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Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus 2019
(Laadittu 31.3.2020, Asianajajaliiton hallitus hyväksynyt 1.4.2020)

Rahapesulain mukaan Asianajajaliiton on laadittava vuosikertomus, jossa kerrotaan
Asianajajaliiton:
1) Aluehallintovirastolle tekemistä esityksistä rahanpesulaissa tarkoitettujen
hallinnollisten seuraamusten määräämiseksi;
2) vastaanottamien rikkomusepäilyjä koskevien ilmoitusten lukumäärä; ja
3) suorittamien valvontatoimenpiteiden lukumäärä ja kuvaus toimenpiteistä,
jotka on toteutettu ilmoitusvelvollisen seuraavien velvoitteiden valvonnassa:
a) asiakkaan tuntemismenettely;
b) epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittaminen;
c) asiakastietojen säilyttäminen; ja
d) sisäiset tarkastukset.

Asianajajaliiton valvontavelvollisuus
Asianajajista annetun lain 6 §:n mukaan Asianajajaliiton hallituksen on valvottava, että asianajajat esiintyessään tuomioistuimessa tai muun viranomaisen luona sekä muussakin toiminnassaan täyttävät velvollisuutensa.
Rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan Asianajajaliitto valvoo asianajajien osalta rahanpesulain säännösten ja määräysten noudattamista.
Asianajajan on voitava osoittaa Asianajajaliitolle, että sen asiakkaan tuntemista ja jatkuvaa seurantaa koskevat menetelmät ovat riittävät rahanpesun
ja terrorismin rahoittamisen riskeihin nähden.
Asianajaja on velvollinen antamaan hallitukselle tiedot, joita tätä valvontaa
varten tarvitaan. Asianajajan on myös sallittava hallituksen määräämän
henkilön suorittaa tarkastus toimistossaan, jos hallitus katsoo sen valvontaa
varten tarpeelliseksi, sekä tällöin esitettävä ne asiakirjat, joiden tutkimista
tarkastuksen toimittaminen edellyttää.
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Valvonnan taustatietoja vuonna 2019
31.12.2019 Asianajajaliittoon kuului 2 177 asianajajaa ja 770 asianajotoimistoa. Asianajajista 34 % työskenteli 1–2 juristin toimistossa. Kymmenessä
isoimmassa toimistossa työskenteli 26 % asianajajista.
Asianajajien ikäjakauma:

Asianajotoimistojen tarkastusväli on kuusi vuotta, eli vuosittain tarkastetaan noin 130 toimistoa.
Rahanpesulain velvoitteita koskeva erityinen tarkastus (jäljempänä Rahanpesutarkastus) suoritetaan vuosittain noin 80 asianajotoimistossa. Tämän
lisäksi noin 50 asianajotoimistossa suoritetaan paikallisosastojen toimesta
ns. yleistarkastus, joiden yhteydessä suoritetaan rahanpesulain velvoitteita
koskeva valvonta.
Tarkastusten suorittamista seurataan Asianajajaliiton ylläpitämässä jäsenrekisterissä. Rekisterin avulla varmistetaan, että kaikki asianajotoimistot tarkastetaan vähintään kerran kuudessa vuodessa rahanpesulain velvoitteiden
noudattamisen osalta. Tarkastus voidaan määrätä suoritettavaksi myös tiheämmin, jos Asianajajaliiton hallitus katsoo siihen olevan aihetta, esimerkiksi asianajotoimiston asiakaskuntaan tai toimeksiantojen laatuun liittyvän
kohonneen riskin vuoksi.
Rahanpesutarkastusten esityöt hoidetaan Asianajajaliitossa. Tarkastettaville toimistoille lähetetään täyttäväksi erityinen kyselylomake, joka tulee
palauttaa liittoon yhdessä toimiston kirjallisen riskiarvion kanssa. Tarkastukset voidaan hoitaa kirjallisen aineiston nojalla, henkilökohtaisesti paikan
päällä tai etäyhteyden kautta.
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Asianajotoimistoissa paikan päällä tapahtuvat Rahanpesutarkastukset hoidetaan joko paikallisosastojen määräämien tarkastajien tai liiton tarkastuslakimiehen toimesta, tai yhteistyönä osaston tarkastajan ja liiton tarkastuslakimiehen kesken.

Tarkastushavainnot vuonna 2019
1. Hallinnolliset seuraamukset
Hallinnollisia seuraamuksia koskevat säännökset ovat uusia ja perustuvat
ns. neljännen rahanpesudirektiivin 58–62 artiklaan. Hallinnollisia seuraamuksia ovat rikemaksu, julkinen varoitus ja seuraamusmaksu.
Rahanpesulain 8 luvussa tarkoitetuista hallinnollisista seuraamuksista päättää aluehallintovirasto Asianajajaliiton hallituksen esityksestä.
Asianajajaliiton hallitus on vuonna 2019 aloittanut menettelyt yhden esityksen tekemiseksi Aluehallintovirastolle hallinnollisen seuraamuksen määräämiseksi. Menettely on käynnistetty vuonna 2018 tehdyssä yleistarkastuksessa havaittujen laiminlyöntien perusteella. Asiaa on valmisteltu yhteistyössä Aluehallintoviraston kanssa.
Asianajajaliiton hallitus on vuonna 2019 lisäksi käynnistänyt valvonta-asian
kahden asianajajan osalta tarkastuksessa havaittujen rahanpesulain velvoitteita koskevien puutteiden nojalla. Valvontalautakunta on Asianajajaliiton
yhteydessä toimiva itsenäinen ja Asianajajaliitosta riippumaton valvontaelin, joka voi määrätä asianajajalle tai julkiselle oikeusavustajalle hyvän asianajajatavan vastaisesta menettelystä seuraamukseksi huomautuksen, varoituksen tai seuraamusmaksun. Valvontalautakunta voi lisäksi erottaa asianajajan tai yleisen oikeusavustajan Asianajajaliiton jäsenyydestä.

2. Vihje- ja ilmoitusjärjestelmä
Asianajotoimiston työntekijät voivat ilmoittaa havaitsemistaan rikkomuksista suoraan Asianajajaliitolle sähköpostiosoitteeseen rahanpesurikkomukset@asianajajaliitto.fi.
Asianajotoimistoja tarkastettaessa varmistetaan, että kaikissa asianajotoimistoissa henkilökunta on tietoinen mahdollisuudesta ilmoittaa havaitsemistaan rikkomusepäilyistä joko toimiston sisäisesti tai Asianajajaliittoon.
Vuoden 2019 aikana Asianajajaliitolle ei ole tullut yhtään ilmoitusta edellä
mainitun ilmoituskanavan kautta, eikä liiton tiedossa ole, että ilmoituksia
olisi tehty myöskään asianajotoimistoissa sisäisesti.
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3. Valvontatoimenpiteet vuonna 2019
Vuonna 2019 arvottiin suoritettavaksi 80 erityisesti rahanpesulain velvoitteita koskevaa tarkastusta. Toimistoista 59 oli 1–2 juristin toimistoja ja 19
toimistossa työskenteli 3–8 juristia.
Tarkastus on suoritettu loppuun 65 asianajotoimistossa. Kahden asianajajan
jäsenyys on päättynyt ennen tarkastuksen suorittamista ja 12 toimiston
osalta tarkastusprosessi on vielä kesken.
Asianajotoimistoilta on pyydetty kirjallinen selvitys asiakkaan tuntemismenettelyistä, mukaan lukien käytännön menettelytavoista, joita sovelletaan:
•
•
•
•
•
•

asiakkaiden tunnistamiseen ja henkilöllisyyden todentamiseen;
yksinkertaistettuun ja tehostettuun asiakkaan tuntemiseen;
asiakkaiden ja yhteisöjen tosiasiallisten edunsaajien poliittisen vaikutusvallan selvittämiseen;
asiakkaiden etätunnistamiseen;
ulkopuolisten tai kolmansien suorittamaan asiakkaan tuntemiseen;
ja
tuntemistietojen säilyttämiseen ja poistamiseen.

Tarkastuslomakkeella asianajotoimistoja pyydetään ilmoittamaan, onko toimistossa tehty ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskukselle. Asianajajaliitto saa tehdyistä ilmoituksista
vuosittain tiedot rahanpesun selvittelykeskukselta. Valtaosa toimistoista on,
kuten edellä on todettu, 1–2 juristin toimistoja, joissa sisäistä tarkastusta ei
erikseen suoriteta, vaan tarkastus perustuu Asianajajaliiton tekemiin tarkastuksiin.

4. Tarkastushavainnot
Rahapesutarkastusten kohteena olevista toimistoista hallitus on käsitellyt
65, joista
•
•
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48 tarkastusta on hyväksytty ilman lisätoimenpiteitä
17 toimistoa on ohjeistettu päivittämään riskiarviotaan ja/tai toimintaohjeitaan.
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