanut perintäliikkeelle ja tämän vuoksi perin-

tätoimeksiantoa vastaanotettaessa perintäliikkeen täytyy varmistua siitä, että 

velallisesta saadaan mahdollisimman tarkat ja ajantasaiset tiedot. Jos tiedoissa 

on puutteita, perintätoimiston täytyy hankkia riittävät tiedot joko velalliselta it-

seltään, toimeksiantajalta, tai esimerkiksi luottotietopalvelusta tai viranomaisre-

kistereistä. Hallituksen esitys ei ole asiassa ehdoton, jolloin kyseeseen voisi tulla 

myös muu luotettava tapa selvittää henkilöllisyyttä. Perintätoimiston tulee selvit-

tää vähintään velallisen nimi ja yhteystiedot. 

  Jos perintätoimisto sen sijaan ostaa saatavakannan omaan taseeseensa, tulee 

velallisesta suoraan perintätoimiston asiakas ja tässä tilanteessa perintätoimis-

tolla on velvollisuus täyttää asiakkaan tuntemista ja henkilöllisyyden todenta-

mista koskevat säännökset velallisen kohdalla. Velallisen asiakassuhde alkuperäi-

sen velkojan kanssa päättyy eikä kyseinen velkoja voi enää asiakassuhteen pe-

rusteella hankkia tietoja velallisesta. Tässä tapauksessa saatavakannan myyjää 

ei pidetä asiakkaana vaan sopimus- tai liikekumppanina. Rahanpesulain 3 luvun 

7 §:n nojalla asiakkaan tuntemista koskevat velvollisuudet voi ilmoitusvelvollisen 

puolesta täyttää myös muu rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoi-

tettu ilmoitusvelvollinen tai tätä vastaava toisessa ETA-valtiossa toimiluvan saa-

nut tai rekisteröity toimija (kolmas osapuoli). Perintätoimisto voi siis käyttää 

hyödyksi saatavakannan myyjän hankkimia velallisen tunnistamis- ja todenta-

mistietoja, mikäli saatavakannan myyjä on ollut rahanpesulain mukainen 
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ilmoitusvelvollinen. Perintätoimisto on kuitenkin itse vastuussa siitä, että tunte-

mistiedot ovat ajantasaiset ja olennaiset. Viimekätinen vastuu asiakkaan tunte-

mistietojen oikeellisuudesta on kuitenkin perintätoimistolla itsellään.  

 

12.8. Yrityspalvelun tarjoajat 

Yrityspalvelun tarjoajat ilmoitusvelvollisina  

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 21 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan yrityspalvelun tarjoajiin. Yrityspalvelun tarjoajalla tarkoitetaan yhtei-

söä tai elinkeinonharjoittajaa, joka tarjoaa liiketoimintana kolmannelle osapuo-

lelle jotakin seuraavista palveluista: 

• Yhteisön perustaminen toimeksiannosta. Siten esimerkiksi valmisyhtiöi-
den kauppaa ei lueta yrityspalveluksi. Myöskään pelkkä avustaminen yh-

tiön tai muun oikeushenkilön perustamisessa ei ole rekisteröitymistä 
edellyttävää toimintaa.  

• Yhtiöoikeudellisesti vastuullisena henkilönä, yhtiömiehenä tai samankal-

taisessa asemassa muussa oikeushenkilössä toimiminen kolmannen 
henkilön puolesta.  

• Kotipaikan, yritys- tai postiosoitteen tai muiden vastaavien palvelujen 
tarjoaminen.  

• Ulkomaisen express trustin tai oikeusmuodoltaan samankaltaisen oikeu-
dellisen järjestelyn omaisuudenhoitajana toimiminen Suomessa.  

• Hallintarekisteröinnin hoitajana toimiminen, kun hallintarekisteröinnin 
hoitaja on merkitty muun kuin julkisen osakeyhtiön osakasluetteloon. 

 

Yrityspalvelun tarjoajiin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittami-

sen riskit 

Asiakkaan pyrkimyksenä voi olla esimerkiksi sellaisten pöytälaatikko- tai kuori-

yhtiöiden perustaminen, joiden tarkoituksena on monimutkaistaa yhtiörakenteita 

ja peittää tosiasialliset edunsaajat. 

Koska yrityspalvelun tarjoajiin kuuluu toisistaan poikkeavia toimijoita, näihin 

kohdistuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit voivat vaihdella suu-

resti. Yrityspalvelun tarjoajat voivat olla mukana esimerkiksi yrityksen muodos-

tamisessa ja hallinnassa. Suomessa tavallisimpia yrityspalvelun muotoja ovat 

kuitenkin yhteisöjen perustaminen toimeksiannosta sekä osoitepalvelun tarjoa-

minen.  

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Yrityspalvelun tarjoajat ovat velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston 

pitämään rahanpesun valvontarekisteriin. Yrityspalvelun tarjoajien 
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rekisteröintiprosessiin kuuluu vastuuhenkilöiden luotettavuusselvitys. Hakemus 

rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella 

aluehallintoviraston asiointipalvelussa.  

 

12.9. Kirjanpitäjät 

Kirjanpitäjät ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 23 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoita-

viin. Sen sijaan rahanpesulakia ei sovelleta esimerkiksi kirjanpitovelvollisen yri-

tyksen itsensä palveluksessa oleviin kirjanpitotehtäviä hoitaviin henkilöihin. 

Kirjanpitäjien ilmoitusvelvollisuus perustuu ensisijaisesti siihen, että alalla toi-

mivilla on ammattitaitonsa puolesta edellytykset havaita poikkeuksellisia ja epäi-

lyttäviä liiketoimia. 

Aluehallintovirasto on saanut kirjanpitäjiltä runsaasti tiedusteluja rahanpe-

sulain soveltamisalaan liittyen. Rahanpesulaki on säädetty varsin tiukaksi, eikä 

sen soveltamisalasta poikkeaminen ole useinkaan mahdollista. Lähtökohtaisesti 

rahanpesulaki koskee jokaista, joka tarjoaa ulkoista kirjanpitoa liike- tai ammat-

titoimintana. Rahanpesulakia sovelletaan sellaiseenkin kirjanpitäjään, joka hoitaa 

vain jotain kirjanpidon osa-alueisiin kuuluvaa tehtävää, esimerkiksi pelkästään 

palkanlaskentaa, mutta ei tarjoa kirjanpitopalveluina ns. ”koko pakettia”. Vaikka 

toiminimiyrittäjä vastaisi vain parin yrityksen tai taloyhtiön kirjanpidon hoitami-

sesta tai tilitoimiston koko vuoden liikevaihto olisi vain joitain kymppejä tai sata-

sia, rahanpesulaki tulee sovellettavaksi.  

Silloin, kun rahanpesulakia ei sovelleta kirjanpitäjään, kyse ei yleensä ole lain 

tarkoittamasta liike- tai ammattitoimintana tarjottavasta kirjanpidosta. Rahanpe-

sulaki ei koske maallikkokirjanpitäjää, joka hoitaa esimerkiksi sen taloyhtiön kir-

janpidon, jossa hänen omistamansa asunto-osakkeensa sijaitsee. Rahanpesulaki 

ei koske myöskään palveluita, joissa kyse ei ole varsinaisesta kirjanpidon hoita-

misesta, vaan pikemminkin konsultoinnista. Jos palveluntarjoajan rooli on lä-

hinnä muiden yritysten opastaminen ja neuvonta kirjanpidon hoitamisessa, ei 

kyse ole rahanpesulain tarkoittamasta kirjanpidosta. Soveltamisalan ulkopuolelle 

rajautuvat myös tilanteet, joissa yritys hoitaa muiden samaan konserniin kuulu-

vien yritysten kirjanpidon eikä harjoita muuta ulkopuolisille asiakkaille toimeksi-

annosta tehtävää kirjanpitoa. 

 

Riskiarvio 

Kirjanpitäjän tulee laatia omaan toimintaan soveltuva kirjallinen riskiarvio. 

Koska kirjanpitäjien ilmoitusvelvollisuus perustuu ennen kaikkea kirjanpitäjien 

mahdollisuuteen havaita kirjanpitoasiakkaiden suorittamia epäilyttäviä liiketoi-

mia, kirjanpitäjän riskiarvio poikkeaa hieman muiden ilmoitusvelvollisten riskiar-

viosta. 

Suurin osa ilmoitusvelvollisista kuuluu rahanpesulain soveltamisalaan siksi, 

että näitä voidaan käyttää hyväksi rahanpesuun tai terrorismin rahoittamiseen. 
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Tällaisten ilmoitusvelvollisten tulee riskiarviossaan arvioida omaan toimialaansa 

liittyviä riskejä. Sen sijaan kirjanpitäjän riskiarviossa tarkastelun kohteena ei ole 

vain taloushallintoala, vaan kirjanpitäjät arvioivat ennen kaikkea omaan asiakas-

kuntaansa ja näiden toimialoihin liittyviä riskitekijöitä. 

Riskiarvion riittävän laajuuden ja kattavuuden määrittämiseksi kirjanpitopalve-

luita tarjoavien tulee ottaa huomioon toimintansa luonne, koko ja laajuus. Lisäksi 

kirjanpitäjän on perusteltua tarkastella riskiarviossaan muun muassa kirjanpi-

toasiakkaiden harjoittamaan toimialaa, toiminnan luonnetta, kokoa ja laajuutta. 

 

Asiakkaan tunteminen 

Rahanpesulain mukaan ilmoitusvelvollisen on tunnistettava asiakkaansa ja to-

dennettava tämän henkilöllisyys vakituista asiakassuhdetta perustettaessa. Asia-

kassuhdetta pidetään vakituisena, kun kirjanpitäjä solmii toimeksiantosopimuk-

sen asiakkaan kirjanpidon hoitamisesta. 

Asiakkaan tunnistamis- ja henkilöllisyyden todentamisvelvoite koskee niin tili-

toimiston uusia kuin vanhojakin asiakkaita. Velvoitteet tulee täyttää silloinkin, 

kun kirjanpitäjä tuntee asiakkaan tai tämän edustajan henkilökohtaisesti, esi-

merkiksi läheisen ystävyys- tai sukulaisuussuhteen vuoksi. 

 

Asiakassuhteen seuraaminen ja epäilyttävät liiketoimet 

Ammattitaitonsa ja toimenkuvansa puolesta kirjanpitäjällä on hyvät mahdolli-

suudet seurata asiakkaan toimintaa. Kirjanpitäjällä on pääsy asiakkaan kirjanpi-

toaineistoon ja hän on hyvin perillä asiakkaansa taloudellisesta tilasta. 

Mikäli kirjanpitäjä havaitsee epäilyttävän liiketoimen, tämän tulee pyrkiä hank-

kimaan siitä lisäselvitystä. Kirjanpitäjä voi esimerkiksi pyytää nähtäväksi kirjan-

pitoasiakkaan solmimat alkuperäiset sopimukset, joihin epäilyttävä liiketoimi pe-

rustuu. Jos liiketoimi vielä hankitun lisäselvityksenkin valossa vaikuttaa epäilyttä-

vältä tai selvitystä ei saada, tulee kirjanpitäjän tehdä viipymättä epäilyttävää lii-

ketoimea koskeva ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle. Esimerkiksi kirjan-

pitäjällä heräävä epäily veronkierrosta, ALV-petoksista tai harmaan talouden har-

joittamisesta ovat syitä tehdä ilmoitus selvittelykeskukselle. 

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Kirjanpitäjät ovat velvollisia hakeutumaan rahanpesun valvontarekisteriin. Rekis-

teröintivelvoitetta ei kuitenkaan ole, mikäli kirjanpitäjä on jo muun tarjoamansa 

palvelun vuoksi muussa valvontaviranomaisen rekisterissä. Esimerkiksi kirjanpi-

toa ja tilintarkastusta tarjoavan tilitoimiston ei tarvitse hakeutua aluehallintovi-

raston valvontarekisteriin, mikäli yritys jo kuuluu Patentti- ja rekisterihallituksen 

tilintarkastajarekisteriin. Myöskään omalla y-tunnuksellaan laskuttavien alihank-

kijoiden ei tarvitse hakeutua valvontarekisteriin, mikäli toimeksianto tehdään 

”emoyrityksen” lukuun, eikä alihankkijalla ole omia asiakkaita. 
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Jos kirjanpitäjä tarjoaa useita rahanpesulaissa tarkoitettuja palveluita, tulee 

kaikki palvelut ilmoittaa hakemuksessa. Esimerkiksi tilitoimiston, joka kirjanpidon 

ohella tarjoaa asiakkaalle hallinnollisen osoitteen kaupparekisteriin tarjoamista 

varten, tulee hakeutua rahanpesun valvontarekisteriin sivutoimisena yrityspalve-

lun tarjoajana. 

Kirjanpitopalveluita toimeksiannosta hoitavien täytyy tehdä hakemus rahanpe-

sun valvontarekisteriin 14 vuorokauden kuluessa toiminnan aloittamisesta. Hake-

mus rahanpesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomak-

keella aluehallintoviraston asiointipalvelussa. Jos kirjanpitäjä tarjoaa myös yritys-

palveluita, rekisteröintiprosessiin kuuluu myös velvoitteidenhoitoselvitys.  

 

12.10. Tavarakauppiaat 

Tavarakauppiaat ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 24 kohdan mukaan rahanpesulakia 

sovelletaan liike- tai ammattitoimintana tavaroita myyvään tai välittävään (jälj. 

tavarakauppiaat) siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituk-

sena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yh-

teensä vähintään 10 000 euroa. Käteisellä tarkoitetaan fyysisiä seteleitä tai koli-

koita. Pankkikorttimaksut tai tilisiirrot pankkitililtä jäävät rahanpesulain tarkoitta-

man käteisen määritelmän ulkopuolelle. 

Rahanpesulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 228/2016 vp) on to-

dettu, että elinkeinonharjoittajat voivat joiltakin osin kieltäytyä käteisen vastaan-

ottamisesta, jos kieltäytyminen täyttää edellytykset, jotka on asetettu komission 

suosituksessa euroseteleiden ja -metallirahojen laillisen maksuvälineaseman so-

veltamisalasta ja vaikutuksista (2010/191/EU). Elinkeinonharjoittajan on ilmoi-

tettava asiasta selkeästi esimerkiksi liikkeensä ulkopuolella. Yli 10 000 euron kä-

teismaksujen vastaanottamisesta voi kieltäytyä esimerkiksi sillä perusteella, että 

suurien käteissummien vastaanottaminen muodostaa riskin joutua rikoksen koh-

teeksi. Riski voisi aiheutua muun muassa liiketilojen maantieteellisestä sijain-

nista. Myös Suomen Pankin käteispalveluita koskevien linjausten mukaan Suo-

messa vallitsevan sopimusvapauden perusteella kauppa voi valita ne maksuta-

vat, jotka se hyväksyy, kunhan ilmoittaa asiasta selkeästi asiakkaille ennen kuin 

he tekevät ostopäätöksensä. Lisäksi kilpailu- ja kuluttajaviraston käteistä rahaa 

koskevissa ohjeissa4  on todettu, ettei laissa ole sellaista säännöstä, jonka perus-

teella maksu olisi pakko hyväksyä käteisellä rahalla. Asiassa on kuitenkin huomi-

oitava, että kuluttajalle on kerrottava erikseen jo markkinointivaiheessa, mikäli 

kaupassa maksamiseen ei kelpaa käteinen raha, jotta kuluttajat voivat ottaa sen 

huomioon jo ostopaikan valinnassa. 

Tavaran käsite ja koko tavaroiden ryhmä on varsin laaja eikä mitään tiettyjä 

asioita voida sulkea sen piiristä etukäteen pois. Myös Euroopan unionin tasolla5 

on katsottu, että tavaran käsite on yhtä laaja kuin olemassa olevien tavaroiden 

 
4 https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-laskut-perinta/laskutustavat/#kateinen 
5 Euroopan komissio: Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevien perussopimuksen määräysten sovel-
tamisopas (2010), s. 9 sekä unionin tuomioistuimen ratkaisukäytäntö. 
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kirjo, kunhan tavaralla on taloudellinen arvo. Kaikkien sellaisten tavaroita myy-

vien tai välittävien toimijoiden, jotka ottavat vastaan yli 10 000 euron käteissuo-

rituksia, katsotaan kuuluvan rahanpesulain soveltamisalaan. Tavaroiden myynti 

on kuitenkin erotettava palveluiden myynnistä, joka ei kuulu rahanpesulain tava-

rakauppaa koskevien säännösten soveltamisen piiriin. 

Lain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, kuinka usein elinkeinonharjoitta-

jan liiketoiminnassa esiintyy kynnysarvon ylittäviä käteissuorituksia. Tavarakaup-

piaat tulevat rahanpesulain soveltamisen piiriin heti, kun ne ensimmäisen kerran 

vastaanottavat käteisenä yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vähintään 10 

000 euroa. 

Rahanpesulain soveltamisen kannalta merkityksellistä ei ole myöskään se, 

kuinka suuri tavarakauppiaan koko asiakaskunnan kattama käteismaksujen 

määrä on. Jos asiakkaiden tekemät käteissuoritukset eivät yhtenä suorituksena 

tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina ylitä 10 000 euroa, rahanpesulakia ei so-

velleta. Esimerkiksi tilanteessa, jossa tavarakauppias vastaanottaa kaikilta asiak-

kailta yhteensä yli 10 000 euroa käteissuorituksia vuositasolla, mutta yksittäisten 

asiakkaiden tekemät käteismaksut ovat reilusti tätä pienempiä, tavarakauppias 

ei kuulu rahanpesulain soveltamisalaan eikä kauppiaan tarvitse hakeutua rahan-

pesun valvontarekisteriin. 

 

Tavarakauppaan liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen ris-

kit 

Käteisen rahan käyttö nostaa liiketoimintaan liittyvää rahanpesuriskiä. Kätei-

sen käyttö mahdollistaa rikoksella hankittujen varojen muuntamisen helposti ja 

nopeasti varojen alkuperän ja henkilöllisyyden pysyessä useimmiten salassa. 

Tavarakauppiaiden toimialaan kuuluu hyvin erilaisia tavaran välittäjiä, joihin 

kohdistuvat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit voivat vaihdella suu-

resti. Liiketoiminnan alasta ja laajuudesta riippuu, millaiset edellytykset eri ilmoi-

tusvelvollisilla on havaita epätavallisia liiketoimia. Tavarakauppiaiden toimialaan 

kuuluvia toimijoita ovat esimerkiksi ajoneuvoliikkeet, rakennustarvikeliikkeet, ko-

dinkoneliikkeet, kello- ja koruliikkeet, turkiskaupat sekä erilaisten arvotavaroiden 

liikkeet siltä osin, kun ne ottavat vastaan yli 10 000 euron käteissuorituksia. 

Lista ei ole tyhjentävä. 

 

Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen 

Tavarakauppiaan on tunnistettava asiakkaansa ja tämän edustaja sekä toden-

nettava tämän henkilöllisyys rahanpesulain soveltamisalaan kuuluvissa tilan-

teissa eli myydessään tai välittäessään tavaroita siltä osin kuin maksetaan tai 

otetaan vastaan maksusuorituksena käteistä yhtenä suorituksena tai toisiinsa 

kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Myös silloin, kuin 

asiakkaalla on liikkeessä esimerkiksi ostotili, mutta asiakas tekee yli 10 000 eu-

ron maksusuorituksen poikkeuksellisesti käteisellä, rahanpesulain mukaiset tun-

nistamis- ja todentamistoimet tulee tehdä. 
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Asiakas tulee tunnistaa ja henkilöllisyys todentaa sekä silloin, kun kysymys on 

yksittäisestä, yli 10 000 euron käteissuorituksesta, että silloin, kun kysymys on 

toisiinsa kytkeytyvistä käteissuorituksista, joiden suuruus on yhteensä vähintään 

10 000 euroa. Tunnistaminen on suoritettava, kun mainittu raja saavutetaan. 

Sitä, mitä toisiinsa kytkeytyvillä suorituksilla tarkoitetaan, ei ole tyhjentävästi 

määritelty. Sillä on kuitenkin pyritty torjumaan niitä tilanteita, joissa asiakas pyr-

kisi välttämään henkilöllisyytensä todentamisen jakamalla liiketoimeen sisältyvät 

varat useaan erilliseen tapahtumaan. Tunnistamis- ja todentamistoimet on suori-

tettava esimerkiksi silloin, kun yksityishenkilö ostaa 10 000 euroa maksavan ajo-

neuvon käteisellä. Toisiinsa kytkeytyvistä suorituksista voi olla kyse silloin, kun 

asiakas ostaa esimerkiksi kaulakorun 5 000 eurolla ja palaa pian ostamaan vielä 

5 000 euron kellon samasta liikkeestä.  

 

Asiakassuhteen seuraaminen ja epäilyttävät liiketoimet 

Tavarakauppiaiden kohdalla asiakassuhteen pidempiaikainen seuranta voi olla 

vaikeampaa esimerkiksi kertaluonteisten myyntien takia tai jos kyse on asiak-

kaasta, joka hankkii tavarakauppiaan tuotteita vain satunnaisesti. Tällöin asiak-

kaalle tavanomaisesta poikkeavan toiminnan havaitseminen voi olla hankalam-

paa. Tavarakauppiailla on kuitenkin velvollisuus suorittaa asiakkaan tunnistamis-

toimet sekä kiinnittää huomiota rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mah-

dollisesti viittaaviin epäilyttäviin liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudel-

taan tai ilmoitusvelvollisen koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomai-

sesta. Lähtökohtaisesti yli 10 000 euron käteissuorituksia voidaan nykypäivänä 

pitää poikkeuksellisina, sillä käteisen käyttö maksuvälineenä on vähentynyt mer-

kittävästi viime vuosikymmenten aikana. Yli 10 000 euron käteissuoritusten 

osalta tulee noudattaa erityisen huolellisesti rahanpesulain mukaista selonotto-

velvollisuutta ja ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista matalalla kynnyksellä KRP:n 

rahanpesun selvittelykeskukselle.  

 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Tavarakauppiaat ovat velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston pitä-

mään rahanpesun valvontarekisteriin, kun ne vastaanottavat käteisenä yhtenä 

tai toisiinsa liittyvinä suorituksina vähintään 10 000 euroa.  

Rahanpesun valvontarekisteriin täytyy hakeutua, kun yritys tai yksityinen elin-

keinonharjoittaja ensimmäisen kerran vastaanottaa yli 10 000 euron yksittäisen 

tai toisiinsa liittyvän maksusuorituksen. Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin 

merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella aluehallintoviraston asiointipal-

velussa.  
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12.11. Taidekauppiaat 

Taidetta myyvät tai välittävät toimijat ilmoitusvelvollisina 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 25-26 kohtien mukaan rahanpesula-

kia sovelletaan liike- tai ammattitoimintana taide-esineitä myyvään tai välittä-

vään siltä osin kuin maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä 

suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 

euroa.6 Lain soveltamisen kannalta ei ole merkitystä, kuinka usein elinkeinonhar-

joittajan liiketoiminnassa esiintyy kynnysarvon ylittäviä suorituksia, vaan taidetta 

myyvät tai välittävät toimijat tulevat rahanpesulain soveltamisen piiriin heti, kun 

ne ensimmäisen kerran vastaanottavat yhtenä tai toisiinsa liittyvinä suorituksina 

vähintään 10 000 euroa. Maksusuoritukset voivat olla missä muodossa tahansa. 

Taidetta myyviä tai välittäviä toimijoita voivat olla liike- tai ammattitoimintana 

taiteen myyntiä, ostamista ja välittämistä harjoittavat taidegalleriat, toiminimellä 

tai yhtiön kautta taidetta myyvät henkilöt sekä myös taidetta myyvät, ostavat tai 

välittävät antiikkiliikkeet ja huutokauppakamarit. 

Vain 1.12.2019 jälkeiset taide-esineiden kaupat ja niihin liittyvät maksusuori-

tukset kuuluvat rahanpesulain soveltamisalan piirin. Lakia ei näin ollen sovelleta 

takautuvasti eivätkä esimerkiksi ennen lain voimaantuloa tehdyt sopimukset tai 

alkaneet projektit kuulu lain soveltamisalan piiriin. 

Rahanpesulakia ei sovelleta sellaisiin rekisteröityihin yhdistyksiin, joiden har-

joittama taidevälitys ei ole liike- tai ammattitoimintaa. Kyseessä voi olla esimer-

kiksi voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhdistys, jolla on samanaikaisesti 

useita tehtäviä, joista yksi on galleria- ja teosvälitystoiminta. Se, onko yhdistyk-

sen tai vastaavan toimijan harjoittama toiminta liike- tai ammattitoimintaa, rat-

kaistaan tapauskohtaisesti. 

Taide-esineen myyntihinta ratkaisee, sovelletaanko toimintaan rahanpesulakia. 

Esimerkiksi taiteilija, joka satunnaisesti myy omalta työhuoneeltaan 10 000 eu-

ron arvoisen teoksen, jonka materiaalikulut ovat olleet esimerkiksi 8 000 euroa, 

kuuluu rahanpesulain soveltamisalaan. Toisaalta, jos esimerkiksi tilaaja toimittaa 

materiaalit, ne eivät ole osa teoksen kokonais(myynti)hintaa. 

Kun kaupallinen galleria hoitaa edustamansa taiteilijan puolesta asiakastapaa-

misen ja maksuliikenteen, galleria on ilmoitusvelvollinen välittäessään taide-esi-

neitä. Suomen rahanpesulakia sovelletaan vain Suomessa harjoitettavaan toi-

mintaan, joten ulkomailla olevan gallerian osalta noudatetaan sijaintivaltion lain-

säädäntöä. 

Rahanpesulain soveltamisalan piiriin ei katsota kuuluvan julkisen taiteen teke-

misestä saatua näyttöapurahaa, työsopimussuhteista taiteilijapalkkaa tai vastaa-

vaa suoritusta työkorvauksen muodossa eikä taidekilpailusta saatua palkintoa. 

Mikäli teoksesta maksetaan edellisten lisäksi myös erillinen myyntihinta, joka on 

vähintään 10 000 euroa, sovelletaan maksusuoritukseen rahanpesulakia. 

 
6 Velvoitteet koskevat myös vapaasataman kautta taidetta myyviä, välittäviä ja säilyttäviä tahoja. Va-
paasatama on rajattu sataman osa, jonka kautta kulkevilla tavaroilla on erillinen tullikohtelu. Suo-
messa ei ole vapaasatamia. 
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Jos taiteilija valmistaa ja myy taideteoksen julkiselle taholle (esimerkiksi valti-

olle, kunnalle, sairaanhoitopiirille), rahanpesuriskin voidaan katsoa olevan vähäi-

sempi. Julkisen taiteen tekemisestä maksetaan usein taiteilijapalkkiota tai se to-

teutetaan prosenttiperiaatteen muodossa. Julkisella taiteella tarkoitetaan teosta, 

joka toteutetaan tietyssä tilassa tai tiettyyn tilaan. Se voi olla monessa eri muo-

dossa toteutettava teos, eikä sitä ole tarkoitettu eteenpäin myytäväksi, joten 

sillä on harvoin vaihtoarvoa. Julkinen taide eroaa perinteisestä irtaimen taide-esi-

neen kaupasta, jonka rahanpesuriski liittyy tällaisen irtaimen taide-esineen help-

poon liikuteltavuuteen. 

Rahanpesulain johdonmukaisen tulkinnan perusteella myöskään muun kuin jul-

kisen taiteen tekemisestä saatu työ- tai toimeksiantosopimussuhteinen taiteilija-

palkka tai vastaava suoritus työkorvauksen muodossa ei kuulu lain soveltamis-

alan piiriin. 

 

Mikä on taide-esine? 

Laissa mainittu taide-esine pitää sisällään sekä taideteokset, esineet että ai-

neettoman taiteen. Taide-esineen tai taideteoksen käsitettä ei ole missään laissa 

yksiselitteisesti määritelty, mutta arvonlisäverolaissa käytettyä taide-esineen 

määritelmää voidaan käyttää tässä yhteydessä apuna taide-esineen määrittämi-

sessä. Arvonlisäverolain 79 c §:n mukaan taide-esineillä tarkoitetaan arvonli-

säverolaissa säädettyjä tiettyjä tullitariffissa luokiteltuja tavaroita. Perinteisesti 

taide-esineeksi katsotaan taulut, maalaukset, piirustukset, pastellit, grafiikka, 

kollaasit, patsaat, veistokset, lasitaide, käsin kudotut kuvakudokset ja käsin teh-

dyt seinävaatteet. Valokuvataide käsittää taiteilijan ottamat ja hänen vedosta-

mansa tai hänen valvonnassaan vedostetut signeeratut ja numeroidut valokuvat, 

joiden määrä on rajoitettu kolmeenkymmeneen. Taide-esineeksi katsotaan laissa 

kuuluvan myös aineeton taide, kuten esimerkiksi valotaide, äänitaide ja taideper-

formanssi. Taide-esineen tulee olla uniikki ja tietyssä tilanteessa taide-esinettä 

tulee olla valmistettu vähemmän kuin kahdeksan kappaletta. Massatuotantona 

valmistettuja jäljennöksiä sekä tavanomaisia kauppatavaran luontoisia käsityö-

tuotteita ei pidetä taide-esineinä. 

 

Taidetta myyviin tai välittäviin toimijoihin liittyvät rahanpesun ja ter-

rorismin rahoittamisen riskit 

Taidetta myyvien ja välittävien toimijoiden kohdalla esimerkiksi mahdollinen 

käteisen rahan käyttö, satunnaiset asiakassuhteet ja taiteen arvonmuodostuksen 

subjektiivisuus voivat altistaa alan toimijoita riskeille. 

Taide-esineitä myy ja välittää hyvin toisistaan poikkeavia toimijoita yksityisistä 

elinkeinonharjoittajista gallerioihin ja huutokauppakamareihin, ja niihin kohdistu-

vat rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen riskit voivat vaihdella suuresti. Liike-

toiminnan alasta ja laajuudesta riippuu, millaiset edellytykset eri ilmoitusvelvolli-

silla on havaita epätavallisia liiketoimia. 

Aluehallintoviraston valvonnassa tehtyjen havaintojen perusteella taidemarkki-

nat ovat Suomessa suppeat ja alan harrastajien keskuudessa tunnetut. Taiteen 
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myynti ja osto tapahtuu pääosin tunnettujen taidegallerioiden ja huutokauppaka-

marien kautta. Suomen markkinoille on tullut viimevuosina uusien teknologioiden 

mukana taidegallerioita ja huutokauppakamareita, jotka toimivat kansainvälisesti 

verkkokaupan kautta, jolloin etätunnistamisen lisääntyessä asiakkaan tuntemi-

seen liittyvät toimet korostuvat. Taideliikkeiden toiminnan luonteen, toimialalla 

toimivien henkilöiden keskinäisen tuntemuksen ja henkilöstön ammattitaidon an-

siosta toiminnassa on erityiset edellytykset tavallisesta poikkeavien ja epäilyttä-

vien liiketoimien havaitsemiseen. 

 

Asiakkaan tunnistaminen ja henkilöllisyyden todentaminen  

Taidetta myyvän tai välittävän toimijan on tunnistettava asiakkaansa ja tämän 

edustaja sekä todennettava henkilöllisyys rahanpesulain soveltamisalaan kuulu-

vissa tilanteissa eli myydessään tai välittäessään taide-esineitä siltä osin kuin 

maksetaan tai otetaan vastaan maksusuorituksena yhtenä suorituksena tai toi-

siinsa kytkeytyvinä suorituksina yhteensä vähintään 10 000 euroa. Tunnistamis-

velvoite tule täyttää jokaisen toimeksiantajan osalta erikseen ja se tulee tehdä 

ennen asiakassuhteen perustamista tai liiketoimen suorittamista. Myös tilan-

teessa, jossa ilmoitusvelvolliselle ennestään tutulla asiakkaalla on esimerkiksi 

taideliikkeessä ostotili, mutta asiakas tekee poikkeuksellisesti yli 10 000 euron 

maksusuorituksen, rahanpesulain mukaiset tunnistamis- ja todentamistoimet tu-

lee tehdä. 

Asiakas tulee tunnistaa ja henkilöllisyys todentaa sekä silloin, kun kysymys on 

yksittäisestä yli 10 000 euron maksusuorituksesta, että silloin, kun kysymys on 

toisiinsa kytkeytyvistä maksusuorituksista, joiden suuruus on yhteensä vähintään 

10 000 euroa. Tunnistaminen on suoritettava, kun mainittu raja saavutetaan. 

Sitä, mitä toisiinsa kytkeytyvillä suorituksilla tarkoitetaan, ei ole tyhjentävästi 

määritelty. Sillä on kuitenkin pyritty torjumaan niitä tilanteita, joissa asiakas pyr-

kisi välttämään henkilöllisyytensä todentamisen jakamalla liiketoimeen sisältyvät 

maksusuoritukset useaan erilliseen tapahtumaan. Tunnistamis- ja todentamistoi-

met on suoritettava esimerkiksi silloin, kun yksityishenkilö ostaa vähintään 10 

000 euroa maksavan taide-esineen millä maksutavalla tahansa. Toisiinsa kytkey-

tyvistä suorituksista voi olla kyse silloin, kun asiakas ostaa taide-esineen 5 000 

eurolla ja palaa ostamaan vielä toisen 5 000 euron taide-esineen samalta ta-

holta.  

Julkisen taiteen osalta voi riittää, että asiakkaana oleva tunnistetaan yksinker-

taisella tuntemismenettelyllä. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaan tuntemisme-

nettely voi olla kevyempi eikä esimerkiksi ylimääräisiä asiakirjoja tarvitse välttä-

mättä hankkia. Yksinkertaistettu tuntemismenettely tulee olla perusteltavissa 

joko liiketoimeen tai asiakkaaseen liittyvällä perusteella. Sen käyttäminen tulee 

olla perusteltu myös ilmoitusvelvollisen riskiarviossa. 

 

Asiakassuhteen seuraaminen ja epäilyttävät liiketoimet 

Taidetta myyvien tai välittävien toimijoiden kohdalla asiakassuhteen pidempiai-

kainen seuraaminen voi olla vaikeampaa, jos asiakassuhde on kertaluonteinen tai 

kyse on asiakkaasta, joka hankkii taide-esineitä vain satunnaisesti. 
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Satunnaistenkin asiakkaiden kohdalla taidetta myyvällä tai välittävällä toimijalla 

on kuitenkin velvollisuus suorittaa asiakkaan tunnistamistoimet sekä kiinnittää 

huomiota rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen mahdollisesti viittaaviin epäi-

lyttäviin liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan tai ilmoitusvelvollisen 

koon tai toimipaikan osalta poikkeavat tavanomaisesta. Epäilyttävistä liiketoi-

mista tulee ilmoittaa matalalla kynnyksellä KRP:n rahanpesun selvittelykeskuk-

selle. 

Rahanpesun valvontarekisteri 

Liike- tai ammattitoimintana taide-esineitä myyvät tai välittävät toimijat ovat 

velvollisia rekisteröitymään aluehallintoviraston pitämään rahanpesun valvonta-

rekisteriin, kun taide-esineitä myydään yhtenä tai toisiinsa kytkeytyvinä suori-

tuksia vähintään 10 000 eurolla. Hakemus rahanpesun valvontarekisteriin mer-

kitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella aluehallintoviraston asiointipalve-

lussa.  

Rahanpesun valvontarekisteriin täytyy hakeutua, kun yritys tai yksityinen elin-

keinonharjoittaja ensimmäisen kerran vastaanottaa yli 10 000 euron yksittäisen 

tai toisiinsa liittyvän maksusuorituksen taide-esineen kaupasta. Hakemus rahan-

pesun valvontarekisteriin merkitsemiseksi tehdään sähköisellä lomakkeella alue-

hallintoviraston asiointipalvelussa. 

Rekisteröitymisestä ei tule hallinnollisia kuluja kertaluonteisen rekisteröinti-

maksun lisäksi. Esimerkiksi tilanteessa, jossa taiteilija myy yhtenä vuonna sa-

malle ostajalle vähintään 10 000 € arvoisen taide-esineen, mutta ei myy yhtään 

teosta seuraavina vuosina, taiteilija pysyy rekisterissä.  

Mikäli taiteilija ei kuitenkaan enää lainkaan harjoita rekisteröintivelvoitteen 

alaista toimintaa, hänen täytyy tehdä asiasta ilmoitus Etelä-Suomen aluehallinto-

virastolle, jonka jälkeen hänet poistetaan rahanpesun valvontarekisteristä. 
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13. Lisätietoja 

 

Riskiarvion laatiminen -ohje 

Epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen -ohje  

Aluehallintoviraston rahanpesulain valvonta -sivusto  

Rahanpesu.fi – Estä rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen 

Aluehallintoviraston asiointipalvelu – Rahanpesun valvontarekisterin hakemus-

lomake 

  

https://avi.fi/documents/25266232/49974695/Riskiarvio-ohje+FI+%281%29.pdf/992c01ad-1364-76f2-a80e-9163f775a9eb/Riskiarvio-ohje+FI+%281%29.pdf/Riskiarvio-ohje+FI+%281%29.pdf?t=1611556784332
https://avi.fi/documents/25266232/60926372/Ep%C3%A4ilytt%C3%A4v%C3%A4st%C3%A4+liiketoimesta+ilmoittaminen_julkaistava+ohje.pdf/
https://avi.fi/asioi/yritys-tai-yhteiso/valvonta-ja-kantelut/raha-ja-omaisuus/rahanpesulain-valvonta
http://www.rahanpesu.fi/
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut
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