Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus 2020
(Laadittu 31.3.2021, Asianajajaliiton hallitus hyväksynyt 16.4.2021)

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 viran omaisen 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 rahanpesunja terrorismin rahoittamisen riskeihin nähden.
Asianajaja on velvollinen antamaan hallitukselle tiedot, joita tätä valvontaavarten tarvitaan. Asianajajan on myös sallittava hallituksen määräämän henkilön suorittaa tarkastus toimistossaan,
jos hallitus katsoo sen valvontaavarten tarpeelliseksi, sekä tällöin esitettävä ne asiakirjat, joiden
tutkimista tarkastuksen toimittaminen edellyttää.

Valvonnan taustatietoja vuonna 2020
31.12.2020 Asianajajaliittoon kuului 2 038 asianajajaa ja 770 asianajotoimistossa. Asianajajista
37 % työskenteli 1–2 juristin toimistossa. Kymmenessä isoimmassa toimistossa työskenteli 26 %
asianajajista.
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Asianajajien ikäjakauma:

Asianajotoimistojen tarkastusväli on ollut kuusi vuotta, eli vuosittain on tarkastettu noin 130
toimistoa. Tarkastettavat toimistot on valittu arpomalla siten, että tarkastukset ovat kattaneet
maantieteellisesti koko Suomen alueella toimivat asianajotoimistot.
Asianajajaliiton valvontaprosessi uudistuu vuoden 2021 alusta lukien. Asianajotoimistojen valvonta perustuu jatkossa riskiperusteiseen arvioon, jossa huomioidaan erityisesti asianajotoimiston toiminnan laatuun ja laajuuteen sekä asiakassuhteisiin liittyvät riskit ja riskien hallintaan liittyvät menettelyt. Valvonnan yhteydessä tarkastetaan lisäksi asiakasvarojen hoitoon liittyvät
käytännöt.
Riskiperusteisen valvonnan lisäksi kaikissa perustettavissa asianajoyhtiöissä järjestetään ns. ensitarkastus, joka kattaa toimiston yleisen järjestämisen lisäksi rahanpesulain velvoitteiden noudattamista koskevan tarkastuksen.

Tarkastushavainnot vuonna 2020
1. Hallinnolliset seuraamukset
Asianajajaliiton hallitus ei ole vuonna 2020 tehnyt yhtään esitystä Aluehallintovirastolle hallinnollisen seuraamuksen määräämiseksi asianajajalle.
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.
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Asianajajaliitolle ei ole vuonna 2020 tehty yhtään ilmoitusta edellä mainitun ilmoituskanavan kautta, eikä liiton tiedossa ole, että ilmoituksia olisi tehty myöskään asianajotoimistoissa
sisäisesti.
3. Valvontatoimenpiteet vuonna 2020
Asianajajaliiton hallitus määräsi vuonna 2020 suoritettavaksi rahanpesulain velvoitteiden
noudattamista koskevan tarkastuksen 80 asianajotoimistoon. Tarkastettavista asianajotoimistoista neljä on tarkastusvuoden aikana lopettanut toiminnan asianajajan eläköitymisen,
kuoleman tai sen vuoksi, että asianajaja on siirtynyt muun työnantajan palvelukseen. Lisäksi
neljä asianajajaa on lopettamassa toimintaansa eläköitymisen vuoksi, ja he ovat ilmoittaneet hoitavansa loppuun ainoastaan keskeneräiset toimeksiannot.
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 vai kutusvallan selvittämiseen;
asiakkaiden etätunnistamiseen;
ulkopuolisten tai kolmansien suorittamaan asiakkaan tuntemiseen;ja
tuntemistietojen säilyttämiseen ja poistamiseen.

Tarkastuslomakkeella asianajotoimistoja on pyydetty ilmoittamaan, onko toimistossa
tehty ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin ra hanpesun selvittelykeskukselle. Vuonna 2020 tarkastetuista toimistoista ei oltu tehty yhtään ilmoitusta
epäilyttävistä liiketoimista rahanperusn selvittelykeskukselle.
Asianajajaliitto saa vuosittain tiedot asianajoalan tekemistä epäilyilmoituksista rahanpesun selvittelykeskukselta.
Valtaosa toimistoista on 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 76, joista
• 68 tarkastusta on hyväksytty ilman lisätoimenpiteitä
• 8 toimistoa on ohjeistettu päivittämään riskiarviotaan ja/tai toimintaohjeitaan.
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