Rahanpesulain edellyttämä vuosikertomus 2021
(Asianajajaliiton hallitus 11.3.2022)

Rahapesulain mukaan Suomen Asianajajaliiton (jäljempänä ”Asianajajaliitto”) on laadittava vuosikertomus, jossa kerrotaan Asianajajaliiton:
1) Aluehallintovirastolle tekemistä esityksistä rahanpesulaissa tarkoitettujenhallinnollisten
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 2021
31.12.2021 Asianajajaliittoon kuului 2 233 asianajajaa ja 749 asianajotoimistossa. Asianajajista
33,7 % työskenteli 1–2 juristin toimistossa. Kymmenessä isoimmassa toimistossa työskenteli
27,5 % asianajajista.
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Kuva 1: 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. Tarkastukset on suoritettu
paikallisosastojen asianajajien toimesta.
Asianajajaliiton valvontaprosessi uudistui vuoden 2021 alusta lukien. Asianajotoimistojen valvonta perustuu 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. Kaikki toimistotarkastukset suoritetaan Asianajajaliiton tarkastusjuristien toimesta.
Riskiperusteisen valvonnan lisäksi kaikissa perustettavissa asianajoyhtiöissä järjestetään niin sanottu uuden toimiston tarkastus, joka kattaa toimiston yleisen järjestämisen lisäksi rahanpesulain velvoitteiden noudattamista koskevan tarkastuksen. Tämän tarkastuksen suorittaa paikallisosaston asianajaja, joka laatii tarkastuskertomuksen liiton käsiteltäväksi. Liiton tarkastusjuristi tarvittaessa täydennyttää kertomusta ja esittelee toimenpide-esitykset hallitukselle. Näin
kaikki tarkastukset valvotaan keskitetysti ja tarvittaessa liiton tarkastusjuristi osallistuu tarkastuksen suorittamiseen.
Lisäksi Asianajajaliiton hallitus valvoo asianajajien velkaantumista kahden vuoden välein ulosottorekisteristä pyydettävien asianajajia ja asianajotoimistoja koskevien ulosottorekisteriotteiden
tarkistamisella. Yli 4000 euron velkaantuminen johtaa asianajajan velkaseurantaan.

Tarkastushavainnot vuonna 2021
1. Hallinnolliset seuraamukset
Asianajajaliiton hallitus käynnisti vuonna 2021 yhden menettelyn yhdessä Aluehallintoviraston kanssa hallinnollisen seuraamuksen määräämiseksi asianajajille. Asian käsittely on vielä
kesken.
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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.
Asianajajaliitolle ei ole vuonna 2021 tehty yhtään ilmoitusta edellä mainitun ilmoituskanavan kautta, eikä liiton tiedossa ole, että ilmoituksia olisi tehty myöskään asianajotoimistoissa
sisäisesti.
3. Valvontatoimenpiteet vuonna 2021
Asianajajaliiton hallitus määräsi vuonna 2021 suoritettavaksi neljä uuden prosessin mukaista pilottitarkastusta. Määrään vaikutti merkittävästi uuden keskitetyn prosessin käynnistäminen ja koko vuotta hallinnut koronapandemia. Lisäksi Asianajajaliiton hallitus määräsi suoritettavaksi 38 uuden toimiston tarkastusta.
Asianajotoimistoilta on toimistotarkastusten yhteydessä pyydetty 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.

Asianajotoimistoja on lisäksi pyydetty ilmoittamaan, onko toimistossa tehty ilmoituksia
epäilyttävistä liiketoimista Keskusrikospoliisin ra hanpesun selvittelykeskukselle. Vuonna
2021 tarkastetuista toimistoista ei oltu tehty yhtään ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista
rahanperusn selvittelykeskukselle. Asianajajaliitto teki yhden ilmoituksen KRP:n selvittelykeskukselle.
4. Tarkastushavainnot
Hallitus on käsitellyt neljä toimistotarkastusta ja 17 uuden toimiston tarkastusta.
Vuonna 2019 aloitetun velkaantumisseurannan osalta vuoden 2021 alussa velkaantumisseurannassa oli seitsemän asianajajaa ja yksi asianajotoimisto. Hallitus kutsui neljä asianajajaa henkilökohtaisesti kuultavaksi, joista kaksi kuulemista peruttiin velkojen poismaksamisen johdosta ja kahta asianajajaa kuultiin henkilökohtaisesti. Velkaantumisselvitys päättyi
kolmen asianajajan osalta velkojen tultua poismaksetuksi ja yksi asianajaja erosi itse liiton
jäsenyydestä. Loppuvuonna otettujen uusien ulottorekisteriotteiden perusteella velkaantumisseurantaan joutui 11 asianajajaa ja 3 asianajotoimistoa.
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