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Opinnäytetyön aiheena oli kuvata niitä toimia ja kontrolleja, millä pyritään ehkäisemään
rahanpesua ja terrorismin rahoittamista. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää se,
minkälainen rooli lakisääteisellä asiakkaan tuntemisella on rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämisen prosessissa. Aiheesta ja tavoitteesta tuli opinnäytetyön tutkittava
pääongelma. Alaongelmina tutkittiin sitä, miten asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset
ovat saaneet alkunsa, miten asiakkaat suhtautuvat heiltä kysyttyihin kysymyksiin ja sitä mikä
merkitys asiakkaan vastauksilla on asiakkaan tuntemisen prosessissa.
Opinnäytetyön tietoperustassa perehdyttiin rahanpesun historiaan, siihen mitä rahanpesu on
ja miten ja minkälaisin keinoin sitä estetään. Tietoperustassa keskityttiin myös
ilmoitusvelvollisiin, lakisääteiseen asiakkaan tuntemiseen ja sen merkitykseen rahanpesun
estämisen prosessissa. Opinnäytetyön aineistona käytettiin suomen- ja englanninkielisiä
kirjoja, artikkeleita ja dokumentteja, esimerkiksi keskusrikospoliisin rahanpesun
selvittelykeskuksen julkaisemia vuosikertomuksia. Tutkimusongelmien lisäksi selvitettiin sitä,
miten Suomessa toimivien finanssi- ja vakuutuslaitosten nettisivuilla kerrotaan asiakkaan
tuntemisesta ja siihen liittyvistä toimista. Tutkimuksen empiirinen osuus toteutettiin
kvantitatiivisen kyselytutkimuksen, sekä kvalitatiivisen teemahaastattelun avulla. Kysely ja
haastattelut toteutettiin helmi-maaliskuussa 2021. Kyselytutkimukseen osallistu yhteensä 121
henkilöä. Kyselytutkimuksen toteuttamiseen käytettiin Google Forms- kyselytyökalua.
Tutkimuksen tuloksista voitiin päätellä, että asiakkaan tunteminen on yksi tärkeimmistä
työkaluista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisessä. Ilman asiakkaan tuntemisen
velvollisuutta, rahanpesuun tai siihen liittyvään rikolliseen toimintaan ei välttämättä päästäisi
kiinni ollenkaan. Asiakkaan tunteminen edellyttää ilmoitusvelvollisilta jatkuvaa seurantaa, ja
sen toteuttaminen ja kehittäminen vaatii paljon resursseja. Kehittämisehdotuksena esitetään
asiakkaan tuntemiseen liittyvien kysymysten parempaa taustoitusta asiakkaille esimerkiksi
ilmoitusvelvollisten nettisivuilla, sekä perusteluiden parempaa asiakaslähtöisyyttä.
Lähtökohtana pitäisi olla perusteluiden selkeys ja ymmärrettävyys. Tutkimuksen tuloksia
voidaan käyttää hyväksi esimerkiksi asiakkaille esitettyjen kysymysten asiakaslähtöisyyden
parantamiseen.
Asiasanat: rahanpesu, rahanpesun estäminen, terrorismin rahoittamisen estäminen, asiakkaan
tunteminen, ilmoitusvelvolliset
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The topic of the bachelor's thesis was to describe the measures and controls aimed at
preventing money laundering and terrorist financing. The aim of the study was to find out
what role statutory Know Your Customer plays in the process of preventing money laundering
and terrorist financing. The thesis investigated other problems such as how customers react
to the “know your customer” questions asked, why are these questions asked and what is the
role of customers answers in the anti-money laundering process.
The theoretical framework of this thesis consists of the anti-money laundering process, a
history of money laundering and the significance of money laundering. The theoretical
framework also focused on obliged entities under the Anti-Money Laundering Act, the legal
perspective of knowing the customer and how this affects the anti-money laundering process.
In addition, to these the thesis project also investigated how financial institutions and
insurance companies in Finland informs their customers about different actions related to the
process of knowing the customer process. Empirical research was carried out with both a
quantitative survey and qualitative theme interview. The thesis research was conducted in
February-March 2021. A total of 121 people participated in the survey questionnaire. The
questionnaire was conducted with the Google Forms survey tool.
The main conclusion was that knowing the customer is one of the most important tools in
anti- money laundering. It would be difficult to acquire information about money laundering
or any related criminal activity without the obligation of knowing the customer. The process
of knowing the customer requires continuous monitoring and therefore major resources so
that monitoring can be executed and developed continuously. As a development proposition
the Banks and Insurance companies should have more understandable and encompassing
background information available about the questions related to the “Know your customer”
process for example on their websites. Information should be presented in an easily
understandable form per se. This bachelor thesis study results can be utilized as an example
to develop and update the “know you customer” -questions into more customer friendly form.
Keywords: money laundering. anti-money laundering, terrorist financing, know your
customer, obliged entities

Sisällys

1

Johdanto ................................................................................................. 8
1.1

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus ........................................................... 8

2

Rahanpesun historia .................................................................................... 8

3

Rahanpesu ............................................................................................. 10
3.1

Rahanpesun vaiheet ........................................................................ 10

3.2

Toteutumistavat ja metodit ............................................................... 12

3.3

Financial Action Task Force (FATF)....................................................... 13

3.4

Rahanpesun ehkäisy......................................................................... 14

3.5

Ilmoitusvelvolliset ........................................................................... 15

3.6

Kriminalisaatio ja rikosnimikkeet ......................................................... 16

3.7

Rankaistavuus ................................................................................ 17

3.8

Tilanne viime vuosina Suomessa .......................................................... 18

3.9

Asiakkaan tuntemiseen liittyvä informaatio vakuutus- ja pankkialan yritysten

nettisivuilla ............................................................................................ 21
4

Merkittävät tapaukset ............................................................................... 22
4.1

Katiska ........................................................................................ 22

4.2

Danske Bank .................................................................................. 22

4.3

Fortnite ja V-Bucks virtuaalivaluutta .................................................... 23

4.4

COVID-19...................................................................................... 24

5

Asiakkaan tunteminen ............................................................................... 25

6

Tutkimus ............................................................................................... 26

7

6.1

Tutkimusote .................................................................................. 27

6.2

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä ...................................................... 27

6.3

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä .................................................... 28

6.4

Haastattelu ................................................................................... 29

6.5

Haastattelun vastaukset ................................................................... 29

6.6

Kyselytutkimuksen tulokset................................................................ 34

Pohdinta ............................................................................................... 38
7.1

Validiteetti ja reliabiliteetti............................................................... 38

7.2

Yhteenveto ja johtopäätökset ............................................................ 39

7.3

Kehitysehdotukset .......................................................................... 40

Lähteet ...................................................................................................... 42
Kuviot ........................................................................................................ 46
Liitteet ...................................................................................................... 47

8

1

Johdanto

Rahanpesu on tunnettu käsite jo vuosien takaa. Sitä hyödynnetään ympäri maailmaa,
suurimmaksi osaksi talousrikollisuudessa rahan rikollisen alkuperän häivyttämisen keinona.
Rahanpesua käytetään hyväksi myös terrorismin rahoittamisessa. Rahanpesu on yksi
vanhimmista rikosmetodeista ja sen keinot ovat monipuolistuneet maailman ja teknologian
kehittyessä. Tämän vuoksi myös rahanpesun estämisen keinoja pitää kehittää jatkuvasti.
Opinnäytetyön aihe valikoitui henkilökohtaisen kiinnostuksen takia finanssialaa, sekä
rahanpesun estämistä kohtaan. Rahanpesu ja sen estäminen oli itselleni aina melko
tuntematon aihe, joten motivaatio lähteä ottamaan siitä selvää oli suuri. Tarkoituksena oli
myös saada konkreettisempi käsitys siitä, miten rahanpesu käytännössä toimii, miten sitä
hyödynnetään talousrikollisuudessa ja minkälaisin keinoin sitä pyritään estämään.
1.1

Tutkimuksen tavoitteet ja rajaus

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, minkälainen rooli asiakkaan tuntemisella on
rahanpesun ja terrorismin estämisen prosessissa. Tutkimuksessa pyritään selvittämään
pääongelman lisäksi kolme alaongelmaa. Alaongelmat ovat tarkemmin rajattuja ja niillä
pyritään selvittämään tarkemmin tutkimukseen liittyviä pienempiä osa-alueita. Alaongelmien
tarkoituksena on tukea itse pääongelmaan selvittämistä.
Pääongelma: Miten asiakkaan tuntemisen prosessi vaikuttaa rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estämiseen?
Alaongelmat:
1. Mistä asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset ovat saaneet alkunsa?
2. Mihin asiakkailta kysyttyjä tietoja hyödynnetään?
3. Miten asiakkaat suhtautuvat heiltä kysyttyihin kysymyksiin?
4. Tietävätkö asiakkaat kysymysten tarkoituksen ja vastausten merkityksen?
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Rahanpesun historia

Sitä milloin rahanpesu on alkanut, ei voida tarkasti määritellä, mutta siitä voidaan olla melko
varmoja, että rahanpesu on yksi maailman vanhimmista rikosmetodeista. Ensimmäiset merkit
rahanpesusta tulevat jopa 2000 vuoden takaisesta Kiinasta, jolloin valtiot suhtautuivat
epäilevästi kaupantekoon. Kaupankäyntiä pidettiin ahneena ja hävyttömänä tekona ja sen eri
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muodot olivat kiellettyjä. Epäilevä suhtautuminen siihen saattoi olla hyväksi, sillä suuri osa
kaupanteosta saaduista rahoista koostuivat kiristyksestä ja lahjuksista. Kiellon takia
kaupantekijät rupesivat keksimään keinoja, joiden avulla piilottaa rahat valtiota. Rahat
muutettiin helposti liikuteltavaan muotoon ja siirrettiin valtion ulkopuolelle, jotta ne voitiin
sijoittaa liiketoimintaan. Rahanpesun historia on siis pääsääntöisesti ollut tuottojen
piilottamista valtiolta ja nykyiset rahanpesukeinot pohjautuvat siihen, vaikka eri tapoja sen
toteuttamiseksi on tullut huomattavasti lisää. (The early history of money laundering 2019.)
Termi ”rahanpesu” (eng. Money laundering) väitetään olevan lähtöisin 1920-luvun kieltolain
aikaisesta Amerikasta. Siellä yksi maailman tunnetuimmista mafiapomoista, Al Capone
väitteiden mukaan osti kokonaisia pesuloita sekoittaakseen laittomasti hankitut tuotot
itsepalvelupesulasta saatuun lailliseen tuottoon, jotta varojen laiton alkuperä ei selviäisi.
(What is money laundering 2020.)
1980-luvun Amerikassa rahanpesuun ei kiinnitetty yhtä paljon huomiota, kun esimerkiksi
veropetoksiin, joita pidettiin huomattavasti rahanpesua suurempana rikoksena. 1920-luvun
jälkeen, huumeiden kaupankäynnistä tuli suurin rahanpesun lähde ja tässäkin tilanteessa
rahanpesu jäi ongelmana toiseksi, sillä kasvavaa huumekaupankäyntiä pidettiin rahanpesua
suurempana ongelmana. (The history of money laundering 2019.)
Vuonna 1988 Yhdistyneet Kansakunnat (YK) piti Wienissä kokouksen, missä pyrittiin tekemään
sopimus, jolla ehkäistäisiin laitonta huumekauppaa. Kokouksessa todettiin myös rahanpesun
laittomuus ja sen suhde huumekauppaan. Tätä voidaan pitää ensimmäisenä isompana
askeleena maailmanlaajuisen rahanpesun ehkäisemiseksi. (The history of money laundering
2019.)
Vuonna 2001 World Trade Centerin terrori-iskun jälkeen Yhdysvalloissa kirjattiin lakiin ”The
Patriot Act” joka kokonaisuudessaan tarkoittaa ”Yhdysvaltojen vahvistamista ja yhdistämistä
tarjoamalla asianmukaiset välineet keskeyttää ja estää terroriteot.” (Duignan 2020.) Patriot
Actin pohjalta tehtiin useita muutoksia esimerkiksi puheluiden ja elektronisen
kommunikoinnin valvontaan. (Duignan 2020.) Lakimuutos koostuu kolmesta pääsäännöksestä;
valtion laajennetusta mahdollisuudesta tarkkailla esimerkiksi maan sisäisiä ja ulkoisia
puheluita, virastojen välisten viestinnän helpottamisesta, jotta viranomaiset pystyvät käyttää
kaikkia tarvittavia resursseja paremmin, sekä terrorismiin syyllistymisen määritelmästä tehty
tarkempi lista, jotta rikoksiin voitaisiin puuttua herkemmin. (Duignan 2020.)
2010-luvulla rahanpesun keinot ovat muuttuneet modernimmiksi ja myös suuria pankkeja on
ollut mukana laajoissa rahanpesuskandaaleissa. Myös nuorten suosimaa Fortnite-peliä on
käytetty rahanpesuun vuonna 2018 kyberkriminaalien toimesta. Maailman ja digitalisaation
nopea kehitys antaa myös järjestäytyneelle rikollisuudelle kehittyneempiä keinoja toimia.
(The history of money laundering 2019.)
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3

Rahanpesu

Rahanpesulla tarkoitetaan sellaisia toimia, joiden avulla rikoksella hankitun omaisuuden
alkuperää pyritään häivyttämään, muuttamaan tai peittämään. Rahanpesu vaatii aina
esirikoksen ja rikos voi olla näissä tapauksissa mikä tahansa. (Keskusrikospoliisi 2012.)
Esirikoksella tarkoitetaan ennen rahanpesua tapahtunutta rikosta, jolla laiton omaisuus on
hankittu (Kätkemisrikos 2020). Keskusrikospoliisin julkaisun mukaan ”Rahanpesuun syyllistyy
rikoslain 32 luvun 6 §:n mukaan se, joka ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää,
välittää tai pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai
näiden tilalle tullutta omaisuutta hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä tai peittääkseen
tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän tai avustaakseen
rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraamukset. Rahanpesuun syyllistyy myös
se, joka peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuottaman hyödyn
taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat
määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista tällaisessa peittämisessä tai
häivyttämisessä.” (Keskusrikospoliisi 2012.)
KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksen julkaisun mukaan Suomessa suurin osa pestävästä
rahasta on peräisin talousrikollisuudesta. Toiseksi suurin lähde on huumausainerikollisuus.
Rahanpesussa epäily kohdistuu aina rahojen alkuperään, sillä kyseessä ovat rikollisella
toiminnalla saadut varat. Rahanpesurikoksessa tekijä voidaan tuomita alkurikoksesta, mutta
ei itse pesusta. Pesu ei ole pääsääntöisesti kriminalisoitu. (Keskusrikospoliisi 2012.)
Rahanpesurikoksen keskeiset tunnusmerkit ovat; tietoisuus varojen laittomasta alkuperästä,
huolimattomuus rahojen alkuperän suhteen, omaisuuden vastaanottaminen, luovuttaminen,
käyttäminen, muuntaminen, välittäminen tai hallussapito hankkiakseen hyötyä itselle tai
toiselle ja toimet, jolla pyritään peittämään tai häivyttämään omaisuuden alkuperää.
Rahanpesurikoksessa kohteena täytyy olla rikoksella hankittu omaisuus ja rahanpesijän tulee
olla muu, kun esirikoksen tekijä. (Keskusrikospoliisi 2012.)
3.1

Rahanpesun vaiheet

Rahanpesurikosten tekotapoja on lukemattomia ja niiden yksityiskohdat eroavat toisistaan,
mutta lähes kaikista rahanpesuprosesseista voidaan erotella kolme vaihetta, jotka toistuvat
rahanpesurikoksen yksityiskohdista huolimatta. Nämä kolme vaihetta ovat;
1. sijoitusvaihe
2. harhautusvaihe
3. palautusvaihe (Keskusrikospoliisi 2012, Sahavirran 2008, 25 mukaan.)
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Kuvio 1: Ammatillisen rahanpesun vaiheet (Professional money laundering 2018).
Sijoitusvaiheessa pyritään saamaan rikoshyöty laittomasta taloudesta laillisen talouden
puolelle. Tällöin rikollisella toiminnalla hankitut varat pyritään sijoittamaan
rahoitusjärjestelmään esimerkiksi tallettamalla varat osittain tai kokonaan pankkiin tai
siirtämällä varoja maantieteellisesti paikasta toiseen. Rikoshyöty voidaan käyttää myös
kulutustavaroiden hankintaan. Tällöin rikollisella toiminnalla hankitut varat vaihdetaan
omaisuuteen, joka käytetään suoraan rikoksentekijän yksityistaloudessa, jolloin harhautus- ja
palautusvaihe ei ole tarpeen. (Keskusrikospoliisi 2012, Sahavirran 2008, 26-27 mukaan.)
Sijoitusvaiheessa rahanpesijällä on suurin kiinnijäämisriksi, koska pesijä joutuu kohtaamaan
laillisen talouden edustajat. Laillisen talouden edustajilla on velvollisuus tunnistaa
asiakkaansa, selvittää rahojen alkuperää, sekä tunnistaa mahdolliset merkit rahanpesuun
liittyvästä rikoksesta. Heillä on myös velvollisuus ilmoittaa viranomaisille, jos kohtaavat
epäilyttävää liiketoimintaa. Laillisen talouden edustajilla on tässä vaiheessa paras
mahdollisuus estää rahanpesua ja auttaa viranomaisia selvittämään esirikosta.
(Keskusrikospoliisi 2012, Sahavirran 2008, 34 mukaan.)
Harhautusvaiheessa on tarkoitus häivyttää varojen alkuperä, sekä määräysvaltaa käyttävän
henkilön henkilöllisyys, jolloin kiinnijäämisen riski pienentyisi. Tässä vaiheessa saatetaan
käyttää apuna veroparatiisivaltioihin perustettuja yhtiöitä. Veroparatiisivaltio on ”Valtio tai
alue, joka tarjoaa sekä luonnollisille että oikeushenkilöille verotuksellisia ja rahoituksellisia
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etuja. Näiden maiden rahoituslaitokset tarjoavat asiakassuhteita, joissa noudatetaan
ehdotonta luottamuksellisuutta, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että asiakkaiden
luottamuksellisia tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, valuutan liikuttelu on esteetöntä ja
rahoituslaitosten toiminnan ja valvonnan säätely on olematonta.” (Keskusrikospoliisi 2012,
Sahavirran 2008, 32 mukaan.)
Palautusvaiheessa rikollisesti hankitut rahat on saatu näyttämään laillisilta. Esirikoksentekijä
voi sijoittaa rahat julkisesti lailliseen talouteen, jolloin palautuvat varat näyttävät
esirikoksentekijän osalta laillisesti hankituilta. Tässä vaiheessa on erittäin vaikea erottaa
laillinen omaisuus laittomasta omaisuudesta. (Keskusrikospoliisi 2012, Sahavirran 2008, 33
mukaan.)
3.2

Toteutumistavat ja metodit

Rahanpesun keskeisimmät tekotavat ovat omaisuuden vastaanottaminen, hallussapito ja
luovuttaminen. Tällä tarkoitetaan sitä, että rahanpesusta syyllistymiseen riittää, jos henkilö
esimerkiksi pitää hallussaan rikoksella hankittua omaisuutta (Rahanpesurikokset
oikeuskäytännössä 2016.)
Rahaa voidaan pestä siirtämällä varoja tililtä toiselle pienissä määrissä, jolloin rahamäärät
vaikuttavat lahjoilta. Rahaa voidaan myös muuntaa esimerkiksi eri valuutaksi, tai käteistä
rahaa shekeiksi ja toisinpäin. Myös käyttäminen ja välittäminen ovat yleisiä toteutumistapoja
rahanpesulle. Käyttäminen voi tarkoittaa esimerkiksi saadun omaisuuden nopeatahtista
käyttämistä tai jopa tuhlaamista. Välittämisellä taas tarkoitetaan sitä, kun rahanpesijä ei saa
varallisuutta haltuunsa vaan toimii esimerkiksi välittäjänä kiinteistö- tai arvopaperikaupassa.
(Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
Rahanpesuun on käytettävissä monia eri keinoja, mutta niistäkin osat ovat suositumpia kuin
toiset. Saattaa olla myös, että rikollisten keskuudessa syntyy trendejä erilaisista
rahanpesumetodeista. Yksi suosituimmista rahanpesukeinoista on rahan salakuljettaminen ja
tallettaminen toiselle hallintoalueelle. Rahat talletetaan sellaiseen rahoituslaitokseen, jossa
rahanpesun valvonta ei ole yhtä tarkkaa kuin rikoksentekijän omassa maassa. Ulkomaisissa
pankeissa myös pankkisalaisuuksien tasot eroavat toisistaan, joten rahoja tallettaessa niiden
alkuperästä ei välttämättä kysellä mitään tai jos toisen maan viranomaiset kyselevät rahoista,
niin ulkomaisella pankilla ei ole velvollisuutta antaa tietoja sinne talletetuista rahoista.
(Money laundering methods 2020.)
Paljon käteistä käyttävät yritykset ovat myös yksi suosituimmista ja vanhimmista keinoista
pestä rahaa. Rikolliset perustavat yrityksen, jossa on tapana asioida käteisellä rahalla, jolloin
he voivat tallettaa rikollisesti saadut varat yritykseen ja sitä kautta takaisin itselleen.
”Käytetystä” rahasta saa laillisen tositteen, jolloin laiton käteinen sekoittuu yrityksen
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lailliseen kassavirtaan ja tuottojen laiton alkuperä peittyy. Esimerkkejä paljon käteistä
käyttävistä yrityksistä ovat esimerkiksi itsepalvelupesulat, autokaupat ja ravintolat. (Money
laundering methods 2020.)
Viime vuosina digitalisaation, sekä teknologian kehittymisen avulla myös verkossa tapahtuva
rahanpesu on yleistynyt. Rahaa ei liiku enää niin paljon käteisenä, jolloin sähköistä mediaa
hyödynnetään yhä enemmän rahanpesuun liittyvässä rikollisessa toiminnassa. (Cyber
laundering 2020.) Sähköisellä medialla tarkoitetaan elektronisen viestinnän tapoja, joilla
päästään käsiksi haluttuun sisältöön (Electronic media 2020). Rikolliset voivat käyttää
rahanpesussa hyväksi esimerkiksi nettipelejä, verkkokauppoja tai digitaalisia valuuttoja kuten
bitcoineja. Näiden avulla rahanpesu helpottuu ja prosessi on huomattavasti nopeampi kuin
käteisen rahan kanssa. (Money laundering methods 2020.)
Verkossa tapahtuva rahanpesu tapahtuu samalla tavalla kuin normaali rahanpesu, mutta erona
on se, että toinen tehdään internetiä ja verkkoa hyväksikäyttäen. Ensimmäinen vaihe on
rahojen sijoittaminen. Tämän jälkeen varoja pyritään siirtelemään paikkoihin, jossa ei ole
tarkkoja säännöksiä tai valvonta ei ole yhtä tarkkaa. Varoja voidaan siirtää myös
rahoituslaitoksesta toiseen hämäämiseksi. Viimeinen vaihe on palautusvaihe, jossa
rahoituslaitokseen sijoitetut varat poistetaan laitoksesta ja rahanpesijä saa varat itsellensä.
(Cyber laundering 2020.)
3.3

Financial Action Task Force (FATF)

Vuonna 1989, heti Wienin kokouksen jälkeen, perustettiin Financial Action Task Force (FATF)
joka on hallitusten välinen organisaatio, jonka tarkoituksena on vahtia rahanpesua ja
terrorismin rahoittamista maailmanlaajuisella tasolla. Käytäntöjä säätävänä elimenä FATF
toimii tuottaakseen tarpeellisia poliittisia säännöksiä, analysoimalla rahanpesun trendejä,
luomalla säännöksiä, rajoituksia ja standardeja, estääkseen laittomia toimia ja niistä
johtuvaa yhteiskunnallista haittaa. FATF: in tehtävänä on myös arvioida maailmanlaajuisesti
valtiojohtojen tekemiä toimia rahanpesun estämiseksi. (Who we are 2020.) Jäsenmaiden
toimintaa arvioidaan arviointi- ja seurantaraporttien avulla. FATF antaa myös julkisen
lausunnon valtioista, joiden terrorismin ja rahanpesun vastainen työ ei täytä annettuja
standardeja. (Kansainvälistä yhteistyötä FATF:n puitteissa 2020.)
Tällä hetkellä FATF: iin kuuluu 37 jäsenvaltiota ja kaksi alueellista organisaatiota, jotka
edustavat yhdessä maailman merkittävimpiä taloudellisia keskuksia ympäri maailman. Suomi
on ollut FATF: in jäsen vuodesta 1991 asti. (Who we are 2020.)
FATF on tehnyt listauksen suosituksista ja standardeista, jonka avulla varmistetaan
maailmanlaajuisesti yhdenmukaiset keinot korruptiota, järjestäytynyttä rikollisuutta ja
terrorismia vastaan. Uusia rahanpesu- sekä terrorismin rahoittamisen tekniikoita arvioidaan
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jatkuvasti, jonka avulla FATF pystyy päivittämään standardejaan koko ajan minimoidakseen
riskejä. (Who we are 2020.)
Vuonna 2001, tuhoisan World Trade Centerin terrori-iskun jälkeen FATF: in missioon lisättiin
standardien kehittäminen terrorismin rahoittamisen torjumiseksi. Tämän johdosta FATF
julkaisi kahdeksan erikoissuosituksen listan terrorismin rahoittamisen vastaisen työn avuksi.
Myös aikaisempia standardeja jouduttiin päivittää kokonaisuudessaan muuttuvien
rahanpesutekniikoiden takia. Vuonna 2004 julkaistiin vielä yhdeksäs erikoissuositus, jolla
vahvistettaisiin edellisiä standardeja. (History of the FATF 2020.)
3.4

Rahanpesun ehkäisy

Rahanpesun torjunnasta säädetään rahanpesulaissa. Suomessa rahanpesun torjunnasta
vastaava viranomainen on Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus. Sen tehtävänä on
myös valvoa terrorismin rahoittamista. Selvittelykeskuksen pääasiallinen tehtävä on pyrkiä
estämään rahanpesua ja siitä johtuvia mahdollisia jatkorikoksia. Rahanpesun selvittelykeskus
vastaanottaa ilmoitusvelvollisten tekemät ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista, minkä
jälkeen tietoa analysoidaan ja käsitellään, sekä tarvittaessa luovutetaan muille viranomaisille
Suomessa. Rahanpesun selvittelykeskuksen oikeus luovuttaa, käsitellä ja saada tietoa
mahdollistaa tehokkaan rahanpesun seuraamisen ja tutkimisen. (Rahanpesu 2020.)
Rahanpesun selvittelykeskus laatii puolivuosittain vuosi ja puolivuosikertomuksia rahanpesusta
ja sen tilanteesta suomessa (Rahanpesu 2020). Valtionvarainministeriö vastaa Suomen
rahanpesun vastaisesta lainsäädännöstä ja sen kehittämisestä (Rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen estäminen 2020).
Suomessa rahanpesua valvotaan monelta eri taholta. Rahanpesun torjunnassa merkittävässä
roolissa ovat ilmoitusvelvolliset, sillä he toimivat sellaisissa asemissa, joista voidaan havaita
epäilyttävää liiketoimintaa, tai joita voidaan käyttää hyväksi rahanpesussa. (Rahanpesu
2020.)
Valvonnalle ei ole määritelty keinoja tai määriä, vaan nämä ovat asianomaisten
valvontaelinten päätettävissä. Valvovia tahoja ovat Finanssivalvonta, Poliisihallitus,
Ahvenanmaan maakuntahallitus, Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunta ja
Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnat, Julkishallinnon- ja Talouden
tilintarkastuslautakunta, Aluehallintovirasto ja Asianajajayhdistys. (Keskusrikospoliisi 2012.)
Myös virtuaalivaluutan tarjoajat kuuluvat ilmoitusvelvollisiin. Niin kuin muidenkin
ilmoitusvelvollisten, myös virtuaalivaluutan tarjoajien tulee tunnistaa asiakkaansa ja
ilmoittaa mahdollisesta epäilyttävistä liiketoimista. Virtuaalivaluuttaan liittyvä rahanpesu
liittyy muiden rahanpesurikosten tavalla yleisimmin huumausainerikoksiin. (Rahanpesu 2020.)

15

Finanssivalvonta valvoo esimerkiksi luotto- ja rahoituslaitoksia sekä vakuutusyhtiöitä. Vuoden
2009 alussa Rahoitustarkistus ja Vakuutusvalvontavirasto yhdistettiin
Finanssivalvontavirastoksi, joka toimii rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomaisena.
Finanssivalvontavirasto on päätöksenteossa itsenäinen, mutta toimii hallinnollisesti Suomen
Pankin yhteydessä. (Keskusrikospoliisi 2012.)
Poliisihallituksen valvonnan alla ovat rahapeliyhteisöt. Ahvenanmaan maakuntahallituksen
valvonta sisältää suurimmaksi osaksi toimilupien myöntämistä ja rahanpesulain noudattamisen
valvontaa. Asianajajayhdistys valvoo asianajajia ja heidän apulaisiaan. Keskuskauppakamarin
tilintarkastuslautakunta ja Kauppakamarin tilintarkastusvaliokunnat valvottavana ovat
tilintarkastajat ja tilintarkastusyhteisöt. (Keskusrikospoliisi 2012.)
Aluehallintovirasto valvoo panttilainauslaitoksia, sekä omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita.
Heidän velvollisuutenaan on pitää huoli siitä, että yritysten omistajat ja johto ovat
luotettavia ja että rahanpesulain velvollisuuksia noudatetaan. Aluehallintovirastolla on myös
ilmoitusvelvollisuus havaituista epäkohdista, sekä velvollisuus valvoa muita ilmoitusvelvollisia.
Valtiolla tulee olla seurantamekanismi, jolla voidaan seurata sitä, noudattavatko muut
ilmoitusvelvolliset velvollisuuksiaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen vastaisia
käytäntöjä. (Keskusrikospoliisi 2012.)
3.5

Ilmoitusvelvolliset

Ilmoitusvelvollisella tarkoitetaan eri tahoja, jotka ovat velvoitettuja ilmoittamaan
epäilyttävästä liiketoiminnasta poliisin rahanpesunselvittelykeskukseen (Ilmoitusvelvolliset
2020). ”Ilmoitusvelvollisia ovat Suomessa, sekä kansainvälisestikin sellaiset toimialat, joita
voidaan mahdollisesti käyttää hyväksi rahanpesussa tai terrorismin rahoittamisessa. Näillä
toimialoilla on hyvät mahdollisuudet havaita normaalin toimintansa puitteissa rahanpesu tai
terrorismin rahoittaminen. (HE 25/2008.)” (Keskusrikospoliisi 2012).
Ilmoitusvelvollisia Suomessa ovat esimerkiksi pankki-, luotto- ja rahoituslaitokset,
vakuutusyhtiöt ja kiinteistövälittäjät (Ilmoitusvelvolliset 2020). Ilmoitusvelvollisten tulee
myös täyttää tietyt velvollisuudet, jotta rahanpesua voidaan pyrkiä estämään. Näistä
ensimmäinen on tuntemisvelvollisuus, mikä edellyttää asiakkaiden tunnistamista ja heidän
henkilöllisyyksiensä todentamista. Ilmoitusvelvolliset ovat myös selonottovelvollisia, eli
heidän täytyy pitää huoli siitä, että asiakassuhdetta seurataan jatkuvasti. Tämä voi tapahtua
esimerkiksi hankkimalla tietoja asiakkaan omasta toiminnasta. Viimeisenä velvollisuutena on
ilmoitusvelvollisuus, jossa ilmoitusvelvollisten tulee tehdä ilmoitus epäilyttävästä
liiketoiminnasta. (Rahanpesun torjunta 2020.) Yrityksen henkilökunnan kouluttamista
pidetään myös yhtenä velvoitteena. Henkilökunta tulee kouluttaa tunnistamaan mahdollista
rahanpesuun liittyvää toimintaa, sekä toimimaan työtehtävissään rahanpesulakia noudattaen.
(Keskusrikospoliisi 2012.)
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3.6

Kriminalisaatio ja rikosnimikkeet

Rahanpesurikokset on kriminalisoitu rikoslaissa seuraaviin rikosnimikkeisiin; Rahanpesu,
törkeä rahanpesu, tuottamuksellinen rahanpesu ja rahanpesun yritys.
Myös kätkemisrikokset ovat rikoslain mukaan rankaistavia tekoja. Niihin kuuluvat
kätkemisrikos, törkeä kätkemisrikos, ammattimainen kätkemisrikos, tuottamuksellinen
kätkemisrikos ja kätkemisrikkomus. (Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano 2019.)
Henkilö voi syyllistyä törkeään rahanpesuun silloin, jos rikoksesta saatu omaisuus on erittäin
arvokas, rikos on tehty erittäin suunnitelmallisesti sekä jos rikos kokonaisuudessaan katsotaan
törkeäksi. Rahanpesun ja törkeän rahanpesun rajaksi on vakiintunut 13.000 euroa, mutta
tämä raja ei kuitenkaan ole ehdoton. Törkeään rahanpesuun syyllistyminen on
tapauskohtaista ja joissain tapauksissa rikoksentekijät tuomitaan törkeästä rahanpesusta,
vaikka 13.000 euron raja ei olisi ylittynyt. (Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
Vuoden 2003 lakimuutoksen yhteydessä rahanpesulakiin säädettiin rankaistavaksi myös
tuottamuksellinen rahanpesu. Tuottamuksellisessa rahanpesussa rahanpesijällä ei ole varmaa
tietoa rikollisesta alkuperästä, mutta suhtautuu törkeän huolimattomasti tähän
mahdollisuuteen. Varojen vastaanottajalla ei siis tarvitse olla tarkkaa tietoa alkuperästä,
riittää, että hänen tekonsa osoittaa törkeää huolimattomuutta, jotta tuottamukselliseen
rahanpesuun voi syyllistyä. Saadun omaisuuden alkuperää voi epäillä esimerkiksi silloin, jos
rikoksentekijä tuntee tai tietää esirikoksen tekijän taloudellisen aseman tai elämäntavan ja
jos näiden nojalla ei ole mahdollista, että tekijä olisi saanut omaisuuden rehellisillä tavoilla.
Keskusrikospoliisin julkaisun mukaan tuottamuksellisesta rahanpesusta annetuiden tuomioiden
määrä on ollut kasvussa vuosien aikana. (Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
Rahanpesun yrityksestä tuomitaan harvoin. Tuomiot liittyvät usein tapauksiin, jossa rikoksella
saatuja varoja on yritetty siirtää pankkitililtä toiselle, jolloin pankki on päässyt pysäyttämään
varat. (Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
Rahanpesun kieltävä, itsenäinen lakipykälä on tullut voimaan 1.4.2003. Sitä ennen
rahanpesusta rankaistiin RL 32 luvun 1 §:n 2 momentin mukaisena kätkemisrikoksena.
”Vanhan (ennen 1.4.2003) RL 32:1.2:n 1 kohdan mukaan rahanpesusta voitiin tuomita se, joka
ottaa vastaan, muuntaa, luovuttaa tai siirtää omaisuutta, jonka tietää olevan rikoksella
hankittua tai sen tilalle tullutta.” (Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
Kun kätkemisrikos ja rahanpesu erotettiin toisistaan lakipykälällä, sai rahanpesu oman
tunnusmerkistönsä, sillä kätkemisrikoksen ja rahanpesurikoksen tyypilliset tekomuodot
eroavat paljon toisistaan. Rahanpesuntunnusmerkistö on muotoiltu tekotavoiltaan
laajemmaksi kuin kätkemisrikoksen. Vuonna 2003 tulleen lakimuutoksen myötä, rahanpesun
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keinoihin lisättiin omaisuuden käyttäminen ja välittäminen. Uudessa laissa rankaistavaksi tuli
myös peittämisessä tai häivyttämisessä avustaminen. Rahanpesusta säätävään lakiin tuli vielä
vuonna 2011 rankaistava lisäys omaisuuden hallussapidosta. (Rahanpesurikokset
oikeuskäytännössä 2016.)
Rahanpesurikoksessa edellytyksenä oli kätkijän tietoisuus omaisuuden olevan rikoksella
hankittua. Vuonna 2011 tulleen lisäyksen yhteydessä tietoisuutta rahan alkuperästä ei ole
nähty tarpeelliseksi mainita erikseen laissa, vaikka sitä silti edellytetään. Vuoden 2003
lakimuutoksen myötä rahanpesulakiin tehtiin myös lisäys siitä, että rikoksen tuottama hyöty
voi olla rahanpesun kohteena. Tällä lisäyksellä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun
rahanpesun kohteena on veropetoksilla syntynyt laiton omaisuudenlisäys. (Rahanpesurikokset
oikeuskäytännössä 2016.)
3.7

Rankaistavuus

Rahanpesun rangaistusseuraamus on joko sakkoa tai vankeutta. Vankeusrangaistus
rahanpesussa voi olla maksimissaan kaksi vuotta ehdotonta tai ehdollista vankeutta.
Rangaistus törkeästä rahanpesusta on vähintään neljä vuotta ja enintään kuusi vuotta
vankeutta. (Rahanpesu rikoslaissa 2020.)
”Vuonna 2014 rahanpesurikoksesta tuomituista 100 henkilöstä 43 tuomittiin
yhteisrangaistukseen ja 35 näistä tuomittiin vankeusrangaistuksena.”
(Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano 2019) Rangaistukset rahanpesurikoksista ovat
olleet yleisimmin yhteisiä rangaistuksia, jotka sisältävät rahanpesurikoksen ja muut rikokset
(Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano 2019).
Rahanpesun ollessa päärikos, vuonna 2017 ehdottomien vankeusrangaistusten keskimääräinen
pituus oli 2,7 kuukautta, kun taas törkeässä rahanpesussa keskimääräinen vankeustuomio oli
16,4 kuukautta. Ehdollisissa vankeusrangaistuksissa keskimääräiset rangaistuksen pituudet
olivat rahanpesusta 3 kuukautta ja törkeästä rahanpesusta 9,6 kuukautta. Sakkorangaistuksia
annettiin 87 tapauksessa ja niiden lukumäärä vaihteli 15 ja 52 päiväsakon välillä.
(Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano 2019.) Kuvio 2 kuvaa vankeusrangaistuksien
pituuksia rahanpesuun liittyvissä rikoksissa.
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Kuvio 2: Vankeusrangaistusten pituus rahanpesurikoksista (Rahanpesurikokset
oikeuskäytännössä 2016).
3.8

Tilanne viime vuosina Suomessa

Yleisimpiä rahanpesurikoksia vuosien varrella ovat huumaus-, varkaus- ja petosrikokset. Muita
esirikoslajeja ovat esimerkiksi kiskontarikokset, velallisen rikokset ja verorikokset. Myös
dopingrikokset, ryöstöt, pakottamiset ja virkarikokset ovat esiintyneet yksittäisinä
esirikoksina rahanpesurikoksissa. Joitain esirikoksia on myös jäänyt vuosien saatossa
selvittämättä, mutta se ei ole este itse rahanpesurikoksesta tuomitsemiselle.
(Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä 2016.)
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Kuvio 3: Rahanpesurikosten esirikokset vuonna 2014 (Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä
2016).
Rahanpesun selvittelykeskukselle tehtyjä ilmoituksia epäilyttävästä liiketoiminnasta tehtiin
vuonna 2019 noin 65 000 kpl. Määrä on noin 64 % enemmän kuin vuonna 2018. Manuaaliilmoitukset kasvoivat 11 % vuoteen 2018 verrattuna, mutta kasvu on huomattavasti pienempi
kuin esimerkiksi vuosien 2017–2018 välillä, jolloin se oli jopa 68 %. Massailmoitusten määrä
kasvoi vuosien 2018–2019 aikana 82 %. Ilmoitusmäärien odotetaan nousevan vuonna 2020, sillä
virtuaalivaluutan välittäjät ovat tulleet ilmoitusvelvollisiksi loppuvuodesta 2019.
Massailmoituksilla tarkoitetaan esimerkiksi rahapeliyhtiöiden tekemiä ilmoituksia. Näitä ei
käsitellä yksitellen. Manuaali-ilmoituksilla taas tarkoitetaan muiden tahojen tekemiä
ilmoituksia, jotka arvioidaan ja käsitellään yksitellen. (Vuosikertomus 2019.)
Ilmoitusten määrät eri ilmoittajaluokkien välillä ovat muuttuneet viime vuosien aikana. Kuvio
havainnollistaa ilmoitusmäärien kehitystä vuosien 2013-2019 välisenä aikana. Vuonna 2019
rahapeliyhteisöön kuuluvat yritykset tekivät noin 12 000 rahanpesuilmoitusta. Määrä on
vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna noin 4 000 ilmoituksella, kun taas yleistä
maksujenvälitystä tarjoavien yritysten ilmoitusmäärä on kasvanut huomattavasti, jopa 19 500
kpl vuosien 2018–2019 välillä. (Vuosikertomus 2019.)
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Kuvio 4: Ilmoitusmäärien kehitys (Vuosikertomus 2019).
Vuonna 2018 Keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskus kirjasi 39 220 ilmoitusta, jotka
koskivat epäilyttävää liiketoimintaa. Vuosien varrella ilmoitusten määrä on kasvanut, mutta
vuonna 2018 ilmoitusten määrä laski huomattavasti vuoteen 2017 verrattuna. Eniten
ilmoituksia tekivät valuutanvaihtoa ja -siirtoa harjoittavat yhteisöt, rahapeliyhteisöt ja
luotto- ja rahoituslaitokset aikaisempien vuosien tavoin. (Rahanpesurikosdirektiivin
täytäntöönpano 2019.)
Vuonna 2018 selvittelykeskus antoi 57 liiketoiminnan keskeyttämismääräystä, joiden
yhteenlaskettu arvo oli yli 5 miljoonaa euroa. Toimintavuosina 2012–2018
keskeyttämismääräyksiä on annettu 184 kpl yhteisarvoltaan 42 861 691 euroa. Rikoshyötyä
kyseisellä aikavälillä viranomaisten haltuun on saatu noin 30 miljoonaa euroa.
(Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano 2019.)
Vuonna 2017 poliisi kirjasi rikosilmoituksia 280 rahanpesusta tai sen yrityksestä, 178 törkeästä
rahanpesusta tai sen yrityksestä, seitsemän tuottamuksellisesta rahanpesusta ja kolme
rahanpesurikkomuksesta. Vastaavia rikosilmoituksia oli keskimäärin 242 vuodessa, vuosina
2014–2016, eli niiden määrä on ollut nousussa. (Rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpano
2019.)
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3.9

Asiakkaan tuntemiseen liittyvä informaatio vakuutus- ja pankkialan yritysten
nettisivuilla

Osuuspankin nettisivuilla kerrotaan asiakkaan tuntemisesta ja siihen liittyvistä pakollisista
toimista. Sivuilla on selitetty, miksi asiakastietoja kysellään ja päivitetään tietyin väliajoin.
Tietojen kerääminen auttaa pankkia tunnistamaan asiakkaansa tarpeet, sekä täyttää samalla
rahanpesulain asettaman vaatimuksen asiakkaan tuntemisesta. Sivulla kerrotaan myös
lyhyesti, mutta kattavasti rahanpesusta ja siitä, kuinka pankkeja voidaan käyttää hyväksi
talousrikollisuudessa. Nettisivulle on listattu yleisimmät kysymykset, joita asiakkaalta
kysytään tietojen päivittämisen tai uuden asiakkuuden luomisen yhteydessä. Pankki voi kysyä
esimerkiksi talletettavien varojen alkuperää, tilille tulevien maksujen lähdettä, mahdollista
verovelvollisuutta ulkomaille tai sitä, toimiiko joku perheenjäsen tai läheinen merkittävässä
julkisessa tehtävässä. Sivun lopusta löytyy linkki otsikolla ”asiakkaan tuntemisesta”, joka vie
suoraan Finanssivalvonnan nettisivuille. (Asiakkaan tunteminen 2020.)
Nordean sivuilta tietoa löytyy muutamasta eri paikasta. Nordean nettisivuilla kerrotaan
Osuuspankin lailla, miksi asiakastietoja päivitetään ja miksi tiettyjä kysymyksiä kysytään
asiakkailta. Useimmiten kysytyt kysymykset ovat samat kuin Osuuspankilla. Informaatio tällä
sivulla painottuu enimmäkseen siihen, miksi Nordea on lähiaikoina päivittänyt
asiakastietojaan ja miksi se on tärkeää. Nettisivuilla otsikon ”Talousrikollisuuden torjunta”
alla kerrotaan, minkälaisten toimien kautta Nordea pyrkii ehkäisemään talousrikollisuutta,
mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisen. Sivulta löytyy alaotsikoita
Nordean puolustuslinjoista, siitä miksi he esittävät tiettyjä kysymyksiä, asiakkaiden sekä
tilitapahtumien seurannasta ja talousrikollisuuden torjumisen periaatteista ja käytänteistä.
Jokaisen otsikon alta nettisivulla vieraileva henkilö pääsee tutustumaan valitsemaansa
aiheeseen vielä paremmin. (Talousrikollisuuden torjunta 2020.)
S-Pankin sivuilla on myös kerrottu perusteluineen, miksi tiettyjä kysymyksiä esitetään
asiakkaille. Perustelut ovat kuitenkin samat, kun muidenkin pankkien sivuilla, eikä niistä saa
sen syvällisempiä vastauksia. Samalta sivuilta löytyy myös ”Usein kysyttyä” -kohta, johon on
laitettu nimensä mukaan useimmin kysyttyjä kysymyksiä ja niiden vastauksia. Kysymyksiä ovat
esimerkiksi kysyvätkö kaikki pankit samoja kysymyksiä, mihin lakeihin tietojen kysyminen
perustuu ja miksi pankki kysyy asiakkaan tilille saapuvista ja lähtevistä maksuista. Näiden
kysymysten vastausten jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus antaa palautetta, oliko vastaus
hyödyllinen vai ei. (Mitä kysymme ja miksi 2021.)
Myös vakuutusyhtiöiden sivuilla löytyy tietoa rahanpesun ja terrorismin ehkäisyyn liittyvistä
toimista. Esimerkiksi LähiTapiolan sivuilla kerrotaan vahinko- ja väärinkäyttörekisteristä, sekä
rahanpesun ja terrorismin estämisestä. Vakuutusyhtiöillä on käytössään yhteinen vahinko- ja
väärinkäytösrekisteri, jonka kautta ne voivat luovuttaa tietoja vakuutusyhtiöihin kohdistuvista
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rikoksista tai väärinkäyttöyrityksistä muille rekisterissä oleville. Tämän avulla vakuutusyhtiöt
pyrkivät estämään korvauksien hakemista eri yhtiöistä väärin perustein. Vahinkorekisteriin
voidaan luovuttaa vahingon tietoja muiden vakuutusyhtiöiden nähtäväksi. Sivulla kerrotaan
myös, että LähiTapiola käyttää asiakkaan tuntemistietoja rahanpesulaissa säädetyllä tavalla.
Tietoja voidaan käyttää esimerkiksi rahanpesun estämiseen, selvittämiseen tai
paljastamiseen. (Vahinko- ja väärinkäytösrekisteri sekä rahanpesun ja terrorismin estäminen
2020.) Vakuutusyhtiö Fennian sivuilla rahanpesu mainitaan myös henkilötietojen käytön
yhteydessä (Henkilötietojen käsittely Fennia-konsernissa 2020).

4

Merkittävät tapaukset

Rahanpesuun liittyviä tapauksia löytyy monia, joista suuri osa on merkittäviä ja tunnettuja
tapauksia ympäri maailman. Suomessa tapahtuneita tai suomeen liittyviä rahanpesu tai
terrorismin rahoittamistapauksia on huomattavasti vähemmän. Suomessa suuri osa tapauksista
liittyy maailman mittakaavassa pieniin talousrikollisuuteen liittyviin tapauksiin. Alaluvuissa on
kerrottu erilaisista merkittävistä rahanpesutapauksista Suomessa ja muualla maailmassa.
Viimeisessä alaluvussa on pohdittu myös COVID-19 pandemian merkitystä rahanpesun
estämiseen.
4.1

Katiska

Suomessa yksi merkittävimmistä huume- ja dopingtapauksista on Katiska-vyyhti, jonka jäljille
Suomen poliisi pääsi vuoden 2018 lopussa. Katiska-vyyhtiä pidetään Suomen rikoshistorian
suurimpana huumetapauksena, jossa syytettyjä epäillään myös vuosien varrella tapahtuneista
rahanpesutapauksista. Tapauksen jäljille päästiin vuoden 2018 lopulla, kun poliisi hälytettiin
selvittämään mahdollista puukotustapausta Itä-Helsingissä sijaitsevaan asuntoon. (Viljakainen
2020.) Tapauksen tutkimisen seurauksena poliisi löysi asunnosta suuren määrän
huumausaineeksi luokiteltavia tabletteja ja tarkemman tutkimisen jälkeen saatiin selville,
että kyseessä on suurempi huumetapaus (Lehtinen 2020). Tapaukseen liittyy myös monia
suomalaisia julkisuuden henkilöitä, jotka ovat syytettyinä mm. rahanpesun ja huumerikosten
avustamisesta. Rahanpesusta epäiltyjä on syytetty esimerkiksi isojen käteisrahasummien
kuljettamisesta paikasta toiseen, sekä arvotavaroiden omistamisesta, jotka ovat väitetysti
hankittu rikoksista saaduilla rahoilla. (Hämäläinen 2020.)
4.2

Danske Bank

Danske Bankiin liittyvät rahanpesuepäilyt tulivat julkisuuteen vuoden 2018 alussa, kun
Tanskalainen Berlingske-sanomalehti sai haltuunsa vuodettuja tietoja. Vuodetuista tiedoista
kävi ilmi, että Danske Bank oli jättänyt ilmoittamatta tietoja viranomaisille velvollisuuksiensa
vastaisesti. Rahanpesussa oli käytetty hyväksi Britanniaan rekisteröityä yritystä nimeltä
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Lantana Trade LLP. Danske Bankin tehdessä tutkintaa kyseisestä yrityksestä, pankin
työntekijät saivat uhkauksia venäläisiltä tahoilta. (Burtsov 2018.)
Vuonna 2018 aloitettiin rikostutkinta Danske Bankin Viron konttoreiden mahdollisesta
rahanpesutapauksesta. Pankin Viron konttorit olivat syytettyinä Venäjän presidentin Vladimir
Putinin lähipiirin, sekä venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n rahojen pesusta. (Kataja 2018.)
Tapauksen tutkinnassa kävi ilmi, että rahanpesun vastaisia toimia oli laiminlyöty Virossa, sekä
Tanskassa monta kertaa pankin ylintä johtoa myöten. Mahdollisesta rahanpesutapauksesta oli
varoitettu Dansken johtoa vuonna 2014, mutta varoitusta ei otettu johdossa hoidettavaksi
väärinymmärryksen takia. Tutkinnassa saatiin selville, kuka oli tietoinen mistä ja milloin,
mutta tarkempaa tietoa tästä ei ole julkaistu. (Metsämäki 2018.) Danske Bankin Viron yksikkö
tarjosi myös asiakkaillensa palvelua, jossa asiakkaan omaisuus voitaisiin piilottaa vaihtamalla
varat kultaharkoiksi. Asiakkaille mahdollisuutta markkinoitiin mahdollisuutena siirtää
omaisuutta helposti ja anonyymisti. (Pekkonen 2019.)
Aluksi laittomien rahasiirtojen arvioitu kokonaissumma rahanpesutapauksessa oli 7 miljardia
euroa vuosien 2007–2015 välillä (Parkkinen 2018). Myöhemmin selvisi, että kyseenalaista
rahaa oli siirretty Viron yksikön kautta jopa 200 miljardia euroa. Rahanpesuskandaalin
seurauksena monia pankin johtajia, sekä Danske Bankin pääjohtaja joutui jättämään
tehtävänsä välittömästi. (Brännare & Kuukkanen 2018.)
Rahanpesuskandaalin seurauksena Danske Bank lopetti kaiken toiminnan Venäjällä ja Baltian
maissa lukuun ottamatta Tallinnan konttoria (Massa 2019). Nykyään pankin keskeisenä
markkina-alueena toimivat pohjoismaiden Suomi, Ruotsi, Norja ja Tanska, mutta pankilla on
toimipisteitä muuallakin Euroopassa, mukaan lukien joissain Baltian maissa (Customer
satisfaction is our most important currency 2020).
Danske Bank teki selvityksen rahanpesutapauksesta, jossa mainittiin tapaukseen voineen
vaikuttaa Sampo Pankin osto vuonna 2007, jonka seurauksena Viron yksikön asiakaskuntaan
kuului yli 10 000 asiakasta, jotka eivät asuneet Virossa (Metsämäki 2018).
Vuoden 2019 alussa EU:n pankkivalvoja EBA aloitti Tanskan ja Viron finanssivalvonnan
tutkinnan, jossa haluttiin selvittää, onko finanssivalvonta epäonnistunut pankin valvonnassa.
Danske Bankin rahanpesutapaus herätti huomiota myös ympäri maailmaa, kuten
Yhdysvalloissa ja sitä pidetäänkin Euroopan historian laajimpana rahanpesutapauksena.
(Massa 2019.)
4.3

Fortnite ja V-Bucks virtuaalivaluutta

Fortnite on Epic Gamesin kehittämä ilmaiseksi pelattava selvitytymispeli verkossa (Fortnite Opas pelihittiin 2018). Fortnitessä käytetään V-Bucks nimistä virtuaalivaluuttaa erilaisten
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peliin liittyvien tavaroiden, kuten asusteiden tai aseiden ostoon. Pelaajat voivat ostaa VBuckseja pelissä muiden virtuaalivaluuttojen tavoin syöttämällä luottokorttinsa tiedot peliin.
Rikolliset ovat varastaneet pelin kautta ihmisten luottokorttitietoja ja ostaneet niillä pelin
virtuaalivaluuttaa, jonka jälkeen ostetut virtuaalivaluutat myydään pimeän verkon kautta
alennuksella pelin pelaajille. Pimeää verkkoa, sekä virtuaalivaluuttaa hyväksikäyttäen
rikolliset häivyttävät teon rikollisen alkuperän, eli pesevät rahan, sekä säilyttävät
anonymiteettinsä virtuaalivaluutan huonon jäljitysmahdollisuuden takia. Artikkelin mukaan
Fortnite tuotteiden bruttotulo oli Ebayssä 60 päivän aikana jopa 250 000 dollaria. Fortniten
tulot ovat myös kasvaneet samassa suhteessa pimeän verkon Fortnite mainintojen kanssa.
Fortniten oman lausunnon mukaan, he ottavat rahanpesuun liittyvät ongelmat vakavasti ja
pyrkivät kehottamaan pelaajiaan suojaamaan tilinsä mahdollisimman monilla keinoilla.
Artikkeliin haastateltujen turvallisuusalan ammattilaisten mielestä laittomien toimien
ehkäisykeinot eivät kuitenkaan ole tarpeeksi tehokkaita. (Casiano 2019.) Artikkelissa oli myös
mainittu siitä, että pimeässä verkossa V-Buckseja myynyt esimerkkihenkilö halusi maksun
bitcoineina tai bitcoinkäteisenä, sillä viranomaisten on vaikea jäljittää sitä. (Cuthbertson
2019.)
4.4

COVID-19

Maailmanlaajuisen Covid-19 pandemian puhkeamisen jälkeen rikolliset ovat nähneet
mahdollisuuden käyttää hyväksi kriisiä ja hyödyntää sitä erilaisilla petoksilla ja kyberrikoksilla
(FATF focus on COVID-19 2021). ”Kyberrikollisuus eli tietotekniikkarikollisuus tarkoittaa
tietotekniikkaan tai tietoverkkoihin kohdistuvia rikoksia tai tietotekniikkaa ja tietoverkkoja
hyväksi käyttäen tehtäviä rikoksia.” (Kyberrikollisuus ylittää rajat tietoverkoissa 2021.)
COVID-19 viruksesta johtuvan maailmanlaajuisen kriisin myötä FATF on joutunut reagoimaan
nopeasti kasvaneeseen rahanpesuriskiin. FATF: in puheenjohtaja otti kantaa pandemian
myötä mahdollisesti kasvavaan rikolliseen toimintaan 23.10.2020 annetussa lausunnossaan.
(FATF focus on COVID-19 2021.) Lausunnossa muistutetaan valtioita siitä, että ihmisten
suojaaminen rikolliselta toiminnalta, mukaan lukien rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
ehkäisyn, tulee pysyä prioriteettina ympäri maailmaa. Myös toimeenpaneville viranomaisille
pitää tarjota tarpeelliset resurssit tehokkaan toiminnan ylläpitämiseksi. (Statament by the
FATF President 2020.)
FATF julkaisi myös koronavirukseen liittyvän raportin, jossa identifioidaan uudet pandemian
myötä tulleet riskit ja haasteet rahanpesuun ja terrorismin rahoittamisen ehkäisyyn liittyen.
Pandemia on vaikuttanut negatiivisesti myös jäsenmaiden mahdollisuuksiin osallistua erilaisiin
arviointeihin ja niistä johtuviin mahdollisiin jatkotoimenpiteisiin, minkä takia FATF:in
täysistunnossa päätettiin lykätä jäsenmaille tehtäviä arviointeja. (FATF focus on COVID-19
2021.)
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5

Asiakkaan tunteminen

Finanssipalveluiden tarjoajilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea asiakkaansa.
Finanssipalveluita ovat esimerkiksi pankit, vakuutuslaitokset, sekä rahastoyhtiöt. Asiakkaan
tuntemista velvoittavat muun muassa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja
selvittämisestä annettu laki, vakuutusyhtiölaki, maksulaitoslaki, sekä moni muu. Asiakkaan
tuntemisella tarkoitetaan palveluntarjoajan velvollisuutta seurata asiakkaidensa toimintaa ja
taustoja niin paljon kun asiakassuhde sitä velvoittaa sekä päivittää asiakkaiden tietoja
tasaisin väliajoin. (Asiakkaan tunnistaminen ja tunteminen 2020.) Jos ilmoitusvelvollinen ei
pysty täyttämään kaikkia asiakkaan tuntemiseen säädettyjä lakisääteisiä toimia,
asiakassuhdetta ei saa perustaa. Ilmoitusvelvollisilla ei saa myöskään olla tunnistamattomia
asiakkaita. (Andersén 2020, 72.)
Riskiperusteisella arvioinnilla finanssilaitokset pystyvät seuraamaan eri riskitasoa edustavia
asiakkaita. Tämä mahdollistaa myös sellaisten asiakasryhmien tehostetun seurannan, joilla
riski on kohonnut tai suurempi. (Andersén 2020, 73.) Riskiarvio on käsitekokonaisuus, joka
lähtee EU-tasolta ja jossa arvioidaan rahanpesun riskejä arvioraportin pohjalta. Suomessa
ilmoitusvelvolliset tekevät jokaisesta asiakkaasta rikiperusteisen arvion, minkä perusteella
asiakkaita ja heidän toimiaan seurataan. Riskiarvion yhteensovittamisesta Suomessa vastaa
sisäministeriö. Sisäministeriö on kansallinen viranomainen, jonka tarkoituksena on sovittaa
yhteen riskiarvion laadintaa kansallisesta rahanpesusta ja terrorismin rahoittamisesta.
Riskiarviossa on tarkoituksena tunnistaa Suomen rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
riskejä ja ottaa samalla huomioon EU:n laatima Euroopan Unionin laajuinen riskiarvio.
(Andersén 2020, 63–64.) ”Kansallisen riskiarvion tarkoituksena on: Yksilöidä rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen riskit toimialoilla, tukea ja tehostaa rahanpesun ja terrorismin
rahoittamisen torjuntaa ja voimavarojen kohdentamista, tukea eri toimialojen rahanpesun ja
terrorismin rahoittamisen torjuntaa koskevien yhdenmukaisten toimintatapojen laadintaa.
Sisäministeriön on julkistettava riskiarvion yhteenveto” (Andersén 2020, 64).
Ilmoitusvelvollinen laatii oman riskiarvion, siihen liittyvät toimintaperiaatteet,
menettelytavat ja valvonnan sekä myös varmistaa sen, että kaikki toimenpiteet toteutuvat
halutulla tavalla. Toimia pitää myös kehittää jatkuvasti. Ilmoitusvelvollisten pitää itse
muodostaa käsitys siitä, mikä on tehokkain ja toimivin tapa valvoa asiakkaita. (Andersén
2020, 66.)
Riskiarviossa arvioidaan toimintaan liittyvät uhkatekijät ja riskit, minkä perusteella
suunnitellaan riskien hallintakeinot. Tämän jälkeen arvioidaan vielä rahanpesuriskin
kattamatta jääneen osan suuruus. (Andersén 2020, 67.) Riskiarvion tekemisen jälkeen
ilmoitusvelvolliset hahmottelevat riskityypit. Andersénin (2020, 68) mukaan riskityypit
voidaan jakaa neljään osa-alueeseen;
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1. Tunnistetut/tiedossa olevat
2. Tunnistetut/ei tietoa tasosta
3. Tunnistetut/ei tietoa vaikutuksesta
4. Tunnistamattomat/ei tietoa
Tunnistamattomat riskit on edellä mainituista kohdista kaikista huolestuttavin, koska niiden
vaikutuksesta ei ole minkäänlaista tietoa.
Rahanpesulain mukaan asiakkaan tuntemiseksi kerättyjä tietoja ei saa käyttää muuhun, kun
alkuperäiseen tarkoitukseen. Pankeissa asiakkailta kerätään kuitenkin muitakin tietoja, joita
voidaan käyttää esimerkiksi palveluiden parantamiseksi. (Haastattelu 2021.) Tietojen
päivittämisellä ja seuraamisella pyritään ehkäisemään myös sitä, ettei finanssilaitoksia
käytettäisi hyväksi talousrikollisuudessa. (Asiakkaan tunteminen 2021.)
Rahanpesun estämisen toiminta on yleensä jaettu kolmeen puolustuslinjaan organisaation
sisällä. Linjat ovat nimetty niiden järjestyksen mukaan; ensimmäinen, toinen ja kolmas
puolustuslinja. Ensimmäinen puolustuslinja koskee organisaation asiakaspalveluhenkilöstöä ja
operatiivista toimintaa. Tässä vaiheessa pyritään tunnistamaan väärinkäytökset, mahdolliset
rahanpesut ja saadut tiedot analysoidaan, dokumentoidaan ja raportoidaan. Toinen
puolustuslinja kattaa riskienhallintaan ja valvontaan erikoistuneen henkilöstön. Tämän
puolustuslinjan tarkoitus on tukea ensimmäistä linjaa, varmistaa sen riittävä osaaminen ja
resursointi. Kolmannella puolustuslinjalla tarkoitetaan yleensä sisäistä tarkastusta. Sen
tehtävänä on varmistaa prosessien laatutaso, riittävyys ja tehokkuus. (Andersén 2020, 117.)

6

Tutkimus

Tutkimuksessa tutkittiin sitä, miten finanssilaitosten laissa määrätty asiakkaan tuntemisen
prosessi vaikuttaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Pääongelman
tutkimisen mahdollistamiseksi tarvittiin konkreettisempaa tietoa finanssilaitosten tavoista
tuntea asiakkaansa, sekä siitä mihin ja miten kyseiset laitokset käyttävät asiakkaiden
tuntemistietoja. Pääongelman lisäksi haluttiin tutkia ihmisten kokemuksista tilanteista, joissa
heiltä on kysytty erilaisia henkilö- ja asiakastietoja.
Tutkimus aloitettiin etsimällä asiakkaan tuntemiseen liittyvää informaatiota eri
finanssilaitosten nettisivuilta. Tarkoituksena oli muodostaa kokonaiskuvaa siitä, miten hyvin
asiakkailla on mahdollisuus saada informaatiota heiltä kysytyistä kysymyksistä ja niiden
taustoista. Taustatutkimuksen jälkeen toteutettiin aiheeseen liittyvä kysely sekä kaksi
teemahaastattelua. Teemahaastatteluissa haastateltiin kahta finanssialan työntekijää, joista
toinen työskentelee KYC (eng. Know your customer) tiimipäällikkönä ja toinen Lead
Specialistina.
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Kysely toteutettiin verkkokyselylomakkeena, joka luotiin Google Forms- palvelulla.
Lomakkeessa oli yhteensä 12 kysymystä, joista suurin osa oli suljettuja. Kyselyyn
vastaamiseen kului aikaa muutama minuutti. Kyselyä levitettiin pääosin eri sosiaalisen median
palveluiden kautta, koska pyrkimyksenä oli tavoittaa mahdollisimman laaja ja vaihteleva
kohdejoukko vastaajia. Vastaajilta ei kysytty nimeä tai sähköpostiosoitetta, koska
tarkoituksena oli säilyttää vastaajan anonymiteetti. Sukupuolta ei kysytty, koska sillä ei nähty
olevan merkitystä vastaustuloksiin. Kyselyn tulokset analysoitiin Excelin avulla.
Kysely oli jaettu kahteen osaan, jossa ensimmäinen sisälsi monivalintakysymyksiä. Toisen osan
kysymyksissä vastaajille esitettiin Likertin asteikko, jonka perusteella vastaajien piti valita
eniten heidän mielipidettään vastaava numero asteikolla 1-5. Asteikolla 1 tarkoitti sitä, että
vastaaja on täysin eri mieltä ja 5 sitä, että vastaaja on täysin samaa meiltä. Likertin asteikon
avulla esitetyt kysymykset olivat väitteiden muodossa, jotta niihin vastaaminen olisi helppoa
ja selkeää. Kyselyn lopussa vastaajilla oli vielä mahdollisuus päästä kertomaan vapaasti
henkilökohtaisia tuntemuksiaan liittyen asiakkaan tuntemiseen liittyviin kysymyksiin.
6.1

Tutkimusote

Tiedon keräämiseen käytettiin empiirisiä tutkimusmenetelmiä määrällisen ja laadullisen
tutkimuksen kautta. Kvalitatiivinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluiden avulla ja
kvantitatiivinen tutkimus kyselylomakkeen avulla. Nämä kaksi tutkimusmenetelmää valittiin
sillä perusteella, että tutkittavasta aiheesta haluttiin saada mahdollisimman laaja kuva sekä
asiakkaiden, että palveluntarjoajan näkökulmasta.
6.2

Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimusmenetelmän tarkoituksena on tarkastella asioiden
merkityskokonaisuuksia, jotka ilmenevät ihmisistä lähtöisin olevina ja ihmisiin päätyvinä
tapahtumina. Tutkimusmenetelmällä halutaan tavoittaa ihmisen oma kuvaus koetusta
todellisuudesta. Kvalitatiivisella tutkimusmenetelmällä halutaan saada vastaus ”mitä”kysymyksen lisäksi ”miksi”- kysymykseen. Kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä edellyttää
täsmennystä tutkimuksen tekijältä sen merkitykseen liittyen. Tutkijan pitää päättää,
tutkitaanko kokemuksiin vai käsityksiin liittyviä merkityksiä. Käsitykset voivat kertoa yhteisön
tyypillisistä tavoista ajatella, kun taas kokemukset ovat omakohtaisista. (Vilkka 2007, 118–
119.) Tässä opinnäytetyössä kvalitatiivisella tutkimuksella tutkitaan pääosin käsityksiin
liittyviä merkityksiä.
Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valikoitui teemahaastattelu, joka on yksi yleisimmistä
tutkimushaastattelun muodoista. Teemahaastattelussa poimitaan tutkimuksen kannalta
keskeiset aiheet tai teemat, jotka on käsiteltävä tutkimusongelmaan vastaamiseksi. (Vilkka
2007, 123–124.) Opinnäytetyön tutkimusta varten haastateltiin kahta finanssilaitoksessa

28

työskentelevää henkilöä. Teemahaastattelun aiheet liittyivät asiakkaan tuntemiseen, sekä
rahanpesuun. Tarkoituksena oli saada kvalitatiivisen tutkimuksen peruspiirtein tavoin vastaus
kysymykseen ”Miksi?”.
Opinnäytetyön aiheen laajuuden takia teemahaastattelu nähtiin tilanteeseen parhaana
vaihtoehtona. Teemahaastattelu antoi mahdollisuuden muokata kysymyksiä, sekä niiden
järjestystä haastateltavalle sopivaksi. Tämän avulla haastateltavien kysymykset voitiin
personoida heidän asiantuntijuutensa huomioon ottaen. Teemahaastattelussa kysymysten
järjestyksellä ei ole yhtä paljon merkitystä kuin lomakehaastattelussa. Tavoitteena on, että
vastaaja pystyy antamaan omat kuvauksensa kysymyksiin liittyen hänen kannaltaan parhaaksi
nähdyssä järjestyksessä. (Vilkka 2007, 124.) Näiden piirteiden avulla teemahaastattelusta
saatiin rennompi ja enemmän keskustelumuotoinen. Myös lisäkysymysten esittäminen oli
sujuvampaa haastattelumuodon joustavuuden takia.
6.3

Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä

Kvantitatiivisessa, eli määrällisessä tutkimuksessa tietoa tarkastellaan numeerisesti. Tämä
tarkoittaa, että tutkimustuloksia käsitellään numeroiden avulla. Kvantitatiivisella
tutkimusmenetelmällä pyritään vastaamaan kysymyksiin kuinka paljon tai miten usein.
Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmä vaatii myös suuren vastaajamäärän. (Vilkka 2007, 14.)
Kyselytutkimuksen olennaiset tiedot, sekä tuloksien eroavaisuudet ovat selitettynä sanallisesti
myöhemmin opinnäytetyössä.
Tutkimusmenetelmäksi valikoitui kyselytutkimus henkilökohtaisten mielipidekysymyksten,
laajan aiheen, sekä suuren ja monipuolisen vastaajaryhmän takia. Tutkimusta levitettiin
pääosin sosiaalisen median kautta, koska tavoitteena oli tavoittaa mahdollisimman moni
vastaaja. Kyselytutkimuksen aihe liittyi ihmisten kokemuksiin erilaisissa asiakas- ja
henkilötietojen kyselytilanteissa. Ihmisten mielipiteet ovat mitattavissa, joten
kvantitatiivinen tutkimus oli tähän tutkimukseen paras vaihtoehto.
Kyselytutkimus sopi tähän tutkimukseen myös sen vakioidun muodon takia. Vakioidulla
tarkoitetaan sitä, että kaikilta henkilöiltä kysytään samat kysymykset samassa järjestyksessä.
Tämä helpottaa vastausten arviointia ja vertailua keskenään. (Vilkka 2007, 28.)
Kvantitatiivinen tutkimusmenetelmän avulla tutkimustuloksia on helppo vertailla myös muihin
tutkimuksiin. Tutkimustulosten numeerinen käsittely antaa mahdollisuuden luoda vastauksista
erilaisia diagrammeja ja kuvioita, joka selkeyttää tutkimustuloksien, sekä helpottaa ja
yksinkertaistaa niiden tarkastelua. Kyselytutkimuksen tulokset ovat esitetty kuvioiden avulla
analyysin tukena.
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6.4

Haastattelu

Opinnäytetyötä varten haastateltiin kahta finanssialalla työskentelevää henkilöä, joista toinen
toimii ”KYC” (eng. Know your customer) asiantuntijana ja tiimipäällikkönä, toinen Lead
Specialistina samassa yrityksessä. Lead Specialistina työskentelevällä henkilöllä on muutaman
kymmenen vuoden kokemus rahanpesun estämisen parissa työskentelystä. Hän on
työskennellyt myös Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksessa. Koulutukseltaan hän
on juristi. Näillä kahdella haastattelulla saatiin opinnäytetyön tutkimusosuuteen käytännön
esimerkkejä sekä asiakasrajapinnan läheltä että rahanpesulain näkökulmasta. Haastattelut
ovat yhdistetty yhden alaluvun alle, koska vastaukset olivat suurimmaksi osaksi samoja.
Haastateltavien nimiä ei ole mainittu, koska kumpikin haastateltavista haluaa pysyä
anonyyminä.
6.5

Haastattelun vastaukset

Se, miten epäilyttävää rahaliikennettä ja toimintaa tutkitaan, on valtavan kokoinen
kokonaisuus. Rahanpesun torjunta lähtee liikkeelle siitä, että asiakas tunnetaan.
Tarkoituksena on selvittää, kenen kanssa asioidaan ja ollaan tekemisissä, sekä minkälaista
kyseisen asiakkaan normaalitoiminta on. Asiakkaalta kartoitetaan tietoja siitä, minkälaista
toimintaa hänellä tulee olemaan tai minkälaista sen kuuluisi olla, jonka jälkeen pystytään
havaitsemaan poikkeamat. Poikkeamia voidaan havaita suoraan asiakaskohtaamisen
yhteydessä tai järjestelmätuetusti erilaisia monitorointeja ja skenaarioita hyödyntäen. Myös
asiakkaan tuntemisessa voidaan hyödyntää erilaisia riskibarometrejä tai suoraa
asiakaskohtaamista, joiden avulla voidaan havaita mikä asiakkaan käytöksessä on
mahdollisesti epätavallista.
Monitorointia varten on omat yksiköt. Monitorointi nostaa erilaisten skenaarioiden tuottamia
hälytyksiä käsiteltäväksi, minkä jälkeen skenaario nostaa vielä tarkemman tapahtuman
käsiteltäväksi. Tätä tietoa tai tapahtumaa verrataan asiakkaan tuntemistietoihin, sekä
aikaisempaan käyttäytymiseen ja analysoidaan sen avulla, onko monitoroinnin hälyttämä
toiminta normaalia vai ei. Jos kyseessä on jotain normaalista poikkeavaa, lähdetään asiaa
selvittämään ottamalla asiakkaaseen yhteyttä. Selvitystyötä tekee yleensä toinen yksikkö,
mutta tämä on toimijakohtaista. Jos lisäselvitysten jälkeen voidaan vieläkin tulkita, että
asiakkaan tekemä liiketoimi on epätavallinen tai epäilyttävä, siitä tehdään epäilyttävää
liiketoimea koskeva ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle.
Monitorointi nostaa automaattisesti järjestelmästä tapauksia toimihenkilön käsiteltäväksi.
Monitorointiin tulee lukuisia hälytyksiä, jotka käydään manuaalisesti tulojärjestyksessä läpi.
Monitoroinnin taustalle luodaan erilaisia skenaarioita ja kun tietyt asiat toteutuvat asiakkaan
toiminnassa, yhdessä tai yksittäin, aiheuttavat ne hälytyksen. Yleisesti huomiota herättävät
esimerkiksi epätavallisen suuret summat tai epätavalliset käteissuoritukset. Skenaariot ovat
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pankkisalaisuuksia, eli ei ole mahdollista saada tietää mitkä tekijät aiheuttavat hälytyksen.
Jokaisella pankilla on omat skenaarionsa.
Finance Action Task Forcessa on aikoinaan päädytty erilaisten poliittisten tapahtumien
johdosta siihen, että on syytä tarkkailla merkittävässä julkisessa asemassa olevien henkilöiden
rahankäyttöä. Alkuperäinen tarkoitus on ollut enemmänkin diktatuurien tai totalitääristen
valtioiden rahankäyttö ja sen vastustaminen. Tarkkailu laajeni 2017 käsittämään myös
kotimaisia tahoja ja sen vaikutus rahanpesulain mukaisille ilmoitusvelvollisille oli työllistävä.
Alun perin PEP (eng. politically active people) -säännös EU-direktiivissä koski vain ulkomailla
poliittisesti vaikuttavia tai vaikutusvaltaisia tahoja. Muutoksesta johtuva suurin vaikutus liittyi
tietojen selvittämisen laajuuteen. PEP-tietoon kuuluu myös lähipiiri, jolloin tietojen
selvittäminen ja ylläpito on tehostetussa seurannassa, koska laki edellyttää, että kyseiset
asiakkaat ovat tehostetussa seurannassa. Suomessa lähtökohtaisesti julkisesti merkittävässä
tehtävässä olevien henkilöiden mahdollisuus väärinkäyttää esimerkiksi valtion varoja on aika
marginaalinen. Suomessa koko järjestelmä on rakennettu siten, että väärinkäyttö ei ole
helppoa. ”Asiakassuhteen aloittaminen poliittisesti vaikutusvaltaisen henkilön kanssa
edellyttää erityistä asiakkaan hyväksymismenettelyä ja tehostettua asiakkaan tuntemista”
(Andersén 2020, 78).
Riskiluokittelu tulee suoraan laista. Laissa sanotaan, että asiakkailta on riskiperusteiden
arvioiden perusteella kysyttävä enemmän tai vähemmän tietoja ja niitä on seurattava
useammin tai harvemmin. Riskiperusteiden arviointi, johon ilmoitusvelvollisten velvollisuus
nojautuu ja ennen kaikkea toimenpiteiden laatu ja laajuus, edellyttää pankilta arviointia
riskiluokittelulla siitä, kuinka suuri rahanpesun tai terrorismin rahoittamisen riski jonkun
asiakkaan toimintaan voi liittyä. Riskiarviointiin tulee laista kaksi ryhmää, jotka ovat aina
korkeassa riskiryhmässä; poliittisesti aktiiviset henkilöt ja asiakkaat, joilla on liittymäkohtaa
korkean rahanpesuriskin maihin. Näitä kutsutaan ”auto high”- asiakkaiksi, jotka lain nojassa
aina korkeassa riskiluokassa. Sen lisäksi kukin pankki tai ilmoitusvelvollinen taho peilaa omaan
toimintaansa sitä, minkälaista heidän asiakaskuntansa normaalikäyttäytyminen on. Tähän
vaikuttaa myös kyseisen toimijan riskinottohalukkuus ”risk appetite”, eli minkälaisia riskejä
toimija ylipäätään haluaa ottaa asiakkaasta. On olemassa myös muita syitä, joiden
perusteella henkilöitä voidaan luokitella korkean riskin asiakkaiksi. Yksi tyypillinen esimerkki
toimialasta, jolla on korkea rahanpesuriski, on maksujenvälitys. Korkea rahanpesuriski ei
tarkoita sitä, että kyseiset toimijat pesisivät rahaa, vaan että toimialaan liittyy suuri riski.
Erityisesti hawalatyyppiset maksujenvälittäjät, jossa raha liikkuu nopeasti alueelle, jossa
mahdollisesti käydään sotaa tai on muuten korkea terrorismin mahdollisuus. Sama tietysti
pankeilla ja se on syy, miksi pankit ovat rahanpesulaissa ilmoitusvelvollisten joukossa.
Pankkien toimintaan liittyy piirteitä, joita hyödynnetään rahanpesussa. Yleisin rahanpesussa
käytettävä tuote on pankkitili.
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Riskiluokassa samat kriteerit, kun monitoroinnissa eli eri tekijöitä laitetaan yhteen ja kun
niitä on hälyttävän monta yhdessä, niin voidaan katsoa, että asiakkaan toimintaan liittyy
korkea rahanpesuriski, tai että asiakasta voidaan hyödyntää rahanpesussa. Laki edellyttää,
että korkean riskiluokan toimijoita seurataan tehostetummin. Pankit päättävät itse,
minkälaista tehostettu seuranta on ja kuinka usein sitä suoritetaan. Tämä vaihtelee
pankeittain, varsinkin ulkomaisten pankkien toiminnassa on paljon eroja.
Yritysasiakkaille lähetetään kyselyitä tuntemiseksi. Rahanpesulaki vaatii pankkeja tuntemaan
asiakkaansa jatkuvasti asiakassuhteen aikana ja jokainen pankki tulkitsee tämän eri tavoin.
Yksi tulkinta tästä voi olla se, että asiakkaalle lähetetään tietyin väliajoin kyselyitä ja monet
pankit tekevätkin tätä. Suuressa osassa pankkeja kyselyiden vastaukset tallennetaan
järjestelmiin, minkä jälkeen ne analysoidaan. Asiakkaan tunteminen ei tarkoita sitä, että
tiedot pelkästään kerätään, vaan asiakas tunnetaan vasta sitten kun tuntemistiedot ovat
analysoitu.
Asiakkaan maksuliikenteeseen liittyvät kysymykset liittyvät peruskysymyksiin asiakkaan
tuntemisen kannalta. Jos asiakkaan kertoma ei vastaa todellisuutta, pankki käyttää
selvittämisvelvollisuuttaan ja ottaa selvää siitä, miksi kerrottu ja todellisuus eroavat. Lain
mukaan pankeilla on velvollisuus selvittää asiaa esimerkiksi kyselyllä tai soittamalla. Jos
selitys ei ole tarpeeksi tai siihen ei vastaa, saattaa olla, että pankki tekee rahanpesuepäilystä
ilmoituksen KRP:lle, mutta tämäkin on tapahtumakohtaista. Selityksestä pankki lähtee
arvioimaan, onko se uskottava. Asiakas voi väittää esimerkiksi perineensä rahan, jolloin
pankki voi vaatia heille toimitettavaksi otetta perukirjasta ja perinnänjakokirjasta. Se miten
helposti tai pienestä erilaisesta tapahtumasta asiakkaaseen otetaan yhteyttä ja pyydetään
selvitystä, vaihtelee pankeittain. KRP:n rahanpesun selvittelykeskuksessa käytetään myös
monitorointia, sekä manuaalista tarkastamista ja käydään läpi kaikki epäilyttävän liiketoimen
ilmoitukset.
Pankilla on velvollisuus avata perusmaksutili henkilölle, joka asuu laillisesti EU:n alueella.
Asiakkaalta kysytään tuntemistietoja asiakkaaksi tullessa. Rahanpesulain mukaan asiakas
pitää olla tunnettu ennen kuin asiakas saa palvelun käyttöönsä. Yrityksille voidaan avata tili,
vaikka asiakasta ei olisikaan vielä tunnistettu, mutta tilin käyttöoikeudet vaativat sen, että
pankki tuntee asiakkaan. Asiakkaan tuntemistietoja saatetaan päivittää silloin kun asiakas
tulee asioimaan muiden asioiden takia. Tämä on kuitenkin erittäin tapahtumakohtaista ja
kysymysten esittämisen ja tietojen päivittämisen aikaväli on toimijakohtaista.
Rahanpesulaissa todetaan, että asiakkaan tuntemiseksi kerättyjä tietoja ei saa käyttää
muuhun, kuin alkuperäiseen tarkoitukseen. Asiakkaalta kerätään muitakin tietoja asiakkaan
tuntemistietojen lisäksi, esimerkiksi lainaa hankkiessa. Pankeissa hyödynnetään kerättyjä
tietoja eri tarkoituksiin, kuten esimerkiksi palvelun parantamiseksi.
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Pankin asiakkaalle lähettämiin kyselyihin on pakko vastata, koska pankin on pakko selvittää
tiedot rahanpesulain vaatimusten mukaisesti. Finanssivalvonta on ohjeistanut
ilmoitusvelvollisia toimijoita sen verran, että asioita pitäisi miettiä riskiperusteiden kautta.
Pankit eivät voi kuitenkaan räätälöidä eri versioita kyselyihin vastaamisen pakosta eri
ihmisille suuren asiakasmäärän takia. Kyseessä voi olla esimerkiksi pitkäaikainen
eläkeläisasiakas, jonka kyselyyn vastaaminen myöhästyy. Tässä tilanteessa myöhästyminen
voidaan ymmärtää ilman, että tehdään päätöksiä asiakkaan tilin suhteen heti.
Finanssivalvonta seuraa myös poikkeuksia ja huomauttaa heti, jos niitä tehdään liikaa. Jos
vastauksia kyselyyn ei kuulu heti, asiakasta muistutellaan ja mietitään sitä, että voiko
kyseessä olla inhimillinen unohdus. Toimintatavat näissäkin tilanteissa ovat tapaus- ja
pankkikohtaisia.
Rahan talletukselle ei ole tiettyä ylä- tai alarajaa, jonka avulla se tulkittaisiin epäilyttäväksi
talletukseksi. Joissain tapauksissa 500 € saattaa olla epäilyttävä rahasumma ja joissain
tapauksissa usean tuhannen eurot eivät ole epäilyttäviä. Tämä riippuu paljon siitä, minkä
selityksen asiakas antaa kysyttäessä. Tilanne voi olla esimerkiksi se, että asiakas on juuri sen
ikäinen, että on valmistunut ja aikaisemmin kertonut opiskelevansa, jolloin talletuksessa ei
pitäisi olla mitään epäilyttävää. Joissain tapauksissa taas eteen saattaa tulla henkilö, jonka
tiedetään olleen velkaongelmissa jo pitkään ja hän haluaa tallettaa esimerkiksi tuhansia
euroja pieninä seteleinä. Tällainen henkilö herättää huomiota jo talletustilanteessa. Näissä
tilanteissa myös kassahenkilön voi olla vaikea toimia. Helpointahan olisi kieltäytyä
vastaanottamaan rahaa ja kertoa syyksi se, että selitys ei ole tarpeeksi luotettava. Näissä
tilanteissa rahan tallettaja siirtyy yleensä seuraavaan pankkiin kokeilemaan
mahdollisuuksiaan. KRP on antanut ohjeet, joiden mukaan liiketoimen keskeytys ei ole aina
paras ratkaisu, koska se voi myös mahdollisesti vaikeuttaa asian tutkintaa tulevaisuudessa.
Asiakkaan kannattaisi antaa tehdä talletus ja tehdä sen jälkeen ilmoitus epäilystä.
Pankeilla on ohjeistuksia asiakkaan tuntemisesta, mutta ne ovat vanhoja. Uusia ohjeita on
odotettu pitkään finanssivalvonnalta. Viimeisimmät tiedot ovat päivitetty vuonna 2008. Tällä
hetkellä toimijat joutuvat hakemaan tukea esimerkiksi FATF: ilta ja heidän suosituksistaan ja
mahdollisista säännöksistään. On paljon asioita, joissa pankit ovat puun ja kuoren välissä. Laki
ja finanssivalvonta edellyttävät, että pankit tekevät riskiperusteisen arvioinnin asiakkaasta,
mutta jos riski arvioidaan väärin finanssivalvonnan mielestä, siitä saattaa seurata
pahimmillaan sakot.
Asiakkaan tuntemistietojen päivitys jakaantuu pankin sisällä eri tavoin. Tämä vaihtelee
yleensä pankeittain, pankin koon mukaan. Mitä isompi pankki, sitä keskitetympi toiminto on.
Henkilöt, jotka kohtaavat asiakkaita kasvotusten, puhelimitse tai verkon välityksellä ovat
usein niitä, ketkä ylläpitävät asiakkaan tuntemista. Tietyt rahanpesulain säädösten ja
pakotteiden noudattamiseen liittyvät toiminnot on usein keskitetty pankin sisällä.
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Henkilöstölle järjestetään reilusti ja säännöllisesti koulutuksia asiakkaan tuntemiseen liittyen.
Toteutus tapahtuu kuitenkin useimmiten asiakasrajapinnassa, kuten keskitetyissä
toiminnoissa. Pankkia velvoitetaan kouluttamaan asiakasrajapinnassa työskentelevää
henkilöstöä, sekä ylläpitämään ohjeistuksia.
Rahanpesun estämisessä puhutaan yleensä kolmesta puolustuslinjasta: asiakasrajapinta,
complience ja sisäinen tarkistus. On esimiesvalvonta, jonka velvollisuus on valvoa, että kaikki
tiedot ovat kerätty. Pankeille annetaan tueksi raportointia esimerkiksi juuri
esimiesvalvontaan, jotta esimiehet voivat seurata onko tarvittavasta kysymykset kysytty vai
ei. Lisäksi pankeilla on complience toiminto ja viimeiseksi sisäinen valvonta. Kaikilla on oma
tehtävänsä seurata ja valvoa, että annettuja ohjeita, määräyksiä ja lakeja noudatetaan.
Toivotaan, että rahanpesudirektiivin sijaan annettaisiin rahanpesuasetus. Asetuksella
tarkoitetaan sellaista asetusta, joka olisi kaikissa EU jäsenmaissa sellaisenaan velvoittavaa
oikeutta. Toinen toive on Euroopan laajuinen valvonta, koska silloin kaikkien pankkien tulisi
seurata samaa ohjeistusta. Tällä hetkellä samaa lakia on onnistuttu tulkitsemaan 27 eri
tavalla eri maissa. Direktiivin pohjalta annetut kansalliset lait ovat kohtuullisen vaihtelevia
moneltakin osin, ei kuitenkaan kaikilta. On sellaisia variaatioita, mitkä saattavat aiheuttaa
sen, että joistain maista tulee rahanpesijöille houkuttavampia, kun toisista. Samoin jos
valvonta olisi kaikissa maissa sama, niin silloin me tietäisimme, että kaikkien rahalaitosten
olisi maasta riippumatta noudatettava tiettyjä vähimmäismääräyksiä samalla tavalla. Tämä
tehostaisi myös rikostorjuntaa merkittävästi, jos tiedettäisiin, että kaikkien on pelattava
samoilla säännöillä. Toivoisin siinä mielessä tehostamista, että saataisiin jämäkämpää otetta
ja että uudet lait yms. olisivat mahdollisimman yksiselitteisiä. Toivottaisiin myös valvovalta
viranomaiselta enemmän ohjeistusta näihin asioihin.
Nykyiset rahanpesun estämisen työkalut kehittyvät koko ajan, niin kuin myös rahanpesun
keinot. Rahanpesun estämisen keinoja päivitetään jatkuvasti, esimerkiksi lakimuutosten
johdosta tai sitten kun havaitaan sellaisia tilanteita, johon olemassa oleva ohjeistus tai
toimintamallit eivät toimi yksiselitteisesti tai, kun osaaminen ei riitä niiden oikein
tulkitsemiseen. Keinojen kehittäminen on jatkuvaa prosessia ja sitä tehdään koko ajan.
Rahanpesulakiin tehdään muutoksia, jotka ovat lainsäätäjien mielestä pieniä, mutta pankeille
se tarkoittaa isoja järjestelmämuutoksia, joihin tarvitaan rahaa ja aikaa. Myös erilaiset
vaatimukset vaativat toimintojen kehittämistä.
Käteisen käytön väheneminen voi vaikuttaa rahanpesun eston prosessiin. Pankille on hyvä,
että käteisen käyttö vähenee normaaleissa tilanteissa, koska silloin epäilyttävät liiketoimet
ovat vielä epäilyttävämpiä, ”vain rikolliset käyttävät käteistä” kärjistetysti. Toisaalta
rikollisten rahankäyttö vähenee yhtä lailla kyseisessä tilanteessa. Käteisen käyttö on
viranomaisnäkökulmasta aina ongelma koska siitä ei jää jälkiä. Niin kauan, kun raha liikkuu
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pankkijärjestelmässä, sitä pystytään seuraamaan. Sen jälkeen ongelmaksi tulee kuitenkin se,
kuinka hyvät seurantalaitteet ovat. Tavallaan helpottaa, mutta vaatii järjestelmiltä yhtä
enemmän. Toisaalta, jos mennään rahanpesun- ja rikostorjuntapuolelle, niin on ehdottomasti
aina parempi, että raha kulkee jonkun järjestelmän sisällä. Tällöin pystytään seuraamaan,
kenen kaikkien läpi raha on kulkenut ja mihin loppujen lopuksi päätynyt.
Pankeilla ei ole käytössä kybervaluuttoja. Ne pystytään jäljittämään pankkijärjestelmissä,
mutta se on huomattavasti vaikeampaa, kun normaaleiden valuuttojen jäljittäminen ja vaatii
erityisosaamista. Virtuaalivaluutoilla toimijat kuuluvat myös rahanpesulain mukaisiin
ilmoitusvelvollisiin vuodesta 2018–2019 lähtien. Heitä koskee siis samat säännökset kuin
pankkeja.
Asiakkaan tuntemiseen liittyviin kysymyksiin on liittynyt paljon vastustusta ja ihmetystä
asiakkaiden puolelta. Nykyään ihmiset eivät välttämättä ymmärrä jokaisen kysymyksen
tarkoitusta, mutta vastustus on vähentynyt dramaattisesti aikaisempaan verrattuna. Asenteet
ovat muuttuneet todella paljon viimeisen 4 vuoden aikana. Tietoisuus lisääntyy koko ajan,
koska joka ikinen pankki kysyy samoja kysymyksiä. Ihmiset ymmärtävät, että tarkoitus on
hyvä ja tarkoitus on torjua rikollista toimintaa. Enemmistö on sitä mieltä, että pitää saada
rahanpesijät kuriin ja jos keino on se, että vastataan tiettyihin kysymyksiin, jonka jälkeen
pankki jättää rauhaan, niin siihen totutaan. Aina välillä on niitä purnaajia esimerkiksi
sosiaalisessa mediassa, mutta yhä vähemmän koko ajan. Asiakaspalvelussa käytetään MPSkyselyitä, eli asiakkailla on mahdollisuus siis antaa välitöntä palautetta asioinnista. Asiakkaan
tuntemiseen liittyviä kyselyitä nimenomaan asiakkaille ei ole. Näissä saattaa olla yksittäisiä
tilanteita, mutta ei ole yleisenä käytäntönä.
6.6

Kyselytutkimuksen tulokset

Kyselytutkimus toteutettiin alkukeväästä 2021 ja se oli avoinna vastuksille aikavälillä
3.3.2021-23.3.2021. Vastauksia kyselyyn saatiin yhteensä 121. Verkkokyselyä levitettiin eri
sosiaalisen median palveluissa, kuten WhatsApp:ssa, LinkedIn:ssä ja Facebook:ssa, jotta
kysely tavoittaisi mahdollisimman monet.
Vastaajat on jaettu viiteen ikäryhmään: 18–29-vuotiaat, 30–39-vuotiaat, 40–49-vuotiaat, 50–
59-vuotiaat ja yli 60-vuotiaat. Suurin osa kyselyyn vastaajista oli 18–29- vuotiaita.
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Ikäjakauma
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Kuvio 5: Vastaajien ikäjakauma
Suurin osa vastaajista tiesi, mitä rahanpesulla tarkoitetaan. Kaksi henkilöä vastasi, että ei
tiedä mitä rahanpesulla tarkoitetaan. Toinen heistä kuului ikäluokkaan 18–29 ja toinen 40–49
vuotiaisiin.
Alla olevasta diagrammista voidaan nähdä, että noin 64 % vastaajista kertoo, että heiltä on
kysytty asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä henkilöasiakkaina. 16,5 % vastaajista
kertoi, että samoja kysymyksiä on esitetty heille sekä henkilö, että yritysasiakkaina ja jopa
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hieman yli 18 % kertoi, ettei heille ole esitetty näitä kysymyksiä ollenkaan. Alle 1 %, eli
yhdelle vastaajista kysymyksiä oli esitetty pelkästään yritysasioinnin puitteissa.

Onko sinulle esitetty asiakkaan tuntemiseen
liittyviä kysymyksiä?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kyllä, henkilöasiakkaana

Kyllä, yritysasiakkaana

Kyllä, henkilö - ja yritysasiakkaana

Ei

Kuvio 6: Asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset
80 % vastaajista kertoo kohdanneensa kysymyksiä pankissa ja vain 14 % on kohdannut samoja
kysymyksiä vakuutusyhtiössä asioidessa. Valmiiksi annettujen vastausvaihtoehtojen lisäksi
vastaajilla oli mahdollisuus kertoa avoimen vastauksen kautta muita tilanteita, joissa he ovat
kohdanneet asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä. Kysymykseen tuli yksittäisiä
vastauksia ja niissä toistuivat samat teemat. Osa vastaajista kertoo kohtaavansa kysymyksiä
työelämässä tai matkailuun liittyvissä asioissa, kuten lentokentällä.
Kyselyssä haluttiin myös selvittää se, onko asioinnin yhteydessä asiakkaalle selitetty, miksi
asiakkaan tuntemiseen liittyviä kysymyksiä esitetään. Yli 50 % vastaajista kertoo, että heille
on selvitetty asioinnin yhteydessä se, miksi kysymyksiä kysytään. ”Ei” ja ”En osaa sanoa”
vastausvaihtoehtojen vastaukset jakautuivat melko tasaisesti. 25 % vastaajista kertoi, että
heille ei ole selvitetty kysymysten alkuperää ja 20 % vastaajista ei osannut sanoa.
Tässä kysymyksessä vastausvaihtoehtona oli myös ”En osaa sanoa” sen takia, että jälkeenpäin
tiettyä asiointitilannetta muistellessa, ei välttämättä muista tarkkaan, miten asiointitilanne
on tarkalleen mennyt. Asiointitilanteessa ei välttämättä kiinnitä huomiota myöskään siihen,
miten kysymysten tarkoitusta selitetään, koska se ei ole asioinnin pääasia.
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Vastaajista 40 % oli melko samaa sitä mieltä, että asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset
ovat tarpeellisia. 23,5 % oli täysin samaa mieltä ja 21 % ei ollut samaa eikä eri mieltä.
Vastauksista voidaan siis tulkita, että suurin osa vastaajista kokee kysymykset tarpeellisina.
Kysymysten kokeminen tarpeellisiksi voi viitata siihen, että suurin osa vastaajista ymmärtää
esimerkiksi pankkien toimintaa, jonka kautta ymmärtävät miksi kysymyksiä kysytään.
Vastauksista voidaan päätellä, että 14,2 % vastaajista kokivat kysymykset tarpeettomiksi tai
melko tarpeettomiksi.
Väite siitä, että kyseenalaistaako varojen alkuperään liittyvät kysymykset asiakkaan
rehellisyyden jakoi vastaukset huomattavasti selkeämmin kuin aikaisemmat väittämät. Yli 60
% vastaajista oli sitä mieltä, ettei varojen alkuperään liittyvät kysymykset kyseenalaista
heidän rehellisyyttänsä. 24 % vastaajista (29 kpl) oli taas täysin samaa mieltä väitteen kanssa.
Kyselyssä haluttiin selvittää myös se, kokevatko vastaajat tuloihin ja menoihin liittyvät
kysymykset arkaluontoisina. Vain 7,6 % vastaajista ovat täysin samaa mieltä väitteestä, eli
kokevat arkaluontoisina.
45 % vastaajista oli melko tai täysin eri mieltä siitä, kokevatko he tuloihin ja menoihin
liittyvät kysymykset arkaluontoisina. Kuitenkin jopa 34 % vastaajista vastasi olevansa melko
tai täysin samaa mieltä samasta aiheesta. Yli 42 % vastaajista oli myös melko tai täysin eri
meiltä siitä, kokevatko he samaan aiheeseen liittyvät kysymykset tunkeilevina. 33 %
vastaajista taas kokevat tuloihin ja menoihin liittyvät kysymykset jollain tapaa tunkeilevina.
Kumpaankin kysymykseen oli tullut melko sama määrä keskivaiheen vastauksia, jotka voidaan
lukea olevan ei samaa eikä eri mieltä. Tästä ei siis voi päätellä kumpaan suuntaan vastaajan
mielipide kallistuu. Kokonaisuudessaan voidaan kuitenkin päätellä, että suurin osa vastaajista
ei pidä omiin tuloihin ja menoihin liittyviä kysymyksiä arkaluontoisina tai tunkeilevina.
Suomessa poliittiseen vaikutusvaltaan liittyvä kysymys jakaa mielipiteitä. Tämän takia
kyselyssä haluttiin selvittää se, miten tärkeänä vastaajat pitävät PEP-kysymystä. Vastaukset
tähän kysymykseen jakautuivat suhteellisen tasaisesti. 41 % vastaajista on sitä mieltä, että
PEP-kysymys koetaan melko tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Hieman yli 37 % vastaajista on
taas päinvastaista mieltä asiasta. Vastakkaisten vastausten määrän välillä ei ole, kun vain 4
prosenttiyksikön ero. 21 % ei ole samaa eikä eri mieltä, joten se vaikuttaa osaltaan myös
siihen miksi vastaukset ovat jakautuneet niin tasaisesti. Vastausvaihtoehto ”ei samaa eikä eri
mieltä” haluttiin pitää väittämien mukana siksi, että vastaustuloksista saataisiin
mahdollisimman realistiset.
Alle 54 % vastaajista kokee, että heidän vastauksistaan asiakkaan tuntemiseen liittyviin
kysymyksiin olevan hyötyä kysyjälle. Noin 22 % on taas täysin eri mieltä ja he kokevat
vastauksensa melko tai täysin hyödyttömiksi kysyjälle. Myös tässä väittämässä, noin yksi
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neljäsosa vastaajista ei ole samaa eikä eri mieltä, joka vaikuttaa taas vastausten
jakautumiseen.

Koen vastauksestani olevan hyötyä kysyjälle
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Likertin asteikko
Kuvio 7: Oletettu hyöty kysymyksiin vastaamisesta
Viimeisessä kysymyksessä haluttiin selvittää, herättivätkö asiakkaan tuntemiseen liittyvät
kysymykset vastaajissa muita tunteita, joten vastaajille esitettiin avoin kysymys.
Kysymykseen vastaaminen oli vapaaehtoista ja vastauksia saatiin 22 kappaletta. (Liite 1)

7

Pohdinta

Tässä luvussa kootaan yhteen koko tutkimus. Tarkoituksena on käsitellä tutkimuksen tuloksia
ja sitä, miten niihin on päädytty, sekä esittää ja käydä läpi mahdollisia kehitys- ja
jatkotutkimusehdotuksia.
7.1

Validiteetti ja reliabiliteetti

Reliaabeliudella arvioidaan tulosten pysyvyyttä, sekä toistettavuutta mittauksesta toiseen.
Tarkoituksena on se, että vastaajilta saataisiin täsmälleen samat mittaustulokset riippumatta
siitä, kuka tutkija on. Tutkimuksen luotettavuuteen vaikuttaa, sekä tutkija, että tutkittava.
(Vilkka 2007, 194.)
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Validiteetilla arvioidaan sitä, miten hyvin tutkimusmenetelmä on mitannut sitä, mitä on ollut
tarkoituskin mitata. Pätevä tutkimus tarkoittaa tutkimusta ilman systemaattisia virheitä ja
sitä, miten tutkittavat ovat ymmärtäneet kysymykset. Validiutta voidaan tarkastella jo
tutkimusta suunniteltaessa tarkkojen kysymysten määrittelyn ja kattavuuden, sekä aineiston
keräämisen suunnittelun avulla. Tavoitteena tutkimuksen helppoymmärteisyys, sekä varmistus
siitä, että kysymykset kattavat koko tutkimusongelman. Tiivistettynä, kyse on siitä, miten
hyvin tutkimuksen taustalla oleva teoria ja käsitteet ovat pystytty siirtämään
kyselylomakkeeseen. (Vilkka 2007, 193–194.)
Ennen kyselytutkimuksen julkaisua kysymykset käytiin useaan otteeseen läpi eri henkilöiden
toimesta, jotta kysymyksissä vältyttäisiin väärinkäsityksiltä. Haastattelukysymyksissä
käytettiin samaa taktiikkaa. Kysymyksistä tehtiin kirjoitusasultaan mahdollisimman helposti
ymmärrettävät, jotta kaikki vastaajat ymmärtäisivät kysymykset samalla tavalla. Tutkimuksen
aiheen kannalta kyselyn alussa selitettiin lyhyesti yksi kyselyn kannalta tärkeimmistä
käsitteistä, jotta vastaajalla olisi mahdollisuus tarkistaa sen avulla mitä kysymyksellä
tarkoitetaan. Kyselytutkimuksessa ei ollut ongelmia kysymysten ymmärtämisen kanssa, joten
tutkimuksen reliabiliteetti toteutuu. Validiteetti ja reliabiliteetti perustuvat tässä
tutkimuksessa siihen, että tutkimuskysymyksiin saadaan sellaiset vastaukset, jotka auttavat
pää-, sekä alaongelmien ratkaisussa.
7.2

Yhteenveto ja johtopäätökset

Ensimmäisenä alaongelmana tutkittiin sitä, mistä asiakkaan tuntemiseen liittyvät kysymykset
ovat saaneet alkunsa. Kysymykset ovat saaneet alkunsa erilaisista rikollisista tapahtumista,
jonka jälkeen on nähty tarpeelliseksi suunnitella tiettyjä kansainvälisiä säännöksiä, maiden
omia lakeja, sekä tarkempia ohjeistuksia maille, sekä sellaisille toimijoille, joita voidaan
käyttää hyväksi rikollisen toiminnan ehkäisyssä. Pankeilla on lakisääteinen velvollisuus tuntea
asiakkaansa, joten tietojen kerääminen on välttämätöntä.
Toisena alaongelmana haluttiin tutkia sitä, mihin asiakkailta kysyttyjä tietoja oikeasti
hyödynnetään vai hyödynnetäänkö ollenkaan. Tutkimuksesta saatiin selville, että asiakkailta
saatuja tietoja analysoidaan tarkasti ja niiden perusteella luodaan sekä ylläpidetään
asiakkaan tietoprofiilia, jota voidaan myöhemmin käyttää hyväksi esimerkiksi juuri
poikkeavan tilitapahtuman selvittämisessä. Asiakastietojen perusteella luodaan myös erilaisia
skenaarioita, jolloin niistä poikkeava käytös hälyttää monitoroinnissa. Monitorointia käytetään
epäilyttävien tilitapahtumien seuraamiseksi. On tärkeää, että asiakastietoja ylläpidetään,
sillä parhaimmassa tapauksessa kerätyillä tiedoilla voidaan ratkaista hälyttänyt tapahtuma
ilman, että asiakkaaseen tarvitsee ottaa yhteyttä. Asiakkaan tuntemistietoja ei lain mukaan
saa käyttää esimerkiksi markkinointitarkoituksiin, joten asiakkaan ei tarvitse pelätä sitä, että
hänelle tietojen antamisen myötä markkinoimaan palveluita tai tuotteita.
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Kolmantena alaongelmana haluttiin tutkia pääosin sitä, miten ihmiset suhtautuvat heiltä
kysyttyihin kysymyksiin, ja sitä, tietävätkö asiakkaat kysymysten tarkoituksen ja vastausten
merkityksen. Hypoteesi oli se, että suuri osa ei tiedä miksi heille esitetään tiettyjä
kysymyksiä ja että kysymyksiin vastataan aina pienellä varautuneisuudella. Tutkimustulokset
kuitenkin osoittavat, että suuri osa vastaajista ei pidä heille esitettyjä kysymyksiä kovinkaan
tunkeilevina ja suuri osa kertoi kokevansa kysymykset tarpeellisiksi. Avoimessa vastauksessa
moni kertoi kuitenkin vielä, minkälaisia muita tunteita heille esitetyt kysymykset herättävät
ja toistuva teema vastauksissa oli turhautuneisuus ja ihmetys. Vastaajat kertoivat toisaalta
ymmärtävänsä kysymysten tarkoituksen, mutta ihmettelivät kuitenkin, miksi esimerkiksi
samoista asioista kysytään moneen kertaan asiakassuhteen varrella. Kysymysten toistuvuus ja
tietojen säännöllinen päivittäminen liittyy kuitenkin asiakkaan tuntemisen lakisääteisyyteen,
sillä ilmoitusvelvollisilta velvoitetaan jatkuvaa asiakkaan tuntemista.
Haastattelun, sekä teoriapohjan avulla voidaan tehdä johtopäätös, että asiakkaan tunteminen
on suorassa yhteydessä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen. Estämisprosessi
koostuu monesta eri toiminnosta, mutta tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että
lähtökohtana rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen on asiakkaan tunteminen.
Se on yksi estämisprosessin merkittävimmistä, sekä tärkeimmistä osista.
7.3

Kehitysehdotukset

Asiakkaan tuntemiseen liittyviin kysymyksiin ei voi antaa kehitysehdotuksia tai ideoita, koska
ne ovat lakisääteisiä ja niitä säädellään monen eri tahon kautta. Siihen, miten pankki ilmaisee
kysymykset asiakkaille, miten kysymyksiä taustoitetaan ja miten helposti kysymyksistä on
tietoa asiakkaiden saatavilla, voidaan kuitenkin miettiä parannusehdotuksia ja kehitysideoita.
Lähtökohtana tulisi olla asiakasläheisyys. Joskus pankissa asioidessa asiakkaalle saattaa tulla
sellainen olo, että tuntemistietoihin liittyvät kysymykset esitetään asiakkaalle sen takia,
koska kysymykset ovat pakko esittää. Kysymyksiä voitaisiin yrittää esittää helposti
ymmärrettävämmin tai monipuolisemmin, jotta sellainen henkilö, joka ei tiedä omien
vastausten merkitystä, ymmärtää loppujen lopuksi kysymykset ja niihin vastaamisen
merkityksen. Asiakasnäkökulmasta olisi myös tärkeää ymmärtää se, mihin omat vastaukset
vaikuttavat. Ilmoitusvelvollisten nettisivuille tulisi päivittää asiakkaan tuntemiseen liittyvät
kysymykset hieman laajemmiksi ja helpommin ymmärrettävimmiksi. Kysymysten ja niiden
vastausten merkitykset, voisivat olla perusteltu paremmin nettisivuilla. Tällä hetkellä
esimerkiksi pankkien sivuilla on selitetty suhteellisen yksinkertaisesti se, mitä kysytään ja
miksi.
Asiakastapaamisiin tulisi varata tarpeeksi aikaa, jotta kysymyksiä pystyttäisiin taustoittamaan
tarvittaessa asiakkaalle tarkemmin. Asiakkaille voisi esimerkiksi ilmoittaa pankkitapaamisen
varauksen yhteydessä, mihin ja minkälaisiin kysymyksiin asiakas saattaa mahdollisesti joutua
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vastaamaan. Tämä helpottaisi asiakastapaamisen sujuvuutta, sillä asiakas voisi ottaa jo
valmiiksi selvää tarvitsemistaan tiedoista kysymyksiä varten.
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