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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om förhindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism samt om ändring av vissa la-
gar som har samband med den 

 
PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att det stiftas 
en lag om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism. 
Lagen ersätter den gällande lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt. 

Genom den föreslagna lagen genomförs 
Europaparlamentets och rådets direktiv om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella 
systemet används för penningtvätt och finan-
siering av terrorism. 

Den föreslagna lagen om förhindrande och 
utredning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism har ett vidsträcktare tillämp-
ningsområde än den gällande lagen. Nytt är 
att lagen ska gälla bland annat dem som till-
handahåller kapitalförvaltnings- och före-
tagstjänster och dem som affärs- eller yrkes-
mässigt tillhandahåller i huvudsak skatteråd-
givningstjänster. Nya rapporteringsskyldiga 
som lagen ska tillämpas på är de som affärs- 
eller yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor 
till den del som de får kontant betalning till 
ett belopp av minst 15 000 euro eller sam-
manhängande betalningar som tillsammans 
uppgår till minst 15 000 euro. 

I lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism 
tas det in sådana bestämmelser som direkti-
vet förutsätter om kundkontroll och fortlö-
pande övervakning av kundförhållandena. 
Omfattningen av de åtgärder som krävs för 
kundkontrollen utgår från riskbaserad be-
dömning. Riskbaserad bedömning förutsätter 
att den rapporteringsskyldiga har tillräckliga 
metoder för att bedöma riskerna för penning-
tvätt och finansiering av terrorism i anslut-
ning till sin verksamhet och sina kunder. När 
risken för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism är högre än vanligt ska den rappor-
teringsskyldiga tillämpa skärpa krav på 
kundkontroll. Sådan risk hänför sig bland 

annat till korrespondentbankförbindelser, till 
kunder som har identifierats på distans och 
till kunder som är personer i politiskt utsatt 
ställning i en annan stat. 

Vissa näringar åläggs i enlighet med direk-
tivets krav registreringsskyldighet innan 
verksamheten inleds. Registreringsskyldighe-
ten ska gälla dem som bedriver betalningsrö-
relse och valutaväxlingsverksamhet och dem 
som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och 
företagstjänster. Enligt förslaget ska länssty-
relsen i Södra Finlands län vara registrerings- 
och tillsynsmyndighet. 

För de rapporteringsskyldiga som omfattas 
av lagens tillämpningsområde utses i enlighet 
med direktivet en behörig myndighet eller 
någon annan för att utöva tillsyn över att la-
gen iakttas. 

I propositionen ingår dessutom ändringar 
som beror på nationella ändringsbehov. Skat-
te-, tull-, gränsbevaknings- och utsöknings-
myndigheterna samt konkursombudsmannen 
ska se till att de i sin egen verksamhet riktar 
uppmärksamhet på förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism, och de ska till centralen för utred-
ning av penningtvätt anmäla tvivelaktiga af-
färstransaktioner eller misstänkt finansiering 
av terrorism som kommer fram i samband 
med skötseln av de egna uppgifterna. 

Lagen om offentlighet och sekretess i fråga 
om beskattningsuppgifter ändras så att skat-
teförvaltningen har rätt att på eget initiativ 
lämna ut beskattningsuppgifter och identifie-
ringsuppgifter om den skatteskyldige till cen-
tralen för utredning av penningtvätt, om det i 
samband med skattekontrollen har upptäckts 
tvivelaktiga affärstransaktioner eller det kan 
misstänkas att medel som ingår i en affärs-
transaktion används till finansiering av terro-
rism eller till straffbart försök till detta. 
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I propositionen föreslås dessutom att tek-
niska ändringar som beror på den föreslagna 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och av finansiering av terrorism 
görs i kreditinstitutslagen och i lagarna om 
placeringsfonder, värdepappersföretag och 
värdeandelssystemet. 

De föreslagna bestämmelserna syftar till att 
effektivera förhindrandet och utredningen av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism. 
 

De föreslagna lagarna avses träda i kraft så 
snart som möjligt. 
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ALLMÄN MOTIVERING 

 
1  Inledning 

Förhindrande av penningtvätt är ett av de 
effektivaste sätten att bekämpa organiserad 
brottslighet. Att intäkter av olaglig verksam-
het används inom finansieringssystemet ut-
gör ett hot mot en sund och hållbar ekono-
misk utveckling. Kreditinstitutens och de fi-
nansiella institutens pålitlighet, integritet och 
trovärdighet kan äventyras om brottslingar 
eller deras samarbetspartner lyckas dölja ur-
sprunget till vinnig av brott via finansierings-
systemet eller styra medel med lagligt eller 
olagligt ursprung till finansiering av terro-
rism. 

Europaparlamentet och rådet antog den 26 
oktober 2005 direktiv 2005/60/EG om åtgär-
der för att förhindra att det finansiella syste-
met används för penningtvätt och finansie-
ring av terrorism, nedan tredje penning-
tvättsdirektivet. Dessutom har Europeiska 
gemenskapernas kommission den 1 augusti 
2006 antagit direktiv 2006/70/EG om till-
lämpningsföreskrifter för Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2005/60/EG med av-
seende på definitionen av person i politiskt 
utsatt ställning, samt tekniska kriterier för att 
kunna tillämpa lägre krav på kundkontroll 
och göra undantag på grund av finansiell 
verksamhet som drivs tillfälligt eller i mycket 
begränsad omfattning, nedan kommissionens 
tillämpningsdirektiv. 

De ändringar i lagstiftningen som följer av 
genomförandet av tredje penningtvättsdirek-
tivet ska sättas i kraft i medlemsstaterna se-
nast den 15 december 2007. Tredje penning-
tvättsdirektivet och kommissionens tillämp-
ningsdirektiv sätts i kraft i Finland genom att 
lagen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt (68/1998), nedan penningtvättsla-
gen, på det sätt som föreslås ersätts med en 
ny lag om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
 
 

2  Nuläge 

2.1 Lagstiftning och praxis 

Lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt 

Lagen om förhindrande och utredning av 
penningtvätt trädde i kraft den 1 mars 1998. 
Penningtvättslagen ändrades väsentligt ge-
nom den ändring av lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt som trädde i 
kraft den 1 juni 2003 (365/2003). Inrikesmi-
nisteriets förordning om förhindrande och ut-
redning av penningtvätt (890/2003), nedan 
penningtvättsförordningen, utfärdades den 23 
oktober 2003. Genom ändringarna genom-
fördes Europaparlamentets och rådets direk-
tiv 2001/97/EG om ändring av rådets direktiv 
91/308 om åtgärder för att förhindra att det 
finansiella systemet används för tvättning av 
pengar, nedan andra penningtvättsdirektivet. 
 
Penningtvättslagens mål och tillämpnings-
område 
 

Penningtvättslagens syfte är att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism, 
att bidra till att dessa avslöjas och utreds 
samt att effektivisera spårandet och återta-
gandet av vinningen av brott. Penning-
tvättslagens tillämpningsområde har utvid-
gats genom den ändring av penningtvättsla-
gen som trädde i kraft den 1 juni 2003 även 
till förhindrande av och utredning av finansi-
ering av terrorism i syfte att uppfylla förplik-
telserna i den internationella konventionen 
mot finansiering av terrorism och de särskil-
da rekommendationerna mot finansiering av 
terrorism från den internationella arbetsgrup-
pen för finansiella åtgärder mot penningtvätt 
(Financial Action Task Force on Money 
Laundering, nedan FATF). Enligt 1 § 2 mom. 
i penningtvättslagen tillämpas det som i pen-
ningtvättslagen bestäms om förhindrande och 
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utredning av penningtvätt också på förhind-
rande och utredning av sådan finansiering av 
terrorism som avses i 34 a kap. 5 § i straffla-
gen (39/1889). En anmälningspliktig har vid 
misstanke som finansiering av terrorism 
samma plikt att identifiera kunden, omsorgs-
plikt och anmälningsplikt som vid ett eventu-
ellt fall av penningtvätt. Skillnaden är emel-
lertid den att vid misstanke om penningtvätt 
misstänker man att de medel som används 
vid en affärstransaktion inte har lagligt ur-
sprung, medan finansiering av terrorism ock-
så kan ske med lagligt förvärvade medel. 

Med penningtvätt avses verksamhet enligt 
32 kap. 6—10 § i strafflagen. Till penning-
tvätt gör sig skyldig den som tar emot, an-
vänder, omvandlar, överlåter, överför eller 
förmedlar egendom som förvärvats genom 
brott eller vinning av brott eller egendom 
som kommit i stället för sådan egendom eller 
vinning och gör det för att dölja eller maske-
ra vinningens eller egendomens olagliga ur-
sprung eller för att hjälpa gärningsmannen att 
undandra sig de rättsliga följderna av brottet, 
eller i fråga om egendom som förvärvats ge-
nom brott eller vinning av brott eller egen-
dom som kommit i stället för sådan egendom 
eller vinning döljer eller maskerar egendo-
mens eller vinningens rätta karaktär, ur-
sprung eller belägenhet eller förfogandet 
över den eller de rättigheter som är knutna 
till den, eller bistår någon annan vid sådant 
döljande eller sådan maskering. 

34 a kap. i strafflagen innehåller bestäm-
melser om brott som begåtts i terroristiskt 
syfte, förberedelse till sådana, ledande av ter-
roristgrupp, främjande av en terroristgrupps 
verksamhet, finansiering av terrorism samt 
definitioner av terroristiskt syfte, terrorist-
grupp och internationell organisation. Med 
finansiering av terrorism avses verksamhet 
enligt 34 a kap. 5 § i strafflagen. För finansi-
ering av terrorism döms den som direkt eller 
indirekt tillhandahåller eller samlar in till-
gångar för att finansiera, eller med vetskap 
om att de ska användas till att finansiera brott 
som nämns i 34 a kap. 5 § 1—5 punkten i 
strafflagen.  

Med utredning av penningtvätt avses enligt 
2 § 2 punkten i penningtvättslagen mottagan-
de, registrering, utredning och undersökning 

av anmälningar om tvivelaktiga affärstrans-
aktioner. 
 
Anmälningspliktiga 
 

Penningtvätt och finansiering av terrorism 
bekämpas med både förebyggande åtgärder 
och åtgärder som vidtas i efterhand. Viktigast 
av de förebyggande åtgärderna är anmäl-
ningssystemet. I 3 § i penningtvättslagen in-
går en förteckning över sammanslutningar 
och näringsidkare som hör till lagens till-
lämpningsområde och som enligt definitio-
nen i 2 § 3 punkten i penningtvättslagen kal-
las anmälningspliktiga. Anmälningspliktiga 
är kreditinstitut och finansiella institut, vär-
depappersföretag, fondbolag och förvarings-
institut, försäkringsbolag, försäkringsförmed-
lare, pantlåneinrättningar, penningspelssam-
manslutningar samt näringsidkare och sam-
manslutningar som förmedlar anmälningar 
om deltagande och avgifter för deltagande i 
anslutning till penningspel, fastighetsmäklare 
och förmedlare av hyreslägenheter och hy-
reslokaler samt revisorer och bokförare som 
bedriver rörelse eller yrkesmässig verksam-
het, den som i form av rörelse eller yrkes-
mässig verksamhet säljer eller förmedlar 
ädelstens- eller ädelmetallprodukter, konstfö-
remål eller transportmedel, förrättar auktio-
ner, biträder i rättsliga angelägenheter samt 
värdepapperscentralen och kontoförande in-
stitut. 

Beträffande dem som biträder i rättsliga 
angelägenheter gäller anmälningsplikten del-
tagande för en klients räkning vid planering 
eller genomförande av köp och försäljning av 
fastigheter eller företag, förvaltning av klien-
tens pengar, värdepapper eller andra tillgång-
ar, öppnande eller förvaltning av bank- eller 
sparkonton eller värdeandelskonton, arrange-
ring av nödvändigt kapital för bildande, drift 
eller ledning av företag eller bildande, dri-
vande eller ledande av stiftelser, bolag eller 
liknande organisationer, eller genom att 
handla i en klients namn och för dennes räk-
ning vid affärstransaktioner eller transaktio-
ner med fast egendom. Anmälningsplikten 
gäller däremot inte skötsel av uppdrag som 
utförs i egenskap av rättegångsbiträde eller 
rättegångsombud. 

 



 RP 25/2008 rd  
  

 

7

Centralen för utredning av penningtvätt 
 

För uppdrag som gäller utredning av pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism finns 
vid centralkriminalpolisen en central för ut-
redning av penningtvätt. Centralen för utred-
ning av penningtvätt har inrättats genom 
penningtvättslagen 1998. Före detta hörde 
verksamheten för att utreda penningtvätt till 
den grupp för utredning av penningtvätt som 
verkade inom centralkriminalpolisens krimi-
nalunderrättelsetjänst. Centralen för utred-
ning av pennigtvätt ska förutom förhindra 
och utreda penningtvätt och finansiering av 
terrorism dessutom främja olika myndighe-
ters samarbete för bekämpning av penning-
tvätt och finansiering av terrorism samt sam-
arbete och utbyte av information med myn-
digheter i en främmande stat och internatio-
nella organisationer som utreder penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 

Centralen för utredning av penningtvätt 
deltar i utbildningen av de anmälningsplikti-
ga samt ser till samarbetet med de anmäl-
ningspliktiga utvecklas. Centralkriminalpoli-
sen ger årligen inrikesministeriet en utred-
ning om utredningscentralens verksamhet 
samt om den allmänna utvecklingen av arbe-
tet med att bekämpa penningtvätt och finan-
siering av terrorism i Finland. 

Centralen för utredning av penningtvätt har 
befogenheter att göra förundersökning enligt 
förundersökningslagen (449/1987), som det 
finns skäl att misstänka brott i saken. I enlig-
het med de befogenheter som föreskrivs i 
penningtvätts- och polislagen (493/1995) kan 
utredningscentralen när den undersöker en 
anmälan förutom att granska register göra 
förhör, observation, teknisk observation och 
övervakning, teleövervakning, bevisprovoka-
tion och täckoperation. Dessutom har en po-
lisman som tillhör befälet och som anställd 
vid centralen för utredning av penningtvätt 
med stöd av 11 § i penningtvättslagen rätt att 
meddela ett förordnande att under högst fem 
vardagar avstå från att utföra en tvivelaktig 
affärstransaktion, om en sådan åtgärd behövs 
för utredning av penningtvätt eller finansie-
ring av terrorism. 
 
 

Myndigheters och andra tillsynspliktigas till-
syns- och anmälningsplikt 
 

Myndigheter som utöver tillsyn över an-
mälningspliktiga, t.ex. Finansinspektionen 
och Försäkringsinspektionen, sparbanksin-
spektionen enligt sparbankslagen 
(1502/2001), centralinstitutet för sam-
manslutningen av andelsbanker enligt lagen 
om andelsbanker och andra kreditinstitut i 
andelslagsform (1504/2001) samt sparkasse-
inspektörer enligt lagen om andelslag ska ut-
öva tillsyn över att de skyldigheter som före-
skrivs i penningtvättslagen blir fullgjorda. 

I 5 § 1 mom. i penningtvättslagen före-
skrivs om tillsynsmyndigheters och tillsyns-
pliktigas anmälningsplikt. Om en myndighet 
som nämns ovan eller någon annan som har 
tillsatts för att utöva tillsyn, på basis av om-
ständigheter som kommer fram i samband 
med tillsynen eller annars i samband med 
skötseln av sina uppgifter, anser att det finns 
skäl att betvivla att medel eller annan egen-
dom som används vid en affärstransaktion 
har ett lagligt ursprung eller anser att det 
finns skäl att misstänka att de används för att 
finansiera terrorism eller för ett straffbart för-
sök till detta, ska utredningscentralen infor-
meras om saken. 
 
Identifieringsplikt 
 

En anmälningspliktig ska enligt 6 § i pen-
ningtvättslagen konstatera sina regelbundna 
kunders identitet. Samma krav gäller också 
andra än regelbundna kunder, när omfatt-
ningen av en enskild affärstransaktion eller 
av flera sinsemellan sammanhängande trans-
aktioner uppgår till sammanlagt minst 15 000 
euro. Den som är anmälningspliktig ska kon-
statera sina kunders identitet även i samband 
med kasinoverksamhet eller om det finns 
skäl att misstänka att de medel som ingår i en 
affärstransaktion eller annan egendom inte är 
av lagligt ursprung eller att de används för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism 
eller för ett straffbart försök till detta. I sam-
band med tippnings- och vadhållningsverk-
samhet och totospel ska kundens identitet 
konstateras om det penningbelopp som spela-
ren satsar per gång eller såsom till varandra 
kopplade satsningar är minst 3 000 euro. Om 
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det är sannolikt att kunden handlar för någon 
annans räkning, ska identifieringen med till 
buds stående medel uträckas också till denne. 

I penningtvättsförordningen finns närmare 
bestämmelser om identifiering på distans. 
Om någon person eller den som handlar för 
personen i fråga eller ett ombud för denna 
inte är närvarande när identiteten konstateras 
ska personen låta sig identifieras elektroniskt 
med utnyttjande av ett kvalificerat certifikat 
eller annan identifieringsteknik som är data-
tekniskt tillförlitlig och bevislig. Av särskilda 
skäl kan den anmälningspliktige identifiera 
personen på distans genom att för konstate-
rande av personens identitet inhämta en be-
hövlig utredning genom att använda källor ur 
vilka en utredning kan fås på ett tillförlitligt 
sätt. 

I 6 § 3 mom. i penningtvättslagen ingår 
vissa undantag från skyldigheten att identifi-
era kunder. Försäkringsbolag och försäk-
ringsrepresentationer behöver inte konstatera 
en kunds identitet, om uppdragsavtalet gäller 
en försäkring vars premie för försäkringspe-
rioden är högst 1 000 euro eller vars en-
gångspremie är högst 2500 euro, eller om 
uppdragsavtalet gäller en sådan lagstadgad 
arbetspensionsförsäkring eller företagarpen-
sionsförsäkring som saknar återköpsklausul 
och som inte kan användas som säkerhet för 
lån. Detsamma gäller om försäkringspremien 
betalas från försäkringstagarens konto i ett 
kreditinstitut eller finansiellt institut som har 
fått koncession i en stat som hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet eller från 
försäkringstagarens konto i en inom detta 
område belägen filial till ett kreditinstitut el-
ler finansiellt institut som har fått koncession 
i en stat som inte hör till Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 

Dessutom behöver kundens identitet inte 
konstateras när kunden är ett kreditinstitut, 
finansiellt institut, värdepappersföretag eller 
livförsäkringsbolag som har fått koncession i 
en stat som hör till Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet eller när kunden är en 
inom detta område belägen filial till ett kre-
ditinstitut, finansiellt institut, värdepappers-
företag eller livförsäkringsbolag som har fått 
koncession i en stat som inte hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. Kundens 
identitet behöver inte heller konstateras när 

kunden är ett kreditinstitut, finansiellt insti-
tut, värdepappersföretag eller livförsäkrings-
bolag som har fått koncession i en sådan an-
nan stat vars system för förhindrande och ut-
redning av penningtvätt uppfyller de interna-
tionella kraven eller när kunden är en i en dy-
lik stat belägen filial till ett kreditinstitut, fi-
nansiellt institut, värdepappersföretag eller 
livförsäkringsbolag som har fått koncession i 
en sådan stat vars system för förhindrande 
och utredning av penningtvätt inte uppfyller 
de internationella kraven. 

Identifieringen ska enligt 5 § i penning-
tvättsförordningen utföras innan affärsför-
bindelsen inleds eller senast innan kunden får 
bestämmanderätt över de medel eller annan 
egendom som ingår i en enskild affärstrans-
aktion eller innan den enskilda affärstransak-
tionen har slutförts. Om identifieringsplikten 
orsakas av att det sammanlagda värdet av en-
skilda affärstransaktioner är minst 15 000 
euro, ska identifieringen utföras när nämnda 
gräns uppnås. Enligt 8 § i penningtvättslagen 
ska de anmälningspliktiga förvara kundens 
identifieringsuppgifter på ett tillförlitligt sätt 
minst fem år efter att affärstransaktionen el-
ler kundförhållandet har upphört. I 6 § i pen-
ningtvättsförordningen bestäms vilka uppgif-
ter som ska förvaras som identifieringsupp-
gifter. 
 
Omsorgs- och anmälningsplikt 
 

I 9 § i penningtvättslagen bestäms om om-
sorgsplikt. Den anmälningspliktige ska med 
vederbörlig omsorg reda ut grunderna för och 
syftet med att dess tjänster anlitas, om den 
observerar att tjänsterna till sin struktur och 
omfattning eller i fråga om den anmälnings-
pliktiges storlek eller förrättningsställets läge 
avviker från det sedvanliga eller att de inte 
har något uppenbart ekonomiskt syfte eller 
att de inte är förenliga med kundens ekono-
miska situation eller affärstransaktioner. En-
ligt 7 § i penningtvättsförordningen ska den 
anmälningspliktige reda ut orsaker till en så-
dan avvikelse från det sedvanliga i en affärs-
transaktion och till ett handlade för någon 
annans räkning. Det finns inte någon undre 
gräns i euro för att omsorgsplikt ska uppstå. 
Plikten aktualiseras när en affärstransaktion 
avviker från det sedvanliga. 
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Om en anmälningspliktig efter att ha upp-
fyllt omsorgsplikten har anledning att betviv-
la att medel som används vid en affärstrans-
aktion har ett lagligt ursprung eller har an-
ledning att misstänka att de används för att 
finansiera terrorism eller för ett straffbart för-
sök till detta, ska den anmälningspliktige 
anmäla saken till centralen för utredning av 
penningtvätt. Anmälningströskeln är här läg-
re än tröskeln för förundersökning av brott. 

Utredningsskyldigheten initieras i allmän-
het av uppgifter som den anmälningspliktige 
får i samband med sina normala uppgifter 
och som tyder på att en affärstransaktion av-
viker från det sedvanliga. En anmälningsplik-
tig har således i princip inte någon aktiv un-
dersökningsskyldighet för att uppfylla den 
föreskrivna omsorgsplikten. I 8 § i penning-
tvättsförordningen ingår en förteckning över 
vilka uppgifter som ska ingå i anmälan om 
penningtvätt. I samband med anmälan ska 
den anmälningspliktige på begäran lämna 
alla de upplysningar och handlingar som kan 
vara av betydelse för utredningen av 
misstanken. Om saken gäller en pant av be-
tydande ekonomiskt värde, ska pantlånein-
rättningen göra anmälan om penningtvätt. I 
10 § 3 mom. i penningtvättslagen föreskrivs 
om förbud mot att röja att anmälan gjorts för 
den som misstanken gäller eller för någon 
annan. 

Centralen för utredning av penningtvätt re-
gistrerar anmälan om en tvivelaktig affärs-
transaktion i ett personregister enligt 6 § i la-
gen om behandling av personuppgifter i poli-
sens verksamhet (761/2003) som är avsett för 
polisenhetens bruk. Registeransvarig är cen-
tralkriminalpolisen. Endast de anställda vid 
centralen för utredning av penningtvätt har 
rätt att använda registret. Utredningscentra-
len har rätt att registrera, använda och lämna 
ut de upplysningar som anmälts till den en-
dast för att förhindra och reda ut penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 

Efter att centralen för utredning av pen-
ningtvätt har tagit emot en anmälan om pen-
ningtvätt gör den en polisundersökning för 
att reda ut om det är skäl att misstänka att de 
medel som är föremål för den anmälda af-
färstransaktionen är av brottsligt ursprung el-
ler används för att finansiera terrorism. När 
centralen för utredning av penningtvätt un-

dersöker penningtvätt eller finansiering av 
terrorism har den enligt penningtvättslagen 
bl.a. rätt att begära uppgifter utan hinder av 
sekretessbestämmelserna. Om det finns 
grundand anledning att misstänka medlens 
ursprung eller ändamål, överförs saken till 
förundersökning. Förundersökningen görs av 
centralen för utredning av penningtvätt eller 
en annan förundersökningsmyndighet. 
 
Avbrytande av affärstransaktion och vägran 
att utföra sådan 
 

Om en anmälningspliktig har anledning att 
betvivla att medel eller annan egendom som 
används vid en affärstransaktion har ett lag-
ligt ursprung eller har anledning att misstän-
ka att de används för finansiering av terro-
rism eller för ett straffbart försök till detta, 
ska den anmälningspliktige avbryta affärs-
transaktionen för tilläggsutredningar eller 
vägra utföra den. Om affärstransaktionen inte 
kan inställas eller om det sannolikt blir svåra-
re att utröna vem som drar nytta av affärs-
transaktionen om den förvägras eller avbryts, 
kan den likväl utföras, varefter en anmälan 
om penningtvätt ska göras. 

Centralen för utredning av penningtvätt har 
enligt 11 § 3 mom. i penningtvättslagen rätt 
att meddela den anmälningspliktige ett skrift-
ligt förordnande att under högst fem vardagar 
avstå från att utföra affärstransaktionen, om 
en sådan åtgärd behövs för utredning av pen-
ningtvätt. Den anmälningspliktige får inte 
fortsätta att utföra affärstransaktionen sedan 
centralen för utredning av penningtvätt har 
meddelat nämnda förordnande. Tidsfristen på 
fem vardagar är reserverad för utredning av 
penningtvätt. Om fem vardagar har gått och 
inga andra tvångsmedel har använts, har den 
anmälningspliktige rätt och skyldighet att 
fortsätta att utföra affärstransaktionen i en-
lighet med avtalet mellan den anmälnings-
pliktige och kunden. 
 
Effektiviserad identifieringsplikt 
 

I 11 a § i penningtvättslagen bestäms om 
effektiviserad identifieringsplikt, omsorgs-
plikt och anmälningsplikt. Den ska iakttas i 
fråga om kunder som har anknytning till en 
stat vars system för förhindrande och utred-
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ning av penningtvätt inte uppfyller de inter-
nationella kraven. Genom beslut av statsrådet 
kan bestämmas vilka stater som inte uppfyl-
ler de internationella kraven. Sådana anknyt-
ningar är enligt 9 § i penningtvättsförord-
ningen bl.a. att kunden är medborgare i sta-
ten i fråga eller kunden är en juridisk person 
som har hemort i staten i fråga eller som är 
registrerad där. Den effektiviserade identifie-
ringsplikten innebär i praktiken att om de 
krävda identifieringsuppgifterna inte fås eller 
det finns brister i dem ska den anmälnings-
pliktige vägra att utföra affärstransaktionen. 

För att uppfylla den effektiviserade identi-
fieringsplikten ska den anmälningspliktige 
enligt 11 § i penningtvättsförordningen kräva 
en utredning av en affärstransaktion och syf-
tet med den. När en kundrelation eller affärs-
förbindelse inleds ska dessutom affärstrans-
aktionens syfte och omfattning samt enskilda 
affärstransaktioners omfattning utredas. Den 
anmälningspliktige ska vid behov kräva att få 
ett rekommendationsbrev om kunden av ett 
tillförlitligt kreditinstitut, finansiellt institut, 
värdepappersföretag, fondbolag, försäkrings-
bolag eller en tillförlitlig försäkringsmäklare. 
Om kunden inte ger den utredning som be-
gärs för uppfyllande av omsorgsplikten eller 
om utredningen enligt den anmälningsplikti-
ges bedömning är otillförlitlig, ska den an-
mälningspliktige göra anmälan enligt 10 § i 
penningtvättslagen till centralen för utred-
ning av penningtvätt. Man ska förfara på 
samma sätt om grunden för affärstransaktio-
nen och medlens ursprung inte framgår till-
räckligt på grundval av de utredningar som 
den anmälningspliktige skaffat. Om det inte 
går att identifiera en juridisk person eller till-
förlitligt utreda förmånstagarna, ska den an-
mälningspliktige göra anmälan till centralen 
för utredning av penningtvätt. Man ska förfa-
ra på samma sätt om en person för vars räk-
ning kunden agerar inte kan identifieras på 
effektiviserat sätt. 
 
Betalningsrörelseverksamhet 
 

I 13 a § i penningtvättslagen föreskrivs om 
skyldighet att anmäla betalningsrörelseverk-
samhet. Med betalningsrörelseverksamhet 
avses annan betalningsrörelse än generell be-
talningsförmedling enligt kreditinstitutslagen 

(121/2007). Skyldigheten att göra anmälan 
om betalningsrörelseverksamhet gäller före-
tag som bedriver överföring av pengar eller 
värde. Anmälan görs till länsstyrelsen i Södra 
Finlands län som för en förteckning över 
dem som bedriver betalningsrörelse. För när-
varande upptar förteckningen 45 instanser 
som bedriver betalningsrörelseverksamhet. I 
12 § i penningtvättsförordningen ingår en 
förteckning över de uppgifter som ska ingå i 
anmälan om betalningsrörelseverksamhet. 
 
Straffbestämmelser och skadeståndsskyldig-
het 
 

Brott mot skyldigheten att identifiera kun-
der och skyldigheten att förvara identifie-
ringsuppgifter bestraffas som brott mot iden-
tifieringsplikten med böter eller fängelse i 
högst sex månader. Underlåtenhet att göra 
anmälan och röjande av anmälan bestraffas 
som anmälningsförseelse som gäller pen-
ningtvätt . 

En anmälningspliktig är skyldig att ersätta 
ekonomisk skada som en kund har förorsa-
kats när en affärstransaktion har utretts, an-
mälan har gjorts om en tvivelaktig affärs-
transaktion, en affärstransaktion har avbrutits 
eller någon har vägrat utföra transaktionen, 
endast om den anmälningspliktige inte har 
iakttagit sådan varsamhet som skäligen kan 
krävas av honom med beaktande av förhål-
landena. Skadeståndsansvaret inom anmäl-
ningspliktiga i sammanslutningsform och 
mellan arbetstagaren och arbetsgivaren inrik-
tas i enlighet med de allmänna bestämmel-
serna i skadeståndslagen (412/1974). 
 
Praxis 
 

Penningtvätt utgör en väsentlig del av den 
organiserade brottsligheten och är förenad 
med internationella drag som beror bl.a. på 
den organiserade brottslighetens internatio-
nalisering och EU:s princip som fri rörlighet 
för kapital. De kriminella pengar som tvättas 
i Finland härrör till stor del från narkotika- 
och ekobrott. Också vinning av brott som be-
gåtts utomlands tvättas i Finland, varvid till-
gångarna går via Finland både som kontanter 
och i elektronisk form. Centralen för utred-
ning av penningtvätt har uppskattat att för 
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Finlands del uppgår beloppet av den egen-
dom som kommer i fråga som föremål för 
penningtvätt åtminstone till hundra miljoner 
euro om året, kanske så mycket som en halv 
miljard euro. 

Trots penningtvättens uppskattade omfatt-
ning har straffbestämmelserna tillämpats re-
lativt sällan. Centralen för utredning av pen-
ningtvätt har 2006 publicerat undersökningen 
”Rahanpesurikokset oikeuskäytännössä III” 
(’Penningtvättsbrott inom rättspraxis III’). I 
undersökningen har tagits med 54 domar, där 
det har funnits inalles 165 åtalade. Av dessa 
åtal har 35 förkastats och i ett fall har man 
avstått från åtal så sammanlagt 130 personer 
har dömts för penningtvätt. Ett fall har ofta 
omfattat flera dömda personer. Av de dömda 
personerna har 49 tilldelats straff för grov 
penningtvätt. Inte en enda person har dömts 
för yrkesmässig penningtvätt. 

I de fall som framkommit i Finland kan 
man i praktiken märka att penningtvättsme-
toderna varierar i fråga om olika förbrott. Vid 
narkotikabrott har gärningsmannan åtminsto-
ne i det första skedet en avsevärd mängd 
kontanta medel och det är vanligt att de förs 
in i banksystemet, växlas till en annan valuta 
eller omvandlas till annan egendom. Vilka 
värdetillgångar som helst, t.ex. bilar och fas-
tigheter, lämpar sig för detta ändamål. Vid 
ekobrott är det i allmänhet lättare att föra ut 
medlem utomlands, eftersom de redan finns 
på ett bankkonto. Medlen förs ut utomlands 
antingen elektroniskt eller i form av kontan-
ter. När dokumentkedjan styrs via vissa stater 
bryts den och därefter är det svårt eller till 
och med omöjligt att få reda på medlens ur-
sprung. Medlen kan också cirkulera i olika 
bolag och sedan via olika skenrättshandlingar 
återföras till något annat bolag i Finland. 

År 2006 noterade centralen för utredning 
av penningtvätt 9 975 anmälningar i penning-
tvättsregistret, varav 9 742 anmälningar gäll-
de misstänkt penningtvätt och 233 finansie-
ring av terrorism. Antalet anmälningar ökade 
med 6 247 stycken jämfört med 2005. Cen-
tralen för utredning av penningtvätt har i feb-
ruari 2006 tagit i bruk en elektronisk anmäl-
ningsblankett, vilket bidrog till att avsevärt 
öka antalet anmälningar till utredningscentra-
len. De anmälningspliktiga har hittills gjort 
endast en anmälan där man uttryckligen 

nämnde att misstanken gällde finansiering av 
terrorism. Centralen för utredning av pen-
ningtvätt har dock noterat sådana rapporter 
om personer, sammanslutningar eller grupper 
som eventuellt kan misstänkas ha kopplingar 
till finansiering av terrorism som nämns i 
FN:s sanktionsbeslut och i bilagorna till Eu-
ropeiska unionens sanktionsförordningar och 
som kommit från både inhemska och ut-
ländska myndigheter, 496 stycken 2002, 512 
stycken 2003, 593 stycken 2004, 166 stycken 
2005 och 233 stycken 2006. Tills vidare har 
utredningscentralen inte hittat några 
kopplingar mellan dessa instanser och Fin-
land. 

Under åren 1994—2006 har utredningscen-
tralen överfört sammanlagt 2 498 anmälning-
ar om tvivelaktiga affärstransaktioner till 
förundersökningsmyndigheterna. Under 2006 
har 779 anmälningar överförts till undersök-
ning, dvs. 8 % av alla mottagna anmälningar. 
Av de anmälningar som centralen för utred-
ning av penningbrott överfört till undersök-
ning hänförde sig 56,4 % till ekobrottslighet, 
13,4 % till penningtvätt och 6,7 % till narko-
tikabrottslighet. Av de anmälningar om tvi-
velaktiga affärstransaktioner som utrednings-
centralen tagit emot kan man dock klart se att 
mera uppmärksamhet än tidigare har fästs vid 
föremålet och målet för de medel som an-
vänts vid affärstransaktionen. 

Under åren 1998—2006 har centralen för 
utredning av penningtvätt meddelat samman-
lagt 102 förordnanden om avbrott av affärs-
transaktioner, vilkas värde har uppgått till 38 
891 169 euro. Härav har myndigheterna 
permanent lagt beslag på egendom till ett 
värde av 9 763 586 euro. När utredningscen-
tralen gör förundersökning kan den också 
vidta säkringsåtgärder som grundar sig på 
tvångsmedelslagen (450/1987). Genom säk-
ringsåtgärder och beslut om avbrott av affärs-
transaktioner har centralen för utredning av 
penningtvätt under åren 1998—2006 sett till 
att myndigheterna kunnat lägga beslag på 
egendom till ett värde av sammanlagt 18 431 
339 euro. Den vinning av brott som myndig-
heterna kunde lägga beslag på 2006 tack vare 
enhetens verksamhet uppgick till sammanlagt 
1 316 110 euro, varav 517 027 euro kom ge-
nom beslut om avbrott och 799 083 euro ge-
nom andra säkringsåtgärder. 
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Centralen för penningtvätt publicerar två 
gånger om året utredningar om penning-
tvättssituationen i Finland. Dessutom samlar 
centralen för utredning av penningtvätt in 
uppgifter om domar för penningtvätt och för-
verkandepåföljder i anslutning till dem. Des-
sa har samlats i publikationen ”Rahanpesuri-
kokset oikeuskäytännössä” (’Penningtvätts-
brott inom rättspraxis’). Som ett led i anvis-
ningarna och utbildningen för de anmäl-
ningspliktiga har utredningscentralen utarbe-
tat bästa praxis för bekämpning av penning-
tvätt i synnerhet för de anmälningspliktiga 
enligt penningtvättslagen, vilkas syfte är att 
främja lösandet av praktiska problem som or-
sakas av skyldigheterna enligt penning-
tvättslagen och -förordningen och att skapa 
en enhetlig handlingsmodell. Under 2006 
deltog ungefär 1 500 personer i utbildningen. 
Av dessa var ungefär 1 200 företrädare för de 
anmälningspliktiga och 300 anställda hos po-
lisen eller andra myndigheter. 
 
Lagen om offentlighet och sekretess i fråga 
om beskattningsuppgifter 

I 18 § i lagen om offentlighet och sekretess 
i fråga om beskattningsuppgifter (1346/1999) 
föreskrivs om skatteförvaltningens rätt att på 
eget initiativ lämna ut uppgifter. Skatteför-
valtningen kan utan hinder av sekretesskyl-
digheten på eget initiativ lämna ut beskatt-
ningsuppgifter jämte identifieringsuppgifter 
om den skattskyldige bl.a. till polisen om 
omständigheter i anslutning till näringsför-
bud som upptäckts vid skattekontrollen och 
som kan vara av betydelse för tillsynen över 
efterlevnaden av näringsförbudet. 
 
Kreditinstitutslagen och lagarna om placer-
ingsfonder, värdepappersföretag och värde-
andelssystemet 

I 145 § i kreditinstitutslagen ingår en be-
stämmelse om identifiering av kunder. Mot-
svarande bestämmelser ingår i 144 § i lagen 
om placeringsfonder (48/1999), i 69 § i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007) och i 29 
b § i lagen om värdeandelssystemet 
(826/1991). 
 

2.2 Den internationella utvecklingen 
samt lagstiftningen i utlandet och i 
EU 

Tredje penningtvättsdirektivet 

Syfte 
 

Syftet med tredje penningtvättsdirektivet är 
att förebygga att det finansiella systemet an-
vänds för penningtvätt samt finansiering av 
terrorism. Efter att andra penningtvättsdirek-
tivet antogs 2001 har hotet om penningtvätt 
och finansieringen av terrorism ökat. Efter-
som den allt hårdare kontrollen inom den fi-
nansiella sektorn har föranlett personer som 
sysslar med penningtvätt och finansierar ter-
rorism att söka alternativa metoder för att 
dölja ursprunget av vinning av brott och ef-
tersom sådana kanaler skulle kunna användas 
för att finansiera terrorism, har skyldigheter-
na när det gäller att förebygga penningtvätt 
och finansiering av terrorism i penningtvätts-
direktivet utvidgats även till tillhandahållare 
av tjänster till företag. Större kontantbetal-
ningar har vid upprepade tillfällen visat sig 
vara mycket sårbara för penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. Trots att det i rådets 
direktiv 91/308/EEG om åtgärder för att för-
hindra att det finansiella systemet används 
för tvättning av pengar, nedan det första pen-
ningtvättsdirektivet föreskrevs om skyldighet 
att identifiera kunder, innehöll direktivet re-
lativt få bestämmelser om detaljer i identifie-
ringsförfarandena. Eftersom detta skede i 
verksamheten mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism är av avgörande betydelse, 
har i tredje penningtvättsdirektivet fastställt 
mera detaljerade bestämmelser än tidigare 
om kundidentifiering och kundkontroll. 

FATF har reviderat sina 40 rekommenda-
tioner mot penningtvätt i juni 2003. Dessut-
om har FATF antagit 9 särskilda rekommen-
dationer mot finansiering av terrorism. Ge-
nom direktivet har man också velat säkerstäl-
la att FATF:s reviderade rekommendationer 
tillämpas på ett enhetligt sätt inom EU. 

Penningtvättsdirektivet kompletteras av 
kommissionens tillämpningsdirektiv. Genom 
tillämpningsdirektivet utfärdas preciserade 
bestämmelser om definitionen av person i 
politiskt utsatt ställning samt lägre krav på 
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kundkontroll samt undantag på grund av fi-
nansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller 
i mycket begränsad omfattning. 
 
Tillämpningsområde 
 

Penningtvättsdirektivets tillämpningsområ-
de omfattar förutom förhindrande av pen-
ningtvätt även förhindrande av finansiering 
av terrorism. Som penningtvätt anses i direk-
tivet sådana handlingar där egendom om-
vandlas eller överförs i vetskap om att egen-
domen härrör från brottsliga handlingar eller 
från medverkan till brottsliga handlingar och 
i syfte att hemlighålla eller dölja egendomens 
olagliga ursprung, eller för att hjälpa någon 
om är delaktig i sådan verksamhet att undan-
dra sig de rättsliga följderna av sitt handlan-
de. Penningtvätt är också hemlighållande el-
ler döljande av en viss egendoms rätta be-
skaffenhet eller ursprung, av dess belägenhet, 
av förfogandet över den, av dess förflyttning, 
av de rättigheter som är knutna till den, eller 
av äganderätten till den, i vetskap om att 
egendomen härrör från brottsliga handlingar 
eller från medverkan till brottsliga handling-
ar, eller förvärv, innehav eller brukande av 
egendom i vetskap om, vid tiden för motta-
gandet, att egendomen härrörde från brottsli-
ga handlingar eller från medverkan till brotts-
liga handlingar. I 32 kap. 6—10 § i straffla-
gen föreskrivs om penningtvättsbrott. Pen-
ningtvättsdirektivet medför inga ändringar i 
strafflagen. 

Med finansiering av terrorism avses till-
handahållande eller insamling av medel, oav-
sett tillvägagångssätt, direkt eller indirekt, i 
uppsåt att dessa ska användas eller med vet-
skap om att dessa helt eller delvis kommer att 
användas för att genomföra något av de brott 
som anges i artiklarna 1—4 i rådets rambe-
slut 2002/475/RIF av den 13 juni 2002 om 
bekämpande av terrorism. Definitionen mot-
svarar finansiering av terrorism enligt 34 a 
kap. 5 § i strafflagen. 

Penningtvättsdirektivet tillämpas på kredit-
institut och finansiella institut samt revisorer, 
skatterådgivare, fastighetsmäklare och kasi-
non. Direktivet tillämpas också på notarier 
och andra oberoende jurister, antingen när de 
handlar i en klients namn eller genom att 
hjälpa till vid planering eller genomförande 

av transaktioner för klientens räkning vid: 
köp och försäljning av fastigheter eller före-
tag, förvaltning av klientens pengar, värde-
papper eller andra tillgångar, öppnande eller 
förvaltning av bank-, spar- eller värdepap-
perskonton, organisering av nödvändigt kapi-
tal för bildande, drift eller ledning av företag 
eller bildande, drivande eller ledande av stif-
telser, bolag eller liknande sammanslutning-
ar. 

Nya rapporteringsskyldiga som omfattas av 
penningtvättsdirektivets räckvidd är tillhan-
dahållare av tjänster till företag samt alla som 
säljer och förmedlar varor till den del som 
betalningen fås kontant till ett belopp av 
minst 15 000 euro eller som sammanhängan-
de betalningar som tillsammans uppgår till 
minst 15 000 euro. Till dessa delar måste den 
gällande penningtvättslagens tillämpnings-
område utvidgas. Medlemsstaterna kan be-
sluta att penningtvättsdirektivet inte tillämpas 
på sådana kreditinstitut och finansiella insti-
tut som bedriver finansiell verksamhet tillfäl-
ligt eller i mycket begränsad omfattning, om 
risken för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism är liten. Tekniska kriterier för till-
fällig eller mycket begränsad verksamhet har 
getts i kommissionens tillämpningsdirektiv. 
 
Definitioner 
 

Artikel 3 i penningtvättsdirektivet innehål-
ler direktivets centrala definitioner. I artikeln 
definieras bl.a. kreditinstitut, finansiellt insti-
tut och person i politiskt utsatt ställning. 

Penningtvättsdirektivet innehåller också en 
definition av verklig förmånstagare, varmed 
avses den fysiska person som ytterst äger el-
ler kontrollerar kunden och/eller den fysiska 
person för vars räkning en transaktion eller 
en verksamhet utförs. Dessutom innehåller 
direktivet en förteckning över vem den verk-
lige förmånstagaren åtminstone ska innefatta. 
 
Kundkontroll 
 

Förfarandena för kundkontroll är en av de 
viktigaste delfaktorerna när det gäller att ef-
fektivt förhindra penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Enligt artikel 6 i penning-
tvättsdirektivet ska medlemsstaterna förbjuda 
sina kreditinstitut och finansiella institut att 
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föra anonyma konton eller utfärda anonyma 
motböcker. I Finland finns inte anonyma 
konton. Enligt 135 § i kreditinstitutslagen ska 
vid insättning av medel i en bank banken och 
den som öppnar kontot ingå ett avtal om in-
sättningen. I avtalet ska antecknas tillräckliga 
uppgifter om den som öppnar kontot, om 
kontoinnehavaren och om vilka som har rätt 
att använda kontot. Sådana anonyma mot-
böcker (bearer shares) som avses i penning-
tvättsdirektivet används inte i Finland. Till 
dessa delar medför penningtvättsdirektivet 
inga ändringar i den nationella lagen. 

Penningtvättsdirektivets bestämmelser om 
kundkontroll (på engelska customer due dili-
gence) har utvidgats och preciserats. Kund-
kontroll innefattar att identifiera kunden och 
styrka kundens identitet på grundval av hand-
lingar, uppgifter eller upplysningar från till-
förlitliga och oberoende källor. Ett nytt krav i 
fråga om kundkontrollen är dessutom att 
identifiera den verklige förmånstagaren och 
vidta riskbaserade åtgärder för att kontrollera 
dennes identitet. Dessutom ska den rapporte-
ringsskyldige skaffa information om affärs-
förbindelsens syfte och avsedda form samt 
utöva fortlöpande övervakning av den aktuel-
la affärsförbindelsen. Bestämmelserna om 
kundidentifiering i den gällande lagen är 
snävare än vad penningtvättsdirektivet förut-
sätter.  

De rapporteringsskyldiga ska enligt artikel 
7 tillämpa åtgärder rörande kundkontroll vid 
etableringen av en affärsförbindelse, vid till-
fälliga transaktioner som uppgår till 15 000 
euro eller mer, oavsett om transaktionen 
genomförs på en gång eller i flera led som 
verkar ha samband. Dessutom ska kunden 
alltid identifieras och dennes identitet styrkas 
om det finns misstankar om penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism samt om det rå-
der osäkerhet om tidigare erhållna kundupp-
gifters tillförlitlighet eller tillräcklighet. Ka-
sinokunder skal identifieras och deras identi-
tet kontrolleras om de köper eller växlar in 
spelmarker till ett värde av 2 000 euro eller 
mer. De åtgärder för att identifiera kunder 
anses dock vara vidtagna av kasinon under-
kastade statlig tillsyn om dessa registrerar 
och identifierar sina kunder redan i samband 
med att kunderna träder in i lokalen, oavsett 

hur stora belopp som växlas in mot spelmar-
ker. 

Penningtvättsdirektivet innehåller ett risk-
baserat angreppssätt när det gäller att bekäm-
pa penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Omfattningen av de åtgärder som krävs för 
kundkontroll utgår från riskbaserad bedöm-
ning. Riskbaserad bedömning förutsätter att 
de rapporteringsskyldiga har tillräckliga me-
toder för att bedöma de risker för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism som hän-
för sig deras verksamhet och kunder. När ris-
ken för penningtvätt eller terrorism är högre 
än vanligt ska de rapporteringsskyldiga till-
lämpa skärpta krav på kundkontroll. Sådan 
risk hänför sig bl.a. till korrespondentbank-
förbindelser, kunder som identifierats på di-
stans eller om kunden är en person i politiskt 
utsatt ställning i en annan stat. Penning-
tvättsdirektivet innehåller inte längre till 
skillnad från andra penningtvättsdirektivet 
några bestämmelser om undantag från skyl-
digheten att identifiera kunder utan i direkti-
vet bestäms om lägre krav på kundkontroll. 
Lägre krav på kundkontroll betyder att när 
villkoren uppfylls behöver kunden inte iden-
tifieras eller identiteten styrkas, men det för-
utsätts att den rapporteringsskyldige utövar 
fortlöpande övervakar kundförhållandet och 
affärstransaktionerna, så att den rapporte-
ringsskyldige kan upptäcka exceptionella af-
färstransaktioner. Penningtvättsdirektivet in-
nehåller bestämmelser om situationer där 
lägre krav på kundkontroll kan tillämpas. I 
kommissionens tillämpningsdirektiv före-
skrivs om kriterier för lägre krav på kund-
kontroll. Penningtvättsdirektivet innehåller 
inte längre något undantag enligt 6 § 3 mom. 
3 punkten i penningtvättslagen enligt vilket 
kunden inte behöver identifieras om försäk-
ringspremien betalas från försäkringstagarens 
konto i ett kreditinstitut eller finansiellt insti-
tut som har fått koncession i en stat som hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det eller från försäkringstagarens konto i en 
inom detta område belägen filial till ett kre-
ditinstitut eller finansiellt institut som har fått 
koncession i en stat som inte hör till Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet. 

Enligt penningtvättsdirektivet ska skärpta 
krav på kundkontroll tillämpas om risken för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism i 
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anknytning till kunden, produkten, tjänsten 
eller affärstransaktionen är högre än vanligt. 
I direktivet föreskrivs också om situationer 
då åtgärderna för kundkontroll måste skär-
pas. När kunden har identifierats på distans 
ska kompletterande åtgärder vidtas för att 
minska risken för penningtvätt. Likaså ska 
åtgärder för skärpt kundkontroll vidtas när 
det gäller högriskkunder eller affärsförbin-
delser. Som sådana kunder anses t.ex. perso-
ner i politiskt utsatt ställning i en annan stat 
och sådana personers närmaste familjemed-
lemmar och kända medarbetare. Kommissio-
nens tillämpningsdirektiv innehåller närmare 
bestämmelser om vem som kan betraktas 
som personer i politiskt utsatt ställning eller 
deras familjemedlemmar. Kreditinstituten 
ska likaså iaktta skärpta krav på kundkontroll 
om de ingår en korrespondentbankförbindel-
se med ett kreditinstitut i en stat som inte hör 
till Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det. Den gällande penningtvättslagen inne-
håller effektiviserad skyldighet att identifiera 
kunder endast när en affärstransaktion har 
anknytning till en stat vars system för för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism inte uppfyller de in-
ternationella kraven. Således bör till penning-
tvättslagen fogas krav på generell skärpt 
kundkontroll när risken för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism är högre än vanligt. 
Skärpta krav på kundkontroll bör också till-
fogas i anslutning till kunder som har defini-
erats på distans, kunder i politiskt utsatt ställ-
ning och korrespondentbankförbindelser. 

Medlemsstaterna ska förbjuda kreditinstitu-
ten att ingå eller upprätthålla korrespondent-
bankförbindelser med brevlådebanker och 
ska begära att kreditinstituten vidtar lämpliga 
åtgärder för att se till att de inte ingår eller 
fortsätter att upprätthålla korrespondentbank-
förbindelser med en bank som tillåter att dess 
konton används av brevlådebanker. 
 
Utförande genom tredje part 
 

Penningtvättsdirektivet tillåter att rapporte-
ringsskyldiga godkänner åtgärder för uppfyl-
lande av kravet på kundkontroll som vidtas 
av tredje part för att undvika överlappande 
förfaranden för att identifiera kunder och 
styrka kunders identitet. 

I penningtvättsdirektivet föreskrivs om för-
utsättningar för att anlita tredje part. En tred-
je part ska bl.a. vara registerringsskyldig en-
ligt lag samt tillämpar bestämmelser om krav 
på kundkontroll enligt penningtvättsdirekti-
vet. Bestämmelserna om tredje part gäller 
inte outsourcing eller agenturförhållanden 
där en kontraktstagande tjänsteleverantör el-
ler en agent enligt avtal ska anses utgöra en 
del av den rapporteringsskyldige. Den gäl-
lande penningtvättslagen har inga bestäm-
melser om rätten att anlita tredje part vid 
uppfyllandet av kraven på kundkontroll. 
 
Rapporteringsskyldighet 
 

Penningtvättsdirektivet förutsätter att med-
lemsstaterna ska inrätta en finansunderrättel-
seenhet för att kunna bekämpa penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Denna finans-
underrättelseenhet ska inrättas som en central 
nationell enhet. Den ska ansvara för att ta 
emot, analysera och till behöriga myndighe-
ter sprida uppgifter som gäller möjlig pen-
ningtvätt eller möjlig finansiering av terro-
rism eller som krävs enligt nationell lagstift-
ning. De rapporteringsskyldiga ska utan 
dröjsmål och på eget initiativ underrätta fi-
nansunderrättelseenheten när de har vetskap 
om, misstänker eller har skäligt grund att 
misstänka penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. De rapporteringsskyldiga ska på 
begäran av finansunderrättelseenheten utan 
dröjsmål förse denna, i enlighet med vad som 
gäller enligt tillämplig lag, med alla erforder-
liga uppgifter. I Finland är centralen för ut-
redning av penningtvätt en enhet i anslutning 
till centralkriminalpolisen. I detta avseende 
finns det ingen orsak att ändra den gällande 
lagen. 
 
Bevarande av uppgifter och förbud mot 
röjande av uppgifter 
 

När det gäller kraven på kundkontroll ska 
de rapporteringsskyldiga bevara en kopia av 
eller uppgifter om den bevisning som krävs 
under minst fem år efter det att affärsförbin-
delsen med kunden har upphört. Den gällan-
de penningtvättsförordningen innehåller en 
motsvarande bestämmelse.  
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I artikel 28 i penningtvättsdirektivet ingår 
ett förbud mot att för kunden eller någon 
tredje person röja att uppgifter har lämnats 
till finansunderrättelseenheten eller att en 
undersökning om penningtvätt eller finansie-
ring av terrorism utförs eller kan komma att 
utföras. 

Det finns undantag från tystnadsplikten 
bl.a. i fråga om finans- och försäkringsgrup-
peringar. 
 
Interna förfaranden, utbildning och feedback 
 

Penningtvättsdirektivet innehåller bestäm-
melser om skyldigheten att skydda de arbets-
tagare som rapporterar misstankar om pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism. Di-
rektivet förutsätter att de rapporteringsskyl-
diga ska ha tillfredsställande och lämpliga 
riktlinjer och rutiner för kundkontroll, rap-
portering, bevarande av uppgifter, internkon-
troll, riskbedömning, riskhantering och 
kommunikation, för att förhindra transaktio-
ner som har samband med penningtvätt eller 
finansiering av terrorism.  

Penningtvättsdirektivet förutsätter att de 
rapporteringsskyldigas anställda deltar i sär-
skilda fortlöpande utbildningsprogram som 
är avsedda att hjälpa dem att känna igen 
transaktioner som kan ha samband med pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism samt 
ge dem vägledning om hur de ska handla i 
sådana fall. 

Den gällande penningtvättslagen innehåller 
inga bestämmelser om interna förfaranden, 
skydd för arbetstagarna eller utbildnings-
skyldighet. 
 
Registreringsskyldighet för och tillsyn över 
vissa branscher 
 

Medlemsstaterna ska se till att valutaväx-
lingskontor, betalningsrörelser och leverantö-
rer av tjänster till företag är skyldiga att ha 
tillstånd eller vara registrerade. Dessutom ska 
de behöriga myndigheterna se till, när de re-
gistrerar valutaväxlingskontor, betalningsrö-
relser eller leverantörer av tjänster till företag 
eller beviljar dem tillstånd nationellt, att de 
personer som styr eller kommer att styra af-
färsverksamheten eller som är de verkliga 

huvudmännen i sådana företag är lämpade 
för detta. 

De behöriga myndigheterna ska effektivt 
övervaka att de företag som omfattas av di-
rektivet uppfyller penningtvättsdirektivets 
krav. När det gäller kreditinstitut, finansiella 
institut och kasinon ska de behöriga myndig-
heterna ha förstärkta övervakningsbefogen-
heter. 

Till dessa delar måste den gällande pen-
ningtvättslagen ändras. Till lagen måste fo-
gas registreringsskyldighet för ovan nämnda 
aktörer och för alla rapporteringsskyldiga 
förordnas en tillsynsmyndighet eller ett själv-
reglerande organ för att följa (engelska moni-
tor) att lagen iakttas. 
 
Kommissionens tillämpningsdirektiv 

Enligt artikel 40 i tredje penningtvättsdi-
rektivet får Europeiska gemenskapens kom-
mission anta genomförandeåtgärder för att 
garantera ett enhetligt genomförande av pen-
ningtvättsdirektivet. Tekniska kriterier kan 
fastställas bl.a. i fråga om vissa definitioner 
som person i politiskt utsatt ställning. Dess-
utom kan tekniska kriterier fastställas för att 
bedöma huruvida en situation innebär en låg 
risk för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism enligt artikel 11.2 och 11.5 eller en 
hög risk för penningtvätt enligt artikel 13. 
Dessutom kan kommissionen fastställa tek-
niska kriterier för undantag i fråga om tillfäl-
ligt eller i mycket begränsad omfattning be-
driven finansiell verksamhet. 

I kommissionens tillämpningsdirektiv be-
stäms vem som kan anses som person i poli-
tiskt utsatt ställning och sådana personers 
närmaste familjemedlemmar och kända 
medarbetare. Personer i politiskt utsatt ställ-
ning är bl.a. stats- eller regeringschefer, mi-
nistrar samt vice och biträdande ministrar 
och parlamentsledamöter i en annan stat. 
Närmaste familjemedlemmar till personer i 
politiskt utsatt ställning är bl.a. maka/make, 
barn och föräldrar. Kända medarbetare till 
personer i politiskt utsatt ställning är bl.a. fy-
siska personer om vilka det är känt att de är 
verkliga förmånstagare till juridiska enheter 
eller juridiska konstruktioner, eller som på 
annat sätt haft nära affärsförbindelser med en 
person i politiskt utsatt ställning. 
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I tillämpningsdirektivet bestäms om närma-
re kriterier för kunder på vilka kan tillämpas 
lägre krav på kundkontroll enligt artikel 11 i 
penningtvättsdirektivet. Sådana kriterier är 
bl.a. att kundens identitet är allmänt tillgäng-
lig, öppen och säker och att kundens verk-
samhet och redovisningsmetoder medger in-
syn. 

Tillämpningsdirektivet innehåller detalje-
rade bestämmelser om när finansiell verk-
samhet kan anses drivas tillfälligt eller i 
mycket begränsad omfattning. Den finansiel-
la verksamheten ska bl.a. vara begränsad 
både i absoluta termer och begränsad sett till 
antalet transaktioner. Den finansiella verk-
samheten får inte heller vara huvudsaklig 
verksamhet utan den ska vara en biverksam-
het och ha direkt samband med den huvud-
sakliga verksamheten. Dessutom förutsätts 
att den finansiella verksamhetens omsättning 
inte överskrider 5 % av den berörda juridiska 
eller fysiska personens sammanlagda omsätt-
ning. 
 
 
Bestämmelser om penningtvätt och terrorism 
i andra medlemsstater i EU 

De nationella genomförandeåtgärder som 
genomförandet av penningtvättsdirektivet 
förutsätter pågår i de flesta medlemsstater.  

I Danmark trädde den nya lov om forebyg-
gende foranstaltninger mod hvidvask af 
penge og finansiering af terrorisme (hvid-
vaskloven lov nr. 117 af 27. februar 2006) i 
kraft den 1 mars 2006. Genom lagen genom-
fördes tredje penningtvättsdirektivet. I pen-
ningtvättslagen förbjuds mottagande av mer 
än 100 000 danska kronor, vilket motsvarar 
ungefär 13 700 euro, i kontanter. Lagens till-
lämpningsområde har utvidgats och i lagen 
har intagits mer exakta bestämmelser om 
krav på kundkontroll. Kravet på kundkontroll 
är förenat med ett riskbaserat angreppssätt. 
De rapporteringsskyldiga ska tillämpa skärp-
ta krav på kundkontroll när kunden har iden-
tifierats på distans, när det är fråga om en 
korrespondentbankförbindelse eller när kun-
den är en person i politiskt utsatt ställning. 
Finanstilsynet övervakar största delen av de 
rapporteringsskyldiga. Erhvervs- og Sels-
kabsstyrelsen har tillsatts för att registrera 

och övervaka tillhandahållare av girerings-, 
valutaväxlings- och företagstjänster samt 
även andra sektorer som hör till lagens till-
lämpningsområde, t.ex. jurister och bokföra-
re, som inte står under Finanstilsynets över-
vakning. 

Sveriges regering har publicerat ett betän-
kande i mars 2007 om genomförande av tred-
je penningtvättsdirektivet (SOU 2007:23). 
Sverige har uppskattat att man kommer att 
genomföra tredje penningtvättsdirektivet den 
1 juli 2008. 
 
 
Den internationella utvecklingen 

Förordningen om information om betalaren 
som skall åtfölja överföringar av medel 
 

Europaparlamentet och rådet gav den 15 
november 2006 förordning (EG) nr 
1781/2006 om information om betalaren som 
skall åtfölja överföringar av medel, nedan 
förordningen om information om betalaren. 
Syftet med förordningen är att genomföra 
FATF:s särskilda rekommendation nr VII 
mot terrorism. Information om den ursprung-
liga betalaren åtföljer hela betalningskedjan, 
varvid myndigheterna har möjlighet att snab-
bare än förr få information om internationella 
betalningar som kan ha samband med finan-
siering av terrorism. Förordningen tillämpas 
på överföringar av medel i samtliga valutor 
som sänds eller mottas av betalningsleveran-
törer som är etablerade inom gemenskapen. 
Enligt artikel 5 ska betalningsleverantörerna 
se till att överföringar av medel åtföljs av 
fullständig information om betalaren. Betala-
rens betalningsleverantör ska, innan han 
överför medlen, kontrollera den fullständiga 
informationen om betalaren med hjälp av 
handlingar, uppgifter eller information som 
införskaffats från en tillförlitlig och oberoen-
de källa. Vid överföringar av medel som inte 
görs från ett konto ska betalarens betalnings-
leverantör kontrollera informationen om be-
talaren endast om beloppet överstiger 1 000 
euro, såvida inte överföringen görs genom 
flera överföringar som förefaller ha ett sam-
band och som tillsammans överstiger 1 000 
euro. 
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Förordningen om kontroller av kontanta me-
del som förs in i eller ut ur gemenskapen 
 

Det system som har tagits i bruk för att 
förhindra penningtvätt och där man följer 
transaktioner som genomförs via kreditinsti-
tut och finansiella institut samt vissa yrkes-
grupper, har ansetts kunna öka transporten av 
kontanta medel för olagliga ändamål. Av 
denna orsak antog Europaparlamentet och 
rådet den 26 oktober 2005 förordning (EG) 
nr 1889/2005 om kontroller av kontanta me-
del som förs in i eller ut ur gemenskapen. 
Förordningen tillämpas på kontroller av kon-
tanta medel som medförs av fysiska personer 
som reser in i eller ut ur gemenskapen. I för-
ordningen föreskrivs om anmälningsplikt för 
varje fysisk person som reser in i eller ut ur 
gemenskapen och medför kontanta medel till 
ett värde av minst 10 000 euro. Detta belopp 
ska anmälas till de behöriga myndigheterna i 
den medlemsstat genom vilken personen i 
fråga reser in i eller ut ur gemenskapen. Tack 
vare anmälningsplikten är det möjligt att vid 
gemenskapens yttre gräns samla information 
om förflyttningar av kontanta medel och 
överföra den till den myndighet som ansvarar 
för bekämpandet av penningtvätt i medlems-
staten i fråga. Vid behov kan informationen 
också överföras till behöriga myndigheter i 
andra medlemsstater, Europeiska gemenska-
pens kommission och länder utanför Europe-
iska gemenskapen. 

Lagen om kontroller av kontanta medel 
som förflyttas över Europeiska gemenska-
pens gräns (653/2007) trädde i kraft den 15 
juni 2007. Genom lagen har utfärdats natio-
nella bestämmelser som kompletterar Euro-
paparlamentets och rådets förordning om 
kontroller av kontanta medel som förs in i el-
ler ut ur gemenskapen bl.a. om anmälnings-
plikten i fråga om kontanta medel, behörig 
myndighet och dess befogenheter samt om 
påföljder om anmälningsplikten inte upp-
fylls. Den behöriga myndighet som avses i 
artikel 2 i förordningen är i Finland tullver-
ket. Tullstyrelsen lämnar utan hinder av sek-
retessbestämmelserna ut information till cen-
tralen för utredning av penningtvätt samt be-
slutar om utlämnande av informationen till 
de behöriga myndigheterna i övriga med-

lemsstater, kommissionen och länder utanför 
Europeiska gemenskapen. 
 
2.3 Bedömning av nuläget 

De viktigaste behoven av ändringar i pen-
ningtvättslagen hänför sig till det nationella 
genomförandet av EU:s tredje penningtvätts-
direktiv och FATF:s reviderade bestämmel-
ser mot penningtvätt och särskilda rekom-
mendationer mot terrorism från 2003. 

Genom programmet för bekämpning av 
ekonomisk brottslighet och grå ekonomi 
genomförs de åtgärder för att bekämpa eko-
nomisk brottslighet och grå ekonomi som 
förutsätts i det program för den inre säkerhe-
ten som statsrådet fastställde den 23 septem-
ber 2004 och i det inkomstpolitiska avtalet 
för 2005—2007. Ett centralt mål för be-
kämpningsprogrammet är att effektivera av-
slöjandet och utredningen av den grå ekono-
min och ekonomiska brottsligheten genom 
att undanröja de hinder som försvårar samar-
betet vid informationsutbytet mellan de 
myndigheter som deltar i kampen mot eko-
brott. Ett projekt för att utveckla myndighe-
ternas samarbete och undanröja hindren för 
informationsutbyte är att utvidga skyldighe-
ten att rapportera tvivelaktiga affärstransak-
tioner till att gälla vissa myndigheter. Projek-
tet grundar sig på punkt 9 i rekommendatio-
nerna i programmet för den inre säkerheten. 
Enligt rekommendationen är privata sektorns 
skyldighet att anmäla misstänkta affärstrans-
aktioner till centralen för utredning av pen-
ningtvätt förhållandevis täckande, men rap-
porteringsskyldigheten bör gälla även myn-
digheterna, som har goda möjligheter att ob-
servera misstänkta affärstransaktioner med 
hjälp av sina omfattande behörigheter. 

Den nuvarande situationen, då det kommer 
bara några anmälningar från myndigheterna 
per år, kan inte betraktas som tillfredsställan-
de. Myndigheter som hela tiden hanterar 
penningprestationer och affärstransaktioner i 
sina tjänsteåligganden, t.ex. gränsbevak-
nings-, skatte-, tull- och utsökningsmyndig-
heterna samt konkursombudsmannen, befin-
ner sig i en central ställning med tanke på en 
effektiv kamp mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Dessa myndigheter har 
också redan på grund av sina uppgifter minst 
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lika goda förutsättningar som aktörerna inom 
den privata sektorn att bedöma om affärs-
transaktioner är tvivelaktiga. 

FATF utförde en ländergranskning i Fin-
land 2007. Resultaten av ländergranskningen 
finns noterade i en rapport som godkändes på 
FATF:s plenum i oktober 2007. I rapporten 
bedömdes om Finlands bestämmelser mot 
penningtvätt och terrorism överensstämmer 
med FATF:s 40 rekommendationer mot pen-
ningtvätt och 9 rekommendationer mot terro-
rism. Enligt FATF:s bedömning är Finlands 
system för att förhindra penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism bra och effektivt. 
Trots detta finns det vissa brister hos oss som 
beror på att Finland ännu inte har genomfört 
tredje penningtvättsdirektivet. 
 
3  Målsättning och de vikt igaste  

förslagen 

3.1 Målsättning 

Syftet med propositionen är att genomföra 
tredje penningtvättsdirektivet. I propositio-
nen beaktas de brister som upptäcktes i sam-
band med FATF:s ländergranskning när det 
gäller förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism. 

Förhindrande av penningtvätt är en av de 
effektivaste metoderna att bekämpa organise-
rad brottslighet. Syftet med propositionen är 
å ena sidan att främja kampen mot penning-
tvätt och finansiering av terrorism genom att 
utfärda mera exakta bestämmelser om kund-
kontroll samt å andra sidan öka effektiviteten 
genom att föreskriva om riskbaserad bedöm-
ning som grund för omfattningen av åtgär-
derna för kundkontroll. Med hjälp av riskba-
serad bedömning kan den rapporteringsskyl-
dige rikta sina resurser i anslutning till för-
hindrande av penningtvätt och finansiering 
av terrorism till sådana kunder och affärs-
transaktioner som är förenade med högre risk 
för penningtvätt och finansiering av terrorism 
än vanligt. God kundkontroll gör det lättare 
att upptäcka tvivelaktiga affärstransaktioner. 

Syftet med propositionen är att genomföra 
programmet för bekämpning av ekonomisk 
brottslighet och grå ekonomi, med vars hjälp 
man försöker försvåra möjligheterna att begå 
brott, öka risken för att de som begår brott 

ska åka fast samt minska och återföra vin-
ning av brott. Genom omsorgsskyldighet för 
skatte-, tull-, gränsbevaknings- och utsök-
ningsmyndigheterna samt konkursombuds-
mannen och undanröjande av hindren för in-
formationsutbyte effektiveras avslöjandet 
och utredningen av grå ekonomi och ekono-
misk brottslighet. 
 
3.2 Genomförandealternativ 

Penningtvättsdirektivet kräver att betal-
ningsrörelser och de som bedriver valutaväx-
lingsverksamhet samt de som tillhandahåller 
tjänster som avses i artikel 3.7 i direktivet, 
nedan de som tillhandahåller kapitalförvalt-
nings- och företagstjänster, ska ha tillstånd 
eller vara registrerade samt ha genomgått på-
litlighetsbedömning. Under beredningen av 
propositionen har man som alternativ när det 
gäller reglerna om betalningsrörelser och va-
lutaväxlingsverksamhet jämfört tillstånds-
plikt, varvid Finansinspektionen kunde fun-
gera som behörig myndighet, och registre-
ringsskyldighet, varvid länsstyrelsen kunde 
fungera som behörig myndighet. För länssty-
relsernas del har man dessutom jämfört å ena 
sidan en centralisering av myndighetsförplik-
telserna och å andra sidan att alla länsstyrel-
ser skulle fungera som registreringsmyndig-
heter. Enligt grundlagsutskottets praxis har 
bestämmelser om registreringsskyldighet i 
sak betraktats som reglering som jämställs 
med tillståndsplikt. Sålunda finns det just 
ingen skillnad mellan tillståndsplikt och regi-
streringsskyldighet med tanke på näringsfri-
heten. 

Syftet med penningtvättsdirektivet är att 
förhindra att direktörer och verkliga förmåns-
tagare i betalningsrörelser och företag som 
bedriver valutaväxlingsverksamhet utnyttjar 
dessa företag i brottsligt syfte. Sålunda är det 
tillräckligt att betalningsrörelser och de som 
bedriver valutaväxlingsverksamhet registre-
rar sig hos den behöriga myndigheten innan 
verksamheten inleds och att den behöriga 
myndigheten före registreringen kontrollerar 
att ledningen för företaget i fråga är pålitlig. 
Förutsättningarna för tillståndsplikt är såle-
des betydligt mera begränsade än för Finans-
inspektionens tillsynsobjekt, på vilka man 
även ställer flera andra krav, såsom yrkes-
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kompetens och lämplighet samt kapitalkrav. 
Länsstyrelserna skulle dock vara en lämplig 
myndighet eftersom de med stöd av flera la-
gar getts uppgifter i anslutning till närings-
tillstånd. Länsstyrelserna fungerar bl.a. som 
registreringsmyndighet enligt lagen om fas-
tighetsförmedlingsrörelser och rörelser för 
förmedling av hyreslägenheter och hyreslo-
kaler (1075/2000). Enligt 13 a § i den gällan-
de penningtvättslagen ska en näringsidkare 
göra en anmälan om betalningsrörelseverk-
samhet till länsstyrelsen i Södra Finlands län. 
För länsstyrelsen talar förutom de resurser 
som står till buds för registreringen och till-
synen dessutom länsstyrelsernas erfarenhet 
som allmänna förvaltnings-, registrerings- 
och tillståndsmyndigheter samt det att många 
som för närvarande bedriver betalningsrörel-
severksamhet har något annat än betalnings-
förmedling eller valutaväxling som huvud-
saklig verksamhet. 

För närvarande finns det 45 betalningsrö-
relser i förteckningen över betalningsrörelser, 
varav 26 har sitt verksamhetsställe i huvud-
stadsregionen. Det finns färre än 10 företag 
som bedriver valutaväxlingsverksamhet (ex-
klusive banker, hotell och båtar) och största 
delen av dem verkar i huvudstadsregionen. 
Sålunda skulle vissa länsstyrelser få bara 
några registreringsansökningar att behandla. 
Länsstyrelsen i Södra Finlands län kan på 
grund av sitt läge betraktas som det bästa al-
ternativet. Länsstyrelsen i Södra Finlands län 
vore lämplig registreringsmyndighet också 
därför att den redan behandlar de anmälning-
ar om betalningsrörelseverksamhet som när-
ingsidkare ska göra med stöd av 13 a § i pen-
ningtvättslagen och som nu föreslås bli änd-
rade till en registreringsskyldighet. Dessutom 
är länsstyrelsen i Södra Finlands län till-
ståndsmyndighet bl.a. i fråga om inkasso-
verksamhet. 

Europaparlamentets och rådet utfärdade 
den 13 november 2007 direktiv 2007/64/EG 
om betaltjänster på den inre marknaden och 
om ändring av direktiven 97/7/EG, 
2002/65/EG, 2005/60/EG och 2006/48/EG 
samt upphävande av direktiv 97/5/EG, nedan 
betaltjänstdirektivet. Genom betaltjänstdirek-
tivet harmoniseras de bestämmelser som 
gäller betaltjänstvillkoren och informations-
skyldigheterna för betaltjänstleverantörer lik-

som även rättigheterna och skyldigheterna i 
samband med tillhandahållande och använd-
ning av betaltjänster. Direktivet har också 
som syfte att FATF:s särskilda rekommenda-
tion nr IV ska införlivas på ett enhetligt sätt i 
EU. Direktivet förutsätter en auktorisation av 
betaltjänstleverantörerna. De kontor för över-
sändande av pengar som avses i penning-
tvättsdirektivet bedriver verksamhet som för-
utsätter auktorisation enligt betaltjänstdirek-
tivet. Betaltjänstdirektivet ska genomföras 
nationellt före den 1 november 2009. Den fö-
reslagna regleringen av betalningsrörelser 
och valutaväxlingsverksamhet och behörig 
myndighet måste omvärderas när betaltjänst-
direktivet sätts i kraft nationellt. Av denna 
anledning har man beslutat föreslå att före-
skriva om registreringsskyldighet för betal-
ningsrörelser och valutaväxlingsverksamhet i 
penningtvättslagen och inte genom en sär-
skild lag.  

Penningtvättsdirektivet förutsätter också 
motsvarande tillståndsförfarande och pålit-
lighetsbedömning för tillhandahållare av ka-
pitalförvaltnings- och företagstjänster som 
för betalningsrörelse- och valutaväxlings-
verksamhet. Enligt penningtvättsdirektivet 
gäller tillståndsförfarandet sådana tillhanda-
hållare av tjänster som anknyter till bildande 
av företag och truster samt anordnande av 
förvaltning som inte redan omfattas av till-
lämpningsområdet för artikel 2 a eller 2 b i 
direktivet (revisorer och skatterådgivare samt 
notarier och andra oberoende jurister). Moti-
veringen till att dessa rapporteringsskyldiga 
har ställts utanför registreringsskyldigheten i 
penningtvättsdirektivet beror på att i Europa 
hör dessa yrken till de reglerade branscherna 
som i allmänhet kräver tillstånd. Beviljandet 
av tillstånd inbegriper en viss pålitlighetsbe-
dömning. 

I Finland innehåller lagen angående rättig-
het att idka näring (122/1919) inga begränsa-
de bestämmelser för dem som tillhandahåller 
juridiska tjänster eller sköter bokföringsupp-
drag. När det gäller dem som tillhandahåller 
juridiska tjänster är endast advokaternas 
verksamhet reglerad och övervakad, men i 
fråga om andra som tillhandahåller juridiska 
tjänster är verksamheten inte reglerad eller 
övervakad och det ställs inte heller några på-
litlighetskrav på dessa aktörer. Detsamma 
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gäller revisionsbyråer och andra konsultföre-
tag. I den nya penningtvättslagen gäller såle-
des det undantag från registreringsskyldighe-
ten som direktivet föreskriver endast advoka-
ter, CGR-revisorer, CGR-sammanslutningar, 
GRM-revisorer och GRM-
sammanslutningar, eftersom lagarna om des-
sa branscher innehåller sådana lämplighets- 
och pålitlighetskrav för aktörerna som upp-
fyller kraven i penningtvättsdirektivet. 

Också till tillhandahållare av kapitalför-
valtnings- och företagstjänster riktar sig en-
dast regleringsbehov i anslutning till förhind-
rande av penningtvätt, så registreringsskyl-
digheten regleras i penningtvättslagen. Som 
behörig myndighet föreslås länsstyrelsen i 
Södra Finlands län på samma grunder som 
konstaterats ovan i punkten om betalningsrö-
relser och valutaväxlingsverksamhet. 

När propositionen bereddes funderade man 
på ett anmälningssystem för företag som tar 
emot mer än 15 000 euro i kontanter. Syftet 
med anmälningssystemet skulle ha varit att 
ge myndigheten information om att verk-
samhet som kräver tillsyn inleds. Ett sådant 
system används bl.a. i Storbritannien, där fö-
retag som i sin verksamhet tar emot kontanta 
betalningar som överstiger 15 000 euro ska 
anmäla sig till ett register. Anmälan till re-
gistret gör att företaget samtidigt blir en rap-
porteringsskyldig enligt penningtvättslagen, 
varvid även lagens övriga förpliktelser ska 
uppfyllas. Införandet av ett sådant anmäl-
ningssystem i Finland endast för ordna tillsyn 
enligt penningtvättslagen ansågs ändå vara 
tungt i administrativt avseende, så man har 
stannat för att inte föreslå ett anmälningssy-
stem. Penningtvättsdirektivet tillåter att till-
synen över kontantaffärer (över 15 000 euro) 
kan genomföras på basis av riskbedömning. 
Tillsynen kan även utan anmälningssystem 
riktas mot sådana näringsidkare vilkas verk-
samhet omfattar mottagande av stora kon-
tantsummor och därför är utsatta för en rela-
tivt stor risk för penningtvätt. Sådana när-
ingsidkare kunde vara t.ex. ädelstens-, 
smycke- och klockaffärer samt försäljare av 
färdmedel inom ett visst område. Länsstyrel-
sen föreslås bli tillsynsmyndighet för motta-
gare av kontanta medel. För länsstyrelsen ta-
lar att den redan nu fungerar som övervakare 
av lagenligheten i flera tillståndspliktiga när-

ingsgrenar, t.ex. förmedlingsverksamhet och 
inkassoverksamhet. Tillsynsskyldigheten an-
kommer på den länsstyrelse inom vars områ-
de den rapporteringsskyldige har sitt verk-
samhetsställe. 
 
3.3 De viktigaste förslagen 

För att kunna genomföra tredje penning-
tvättsdirektivet och FATF:s rekommendatio-
ner mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism är det nödvändigt med en totalrevision 
av den gällande lagen om förhindrande och 
utredning av penningtvätt. 

I propositionen föreslås också att det stiftas 
en lag om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Lagen ersätter den gällande lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt. 
Penningtvättsdirektivets bestämmelser förut-
sätter så pass omfattande och många änd-
ringar i den gällande lagen att det inte är mo-
tiverat att genomföra direktivet genom änd-
ringar i den gällande lagen med tanke på la-
gens klarhet. 

Enligt förslaget fogas till lagens namn för-
hindrande och utredning av finansiering av 
terrorism. Lagens tillämpningsområde preci-
seras så att det motsvarar penningtvättsdirek-
tivet. Nya rapporteringsskyldiga som börjar 
omfattas av lagens tillämpningsområde är de 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
i huvudsak skatterådgivning samt de som 
tillhandahåller kapitalförvaltnings- och före-
tagstjänster. Lagen börjar också omfatta dem 
som affärs- eller yrkesmässigt säljer eller 
förmedlar varor till den del som betalningen 
fås kontant till ett belopp av minst 15 000 
euro eller som sammanhängande betalningar 
som tillsammans uppgår till minst 15 000 
euro. 

Jämfört med den gällande lagen innehåller 
lagförslaget ny reglering i fråga om de rap-
porteringsskyldigas skyldigheter, såsom 
skärpta krav på kundkontroll och krav på 
fortlöpande övervakning av affärsförbindel-
ser. Lagen förutsätter också att de rapporte-
ringsskyldiga anpassar sina skyldigheter i 
fråga om kundkontroll till risken för penning-
tvätt och finansiering av terrorism. 

För vissa näringar föreslås i enlighet med 
direktivets krav registreringsskyldighet innan 
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verksamheten inleds. Registreringsskyldighe-
ten gäller betalningsrörelser, dem som bedri-
ver valutaväxlingsverksamhet och dem som 
tillhandahåller kapitalförvaltnings- och före-
tagstjänster. Med betalningsrörelse avses den 
som bedriver annan betalningsrörelse än ge-
nerell betalningsförmedling enligt kreditinsti-
tutslagen. 
 
Kreditinstitut och finansiella institut 

Lagens tillämpningsområde i fråga om kre-
ditinstitut och finansiella institut förblir i hu-
vudsak oförändrat. Lagen tillämpas på kredit-
institut och finansiella institut. I kreditinsti-
tutslagen betraktas som finansiella institut 
bl.a. finländska eller utländska företag som 
inte är kreditinstitut eller utländska kreditin-
stitut och vars huvudsakliga verksamhet är 
att tillhandahålla tjänster som avses i 30 § 1 
mom. 3—11 punkten. Verksamheten är hu-
vudsaklig som den utgör över 50 % av verk-
samheten. Penningtvättsdirektivets räckvidd 
utgår emellertid ifrån att ett företag omfattas 
av penningtvättsdirektivet, om det tillhanda-
håller någon av ovan nämnda tjänster obero-
ende av om verksamheten är huvudsaklig el-
ler inte. I den nya penningtvättslagen före-
skrivs att lagen tillämpas förutom på kredit-
institut och finansiella institut även på andra 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—11 
punkten i kreditinstitutslagen. 
 
Försäkringsbolag 

När det gäller försäkringsbolagen omfattar 
tredje penningtvättsdirektivet för försäkrings-
företagens del endast direkt livförsäkring och 
försäkringsförmedlare när dessa förmedlar 
livförsäkringar eller andra investeringsför-
säkringar. I Finland har bestämmelserna om 
förhindrande av penningtvätt sedan 1994 om-
fattat alla försäkringsbolag trots att första 
penningtvättsdirektivet inte gällde skadeför-
säkring. När den gällande lagen stiftades i 
Finland utsträcktes penningtvättsbestämmel-
serna till att helt eller delvis gälla sådana yr-
ken och företagstyper där det inte är fråga om 
kreditinstitut eller finansiella institut men den 
verksamhet som bedrivs där lämpar sig sär-
skilt för att användas för penningtvättsända-

mål. I praktiken kan även skadeförsäkring 
användas för penningtvätt. 

Penningtvättslagens tillämpningsområde 
ska även i fortsättningen gälla skadeförsäk-
ring. Det föreslås att penningtvättslagen ska 
tillämpas även på arbetspensionsförsäkrings-
bolag som avses i lagen om arbetspensions-
försäkringsbolag (354/1997). Ett arbetspen-
sionsförsäkringsbolag är definitionsmässigt 
ett försäkringsbolag på vilket lagen om för-
säkringsbolag tillämpas. I praktiken har det 
dock framförts olika uppfattningar om hur 
penningtvättslagen ska tillämpas på arbets-
pensionsförsäkringsbolag. Av denna orsak 
föreslås i lagen för tydlighetens skull ett ut-
tryckligt omnämnande av att lagen tillämpas 
på arbetspensionsförsäkringsbolag. Dessut-
om föreslås att penningtvättslagen utsträcks 
även till försäkringsföreningar som avses i 
lagen om försäkringsföreningar (1250/1987). 
Försäkringsföreningar bedriver delvis samma 
typ av skadeförsäkringsrörelse som skadeför-
säkringsbolagen. Eftersom skadeförsäkring 
ska omfattas av lagen är det nödvändigt att 
utsträcka bestämmelserna om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism även till försäkringsföre-
ningar. 
 
Penningspelsverksamhet 

Tredje penningtvättsdirektivet gäller endast 
kasinon men inte andra penningspel. När den 
gällande lagen stiftades i Finland utsträcktes 
penningtvättsbestämmelserna till att helt eller 
delvis gälla sådana yrken och företagstyper 
där det inte är fråga om kreditinstitut eller fi-
nansiella institut men den verksamhet som 
bedrivs där lämpar sig särskilt för att använ-
das för penningtvättsändamål. Motiveringen 
till ett vidare tillämpningsområde än pen-
ningtvättsdirektivet har varit att inom pen-
ningspelsverksamheten byter stora kontant-
summor ägare varför den erbjuder betydande 
penningtvättsmöjligheter. 

Den gällande lagen tillämpas på penning-
spelssammanslutningar som avses i 12 § 1 
mom. i lotterilagen (1047/2001) och som be-
driver tippnings-, vadhållnings-, totospels- 
eller kasinoverksamhet. Med den nuvarande 
formuleringen tillämpas lagen inte på kasino-
spel som ordnas utanför kasinon, med vilka 
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enligt 3 § 5 punkten i lotterilagen avses rou-
lett-, kort- och tärningsspel samt andra där-
med jämförbara spel som kan ge spelaren 
vinst i form av pengar. Dessa spel kan en 
penningspelssammanslutning som fått pen-
ningspelstillstånd anordna även utan för ka-
sinon i restauranger eller spelhallar. Det före-
slås att penningtvättslagens tillämpningsom-
råde utsträcks även till kasinospelsverksam-
het utanför kasinon samt till penninglotteri-
verksamheten. Lagen ska ändå inte tillämpas 
på tillhandahållande av penningautomater 
utanför kasinon men däremot ska kasinons 
penningautomatverksamhet omfattas av la-
gen. Efter utvidgningen av lagens tillämp-
ningsområde ska hela penningspelsverksam-
heten med undantag för penningautomat-
verksamheten omfattas av penningtvättsla-
gens tillämpningsområde. Enligt 18 § i själv-
styrelselagen för Åland (1144/1991) har 
landskapet Åland lagstiftningsbehörighet i 
fråga om lotteriärenden. I enlighet med detta 
har man utfärdat en landskapslag om Lotteri-
er (ÅFS 10/1966), där det bestäms om förrät-
tande av lotterier i landskapet Åland. Land-
skapsförordningen om Ålands Penningauto-
matförening och dess verksamhet (ÅFS 
56/1993) innehåller närmare bestämmelser 
om bedrivande av penningspelsverksamhet 
på Åland genom Ålands Penningautomatfö-
renings (PAF) försorg. Med stöd av tillstånd 
som beviljats av Ålands landskapsstyrelse 
bedriver även Oy Veikkaus Ab penning-
spelsverksamhet på Åland. Eftersom rappor-
teringsskyldigheten redan tidigare har berört 
de penningspelssammanslutningar som avses 
i 12 § 1 mom. i lotterilagen, konstateras nu 
för tydlighetens skull i lagen att penning-
tvättslagen ska tillämpas även på ovan 
nämnda penningspelssammanslutningar. La-
gen ska tillämpas på sammanslutningar som 
verkställer penningspel och som avses i 
Ålands landskapslagstiftning samt på när-
ingsidkare och sammanslutningar som för-
medlar anmälningar om deltagande och av-
gifter för deltagande i penningspel som avses 
i Ålands lotterilag. 
 
 
 
 

Tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och 
företagstjänster 

Lagens tillämpningsområde föreslås i en-
lighet med penningtvättsdirektivet bli ut-
sträckt till dem som tillhandahåller kapital-
förvaltnings- och företagstjänster. Med till-
handahållare av tjänster till företag (engelska 
trust and company service provider) avses i 
artikel 3 i direktivet ett företag som bildar fö-
retag, fungerar som direktör i dem eller till-
handahåller tjänster i anslutning till förvalt-
ningen eller fungerar som kapitalförvaltare i 
en trust. Det mest betydande delområdet i 
Finland är tillhandahållande av tjänster som 
anknyter till grundande av bolag, vilket tar 
sig uttryck som s.k. handel med färdiga bo-
lag. Dessa tjänster tillhandahåller förutom 
advokater åtminstone juridiska byråer och 
sådana branscher som tillhandahåller tjänster 
som är en kombination av juridiska och eko-
nomiska tjänster. Till dessa hör t.ex. revi-
sionsbranschen, tjänster som tillhandahålls 
av revisionsbyråer och olika konsultbran-
scher. I Finland omfattas största delen av 
dem som tillhandahåller tjänster som ankny-
ter till bildande av företag eller truster samt 
anordnande av förvaltning redan av penning-
tvättslagen. 

Finsk lagstiftning känner inte till trustar-
rangemang. I Finland kan det emellertid fin-
nas företag som tillhandahåller tjänster för 
utländska truster eller fungerar som intresse-
bevakare för egendom som är föremål för en 
trust, så tillhandahållande av tjänster till trus-
ter måste tas in i lagen i enlighet med direk-
tivets krav. Trust har utvecklats inom engelsk 
rätt och tagits i bruk i stora drag med samma 
innehåll i alla länder som tillämpas Common 
law. Truster har varit så gott som okända 
inom de så kallade romersk-germanska rätts-
systemen på den europeiska kontinenten. 
Trust är en konstruktion mellan tre parter, 
dvs. grundaren (settlor), intressebevakaren 
(trustee) och förmånstagaren (beneficiary). 
Inom en trust har mellan grundaren och för-
månstagaren med intressebevakarens sam-
tycke genom en ensidig rättshandling upprät-
tats ett arrangemang där grundaren överför 
den egendom som är föremål för trusten till 
intressebevakaren med full äganderätt och 
bestämmandebefogenheter. 
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Regler om mottagning av kontanta medel 

I enlighet med penningtvättsdirektivet före-
slås att lagen ska omfatta dem som affärs- el-
ler yrkesmässigt säljer eller förmedlar varor 
till den del som betalningen fås kontant till 
ett belopp av minst 15 000 euro eller som 
sammanhängande betalningar som tillsam-
mans uppgår till minst 15 000 euro. Med 
kontanta medel avses sedlar och mynt i om-
lopp som betalmedel samt betalmedel som 
tillhör varje innehavare, t.ex. resecheckar. 
Enligt den gällande penningtvättslagen är de 
som i form av rörelse eller yrkesmässig verk-
samhet säljer eller förmedlar ädelstens- eller 
ädelmetallprodukter, konstföremål eller 
transportmedel samt förrättar auktioner an-
mälningspliktiga. De nämnda näringsidkarna 
blev anmälningspliktiga genom den ändring 
av penningtvättslagen som trädde ikraft den 1 
juni 2003. I tredje penningtvättsdirektivet 
nämns inte längre enstaka branscher utan 
räckvidden omfattar alla som affärs- eller yr-
kesmässigt säljer eller förmedlar varor (eng-
elska high value goods dealers) till den del 
som betalningen fås kontant till ett belopp av 
minst 15 000 euro eller som sammanhängan-
de betalningar som tillsammans uppgår till 
minst 15 000 euro. Inte heller i den nya lagen 
ska det särskilt föreskrivas om rapporterings-
skyldighet för sammanslutningar och när-
ingsidkare som säljer eller förmedlar ädel-
stens- eller ädelmetallprodukter, konstföre-
mål eller färdmedel, eller för auktionsförrät-
tare. Dessa ska vara rapporteringsskyldiga 
om de tar emot kontanta medel som översti-
ger det nämnda tröskelvärdet. 

I viss europeiska länder, t.ex. i Danmark, är 
det helt och hållet förbjudet att ta emot mer 
än 13 700 euro i kontanta medel. Något så-
dant förbud övervägdes dock inte i lagens be-
redningsskede. 
 
 
Kundkontroll 

För att penningtvättsdirektivet ska kunna 
genomföras föreslås i lagen mera exakta krav 
på kundkontroll än i den gällande lagen. För 
kundkontroll ska en rapporteringsskyldig 
identifiera sin kund och styrka kundens iden-
titet, identifiera de verkliga förmånstagarna 

samt känna till sina kunders verksamhet, af-
färsverksamhetens art och omfattning samt 
grunderna för att en tjänst eller produkt an-
vänds. Enligt 6 § i den gällande penning-
tvättslagen ska en kund identifieras genom 
konstaterande av kundens identitet. I den fö-
reslagna lagen särskiljs i enlighet med direk-
tivet och FATF:s rekommendationer identifi-
ering och styrkande (verifiering) från var-
andra. Med identifiering avses att kundens 
identitet utreds på grundval av de uppgifter 
som kunden lämnat och med styrkande att 
det påvisas att kundens identitet är korrekt på 
basis av handlingar och uppgifter från en till-
förlitlig och oberoende källa. 

I penningtvättslagen intas motsvarande de-
finition av verklig förmånstagare som i pen-
ningtvättsdirektivet och föreskrivs om skyl-
dighet att identifiera den verkliga förmånsta-
garen.  

Omfattningen av de åtgärder som krävs för 
kundkontroll ska utgå från riskbaserad be-
dömning. Riskbaserad bedömning förutsätter 
att de rapporteringsskyldiga har i förhållande 
till arten och omfattning av sin verksamhet 
tillräckliga metoder för att bedöma de risker 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism som hänför sig till deras verksamhets-
område, produkter och tjänster samt deras 
kunder och dessas affärsverksamhet och -
transaktioner. När risken för penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism är högre än van-
ligt ska skärpa krav på kundkontroll iakttas 
och å andra sidan när risken för penningtvätt 
och finansiering av terrorism är låg kan kra-
ven på kundkontroll vara lägre. I lagen före-
skrivs om de situationer där lägre krav på 
kundkontroll kan tillämpas. När risken för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism är 
högre än vanligt, ska de rapporteringsskyldi-
ga tillämpa skärpta krav på kundkontroll. Så-
dan risk hänför sig bl.a. till korrespondent-
banksförbindelser, kunder som har identifie-
rats på distans eller om kunden är en person i 
politiskt utsatt ställning i en annan stat. 

Penningtvättsdirektivet möjliggör att en 
tredje part kan utföra åtgärder för kundkon-
troll på den rapporteringsskyldiges vägnar. I 
enlighet med direktivet föreslås i lagen en ny 
bestämmelse om anlitande av tredje part och 
de krav som ställs på tredje part. Regleringen 
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gäller inte utläggnings- eller ombudsförhål-
landen. 

Penningtvättsdirektivets regler om brevlå-
debanksförbindelser genomförs genom Fi-
nansinspektionens föreskrifter som bereds 
särskilt vid Finansinspektionen. 
 
 
Bevarande av uppgifter om kundkontroll 

I penningtvättsdirektivet bestäms att upp-
gifterna om kundkontroll ska bevaras under 
fem år efter det att kundförbindelsen har 
upphört. I lagen intas en bestämmelse om 
vilka uppgifter av uppgifterna om kundkon-
troll som ska bevaras. För närvarande be-
stäms om saken i inrikesministeriets pen-
ningtvättsförordning. Till följd av penning-
tvättsdirektivets krav ska man utgående från 
riskbaserad bedömning insamla mera uppgif-
ter än tidigare om vissa kunder för att uppfyl-
la kraven på kundkontroll. 
 
Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga af-
färstransaktioner och avbrytande av affärs-
transaktioner 

Bestämmelsen om rapporteringsskyldighet 
förblir i huvudsak oförändrad. Uttrycket ”an-
ledning att betvivla att medel har ett lagligt 
ursprung” enligt den gällande lagen har i för-
slaget ändrats till ”tvivelaktiga affärstransak-
tioner”. Uttrycket ”anledning att betvivla” 
används i förundersökningslagen i samband 
med tröskeln för att inleda förundersökning. 
Tröskeln för misstanke enligt penning-
tvättslagen är lägre än tröskeln för att inleda 
förundersökning. I praktiken har penning-
tvättslagens nuvarande formulering om be-
tvivlande av medels lagliga ursprung medfört 
tolkningsproblem för de rapporteringsskyldi-
ga. Ofta väcks misstanke om penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism när en affärs-
transaktion är tvivelaktig, ovanlig eller avvi-
kande. Det är fråga om en tvivelaktig affärs-
transaktion när den rapporteringsskyldige an-
ser att en åtgärd är tvivelaktig på grund av de 
allmänna erfarenheterna av tillhållandet av 
tjänster i branschen i fråga. 
 
 

Tystnadsplikt och undantag från tystnads-
plikten 

I artikel 28 i penningtvättsdirektivet be-
stäms om förbud mot att röja för den miss-
tänkte att anmälan om penningtvätt har 
gjorts. Artikeln innehåller också undantag 
från tystnadsplikten. I enlighet med artikel 28 
i penningtvättsdirektivet bestäms vem som 
under vilka förutsättningar kan informeras 
om att anmälan om penningtvätt har gjorts. 
Till följd av skyddsaspekten när det gäller 
personuppgifter har man stannat för att un-
dantagen från tystnadsplikten ska vara så 
snäva som möjligt. 
 
Utbildning och skydd för anställda 

I lagen intas i enlighet med direktivets krav 
nya bestämmelser om skyldighet att utbilda 
de anställda samt om skydd för de anställda. 
 
Tillsyn 

Penningtvättsdirektivet förutsätter att för 
alla rapporteringsskyldiga som omfattas av 
penningtvättslagens tillämpningsområde till-
sätts en behörig myndighet eller någon annan 
som förordnats att utöva tillsyn för att följa 
med (engelska monitor) att penningtvättsla-
gen iakttas. 

I den penningtvättslag som nu föreslås ska 
Finansinspektionen övervaka i penning-
tvättslagen angivna tillsynsobjekt, Försäk-
ringsinspektionen dem som är verksamma i 
försäkringsbranschen, inrikesministeriet pen-
ningspelssammanslutningar och länsstyrelsen 
fastighetsmäklare. Dehär tillsynsmyndighe-
terna övervakar dessa aktörer även annars så 
de vore de naturliga myndigheterna att över-
vaka även iakttagandet av penningtvättsla-
gen. 

Direktivet tillåter att även ett självregleran-
de organ kan fungera som tillsynsmyndighet. 
Av ett självreglerande organ förutsätts van-
ligtvis institutionaliserade strukturer, styrning 
och kontroll av sammanslutningens uppträ-
dande som medlem samt sanktioner för brott 
mot normerna. 

Enligt revisionslagen (459/2007) övervakar 
Centralhandelskammarens revisionsnämnd 
CGR-revisorernas och CGR-
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sammanslutningarnas kvalitetssäkring. En 
handelskammares revisionsutskott övervakar 
inom sitt verksamhetsområde GRM-
revisorers och GRM-sammanslutningars kva-
litetssäkring. Centralhandelskammarens revi-
sionsnämnd och en handelskammares revi-
sionsutskott vore naturliga tillsynsmyndighe-
ter att övervaka även iakttagandet av pen-
ningtvättslagen. I Finland finns 1 465 reviso-
rer och 65 revisionssammanslutningar som är 
godkända av Centralhandelskammaren eller 
en handelskammare. 

Bokföringsbyråerna är vanligtvis små före-
tag och de är fördelade över hela landet. Till 
Ekonomiadministrationsförbundet hör unge-
fär 700 revisionsbyråer. I Finland finns upp-
skattningsvis 4 000 företag som tillhandahål-
ler revisionsbyråtjänster. Bokförarna har inte 
något heltäckande självreglerande organ så 
det föreslås att länsstyrelsen ska övervaka att 
de iakttar penningtvättslagen. Länsstyrelsen 
är en allmän förvaltningsmyndighet som har 
allmänna tillsynsuppgifter. Länsstyrelsen 
övervakar också fastighetsmäklarna och in-
kassoväsendet. 

När det gäller dem som tillhandahåller ju-
ridiska tjänster föreslås att tillsynen delas upp 
så att advokaterna övervakas av advokatföre-
ningen och andra som bistår i juridiska ären-
den av länsstyrelsen. Om advokater före-
skrivs i lagen om advokater (496/1958). Ad-
vokat är den som i egenskap av medlem i 
landets allmänna advokatförening införts i 
advokatregistret. Finlands Advokatförbund 
har ungefär 1 700 medlemmar. Advokatföre-
ningens stadgar fastställs genom beslut av ju-
stitieministeriet. Advokatföreningens styrelse 
ska övervaka advokaternas verksamhet. I la-
gens 6 § föreskrivs om tillsynsbefogenheter-
na. Även justitiekanslern har rätt att anhäng-
iggöra ett tillsynsärende om han anser att en 
advokat inte uppfyller sina förpliktelser. Ad-
vokatföreningens tillsynsnämnd handlägger 
och avgör tillsynsärenden. I samband med 
ändringen av lagen om advokater har tillsy-
nen över advokaterna behandlats. I lagutskot-
tets betänkande 5/2004 rd framhävs ett själv-
ständigt advokatväsendes roll som en del av 
det utvecklade rättsskyddssystemet och dess 
oberoende i förhållande till det allmänna. För 
advokaternas del föreslås att tillsynen över 

att penningtvättslagen iakttas tillkommer ad-
vokatföreningen enligt lagen om advokater. 

För dem som tillhandahåller andra juridis-
ka tjänster föreslås att länsstyrelserna ska 
övervaka att penningtvättslagen iakttas. Juri-
diska byråer sköter ofta samma slags uppdrag 
som advokater. I handelsregistret finns unge-
fär 550 juridiska byråer och 114 andra som 
tillhandahåller juridiska tjänster. Ägarna till 
juridiska byråer har i allmänhet avlagt juri-
disk examen men de har inte ålagts samma 
krav på yrkesskicklighet och utbildning som 
ställs på advokater. De juridiska byråernas 
verksamhet är inte reglerad eller övervakad. 
Tillsynen över jurister eller andra som till-
handahåller juridiska tjänster är dock förenad 
med motsvarande krav på oberoende som i 
fråga om advokater. De sjunker dock av att 
penningtvättslagen inte gäller skötseln av 
uppdrag som rättegångsbiträde eller rätte-
gångsombud. 
 
Omsorgsskyldighet för vissa myndigheter 

Lagens syfte är att ytterligare effektivera 
systemet för utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism genom att utveckla 
myndigheternas samarbete och undanröja 
hindren för informationsutbyte. I propositio-
nen föreslås en ny bestämmelse om omsorgs-
skyldighet för skatte-, tull-, gränsbevaknings- 
och utsökningsmyndigheterna samt konkurs-
ombudsmannen. De ska se till att det i den 
egna verksamheten fästs uppmärksamhet vid 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism samt att tvivel-
aktiga affärstransaktioner eller misstänkt fi-
nansiering av terrorism som kommer fram i 
samband med skötseln av de egna uppgifter-
na anmäls till centralen för utredning av pen-
ningtvätt. Omsorgsskyldigheten ska gälla de 
myndigheter som är de mest typiska när det 
gäller att få sådan information som kan vara 
av betydelse vid förhindrande eller utredning 
av penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. Genom den omsorgsskyldighet som nu 
föreslås gälla skatte-, tull-, gränsbevaknings- 
och utsökningsmyndigheterna samt konkurs-
ombudsmannen kan iakttagelser om penning-
tvätt eller finansiering av terrorism lättare 
uppfattas som en del av myndigheternas 
uppgiftsfält och beaktas bl.a. i personalut-
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bildningen och anvisningar till de anställda. 
Dessutom föreslås i lagen att en polisman 
som tillhör befälet och som är anställd vid 
centralen för utredning av penningtvätt kan 
meddela tull- och gränsbevakningsmyndig-
heten ett förordnande att under högst fem 
vardagar hålla inne medel, om en sådan åt-
gärd behövs för förhindrande eller utredning 
av penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. 
 
Förordningen om information om betalaren 

Enligt förordningen om information om be-
talaren ska betalarens betalningsleverantör se 
till att överföringar av medel åtföljs av full-
ständig information om betalaren. Med full-
ständig information om betalaren avses enligt 
förordningen information om betalarens 
namn, adress och kontonummer. Adressen 
kan ersättas med betalarens födelsedatum 
och födelseort, kundnummer eller nationella 
identitetsnummer. Om betalaren inte har nå-
got kontonummer ska det ersättas med en 
unik identifikationskod. 

Då både betalarens betalningsleverantör 
och betalningsmottagares betalningsleveran-
tör är etablerade inom EU, kan i stället för 
fullständig information endast lämnas betala-
rens kontonummer eller en unik identifika-
tionskod. En förutsättning är dock att betal-
ningsmottagarens betalningsleverantör på 
begäran får den fullständiga informationen 
inom tre arbetsdagar. 

Förordningen om information om betalaren 
innehåller även bestämmelser om skyldighe-
terna för betalningsmottagarens betalningsle-
verantör. Denne ska se till att inkommande 
betalningar innehåller uppgifter om betala-
ren. Det förutsätts inte att betalningsleveran-
tören systematiskt ska gå igenom alla betal-
ningar, utan säkerställandet kan göras utifrån 
en riskbaserad bedömning. 

Förordningen är en direkt tillämplig rätts-
akt som inte förutsätter något nationellt ge-
nomförande. I förordningen förutsätts dock 
att medlemsstaterna fastställer regler om 
sanktioner vid överträdelser av förordningens 
bestämmelser (artikel 15.1). Medlemsstater-
na ska dessutom ha en myndighet eller myn-
digheter som övervakar att kraven i förord-
ningen uppfylls. (artikel 15.3). 

I Finland utgörs största delen av de betal-
ningar som hör till förordningens tillämp-
ningsområde av kontoöverföringar, direktde-
biteringar och betalningar med kredit- eller 
betalkort. Sådana erbjuds i huvudsak av kre-
ditinstitut och andra sammanslutningar som 
hör till deras finansiella företagsgrupper. 
Dessa övervakas av Finansinspektionen. De 
tillhandahållare av tjänster för överföring av 
medel som inte övervakas av Finansinspek-
tionen har i den gällande lagen inte fastställs 
som sådana som ska övervakas enligt förord-
ningen. Sådana är de som bedriver annan ge-
nerell betalningsförmedling än sådan som 
avses i kreditinstitutslagen samt finansiella 
institut som inte hör till en finansiell före-
tagsgrupp som övervakas av Finansinspek-
tionen. I propositionen föreslås att dessa till-
handahållare av tjänster när det gäller lagen 
om penningtvätt och finansiering av terro-
rism ska övervakas av länsstyrelsen i Södra 
Finlands län eller av länsstyrelserna. Det är 
ändamålsenligt att samma tillsynsmyndighet 
även övervakar iakttagandet av förordningen 
om information om betalaren. 

I lagen om Finansinspektionen ingår flera 
administrativa påföljder som Finansinspek-
tionen kan påföra sina tillsynsobjekt. Finans-
inspektionen kan använda dessa påföljder 
även i fråga om förordningen om information 
om betalaren. När det gäller övriga som om-
fattas av förordningens tillämpningsområde 
föreskrivs i den gällande lagen inte om på-
följderna för överträdelser av förordningen. I 
samband med genomförandet av betaltjänst-
direktivet görs en övergripande bedömning 
av ställningen för sådana betalningsleveran-
törer som inte övervakas av Finansinspektio-
nen. Samtidigt bedöms även tillämpningsom-
rådet för de administrativa påföljderna. Där-
för är det inte motiverat att i detta skede före-
skriva om de administrativa påföljderna för 
överträdelser av förordningen om informa-
tion om betalaren, utan i propositionen före-
slås för överträdelser av förordningen straff-
rättsliga påföljder som är tillämpliga på samt-
liga betalningsleverantörer. 
 
Lagen om beskattningsuppgifter 

I propositionen föreslås att 18 § i lagen om 
offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-
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ningsuppgifter ändras så att skatteförvalt-
ningen kan utan hinder av sekretesskyldighe-
ten på eget initiativ lämna ut beskattnings-
uppgifter jämte identifieringsuppgifter om 
den skattskyldige till centralen för utredning 
av penningtvätt, när i samband med skatte-
kontrollen har upptäckts tvivelaktiga affärs-
transaktioner eller när det kan misstänkas att 
medel som ingår i affärstransaktionen an-
vänds till finansiering av terrorism eller till 
straffbart försök till detta. 

 
Kreditinstitutslagen och lagarna om placer-
ingsfonder, värdepappersföretag och värde-
andelssystemet 

I propositionen föreslås vissa tekniska änd-
ringar i 145 § i kreditinstitutslagen till följd 
av den nya penningtvättslagen. I 144 § i la-
gen om placeringsfonder, 69 § i lagen om 
värdepappersföretag och 29 b § i lagen om 
värdeandelssystemet görs motsvarande änd-
ringar till följd av den nya penningtvättslagen 
som i 145 § i kreditinstitutslagen. 
 
4  Proposi t ionens konsekvenser 

4.1 Ekonomiska konsekvenser 

Syftet med regeringens proposition är att 
genomföra de mål som satts för penning-
tvättsdirektivet och FATF:s rekommendatio-
ner för att förebygga penningtvätt och finan-
siering av terrorism samt att minska den eko-
nomiska brottsligheten och bekämpa terro-
rismen enligt programmet för den inre säker-
heten. När man ska bedöma förslagets eko-
nomiska konsekvenser är det skäl att beakta 
den utgångspunkten att största delen av de 
föreslagna lagändringarna beror på att tredje 
penningtvättsdirektivet och FATF:s rekom-
mendationer mot penningtvätt och finansie-
ring av terrorism sätts i kraft nationellt. Nå-
gon separat konsekvensbedömning har inte 
gjorts inom Europeiska unionen i samband 
med beredningen av tredje penningtvättsdi-
rektivet. 

I regeringens proposition har ett mål varit 
att utnyttja det angreppssätt baserat på risk-
bedömning som penningtvättsdirektivet möj-
liggör och genom vilket man försöker göra 
förfarandena flexiblare och effektivera de till 

buds stående resurserna så att kampen mot 
penningtvätt och finansiering av terrorism in-
riktas på sådant där risken för penningtvätt 
och finansiering av terrorism är högre än 
vanligt. Härigenom försöker man säkerställa 
att penningtvättslagen skyldigheter inte full-
görs på ett ineffektivt sätt i företagen. 

Lagen berör uppskattningsvis 10 000 före-
tag. Enligt förslaget utvidgas lagens tillämp-
ningsområde till dem som affärs- eller yr-
kesmässigt säljer eller förmedlar varor till 
den del som betalningen fås kontant till ett 
belopp av minst 15 000 euro eller som sam-
manhängande betalningar som tillsammans 
uppgår till minst 15 000 euro. Det finns ing-
en statistik över försäljare och förmedlare av 
varor som tar emot kontanter som överskri-
der nämnda tröskelvärde. Det kan dock antas 
att en del av dem som för närvarande handlar 
med värdevaror enligt den gällande penning-
tvättslagen, t.ex. de som säljer eller förmed-
lar ädelstens- eller ädelmetallprodukter, 
konstföremål eller färdmedel samt förrättar 
auktioner, tillfälligt tar emot kontanta medel 
över nämnda tröskelvärde. Enligt statistik-
centralen finns det ungefär 200 konsthandla-
re, ungefär 600 smycke- och guldsmedsaffä-
rer och ungefär 2000 som säljer färdmedel. 
Enligt förslaget är dessa instanser rapporte-
ringsskyldiga endast om de tar emot kontanta 
medel över ovan nämnda tröskelvärde. Efter-
som de som handlar med värdevaror för när-
varande är anmälningspliktiga oberoende av 
om de tar emot kontanta medel eller inte, 
lindras lagstiftningen för dessa branscher. 

Lagens tillämpningsområde utvidgas till 
dem som tillhandahåller kapitalförvaltnings- 
och företagstjänster när verksamheten gäller 
bildande av bl.a. bolag och andra juridiska 
personer. Det viktigaste delområdet är till-
handahållande av tjänster som anknyter till 
bildande av bolag, som i Finland tar sig ut-
tryck som handel med s.k. färdigbolag. Dessa 
tjänster tillhandahålls förutom av advokater 
åtminstone av juridiska byråer samt i någon 
mån av de yrkesgrupper och branscher som 
tillhandahåller tjänster som är en kombina-
tion av juridiska och ekonomiska tjänster. 
Sådana är t.ex. revisorer, tjänster som till-
handahålls av revisionsbyråer samt olika 
branscher med anknytning till ekonomiska 
konsulttjänster och konsulttjänster för affärs-
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ledningen. Största delen av dessa aktörer om-
fattas redan av lagens tillämpningsområde, så 
utvidgningen av tillämpningsområdet till 
dem som tillhandahåller kapitalförvaltnings- 
och företagstjänster antas ha endast liten be-
tydelse. 

Propositionen utökar de rapporteringsskyl-
digas skyldigheter. För aktörerna innebär det-
ta att arbetsbördan till följd av iakttagandet 
av regleringen ökar och förutsätter mera om-
sorgsfull verksamhet än tidigare samt behov 
av att utbilda och instruera de anställda. De 
rapporteringsskyldiga åläggs i förslaget krav 
som gäller tillvägagångssätten och anordnan-
det av verksamheten. De kostnader som pro-
positionen medför för de rapporteringsskyl-
diga beror framför allt på skyldigheterna i 
anslutning till tillvägagångssätten i kundför-
bindelser, såsom ökade krav på att skaffa in-
formation om affärsrelationernas art och om-
fattning samt fortlöpande övervakning av 
kundförbindelser. För de rapporteringsskyl-
diga innebär den föreslagna lagen mera exak-
ta bestämmelser än tidigare om kundidentifi-
ering och styrkande av identiteten samt kund-
kontroll. Till god banksed och bankverksam-
hetens grunder samt riskhantering hör redan 
enligt den gällande kreditinstitutslagen kund-
identifiering och kännedom om kundens 
verksamhet. Motsvarande bestämmelser in-
går även i andra lagar om finansieringsbran-
schen. Identifiering och kundkontroll är såle-
des inte verksamhet som bedrivs endast för 
att förhindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Kundidentifiering och kundkon-
troll utgör en del av den operativa riskhanter-
ingen och den dagliga verksamheten i finan-
sieringsbranschen. Kravet på riskbaserad be-
kämpning av penningtvätt och finansiering 
av terrorism och fortlöpande kontroll innebär 
ändå för många aktörer investeringar av en-
gångsnatur och därefter underhållskostnader 
för datasystemen. I lagen föreslås inga när-
mare bestämmelser om på vilket sätt den 
fortlöpande kontrollen av kundförbindelser 
borde ordnas. För stora företag, t.ex. kredit-
institut, kan dock kontrollskyldigheten inne-
bära exempelvis ändringar i datasystemet. 
Konsekvenserna för datasystemen varierar 
dock avsevärt mellan de rapporteringsskyldi-
ga. Det är därför svårt att komma med några 
heltäckande uppskattningar om de kostnader 

som skyldigheterna i anslutning till bekäm-
pande av penningtvätt och finansiering av 
terrorism medför för företagen. Enligt en 
banks mycket preliminära och grova upp-
skattning kostar beredskapen och de förbere-
dande åtgärderna 0,8 miljoner euro, anvis-
ningarna och personalutbildningen 1 miljon 
euro och ändringarna i datasystemet 2 miljo-
ner euro. Enligt bankens uppskattning skulle 
ändringen av penningtvättslagen orsaka kost-
nader på sammanlagt 3,8 miljoner euro. 
Dessutom har banken uppskattat att det till-
kommer årliga förvaltnings-, kontroll- och 
andra kostnader på uppskattningsvis 0,5 mil-
joner euro. Andra aktörer har inte framfört 
några egna uppskattningarna av sina kostna-
der. Till de centrala faktorer som påverkar 
kostnaderna hör också de befintliga datasy-
stemens egenskaper. 

De som bedriver betalningsrörelse och va-
lutaväxlingsverksamhet samt de som tillhan-
dahåller kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster bör enligt förslaget registrera sig hos 
länsstyrelsen i Södra Finlands län innan 
verksamheten inleds. Ett villkor för registre-
ring är att sökanden är pålitlig. En del av de 
juridiska byråerna och revisionsbyråerna 
skulle vara sådana som tillhandahåller kapi-
talförvaltnings- och företagstjänster och som 
omfattas av registreringsskyldigheten. Dessa 
aktörer åsamkas kostnader av anmälan, efter-
som avsikten är att ta ut en avgift för regi-
streringen. Registreringsavgiften kunde vara 
av samma storleksklass som vad som tas ut 
för registrering av fastighetsförmedlingsrö-
relser och rörelser för förmedling av hyreslä-
genheter och hyreslokaler. Registreringsav-
giften för dem är för närvarande 165 euro. I 
och med kraven på pålitlighet vid registre-
ringen blir verksamheten pålitligare. 
 
4.2 Konsekvenser för myndigheterna 

Registreringsskyldigheten för betalningsrö-
relser, dem som bedriver valutaväxlingsverk-
samhet samt dem som tillhandahåller kapital-
förvaltnings- och företagstjänster medför 
inga merkostnader för staten, eftersom avsik-
ten är att ta ut kostnaderna för registreringen 
av dem som ansöker om registrering. Det 
finns 45 som bedriver betalningsrörelser, un-
gefär 10 som bedriver valutaväxlingsverk-
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samhet och grovt uppskattat 250 som tillhan-
dahåller kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster. Om registreringsavgiften var ovan 
nämnda 165 euro, skulle i registreringsavgif-
ter inflyta 50 325 euro under det första året 
efter att lagen trätt i kraft. Under de följande 
åren skulle registreringarna ge några tusen 
euro. 

Propositionen ökar uppgifterna för länssty-
relsen i Södra Finlands län till följd av be-
handlingen av registreringsansökningar samt 
tillsynen över dessa aktörer. Länsstyrelsen i 
Södra Finlands län använder enligt egen upp-
skattning för närvarande 0,10—0,20 årsver-
ken för behandlingen av betalningsrörelse-
ärenden. Effekten av den föreslagna verk-
samheten som registreringsmyndighet och 
övervakare är uppskattningsvis ett årsverke. 

I penningtvättsdirektivet förutsätts att det 
tillsätts en behörig myndighet eller någon 
annan som förordnats att utöva tillsyn som 
ska övervaka att de rapporteringsskyldiga 
som omfattas av lagens tillämpningsområde 
iakttas lagen. Denna tillsyn kan vara riskba-
serad utgående från vilken risk för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism som hän-
för sig till den rapporteringsskyldige. I lagen 
föreslås att länsstyrelserna ska sköta tillsynen 
över bokförare, dem som säljer varor till den 
del som betalningarna fås kontant till ett be-
lopp av minst 15 000 euro, skatterådgivare 
och andra som tillhandahåller juridiska tjäns-
ter än advokater. Dessutom ska länsstyrelsen 
övervaka iakttagandet av förordningen om 
information om betalaren i fråga om de rap-
porteringsskyldiga som inte övervakas av Fi-
nansinspektionen. Tillsynsskyldigheten ökar 
länsstyrelsernas uppgifter, men eftersom till-
synen i första hand består i uppföljning och 
kan vara riskbaserad är ökningen av arbets-
bördan inte betydande. Uppgiftsökningen har 
beräknats motsvarar sammanlagt två årsver-
ken om alla länsstyrelser räknas med. 

Enligt förslaget övervakar Centralhandels-
kammarens revisionsnämnd och en handels-
kammares revisionsutskott att revisorerna 
och advokatföreningen att advokaterna iakt-
tar penningtvättslagen. Denna tillsynsuppgift 
ökar i någon mån tillsynsarbetet. Det före-
slagna riskbaserade angreppssättet kan öka 
även andra tillsynsorgans, t.ex. Finansinspek-
tionens och Försäkringsinspektionens, till-

synsarbete, eftersom de rapporteringsskyldi-
ga måste kunna påvisa för tillsynsmyndighe-
ten eller den som förordnats att utöva tillsyn 
att åtgärderna för kundkontroll och fortlö-
pande övervakning är tillräckligt omfattande 
med hänsyn till risken för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

Genom propositionen försöker man före-
bygga ekobrottslighet och främja utredningen 
av ekobrott. För att uppnå målen ska de 
myndigheter som närmare anges i lagen se 
till att det i den egna verksamheten fästs 
uppmärksamhet vid förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och finansiering av ter-
rorism samt att tvivelaktiga affärstransaktio-
ner eller misstänkt finansiering av terrorism 
som kommer fram i samband med skötseln 
av de egna uppgifterna anmäls till centralen 
för utredning av penningtvätt. Propositionen 
inverkar inte på myndigheternas inbördes be-
fogenhetsförhållanden. Propositionen ökar 
behovet av personalutbildning och anvis-
ningar för personalen. 
 
4.3 Samhälleliga konsekvenser 

Syftet med penningtvättsdirektivet är att 
förhindra att det finansiella systemet används 
för penningtvätt samt att förhindra finansie-
ring av terrorism. Genom att effektivt be-
kämpa penningtvätt medverkar man till att 
utreda sådana penningflöden som ansluter sig 
till stöd för terrorism. Uppdagande, bekäm-
pande och undersökning av ekobrottslighet 
lyckas genom effektivt myndighetssamarbete 
och informationsutbyte. 

Förhindrande av penningtvätt är ett av de 
effektivaste sätten att bekämpa organiserad 
brottslighet. Syftet med rapporterings- och 
utredningssystemet är att förhindra penning-
tvätt och finansiering av terrorism genom att 
utveckla verksamheten i olika branscher så 
att de inte kan användas för penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism. Genom att ut-
veckla de funktioner som syftar till att för-
hindra penningtvätt och finansiering av terro-
rism säkerställs det finansiella systemets på-
litlighet och skyddar man sig mot att det ut-
nyttjas i kriminellt syfte. Målet är ett effek-
tivt återtagande av vinning av brott och på 
detta sätt att förhindra gärningsmännen att 
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med hjälp av vinning av brott finansiera nya 
brott och skaffa sig själva egendom. 

De nya bestämmelserna inverkar också på 
de rapporteringsskyldigas kunder, som kan 
avkrävas mera uppgifter än tidigare för upp-
fyllande av kraven på kundkontroll och för 
den riskbaserade bedömningen. 
 
5  Beredningen av proposit ionen 

Saken har beretts i en arbetsgrupp som till-
sattes av inrikesministeriets polisavdelning 
den 3 november 2003. Arbetsgruppens skulle 
föreslå nödvändiga ändringar i lagen om för-
hindrande av och utredning av penningtvätt 
och den förordning som getts med stöd av 
den. Arbetsgruppens uppgift bestod i natio-
nell beredning av tredje penningtvättsdirekti-
vet av den 2 januari 2004. Arbetsgruppens 
medlemmar kom från inrikesministeriet, 
handels- och industriministeriet, finansmini-
steriet, justitieministeriet, social- och hälso-
vårdsministeriet, Finansinspektionen, Försäk-
ringsinspektionen och centralkriminalpoli-
sen. 

Utlåtande om förslaget begärdes av fi-
nansministeriet, justitieministeriet, dataom-
budsmannens byrå, handels- och industrimi-
nisteriet, social- och hälsovårdsministeriet, 
skyddspolisen, centralkriminalpolisen, läns-
styrelsen i Södra Finlands län, länsstyrelsen i 
Östra Finlands län, länsstyrelsen i Västra 
Finlands län, länsstyrelsen i Lapplands län, 
länsstyrelsen i Uleåborgs län, länsstyrelsen 
på Åland, Ålands landskapsregering, Fin-
lands Bank, Finansinspektionen, Försäk-
ringsinspektionen, gränsbevakningsväsendet, 
tullstyrelsen, skattestyrelsen, konkursom-
budsmannens byrå, Oy Veikkaus Ab, Pen-
ningautomatföreningen, Fintoto Oy, Ålands 
Penningautomatförening, Helsingfors härads 
exekutionsverk, Finska Fondhandlareföre-
ningen, Autoalan keskusliitto, Finlands när-
ingsliv, Näringslivets Delegation, GRM-

revisorer rf, centralhandelskammaren, Före-
ningen CGR rf, Finlands Advokatförbund, 
Förbundet för Finsk Handel, Finlands Jurist-
förbund rf, Yksityisalojen Lakimiehet ry,  

Finlands Fastighetsmäklareförbund rf, Fi-
nansbranschens Centralförbund, Suomen 
Kultaseppien Liitto ry, Finlands Antikhand-
lare rf, Suomen Rahoitusyhtiöiden Yhdistys 
ry, Ekonomiadministrationsförbundet i Fin-
land rf, Finska Försäkringsbolagens Central-
förbund rf, Lähivakuutusryhmän Keskusliitto 
ry, Finlands Försäkringsmäklarförbund rf, 
Arbetspensionsförsäkrarna TELA rf, Försäk-
ringsföreningarnas Centralförbund rf, Före-
tagarna i Finland rf och inrikesministeriet. 

Synpunkterna i utlåtandena har i regel be-
aktats. De viktigaste ändringarna i förslaget 
gäller kraven på kundkontroll och undantag i 
fråga om hemlighållande av anmälningar om 
penningtvätt. I några utlåtanden från i syn-
nerhet banksektorn fästes uppmärksamhet 
vid propositionens ekonomiska konsekven-
ser. I utlåtandena berömdes i synnerhet de 
nya reglerna om riskbaserat bekämpande av 
penningtvätt och terrorism. I utlåtandena 
uppmärksammades också skyddet för per-
sonuppgifter och bemyndigandet att utfärda 
förordning. Dessutom tog man upp bl.a. regi-
streringsskyldigheten för vissa branscher och 
myndigheternas omsorgsskyldighet, utbild-
ningsfrågor och skydd för arbetstagarna. 
 
6  Samband med andra proposi t io-

ner 

Vid social- och hälsovårdsministeriet be-
reds en totalrevision av lagen om försäk-
ringsbolag. Den hänvisning till lagen om för-
säkringsbolag som föreslås i lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
finansiering av terrorism måste under riks-
dagsbehandlingen samordnas med lagförsla-
get (RP 13/2008 rd) i nämnda proposition. 
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DETALJMOTIVERING 

 
1  Lagförslag 

1.1 Lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansie-
ring av terrorism 

1 kap.  Allmänna bestämmelser 

1 §. Lagens syfte. Syftet med lagen är att 
förhindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism, att bidra till att dessa avslöjas och 
utreds samt att effektivisera spårning och 
återtagande av vinningen av brott. Systemet 
för utredning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism effektiviseras genom att det 
bestäms om omsorgsskyldighet för myndig-
heter som har goda möjligheter att upptäcka 
tvivelaktiga affärstransaktioner eller finansie-
ring av terrorism.  

En betydande del av brotten siktar till eko-
nomisk vinning. Med hjälp av penningtvätt 
försöker man gömma undan eller skingra 
medel som fåtts genom brott för att medlen 
ska kunna användas senare utan att några 
misstankar väcks. För penningtvätt behövs 
det ett s.k. förbrott genom vilket medlen har 
förvärvats. Penningtvätt siktar vanligen till 
att den som begår förbrottet ska kunna finan-
siera nya brott och förvärva sig egendom 
med hjälp av vinnen av brottet. Framgångsrik 
penningtvätt får egendomen att se ut som 
lagligt förvärvad egendom.  

Finansiering av terrorism är inte någon me-
tod för penningtvätt, utan ett brott i sig. Med-
len för finansiering av terrorism har inte 
nödvändigtvis något brottsligt ursprung utan 
de kan också ha förvärvats på laglig väg. Ju 
effektivare man förmår ingripa i vinningen 
av brott och i finansieringskanalerna, desto 
bättre lyckas man förhindra brottslighet och 
finansiering av terrorism.  

Syftet med rapporterings- och utrednings-
systemet är att förhindra penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism genom att utveckla 
verksamheten inom olika branscher så att 
dessa inte kan användas för verksamhet av 
detta slag. Rapporteringsskyldiga sam-
manslutningar och näringsidkare, vilka enligt 
lagen om penningtvätt ska känna till sina 

kunder, spelar en central roll när det gäller att 
förhindra och utreda penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Genom att utveckla 
funktioner med sikte på att förhindra pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism kan 
man säkerställa att finansieringssystemet är 
tillförlitligt och skydda sig mot brottsligt ut-
nyttjande.  

Om egendom med brottsligt ursprung trots 
bekämpningsförsök har lyckats bli inplacerad 
i finansieringssystemet eller i laglig ekono-
misk verksamhet, gör systemet för utredning 
av penningtvätt det möjligt att under den 
andra fasen avslöja penningtvätten samt 
identifiera och spåra medlen och egendomen 
samt eliminera vinningen av brottet.  

I lagen föreslås bestämmelser om registre-
ringsskyldighet för dem som driver betal-
ningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet 
samt för tillhandahållare av kapitalförvalt-
nings- och företagstjänster. I lagen föreslås 
också bestämmelser om krav på och tillsyn 
över funktioner av detta slag. Bestämmelser 
om registreringsskyldighet föreslås i 27 och 
28 §. 

2 §. Lagens tillämpningsområde. I paragra-
fen föreslås en förteckning över sammanslut-
ningar och näringsidkare som omfattas av 
tillämpningsområdet. I enlighet med defini-
tionen i 3 § benämns dessa rapporterings-
skyldiga. I 3 § i den gällande lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt 
(nedan lagen om penningtvätt) förtecknas 
anmälningspliktiga sammanslutningar och 
näringsidkare. På samma sätt som på det in-
ternationella planet har i Finland som anmäl-
ningspliktiga angetts sådana branscher som 
kan utnyttjas för penningtvätt eller finansie-
ring av terrorism eller som har goda möjlig-
heter att i sin normala verksamhet upptäcka 
penningtvätt eller finansiering av terrorism.  

I artikel 2 i tredje penningtvättsdirektivet 
föreskrivs om näringsidkare och sam-
manslutningar som omfattas av direktivets 
räckvidd. I den föreslagna lagen breddas till-
lämpningsområdet i enlighet med kraven i 
penningtvättsdirektivet till att gälla dem som 
affärs- eller yrkesmässigt säljer eller förmed-
lar varor till den del som betalningen fås kon-
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tant till ett belopp av minst 15 000 euro eller 
som sammanhängande betalningar som till-
sammans uppgår till minst 15 000 euro. Till-
lämpningsområdet utvidgas till att gälla ock-
så dem som affärs- och yrkesmässigt tillhan-
dahåller skatterådgivningstjänster samt dem 
som tillhandahåller kapitalförvaltnings- och 
företagstjänster, när verksamheten gäller så-
dana funktioner som avses i artikel 3.7 i pen-
ningtvättsdirektivet.  

1 punkten. Lagen ska tillämpas på kreditin-
stitut och finansiella institut som avses i kre-
ditinstitutslagen samt på andra som affärs- el-
ler yrkesmässigt tillhandahåller tjänster som 
avses i 30 § 1 mom. 3—11 punkten i kredit-
institutslagen. Enligt 3 § 1 punkten i den gäl-
lande lagen om penningtvätt är kreditinstitut 
och finansiella institut som avses i kreditin-
stitutslagen anmälningspliktiga. Enligt 8 § i 
kreditinstitutslagen är ett kreditinstitut ett fö-
retag som har koncession för kreditinstituts-
verksamhet. Ett kreditinstitut kan vara en in-
låningsbank, ett kreditföretag eller ett betal-
ningsförmedlingsföretag. Med finansiella in-
stitut avses enligt 13 § i kreditinstitutslagen 
finländska eller utländska företag som inte är 
kreditinstitut eller utländska kreditinstitut 
vars huvudsakliga verksamhet är att tillhan-
dahålla tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—
11 punkten. Sådan verksamhet består av kre-
ditgivning och finansiering samt annat ord-
nande av finansiering, valutaväxling, finansi-
eringsleasing, allmän förmedling av betal-
ningar och annan betalningsrörelse, emitte-
ring av elektronisk valuta, därtill anknuten 
databehandling och elektronisk lagring av 
data för något annat företags räkning, indriv-
ning av betalningar, notariatverksamhet, vär-
depappershandel och annan värdepappers-
verksamhet samt borgensverksamhet. Enligt 
artikel 2.1 i tredje penningtvättsdirektivet 
omfattar direktivets räckvidd kreditinstitut 
och enligt punkt 2 finansiella institut. I arti-
kel 3 definieras kreditinstitut och finansiellt 
institut.  

Enligt definitionen av finansiellt institut i 
det första och det andra penningtvättsdirekti-
vet gällde definitionen verksamhet som drivs 
som huvudsaklig verksamhet. Definitionen 
av finansiellt institut i det tredje penning-
tvättsdirektivet innehåller inte något krav på 
huvudsaklig verksamhet, utan direktivet gäll-

er även andra finansiella institut än sådana 
som tillhandahåller de ovan nämnda tjänster-
na i form av huvudsaklig verksamhet. Enligt 
förslaget ska den nya lagens tillämpningsom-
råde utvidgas i enlighet med tredje penning-
tvättsdirektivet till att omfatta även andra 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
tjänster som avses i 30 § 1 mom. 3—11 
punkten i kreditinstitutslagen.  

Artikel 2.2 i tredje penningtvättsdirektivet 
innebär att medlemsstaterna får besluta att 
lagstiftningen inte ska tillämpas på kreditin-
stitut eller finansiella institut som driver fi-
nansiell verksamhet endast tillfälligt eller i 
mycket ringa omfattning och där risken för 
att penningtvätt eller finansiering av terro-
rism ska förekomma är låg. Europeiska ge-
menskapernas kommission har antagit ett till-
lämpningsdirektiv med stöd av artikel 40.1 d 
i tredje penningtvättsdirektivet. I 4 § föreslås 
ett bemyndigande enligt vilket finansministe-
riet, i syfte att genomföra kommissionens di-
rektiv, genom förordning ska kunna utfärda 
närmare bestämmelser om när tillhandahål-
landet av finansiell verksamhet ska kunna be-
traktas som tillfälligt eller av mycket begrän-
sad omfattning. 

Definitionen i penningtvättsdirektivet täck-
er också sådana kreditinstituts och finansiella 
instituts filialer belägna inom gemenskapen 
som har sitt huvudkontor utanför gemenska-
pen.  

2 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar i huvudsak 3 § 2 punkten i den 
gällande lagen om penningtvätt. Den nya la-
gen ska tillämpas på utländska kreditinstituts 
och finansiella instituts filialer som avses i 
lagen om utländska kreditinstituts och finan-
siella instituts verksamhet i Finland 
(1608/1993). Enligt den gällande lagen är 
även representationer för utländska kreditin-
stitut och finansiella institut som avses i la-
gen om utländska kreditinstituts och finansi-
ella instituts verksamhet i Finland anmäl-
ningspliktiga. Enligt 11 § i den nämnda lagen 
får en representation inte driva verksamhet 
som avses i 30 § i kreditinstitutslagen. Det är 
därmed inte nödvändigt att tillämpa lagen på 
representationer, eftersom representationerna 
bara presenterar produkter och tjänster för de 
företag de representerar. Representationer 
omfattas därför inte längre av den nya lagen.  
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3 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 3 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på vär-
depappersföretag som avses i lagen om vär-
depappersföretag samt på andra sammanslut-
ningar som inte är värdepappersföretag men 
som yrkesmässigt som sin affärsverksamhet 
driver verksamhet som avses i 15 § i lagen 
om värdepappersföretag.  

4 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 4 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på ut-
ländska värdepappersföretags filialer som av-
ses i lagen om utländska värdepappersföre-
tags rätt att tillhandahålla investeringstjänster 
i Finland (580/1996). 

5 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 4 a-punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
fondbolag och förvaringsinstitut som avses i 
lagen om placeringsfonder.  

6 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 4 b-punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
utländska fondbolags filialer som avses i la-
gen om utländska fondbolags verksamhet i 
Finland (225/2004). 

7 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 5 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på dem 
som driver begränsad kreditinstitutsverksam-
het som avses i 5 § i kreditinstitutslagen.  

8 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 12 punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
den värdepapperscentral samt kontoförande 
institut och utländska sammanslutningars 
som kontoförande institut auktoriserade 
verksamhetsställen i Finland vilka avses i la-
gen om värdeandelssystemet.  

9 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 9 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
pantlåneinrättningar som avses i lagen om 
pantlåneinrättningar (1353/1992).  

10 punkten. I fråga om försäkringsbolag 
motsvarar den föreslagna bestämmelsen 3 § 6 
punkten i den gällande lagen om penning-
tvätt. Dessutom föreslås ett tillägg enligt vil-
ket lagen också ska tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag som avses i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag. Arbetspen-

sionsförsäkringsbolag är per definition för-
säkringsbolag på vilka lagen om försäkrings-
bolag tillämpas. I praktiken har det likväl 
framförts olika uppfattningar om hur lagen 
om penningtvätt bör tillämpas på arbetspen-
sionsförsäkringsbolag. För tydlighetens skull 
föreslås i lagen därför uttryckligen bli nämnt 
att lagen ska tillämpas på arbetspensionsför-
säkringsbolag. Inom arbetspensionssystemet 
kan penningtvätt förekomma t.ex. när arbets-
inkomst enligt lagen om pension för företa-
gare uppges felaktigt eller när förskott beta-
las till alltför stort belopp. Inom arbetspen-
sionsbolagens placeringsverksamhet kan det 
förekomma situationer där ett visst projekt 
förefaller suspekt med hänsyn till aktörens 
ekonomiska situation.  

I tredje penningtvättsdirektivet omfattar de-
finitionen av finansiellt institut även försäk-
ringsbolag som är vederbörligt auktoriserade 
i enlighet med Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2002/83/EG om livförsäkring 
och driver verksamheter som avses i direkti-
vet samt försäkringsförmedlare enligt defini-
tionen i artikel 2.5 i direktiv 2002/92/EG om 
försäkringsförmedling. Skadeförsäkring om-
fattas därmed inte att penningtvättsdirektivets 
räckvidd. När det första penningtvättsdirekti-
vet genomfördes nationellt genom den änd-
ring av lagen om försäkringsbolag som träd-
de i kraft den 1 januari 1994 utsträcktes be-
stämmelserna om förhindrande av penning-
tvätt till att gälla alla försäkringsbolag trots 
att det första penningtvättsdirektivet inte 
gällde skadeförsäkring. Motiveringen var att 
eftersom penningtvätt kan genomföras också 
via företag av annan typ utvidgades bestäm-
melserna om penningtvätt till att helt eller 
delvis täcka de yrkesgrupper och företag vil-
kas verksamhet sannolikt används för pen-
ningtvätt. Bestämmelserna om förhindrande 
av penningtvätt och finansiering av terrorism 
har därför utsträckts till att gälla alla försäk-
ringsbolag. Det föreslås att andra försäk-
ringsbolag än livförsäkringsbolag i enlighet 
med direktivet alltjämt ska vara rapporte-
ringsskyldiga, eftersom även skadeförsäkring 
kan användas för penningtvätt.  

11 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är ny. Det föreslås att den nya lagen ska till-
lämpas på försäkringsföreningar som avses i 
lagen om försäkringsföreningar (1250/1987). 
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Försäkringsföreningarna driver delvis samma 
typ av skadeförsäkringsverksamhet som ska-
deförsäkringsbolagen. Eftersom skadeförsäk-
ring kan användas som ett instrument för 
penningtvätt är det nödvändigt att bestäm-
melserna om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism ut-
sträcks till att gälla försäkringsföreningar. 

12 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 7 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på ut-
ländska försäkringsbolags representationer 
som avses i lagen om utländska försäkrings-
bolag (398/1995). 

13 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 8 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på för-
säkringsförmedlare som avses i lagen om 
försäkringsförmedling (570/2005). Försäk-
ringsförmedlare ingår i definitionen av finan-
siellt institut i penningtvättsdirektivet. Be-
stämmelsen motsvarar artikel 2.1.2 i direkti-
vet.  

14 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är delvis ny. Det föreslås att lagen ska till-
lämpas på penningspelssammanslutningar 
som avses i 12 § 1 mom. i lotterilagen samt 
på näringsidkare och sammanslutningar som 
förmedlar anmälningar om deltagande och 
avgifter för deltagande i penningspel. En 
penningspelssammanslutning som avses i 12 
§ 1 mom. i lotterilagen är en sammanslutning 
som bildats för att driva penningspelsverk-
samhet och som beviljats penningspelstill-
stånd. Med penningspelsverksamhet avses 
enligt 4 § i lotterilagen anordnandet av såda-
na lotterier där spelaren kan vinna pengar. 
Tillämpningsområdet för den nya lagen ut-
vidgas till att gälla kasinospel. Enligt 3 § 5 
punkten i lotterilagen avses med kasinospel 
roulett-, kort- och tärningsspel samt andra 
därmed jämförbara spel som kan ge spelaren 
vinst i form av pengar. Penningspelssam-
manslutningar som erhållit penningspelstill-
stånd får anordna dessa spel även i restau-
ranger eller spelhallar utanför kasinon. Inom 
Finlands riksgränser tillhandahåller Penning-
automatföreningen (PAF) kasinospel med 
ensamrätt. Utanför kasinon driver PAF kasi-
nospelsverksamhet på ca 300 restauranger 
och 26 spelhallar i olika delar av landet.  

Lagens tillämpningsområdet utvidgas till 
att gälla även penninglotterier. Med penning-
lotteri avses enligt 3 § 1 punkten i lotterila-
gen ett lotteri där pengar kan vinnas genom 
lottning. Oy Veikkaus Ab har penning-
spelstillstånd för att anordna penninglotterier 
samt tippnings- och vadhållningsspel. Pen-
ninglotterier är bl.a. snabblotter som säljs via 
tipsombud och elektroniska snabblotter som 
säljs via elektroniska kanaler. Efter utvidg-
ningen omfattas Oy Veikkaus Ab:s hela pen-
ningspelsverksamhet av tillämpningsområ-
det.  

I 4 § i lagförslaget föreslås en bestämmelse 
om undantag från tillämpningsområdet. La-
gen ska inte tillämpas på tillhandahållande av 
penningautomater utanför kasinon. Däremot 
ska penningautomatverksamhet på kasinon 
omfattas av lagen. 

Penningtvättsdirektivet gäller kasinon, men 
inte andra penningspel. När den gällande la-
gen stiftades utvidgades bestämmelserna om 
penningtvätt till att helt eller delvis gälla så-
dana yrken och företagsslag där det inte är 
fråga om kreditinstitut eller finansiella insti-
tut men där den verksamhet som drivs läm-
par sig särskilt för ändamål som hänför sig 
till penningtvätt. FATF har fått kännedom 
om flera fall av penningtvätt i samband med 
lotterier och hästsport på andra håll i världen. 
I samband med verksamheterna byter stora 
kontantsummor ägare, och därför erbjuder de 
betydande möjligheter till penningtvätt. En-
ligt FATF inrymmer i synnerhet penningspel 
på Internet risk för penningtvätt. Det föreslås 
därför att hela penningspelsverksamheten ska 
omfattas av lagens tillämpningsområde, bort-
sett från undantaget enligt 4 §. 

15 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är ny. Enligt 18 § i självstyrelselagen för 
Åland har landskapet Åland lagstiftningsbe-
hörighet i fråga om lotteriärenden. I enlighet 
med det har det utfärdats en lotterilag (Land-
skapslagen om Lotterier, ÅFS 10:1966), där 
det föreskrivs om anordnande av lotterier på 
Åland. Landskapsförordningen om Ålands 
Penningautomatförening och dess verksam-
het (ÅFS 56/1993) innehåller närmare be-
stämmelser om verksamheten för Ålands 
Penningautomatförening (PAF), som driver 
penningspelsverksamhet på Åland. Enligt 
koncession av Ålands landskapsregering dri-
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ver även Oy Veikkaus Ab penningspelsverk-
samhet på Åland. Eftersom rapporterings-
skyldigheten redan tidigare har gällt pen-
ningspelssammanslutningar som avses i 12 § 
1 mom. i lotterilagen, föreslås nu för tydlig-
hetens skull ett omnämnande av att denna lag 
ska tillämpas även på de ovan nämnda pen-
ningspelssammanslutningarna. Lagen ska 
tillämpas på sammanslutningar som verkstäl-
ler penningspel och som avses i Ålands land-
skapslagstiftning samt på näringsidkare och 
sammanslutningar som förmedlar anmäl-
ningar om deltagande och avgifter för delta-
gande i penningspel som avses i Ålands 
landskapslag om lotterier. I 4 § i lagförslaget 
föreslås en bestämmelse om undantag från 
tillämpningsområdet. Lagen ska inte tilläm-
pas på tillhandahållande av penningautoma-
ter utanför kasinon. 

16 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 11 punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för 
förmedling av hyreslägenheter och hyreslo-
kaler som avses i lagen om fastighetsförmed-
lingsrörelser och rörelser för förmedling av 
hyreslägenheter och hyreslokaler. Bestäm-
melsen baserar sig på artikel 2.1.3 d i pen-
ningtvättsdirektivet.  

17 punkten. Enligt 3 § 14 punkten i lagen 
om penningtvätt tillämpas lagen på den som i 
form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet 
sköter uppgifter som avses i 1 § 1 mom. i re-
visionslagen. Det föreslås att denna lag ska 
tillämpas på revisorer som avses i revisions-
lagen. Revisionslagen trädde i kraft den 1 juli 
2007. Enligt den avses med revisor en fysisk 
person som har godkänts i enlighet med 30 
eller 31 § eller en sammanslutning som har 
godkänts i enlighet med 33 eller 34 § i lagen. 
Sådana är CGR-revisorer, GRM-revisorer, 
CGR-sammanslutningar och GRM-
sammanslutningar. Innehållet i bestämmelsen 
motsvarar den gällande lagen, eftersom inte 
heller den gällande lagen tillämpas på lek-
mannarevisorer. Med stöd av övergångsbe-
stämmelsen i revisionslagen slopas lekman-
narevisionen senast efter den räkenskapspe-
riod som utgår den 31 december 2011. Be-
stämmelsen baserar sig på artikel 2.1.3 a i 
penningtvättsdirektivet.  

18 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är ny. Lagen ska tillämpas på OFR-revisorer 
och OFR-sammanslutningar som avses i la-
gen om revisorer inom den offentliga för-
valtningen och ekonomin (467/1999). Efter-
som OFR-revisorer och OFR-
sammanslutningar i vissa fall kan vara verk-
samma som revisorer i t.ex. aktiebolag, är det 
ändamålsenligt att bestämmelserna om pen-
ningtvätt utsträcks till att gälla även dessa re-
visorer och revisionssammanslutningar. 

19 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är ny. Det föreslås att lagen ska tillämpas på 
dem som affärs- och yrkesmässigt tillhanda-
håller i huvudsak skatterådgivning enligt 
uppdrag. Verksamheten är huvudsaklig, om 
skatterådgivningen täcker mer än 50 procent 
av hela verksamheten. Bestämmelsen baserar 
sig på artikel 2.1.3 a i tredje penningtvättsdi-
rektivet, enligt vilken direktivet ska vara till-
lämpligt på revisorer och skatterådgivare. I 
Finland har det inte tidigare funnits någon 
separat yrkeskår av skatterådgivare, men t.ex. 
i revisionssammanslutningar finns det perso-
nal som specialiserat sig på uppgifter av det 
slaget. Under den senaste tiden har bl.a. vissa 
revisionssammanslutningar bildat bolag med 
skatterådgivning som specialitet. I enlighet 
med kraven enligt penningtvättsdirektivet bör 
tillämpningsområdet för lagen om penning-
tvätt därför utvidgas till att omfatta även dem 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
skatterådgivning.  

20 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 13 punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
dem som tillhandahåller annan betalningsrö-
relse än sådan generell betalningsförmedling 
som avses i kreditinstitutslagen. Enligt artikel 
36 i penningtvättsdirektivet krävs det till-
stånd eller registrering för betalningsrörelser 
enligt den föreslagna punkten. I 27 § föreslås 
bestämmelser om registreringsskyldighet. 
Bestämmelsen baserar sig på artikel 2.1.2 i 
penningtvättsdirektivet.  

21 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
motsvarar 3 § 15 punkten i den gällande la-
gen om penningtvätt. Lagen ska tillämpas på 
dem som affärs- eller yrkesmässigt har hand 
om bokföringsuppgifter enligt uppdrag. De 
som har hand om bokföringsuppgifter och 
som är anställda hos ett bokföringsskyldigt 
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företag eller de som tillfälligt har hand om 
bokföringsuppgifter ska inte heller i fortsätt-
ningen vara rapporteringsskyldiga, vilket be-
ror av kravet på uppdragsförhållande. Be-
stämmelsen baserar sig på artikel 2.1.3 a i 
penningtvättsdirektivet. 

22 punkten. I paragrafen föreslås att lagens 
tillämpningsområde utvidgas i enlighet med 
kraven i direktivet till att gälla dem som säl-
jer och förmedlar varor till den del som be-
talningen fås kontant till ett belopp av minst 
15 000 euro eller som sammanhängande be-
talningar som tillsammans uppgår till minst 
15 000 euro. Med kontanta medel avses sed-
lar och mynt i omlopp som betalmedel samt 
betalmedel som tillhör varje innehavare, t.ex. 
resecheckar. Kontant betalning används rätt 
ofta för penningtvätt och finansiering av ter-
rorism, och därför bör riskerna med kontanta 
medel beaktas i den nya lagen. Enligt den 
gällande lagen om penningtvätt är de som i 
form av rörelse eller yrkesmässig verksamhet 
säljer eller förmedlar ädelstens- eller ädelme-
tallprodukter, konstföremål eller transport-
medel anmälningspliktiga. De nämnda när-
ingsidkarna blev anmälningspliktiga genom 
den ändring av lagen som trädde i kraft den 1 
juni 2003. Genom ändringen genomfördes 
det andra penningtvättsdirektivet nationellt. I 
det tredje penningtvättsdirektivet nämns inte 
längre enstaka branscher utan räckvidden 
omfattar alla som affärs- eller yrkesmässigt 
säljer eller förmedlar varor till den del som 
betalningen fås kontant till ett belopp av 
minst 15 000 euro eller som sammanhängan-
de betalningar som tillsammans uppgår till 
minst 15 000 euro. Inte heller i den nya lagen 
ska det särskilt föreskrivas om rapporterings-
skyldighet för sammanslutningar och när-
ingsidkare som säljer eller förmedlar ädel-
stens- eller ädelmetallprodukter, konstföre-
mål eller transportmedel, eller för auktions-
förrättare. Dessa ska vara rapporteringsskyl-
diga om de tar emot kontanta medel som 
överstiger det ovan nämnda tröskelvärdet. 
Paragrafen motsvarar artikel 2.1.3 e i pen-
ningtvättsdirektivet.  

23 punkten. Den föreslagna bestämmelsen 
är ny. Enligt förslaget ska lagen tillämpas på 
dem som tillhandahåller kapitalförvaltnings- 
och företagstjänster när verksamheten gäller 
funktioner enligt artikel 3.7 a—e i penning-

tvättsdirektivet. Bestämmelsen motsvarar ar-
tikel 2.1.3 b v i penningtvättsdirektivet. 

Enligt artikel 3.7 a i direktivet ska rappor-
teringsskyldigheten omfatta bildande av bo-
lag och andra typer av juridiska personer. Det 
viktigaste delområdet gäller tillhandahållan-
de av tjänster för bildande av bolag, vilket i 
Finland kommer till uttryck som handel med 
s.k. färdiga bolag. Dessa tjänster tillhanda-
hålls förutom av advokater också av åtmin-
stone advokatbyråer samt i viss mån av såda-
na yrkesgrupper och branscher vilkas tjänster 
utgörs av en kombination av juridiska och 
ekonomiska tjänster. Som exempel kan näm-
nas revisorer, revisionsbyråernas tjänster 
samt olika branscher i anslutning till ekono-
misk konsultation och affärsledningskonsul-
tation. Största delen av dessa aktörer omfat-
tas redan av tillämpningsområdet för den gäl-
lande lagen om penningtvätt.  

Enligt artikel 3.7 b i direktivet ska rappor-
teringsskyldigheten gälla fullgörande av 
funktion som styrelseledamot eller bolags-
rättsligt ansvarig (company secretary), som 
bolagsman i ett handels- eller kommanditbo-
lag eller i någon liknande ställning i förhål-
lande till andra juridiska personer eller åtgär-
der för att någon annan person ska kunna ut-
föra sådana funktioner. Fullgörandet av funk-
tion som styrelseledamot eller bolagsrättsligt 
ansvarig medför inte direkt att personen dri-
ver verksamhet av detta slag, utan villkoret är 
att de som idkar affärs- eller yrkesverksam-
het fullgör funktionen som styrelseledamot 
eller bolagsrättsligt ansvarig för tredje part. I 
Finland drivs nästan inte alls verksamhet av 
denna typ, men den förekommer däremot 
ofta i s.k. offshore-bolag. Ett sådant bolag 
förvärvas genom köp och samtidigt ingås ett 
avtal om t.ex. förvaltningstjänster. Den part 
som sålt bolaget börjar administrera det sålda 
bolaget och en nominell ledning (styrelse) 
registreras. En nominell ledning av detta slag 
har i typiska fall ett flertal motsvarande bo-
lag. Rekryteringsverksamhet betraktas dock 
inte som sådan verksamhet som avses här.  

Enligt artikel 3.7 c i direktivet ska rappor-
teringsskyldigheten gälla tillhandahållande 
av ett registrerat kontor eller en tillfällig 
postadress, korrespondensadress eller admi-
nistrativ adress och andra därmed samman-
hängande tjänster för ett aktiebolag, ett han-
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dels- eller kommanditbolag eller någon an-
nan form av juridisk person eller juridisk 
konstruktion. I Finland finns det antagligen 
ännu inte några sådana s.k. tillhandahållare 
av kulisskontorstjänster. Som verksamhet av 
detta slag betraktas inte företag som allmänt 
tillhandahåller lokaliteter och inte heller s.k. 
”business parker”. 

Enligt artikel 3.7 d i direktivet ska rappor-
teringsskyldigheten omfatta förvaltning av en 
klassisk trust eller liknande juridisk kon-
struktion. Det anglosaxiska begreppet trust 
har inte någon motsvarighet i lagstiftningen i 
Finland. Rättskapaciteten för ett trustbolag 
som bildats utomlands erkänns, men trust-
strukturen kan inte nyttiggöras i samband 
med rättshandlingar på vilka Finlands lag till-
lämpas. Ett finländskt företag eller ett företag 
som förlagts till Finland kan likväl verka som 
kapitalförvaltare för en trust eller en juridisk 
konstruktion med motsvarande juridiska 
form. 

Enligt artikel 3.7 e i direktivet ska rappor-
teringsskyldigheten omfatta funktion som 
nominell aktieägare för en verklig förmåns-
tagares räkning eller åtgärder för att någon 
annan person ska kunna utföra en sådan 
funktion.  

24 punkten. Lagen ska tillämpas på advo-
kater som avses i lagen om advokater samt 
dem som biträder advokaterna samt andra 
som affärs- eller yrkesmässigt tillhandahåller 
juridiska tjänster. I Finland är advokaterna 
jurister som godkänts som medlemmar i det 
offentligrättsliga förbundet Finlands Advo-
katförbund. De som uppfyller behörighets-
villkoren har rätt att bli medlemmar i förbun-
det. Med dem som biträder advokaterna av-
ses jurister som arbetar på advokatbyråerna. 
Ett villkor för godkänt medlemskap i Advo-
katförbundet är att advokatverksamheten ut-
övas yrkesmässigt, och därför är det onödigt 
att nämna affärs- och yrkesmässig verksam-
het när det gäller advokater. I den gällande 
lagen används termen den som biträder i 
rättsliga angelägenheter. Termen den som 
tillhandahåller juridiska tjänster beskriver 
dock bättre de juridiska tjänster som lagen 
gäller. Uttrycket den som biträder i juridiska 
tjänster åberopar assistans och därigenom di-
rekt assistans vid rättegång, vilket dock på 
grund av den begränsning som föreslås i 4 § 

inte hör till lagens tillämpningsområde. Juri-
diska tjänster har inte definierats i Finland, 
och i Finland tillhandahålls juridiska tjänster 
av olika tillhandahållare av tjänster. När det 
gäller dem som tillhandahåller juridiska 
tjänster ska rapporteringsskyldigheten inte 
heller i fortsättningen anknytas till juridisk 
utbildning eller medlemskap i advokatorga-
nisationer. De som tillfälligt tillhandhåller ju-
ridiska tjänster ska inte vara rapporterings-
skyldiga. När det gäller advokater och andra 
som tillhandahåller juridiska tjänster har rap-
porteringsskyldigheten anknutits till delta-
gande i kundens namn i planeringen eller ge-
nomförandet av förtecknade affärstransaktio-
ner och till verksamhet i kundens namn eller 
för dennes räkning i samband med transak-
tioner eller fastighetsaffärer. I det här sam-
manhanget bör även deltagande i handel med 
aktier i fastighets- eller bostadsaktiebolag be-
traktas som verksamhet vid affärstransaktio-
ner och fastighetsaffärer.  

Paragrafen motsvarar artikel 2.1.3 b i pen-
ningtvättsdirektivet.  

3 §. Åtgärder på en annan stats territori-
um. Enligt paragrafen ska lagen tillämpas på 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism också då de 
medel som är föremål för en affärstransak-
tion härrör från åtgärder som vidtagits inom 
en annan stats territorium. Här avses t.ex. si-
tuationer där förbrott till penningtvätt har be-
gåtts inom en annan stats territorium men 
själva penningtvätten äger rum i Finland eller 
medel som härrör från en annan stats territo-
rium används för att finansiera terrorism i 
Finland eller via Finland. 

4 §. Undantag som gäller tillämpningsom-
rådet. Enligt 1 mom. ska lagen inte tillämpas 
på verksamhet där tjänster som avses i 2 § 1, 
3 och 20 punkten tillhandahålls tillfälligt el-
ler i mycket begränsad omfattning. Artikel 
2.2 i penningtvättsdirektivet innebär att med-
lemsstaterna får besluta att lagstiftningen inte 
ska tillämpas på kreditinstitut och finansiella 
institut som driver finansiell verksamhet en-
dast tillfälligt eller i mycket ringa omfattning 
och där risken för att penningtvätt eller fi-
nansiering av terrorism ska förekomma är 
låg. Europeiska gemenskapernas kommission 
har antagit ett tillämpningsdirektiv med stöd 
av artikel 40.1 d. I artikel 4 i tillämpningsdi-
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rektivet föreskrivs om förutsättningar för fi-
nansiell verksamhet som drivs tillfälligt eller 
i mycket begränsad omfattning. Enligt punkt 
1 i artikeln är villkoret att den finansiella 
verksamheten är begränsad både i absoluta 
termer och sett till antalet affärstransaktioner. 
Den finansiella verksamheten får inte vara 
huvudsaklig verksamhet, utan den ska vara 
en biverksamhet och ha direkt samband med 
den huvudsakliga verksamheten och erbjudas 
endast den huvudsakliga verksamhetens kun-
der. Eftersom de villkor som nämns i till-
lämpningsdirektivet är mycket tekniska till 
sin natur, föreslås i den aktuella paragrafen 
en bestämmelse om att det genom förordning 
av finansministeriet ska kunna utfärdas när-
mare bestämmelser om när tillhandahållandet 
av finansiell verksamhet ska kunna betraktas 
som tillfälligt eller av mycket begränsad om-
fattning i syfte att genomföra kommissionens 
direktiv. 

När det gäller penningspelssammanslut-
ningar ska lagen enligt 2 mom. inte tillämpas 
på tillhandahållande av penningautomater 
utanför kasinon. Med penningautomat avses 
enligt 3 § 4 punkten i lotterilagen en spelau-
tomat eller spelanordning som kan ge spela-
ren vinst i form av pengar. Lagen ska inte 
tillämpas på penningautomater utanför kasi-
non. Däremot ska penningautomatverksam-
het på kasinon omfattas av lagen. 

Enligt 3 mom. ska lagen inte tillämpas på 
verksamhet som gäller fullgörande av funk-
tion som nominell aktieägare för en verklig 
förmånstagares räkning eller åtgärder för att 
någon annan person ska kunna utföra en så-
dan funktion, om det är fråga om ett bolag 
vars värdepapper har tagits upp till offentlig 
handel eller motsvarande handel i en annan 
stat inom Europeiska ekonomiska samarbets-
området (EES-stat). På sådana bolag tilläm-
pas de detaljerade skyldigheterna att lämna 
information som föreskrivs i Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2004/39/EG, och 
därför är ett undantag av det här slaget moti-
verat. Bestämmelsen baserar sig på artikel 
3.7 e i penningtvättsdirektivet. 

I syfte att skydda den särskilda, konfidenti-
ella relationen mellan ett rättegångsbiträde 
eller ett rättegångsombud och hans eller hen-
nes huvudman ska enligt 4 mom. i fråga om 
advokater och dem som tillhandahåller andra 

juridiska tjänster gälla att lagens tillämp-
ningsområde inte heller i fortsättningen ska 
omfatta skötsel av uppdrag som utförs i 
egenskap av rättegångsbiträde eller rätte-
gångsombud. Enligt 21 § 2 mom. i grundla-
gen ska garantier för en rättvis rättegång 
tryggas genom lag. I garantierna ingår också 
rätt att få juridisk hjälp, rätt att välja rätte-
gångsbiträde och rätt att överlägga förtroligt 
med denne. En rättvis rättegång åtnjuter ock-
så skydd i artikel 6 i Den europeiska konven-
tionen angående skydd för de mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna 
(människorättskonventionen). I punkt 48 i 
ingressen i penningtvättsdirektivet konstate-
ras att direktivet står i överensstämmelse med 
de grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rätigheterna och 
att inget i direktivet bör tolkas eller genomfö-
ras på ett sätt som strider mot människorätts-
konventionen.  

Bestämmelsen motsvarar 3 § 2 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt. Till dessa 
uppdrag hör, utöver egentliga uppdrag i an-
slutning till rättegång, också juridisk rådgiv-
ning avseende en klients rättsliga ställning 
vid förundersökningen av ett brott eller i nå-
gon annan fas av behandlingen av ett ärende 
inför en rättegång samt inledande eller und-
vikande av rättegång. Om den som biträder i 
juridiska ärenden däremot ger klienten rådet 
att utföra en affärstransaktion som kan be-
traktas som penningtvätt, blir han eller hon 
själv delaktig i penningtvättsbrott. Juridisk 
rådgivning som gäller klientens rättsliga 
ställning behöver inte anknyta till en rätte-
gång, utan det kan handla om att bedöma lag-
ligheten hos en affärstransaktion som klien-
ten redan utfört eller planerar. Detta utsträcks 
också till förundersökning i brottsärenden 
och till motsvarande faser som föregår en rät-
tegång. Skötsel i domstol av ansökningsären-
den i anslutning till de affärstransaktioner 
och fastighetsaffärer som nämns i 2 § 24 
punkten samt skötsel hos myndigheterna av 
andra ärenden i anslutning till dem är inte så-
dana uppdrag utförda i egenskap av rätte-
gångsbiträde eller rättegångsombud som om-
fattas av begränsningen.  

5 §. Definitioner. I paragrafen definieras 
penningtvätt, finansiering av terrorism, rap-
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porteringsskyldig, identifiering och kontroll 
av identiteten samt verklig förmånstagare.  

Med penningtvätt avses verksamhet enligt 
32 kap. 6—10 § i strafflagen. Definitionen 
motsvarar 2 § 1 punkten i den gällande lagen 
om penningtvätt. Den som tar emot, använ-
der, omvandlar, överlåter, överför eller för-
medlar egendom som förvärvats genom brott 
eller vinning av brott eller egendom som 
kommit i stället för sådan egendom eller vin-
ning och gör det för att dölja eller maskera 
vinningens eller egendomens olagliga ur-
sprung eller för att hjälpa gärningsmannen att 
undandra sig de rättsliga följderna av brottet, 
eller i fråga om egendom som förvärvats ge-
nom brott eller vinning av brott eller egen-
dom som kommit i stället för sådan egendom 
eller vinning döljer eller maskerar egendo-
mens eller vinningens rätta karaktär, ur-
sprung eller belägenhet eller förfogandet 
över den eller de rättigheter som är knutna 
till den, eller bistår någon annan vid sådant 
döljande eller sådan maskering ska enligt 
strafflagen dömas för penningtvättsbrott. 
Även försök till penningtvätt är straffbart.  

Med finansiering av terrorism avses verk-
samhet enligt 34 a kap. 5 § i strafflagen, I 
kapitlet finns bestämmelser om brott som be-
gåtts i terroristiskt syfte, förberedelse till så-
dana brott, ledande av terroristgrupp, delak-
tighet i en terroristgrupps verksamhet, finan-
siering av terrorism samt definitioner av ter-
roristiskt syfte med ett brott, terroristgrupp 
och internationell organisation. För finansie-
ring av terrorism döms den som direkt eller 
indirekt tillhandahåller eller samlar in till-
gångar för att finansiera eller med vetskap 
om att de ska användas till att finansiera brott 
som avses i 34 a kap. 5 § 1—5 punkten. 
Även uppsåtlig finansiering av terrorism är 
straffbart. 

Med rapporteringsskyldiga ska avses sam-
manslutningar och näringsidkare som omfat-
tas av lagens tillämpningsområde. En mot-
svarande definition finns i 2 § 3 punkten i 
den gällande lagen om penningtvätt.  

Med identifiering ska avses klarläggning 
av kundens identitet på basis av de uppgifter 
som kunden tillhandahållit. Med kontroll av 
identiteten ska avses säkerställande av kun-
dens identitet på basis av handlingar eller 

uppgifter från en tillförlitlig och oberoende 
källa.  

Skillnaden mellan identifiering och kon-
troll är att vid identifiering ska kunden uppge 
t.ex. sitt namn. Personen identifieras då på 
basis av de uppgifter han eller hon har läm-
nat. Med kontroll (verifiering) avses åtgärder 
som bevisar att personen är den han eller hon 
påstår sig vara. I identifieringssituationen 
jämförs då personens påstående med hand-
lingar eller uppgifter från en tillförlitlig och 
oberoende källa.  

För tillförlitlig utredning av kundens iden-
titet förutsätts det att kundens identitet kon-
trolleras och dokumenteras. Utgångspunkten 
är att identiteten ska kontrolleras i en giltig 
identitetshandling som utfärdats av en myn-
dighet. Genom förordning av statsrådet kan 
det utfärdas närmare bestämmelser om hand-
lingar som med stöd av 22 § krävs för att 
kontrollera kundens identitet. En tillräcklig 
säkerhetsnivå på handlingar som påvisar 
identiteten är viktig också därför att missbruk 
av dem ofta ingår i annan, mera omfattande 
brottslig verksamhet. För att identiteten ska 
kunna kontrolleras på ett tillförlitligt sätt kan 
det vara nödvändigt att kombinera flera me-
toder och utföra ytterligare utredningar i syn-
nerhet när ett kundförhållande inleds med en 
kund i annan stat.  

Med verklig förmånstagare avses för det 
första den fysiska person för vilken en affärs-
transaktion utförs. Här avses situationer med 
indirekt representation där kunden utför af-
färstransaktionen direkt i eget namn, även 
om avsikten är att handla för någon annans 
räkning. Indirekt representation kan vara öp-
pen, och då handlar det inte om försök att 
dölja identiteten för affärstransaktionens 
verkliga förmånstagare. Det kan handla om 
t.ex. ett gemensamt konto.  

I enlighet med penningtvättsdirektivet 
täcker paragrafen också förmånstagarna till 
den egendom som en trust gäller. Truster har 
utvecklats inom den engelska rätten och in-
förts i huvuddrag enligt samma typ i alla 
Common law-länder. Truster har varit nästan 
helt okända inom de så kallade romersk-
germana rättsordningarna i Kontinentaleuro-
pa. En trust är en konstruktion mellan tre par-
ter, dvs. en grundare (settlor), en intressebe-
vakare (trustee) och en förmånstagare (bene-
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ficiary). Inom en trust har det med intresse-
bevakarens samtycke och genom en ensidig 
rättshandling inrättats ett arrangemang mel-
lan grundaren och förmånstagaren där grun-
daren överför den egendom som trusten gäll-
er med oinskränkt äganderätt och kontroll på 
intressebevakaren. Trots att det inte finns 
några truster i Finland kan en person vara in-
tressebevakare (trustee) för den egendom 
som en trust avser, och därför bör de rappor-
teringsskyldiga också identifiera förmånsta-
garna till egendomen vid trustarrangemang. I 
artikel 3.6 i penningtvättsdirektivet konstate-
ras dock att om de enskilda förmånstagarna i 
fråga om juridiska personer eller juridiska 
konstruktioner, såsom stiftelser eller truster, 
ännu inte har fastställts och det därför är 
omöjligt att fastställa att en enskild förmåns-
tagare är en verklig förmånstagare, räcker det 
med att fastställa vilka fysiska personer som 
är avsedda att vara stiftelsens eller trustens 
förmånstagare.  

Ibland används representanter därför att 
huvudmannen vill vara anonym. Genom oli-
ka slags personal- och företagsarrangemang 
försöker man dölja för vem affärstransaktio-
nen utförs. Det kan dock vara svårt att i prak-
tiken fastslå vem som verkligen drar nytta av 
strukturen i anslutning till en affärstransak-
tion eller ett företagsarrangemang. Det kan 
handla om förställande t.ex. när olika arran-
gemang med mellanhänder används. Verk-
samhet av det slaget kan drivas i s.k. offsho-
re-bolag. Ett sådant bolag förvärvas genom 
köp och samtidigt ingås ett avtal om t.ex. 
förvaltningstjänster. Den part som sålt bola-
get börjar ofta administrera det sålda bolaget 
och en nominell ledning (styrelse) registre-
ras. Eftersom verksamhet av detta slag kan 
vara förenad med risk för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism bör affärstransak-
tioner med sådana konstruktioner också rent 
allmänt ägnas särskild uppmärksamhet.  

Syftet med kravet på identifiering av den 
verkliga förmånstagaren är att säkerställa att 
den rapporteringsskyldiga känner till för 
vems räkning det ageras. Först när den rap-
porteringsskyldiga känner till för vems räk-
ning det ageras kan den rapporteringsskyldi-
ga bedöma hurdan risk för penningtvätt och 
finansiering av terrorism kunden eller affärs-
transaktionen utgör. I 7 § 3 mom. föreslås en 

bestämmelse om representation där den som 
handlar för någon annans räkning avslutar af-
färstransaktionen i kundens namn och för 
kundens räkning.  

I enlighet med definitionen avses med 
verklig förmånstagare för det andra den fy-
siska person som utövar bestämmande infly-
tande via ägarkontrollen avseende det företag 
som är kund eller via någon annan form av 
betydande kontroll. Som verklig förmånsta-
gare ska för det första avses en fysisk person 
som innehar mer än 25 procent av det röstetal 
som aktierna eller andelarna medför. Ägan-
det kan som sådant vara direkt eller indirekt, 
och därmed behöver den part som har be-
stämmande inflytande inte vara direkt aktie-
ägare i den sammanslutning där den har be-
stämmande inflytande. Röstetalet kan basera 
sig på ägande, medlemskap, bolagsordning-
en, bolagsavtalet eller därmed jämförbara 
stadgar eller något annat avtal. Som verklig 
förmånstagare ska enligt 2 punkten också be-
traktas den person som har rätt att utnämna 
eller avskeda majoriteten av ledamöterna i 
företagets eller sammanslutningens styrelse 
eller därmed jämförbara organ eller i det or-
gan som har en motsvarande rätt, och denna 
rätt grundar sig på samma omständigheter 
som det röstetal som avses i 1 punkten. Ut-
övande av rätt på basis av avtal eller någon 
annan omständighet kan bestå av administra-
tion av ägarandelar t.ex. med stöd av ett del-
ägaravtal eller agerande via någon som står 
under förmyndarskap. Förtroendeuppdrag i 
form av t.ex. styrelsemedlem konstituerar 
däremot inte bestämmande inflytande, efter-
som den förtroendevalda i sin ställning ver-
kar enbart som företrädare för ägaren. 
 
2 kap. Kundkontroll 

Allmänna åtgärder för kundkontroll 
 

6 §. Kundkontroll och riskbaserad bedöm-
ning. I paragrafen föreskrivs om kundkon-
troll och riskbaserad bedömning. Med kund-
kontroll avses förfaranden genom vilka den 
rapporteringsskyldiga förvissar sig om kun-
dens riktiga identitet och om att den rappor-
teringsskyldiga känner till kundens verksam-
het och bakgrund i så omfattande utsträck-
ning som kundförhållandet kräver. Skyldig-
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heter avseende kundkontroll har preciserats 
och utvidgats i tredje penningtvättsdirektivet, 
vilket förutsätter fler åtgärder av den rappor-
teringsskyldiga än förut. Kundkontroll (eng. 
customer due diligence) utgör en helhet av 
olika åtgärder. Enligt artikel 8 i penning-
tvättsdirektivet ska åtgärderna för att uppfyl-
la kraven på kundkontroll inbegripa att iden-
tifiera kunden och styrka kundens identitet, 
att identifiera den verkliga förmånstagaren, 
att skaffa information om affärsförbindelsens 
syfte och avsedda form samt att utöva fortlö-
pande övervakning av affärsförbindelsen. I 
direktivet förutsätt att alla ovan nämnda del-
områden för kontroll genomförs, men åtgär-
dernas omfattning beror av hurdan risk för 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
kunden, produkten, tjänsten och affärstrans-
aktionen är förenad med.  

Enligt den föreslagna paragrafen avses med 
kundkontroll åtgärder enligt 2 kap., t.ex. att 
identifiera kunden, att styrka identiteten, att 
identifiera den verkliga förmånstagaren, att 
fullgöra utredningsskyldigheten och att fort-
löpande övervaka kundförhållandet. Nya 
krav i jämförelse med den gällande lagen om 
penningtvätt gäller skyldighet att identifiera 
de verkliga förmånstagarna, skyldighet att ut-
reda affärsförbindelsens art och omfattning 
samt att fortlöpande övervaka kundförhållan-
det. Kundkontroll ingår givetvis redan nu i de 
anmälningspliktigas allmänna riskhantering, 
och därmed utgör inte skyldigheterna att för-
hindra penningtvätt och finansiering av terro-
rism någon separat från den övriga affärs-
verksamheten lösryckt samling av skyldighe-
ter.  

I 2 mom. föreskrivs om hur en rapporte-
ringsskyldig ska gå till väga, om denne inte 
kan fullgöra de föreskriva skyldigheterna av-
seende kundkontroll. En rapporteringsskyldig 
som inte kan genomföra de föreskrivna åt-
gärderna för kundkontroll ska inte få inleda 
ett kundförhållande eller genomföra en af-
färstransaktion. Den rapporteringsskyldiga 
ska dessutom lämna in en anmälan till cen-
tralen för utredning av penningtvätt, om de 
villkor för anmälan om penningtvätt som an-
ges i 23 och 24 § uppfylls. Det innebär att 
när villkoren för anmälan om penningtvätt 
uppfylls ska anmälan göras även om ett 
kundförhållande inte inleds eller en affärs-

transaktion inte utförs på grund av att den 
rapporteringsskyldiga inte förmår genomföra 
de åtgärder för kundkontroll som föreskrivs i 
lagen. Bestämmelsen baserar sig på artikel 
9.5 i tredje penningtvättsdirektivet. 

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om risk-
baserad bedömning. Bestämmelsen är ny. I 
jämförelse med det första och det andra pen-
ningtvättsdirektivet innehåller det tredje pen-
ningtvättsdirektivet ett riskbaserat angrepps-
sätt när det gäller att bekämpa penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Med riskbase-
rat angreppssätt avses att riskhanteringspro-
cesser införs i syfte att bekämpa penningtvätt 
och finansiering av terrorism. De åtgärder 
som genomförs för kundkontroll bör ställas i 
proportion till riskerna för penningtvätt och 
finansiering av terrorism. Riskerna bör be-
dömas och i olika situationer bör förfaras på 
olika sätt beroende på hurdan risk för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism som 
kunden, produkten, tjänsten eller affärstrans-
aktionen är förenad med. Den riskbaserade 
bedömningen främjar möjligheterna att för-
dela de rapporteringsskyldigas resurser för 
att förhindra penningtvätt och finansiering av 
terrorism i förhållande till risken för penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Enligt pa-
ragrafen ska de rapporteringsskyldiga ha i 
förhållande till arten och omfattningen av sin 
verksamhet tillräckliga metoder för riskhan-
tering avseende penningtvätt och finansiering 
av terrorism. Den rapporteringsskyldiga bör 
dimensionera omfattningen av åtgärderna för 
kundkontroll enligt riskbaserad bedömning. 
Processen innebär att de kundförhållanden 
som kan medföra risk för penningtvätt och 
finansiering av terrorism identifieras och be-
döms och att det utformas sätt att hantera och 
minska de fastställda riskerna. Den rapporte-
ringsskyldiga ska analysera riskerna för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism för att 
kunna avgöra var de största riskerna för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism finns. 
Risk för penningtvätt och finansiering av ter-
rorism kan förekomma t.ex. när det gäller 
kunder som driver affärsverksamhet med an-
knytningar till en stat som står som föremål 
för internationella finansiella sanktioner. 
Kunden kan också vara verksam inom en 
bransch som konstaterats hänföra sig till fe-
nomenet med grå ekonomi eller driva verk-
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samheten på ett sätt som kan väcka misstan-
kar om att kunden är en mellanhand för 
brottslig verksamhet. De faktiska ägarna eller 
förmånstagarna eller bolagsgruppens ägar-
skapsarrangemang i kundens bakgrund kan 
väcka misstankar när det gäller affärstransak-
tionernas ekonomiska syfte. Också vissa dis-
tributionskanaler, såsom Internet, kan utsät-
tas för missbruk. För att en bedömning ska 
vara möjlig bör den rapporteringsskyldiga ha 
med hänsyn till arten och omfattningen av 
sin verksamhet tillräckliga riskhanteringsme-
toder för att bedöma riskerna för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism i anslutning till 
sin bransch, sina produkter och tjänster, sina 
kunder och deras affärsverksamhet och af-
färstransaktioner och den teknologiska ut-
vecklingen. De rapporteringsskyldiga ska 
identifiera de kunder, produkter och tjänster, 
distributionskanaler och geografiska lägen 
medräknade, där riskerna är högre. När det 
gäller de högsta riskkategorierna förutsätter 
uppfyllandet av kraven på kundkontroll ef-
fektiviserade åtgärder av de rapporterings-
skyldiga. I situationer där risken för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism är låg el-
ler där t.ex. uppgifter om kundens eller för-
månstagarens identitet är allmänt tillgängliga 
eller där tillräcklig granskning genomförs en-
ligt andra system, ska den rapporteringsskyl-
diga kunna vidta enklare åtgärder så som fö-
reskrivs i den nya lagen eller bestämmelser 
som utfärdas med stöd av den.  

Utifrån den riskbaserade bedömningen be-
stäms i vilken omfattning de föreskrivna åt-
gärderna för kundkontroll ska genomföras. 
De rapporteringsskyldiga avviker från var-
andra när det gäller verksamhetens omfatt-
ning, organisation, kundstruktur och de pro-
dukter och tjänster de tillhandahåller. Den 
rapporteringsskyldiga ska fastställa riskerna 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism i samband med sina kundrelationer och 
motparter samt dimensionera sina tillväga-
gångssätt och sin riskhantering i anslutning 
till sina kundförhållanden i enlighet med sär-
dragen hos sina kunder och de tjänster dessa 
använder. Paragrafen innebär att de rapporte-
ringsskyldiga själva får avgöra hur och med 
vilka metoder de utför riskbedömningen.  

Enligt 4 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga utifrån riskbaserad bedömning iaktta be-

stämmelserna om krav på kundkontroll under 
hela kundförhållandet. Det innebär att upp-
gifterna om kundkontroll är tidsenliga. Kun-
dens verksamhet kan förändras eller kunden 
kan börja använda den rapporteringsskyldi-
gas produkter på ett nytt sätt, och därför bör 
riskerna bedömas under hela kundförhållan-
det. Bestämmelsen baserar sig på artikel 8.1 
c i tredje penningtvättsdirektivet. 

Enligt 5 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga kunna visa den myndighet som överva-
kar den rapporteringsskyldiga eller dem som 
förordnats att utöva tillsyn att metoderna för 
kundkontroll är tillräckligt omfattande i för-
hållande till riskerna för penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. I 31 § föreslås be-
stämmelser om tillsyn över efterlevnaden av 
lagen samt om tillsynsmyndigheterna och 
dem som förordnats att utöva tillsyn. Be-
stämmelsen baserar sig på artikel 8.2 i tredje 
penningtvättsdirektivet.  

7 §. Kundidentifiering och kontroll av kun-
dens identitet. I paragrafen föreskrivs om 
kundidentifiering och skyldighet att kontrol-
lera kundens identitet. Kundidentifieringen 
och kontrollen av identiteten motsvarar iden-
tifieringsplikten enligt 6 § i den gällande la-
gen om penningtvätt. I 5 § föreslås definitio-
ner av identifiering och kontrollen av identi-
teten. Det föreslås bli bestämt att identiteten 
ska kontrolleras på basis av handlingar eller 
uppgifter från en tillförlitlig och oberoende 
källa. Enligt 2 § i inrikesministeriets gällande 
förordning om förhindrande och utredning av 
penningtvätt ska vid identifiering av en fy-
sisk person konstateras personens identitet 
utifrån en handling som utfärdats av en myn-
dighet eller av särskilda skäl utifrån en annan 
handling på basis av vilken identiteten kan 
konstateras på ett tillförlitligt sätt. I 22 § i 
den nya lagen föreslås ett bemyndigande en-
ligt vilket det genom förordning av statsrådet 
kan utfärdas närmare bestämmelser om förfa-
randen för kundkontroll och kundidentifie-
ring och om handlingar som krävs för att 
kontrollera kundens identitet. Huvudprinci-
pen är att kundens identitet kontrolleras me-
dan kunden eller den som handlar för kunden 
är personligen närvarande. Enligt artikel 13 i 
tredje penningtvättsdirektivet är identifiering 
på distans förenad med högre risk för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, och 
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då behövs det särskilda åtgärder för att hante-
ra riskerna. I 18 § föreslås bestämmelser om 
skärpta krav på kundkontroll i anslutning till 
identifiering på distans. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska den rapporte-
ringsskyldiga identifiera kunden och kontrol-
lera kundens identitet när ett fast kundförhål-
lande etableras. Bestämmelsen motsvarar 6 § 
2 mom. i den gällande lagen om penning-
tvätt. Med kund avses en fysisk person eller 
en juridisk person för vilken den rapporte-
ringsskyldiga tillhandahåller tjänster eller 
som begär eller använder den rapporterings-
skyldigas tjänster. Med fast kundförhållande 
avses ett förhållande av permanent karaktär 
eller ett förhållande som vid tidpunkten för 
kontakten antas bli permanent. Ett sådant 
etablerande av ett kundförhållande kan inne-
bära t.ex. att ett konto öppnas, att ett kredit-
avtal ingås, att en fondandel tecknas eller att 
ett avtal om värdepappersförmedling eller 
uppdragsavtal ingås. 

Enligt 2 punkten ska identiteten hos tillfäl-
liga kunder kontrolleras när omfattningen av 
en enskild affärstransaktion eller flera sam-
manhängande affärstransaktioner uppgår till 
sammanlagt minst 15 000 euro. En motsva-
rande bestämmelse finns i 6 § 2 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt. Med affärs-
transaktion avses en enskild transaktion där 
den rapporteringsskyldiga utför en begärd åt-
gärd. Syftet med bestämmelsen är att för-
hindra att kunden ska kunna kringgå kontrol-
len av sin identitet genom att fördela de me-
del som ingår i affärstransaktionen på flera 
separata transaktioner. Bestämmelsen baserar 
sig på artikel 7 b i penningtvättsdirektivet.  

Enligt 3 punkten ska kundens identitet all-
tid kontrolleras i kasinoverksamhet. Be-
stämmelsen motsvarar 6 § 4 mom. i den gäl-
lande lagen om penningtvätt. Enligt artikel 
10 i tredje penningtvättsdirektivet ska kasi-
nokunder identifieras och deras identitet kon-
trolleras om de köper eller växlar in spelmar-
ker till ett värde av 2 000 euro eller mer. Ka-
sinon underkastade statlig tillsyn anses dock 
tillämpa åtgärderna för kundkontroll om de 
identifierar sina kunder redan i samband med 
att kunderna träder in i lokalen, oavsett hur 
stora belopp som växlas in mot spelmarker. 
Det innebär att kundkontroll och kontroll av 
identiteten i samband med att kunden träder 

in på kasinot räcker till. Kundens identitet 
behöver då inte kontrolleras på nytt när han 
eller hon köper eller växlar in spelmarker till 
ett värde av 2 000 euro. Penningautomatfö-
reningen (PAF) har ensamrätt att driva kasi-
noverksamhet i Finland. PAF har ett kasino. 
Kasinot kontrollerar kundernas identitet när 
de träder in på kasinot. 

I 4 punkten föreslås en bestämmelse om 
skyldighet att kontrollera kundens identitet 
om det är fråga om en tvivelaktig affärstrans-
aktion eller om den rapporteringsskyldiga 
misstänker att medlen används för finansie-
ring av terrorism eller för straffbart försök till 
detta. Den föreslagna bestämmelsen motsva-
rar 6 § 1 mom. i den gällande lagen om pen-
ningtvätt, med den ändringen att uttrycket 
”skäl att betvivla att medel har ett lagligt ur-
sprung” har ändrats till ”tvivelaktig affärs-
transaktion”. Uttrycket ”skäl att misstänka” 
används i förundersökningslagen i samband 
med tröskeln för inledande av förundersök-
ning. Tröskeln för tvivel och misstanke enligt 
lagen om penningtvätt är lägre än tröskeln 
för inledande av förundersökning. Det villkor 
avseende tvivel på medlens lagliga ursprung 
som ingår i den nuvarande lagen om pen-
ningtvätt har i praktiken medfört tolknings-
problem för de anmälningspliktiga. Misstan-
kar om penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism uppkommer ofta i samband med tvi-
velaktiga, osedvanliga eller exceptionella af-
färstransaktioner. Det är fråga om en tvivel-
aktig affärstransaktion när den rapporterings-
skyldiga anser åtgärden vara tvivelaktig på 
basis av de allmänna erfarenheterna av till-
handahållandet av tjänster inom branschen. 
Det är då tänkbart att den rapporteringsskyl-
digas tjänster används eller avses bli använda 
för att dölja eller maskera den rätta karaktä-
ren hos eller ursprunget eller belägenheten 
för eller förfogandet över eller de rättigheter 
som är anknutna till medel eller annan egen-
dom med brottsligt ursprung eller för att fi-
nansiera terrorism. Det är omöjligt att på ett 
uttömmande sätt definiera gränsen mellan 
normala affärstransaktioner å ena sidan och 
tvivelaktiga affärstransaktioner som ska rap-
porteras å andra sidan. Den rapporterings-
skyldiga ska fastslå sin bedömning enligt en 
riskbaserad helhetsbedömning utifrån känne-
dom om sin bransch och utifrån sin kund-
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kännedom. Bestämmelsen baserar sig på ar-
tikel 7 c i penningtvättsdirektivet.  

I 5 punkten föreslås en bestämmelse om 
skyldighet att kontrollera kundens identitet 
när den rapporteringsskyldiga ifrågasätter 
tillförlitligheten eller tillräckligheten hos 
uppgifterna om en kund vars identitet tidiga-
re har styrkts. Om den rapporteringsskyldiga 
misstänker att uppgifterna om en kunds iden-
titet är otillförlitliga eller otillräckliga, ska 
den rapporteringsskyldiga kontrollera kun-
dens identitet. Någon motsvarande bestäm-
melse finns inte i den gällande lagen. Be-
stämmelsen baserar sig på artikel 7.4 i pen-
ningtvättsdirektivet. 

Enligt 2 mom. ska i 2 § 14 och 15 punkten 
avsedda penningspelssammanslutningar samt 
näringsidkare och sammanslutningar som 
förmedlar anmälningar om deltagande och 
avgifter för deltagande i penningspel kontrol-
lera kundernas identitet, om det penningbe-
lopp som spelaren satsar per gång eller som 
sammanhängande spelinsatser sammanlagt 
uppgår till minst 3 000 euro. Skyldigheten att 
kontrollera identiteten ska dock inte gälla 
spelautomatverksamhet som avses i 4 §. En-
ligt 6 § 4 mom. i den gällande lagen om pen-
ningtvätt ska den som är anmälningspliktig 
konstatera sina kunders identitet i samband 
med tippnings- och vadhållningsverksamhet 
och totospel, om det penningbelopp som spe-
laren satsar per gång eller såsom till varandra 
kopplade satsningar är minst 3 000 euro. 
Skyldigheten att kontrollera kundens identitet 
ska nu i enlighet med 2 § 14 och 15 punkten 
också gälla kasinospel och penninglotterier. I 
kasinospel är satsningar som motsvarar det 
nämnda tröskelvärdet rätt så sällsynta.  

I 3 mom. föreslås en bestämmelse om iden-
tifieringsskyldighet när det gäller representa-
tion. Om någon är representant för kunden 
ska också representanten identifieras och vid 
behov ska representantens identitet kontrolle-
ras. Den rapporteringsskyldiga ska på basis 
av riskbaserad bedömning avgöra när identi-
teten bör kontrolleras. Bestämmelsen gäller 
situationer där en annan person handlar för 
kundens räkning och i kundens namn anting-
en med fullmakt eller som lagbestämd repre-
sentant. I 7 § i den gällande lagen om pen-
ningtvätt föreskrivs om identifieringsplikt när 
kunden handlar för någon annans räkning. 

Enligt motiveringen till paragrafen täcker pa-
ragrafen dels öppen representation där någon 
med fullmakt handlar i någon annans namn 
och för dennes räkning, dels situationer där 
det görs försök att dölja att någon handlar för 
någon annans räkning. Den föreslagna para-
grafen gäller representation när representan-
ten sluter avtal uttryckligen i kundens namn 
och representanten kommer att stå utanför 
det avtal som sluts. I 8 § föreslås bli bestämt 
om indirekt representation, där representan-
ten utför en affärstransaktion direkt i eget 
namn men i avsikt att handla för någon an-
nan. Representationen kan basera sig på en 
separat fullmakt eller vara lagbestämd. Be-
stämmelser om fullmakt finns i lagen om 
rättshandlingar på förmögenhetsrättens om-
råde (228/1929). Lagbestämd representation 
baserar sig på personens organisatoriska 
ställning. Gränserna för representationsrätten 
bestäms utifrån lagen, bolagsordningen eller 
någon annan normsamling. Dagliga rätts-
handlingar kan för ett bolag utföras av en an-
ställd med fullmakt på basis av sin ställning. 
Den anställda kan få t.ex. bankkoder för att 
inom sina åtkomsträttigheter använda bl.a. 
nättjänster och betala företagets räkningar. 
Själva kunden ska identifieras i enlighet med 
1 mom.  

I 4 mom. föreslås en bestämmelse om tid-
punkten för kundidentifiering och kontroll av 
kundens identitet. Enligt momentet ska kun-
den identifieras och kundens identitet kon-
trolleras innan kundförhållandet inleds eller 
senast innan kunden får bestämmanderätt 
över de medel eller annan egendom som in-
går i en affärstransaktion eller innan den en-
skilda affärstransaktionen har slutförts. Er-
hållande av bestämmanderätt över de medel 
eller annan egendom som ingår i affärstrans-
aktionen hänför sig till exempelvis försäk-
ringsverksamhet och betalning av försäk-
ringsersättning. Enligt artikel 9 i penning-
tvättsdirektivet ska kundens eller den verkli-
ga förmånstagarens identitet kontrolleras in-
nan en affärsförbindelse ingås eller en trans-
aktion utförs. Enligt artikel 9.3 är det i sam-
band med livförsäkringsverksamhet tillåtet 
att förmånstagarens identitet kontrolleras före 
utbetalningen eller vid det tillfälle då eller 
innan förmånstagaren avser utöva de rättig-
heter som försäkringsbrevet medför. Be-
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stämmelsen motsvarar 5 § i den gällande för-
ordningen om penningtvätt. 

Enligt 5 mom. gäller att om kundens identi-
tet ska kontrolleras på grund av att det sam-
manlagda värdet av enskilda affärstransak-
tioner är minst 15 000 euro, ska identiteten 
kontrolleras när den nämnda gränsen nås. 
Bestämmelsen motsvarar 5 § i den gällande 
förordningen om penningtvätt. I paragrafen 
konstateras på motsvarande sätt att samma 
förfarande ska tillämpas om gränsen för kra-
vet på identifiering är 3 000 euro. 

Enligt 6 mom. finns bestämmelser om 
identifieringsskyldighet dessutom i Europa-
parlamentets och rådets förordning (EG) nr 
1781/2006 om information om betalaren som 
skall åtfölja överföringar av medel. Inom EU 
omfattas tillhandahållare av betalningstjäns-
ter av enhetliga regler för vilken information 
som ska förmedlas tillsammans med betal-
ningar. EU-förordningen gällande detta, för-
ordningen om information om betalaren som 
skall åtfölja överföringar av medel, trädde i 
kraft den 1 januari 2007 i alla EU-
medlemsstater och i de länder som hör till 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
Förordningen tillämpas på alla betalningar 
med alla valutor i hemlandet och utomlands. 
Enligt förordningen ska banken eller någon 
annan betalningsleverantör förmedla den in-
formation om betalaren som fastställs i för-
ordningen till den betalningsleverantör som 
betalningsmottagaren använder, vanligen 
mottagarens bank. Förordningen tillämpas 
inte i samband med direkt betalning, checker 
eller betalningar med kort. Förordningen till-
lämpas likväl om det är fråga om medel som 
inte överförs från ett konto. Detta gäller ock-
så när en kund deponerar kontanter. Betal-
ningsleverantören ska då kontrollera uppgif-
terna om betalaren, om den kontanta överfö-
ringen överstiger 1 000 euro.  

8 §. Identifiering av verkliga förmånstaga-
re. I paragrafen föreslås bestämmelser om 
identifiering av verkliga förmånstagare. I den 
finska översättningen av direktivet används 
termen ”todellinen omistaja ja edunsaaja”. I 
det finskspråkiga lagförslaget används dock 
termen ”tosiasiallinen edunsaaja”. Den 
svenska motsvarigheten i direktivet och lag-
förslaget är ”verklig förmånstagare”. Defini-
tionen av verklig förmånstagare (eng. benefi-

cial owner) är ny i penningtvättsdirektivet 
och har inte heller ingått i den gällande lagen 
om penningtvätt. Enligt artikel 8 i penning-
tvättsdirektivet inbegriper kundkontroll kra-
vet på att identifiera den verkliga förmånsta-
garen.  

Enligt 1 mom. i den föreslagna paragrafen 
ska den verkliga förmånstagaren identifieras 
och också dennes identitet kontrolleras vid 
behov. För identifiering av den verkliga för-
månstagaren förutsätts att den rapporterings-
skyldiga utreder koncern- och ägarstrukturen 
för den juridiska person som är kund samt 
identifierar dem som har bestämmande infly-
tande enligt 3 mom. Enligt artikel 8.1 b i 
penningtvättsdirektivet ska den verklige för-
månstagaren identifieras och riskbaserade 
lämpliga åtgärder för att kontrollera dennes 
identitet vidtas så att den rapporteringsskyl-
diga är förvissad om att den känner till vem 
den verklige förmånstagaren är och även, när 
det gäller juridiska personer, truster och lik-
nande juridiska konstruktioner. I direktivet 
förutsätts dessutom att den rapporterings-
skyldiga vidtar riskbaserade och lämpliga åt-
gärder för att sätta sig in i kundens ägar-
skapsförhållanden och kontrollstruktur. I ar-
tikel 8.1 b förutsätts att den rapporterings-
skyldiga tillämpar förfaranden för att vara 
förvissad om att den känner till vem den 
verklige förmånstagaren är. Avsikten är att 
bestämmelsen ska skapa öppenhet för insyn, 
eftersom de som tvättar pengar och finansie-
rar terrorism vanligen har rakt motsatt mål-
sättning. Den rapporteringsskyldiga ska inte 
bara identifiera den verkliga förmånstagaren 
utan också utifrån riskerna bedöma huruvida 
den verkliga förmånstagarens identitet också 
bör kontrolleras. När det gäller att kontrollera 
den verkliga förmånstagarens identitet kan 
det i vissa fall vara svårt att få tag på hand-
lingar som härrör ur tillförlitliga och obero-
ende källor. När det gäller utländska bolag, i 
synnerhet om kunden kommer från en stat 
där det inte finns några myndighetsregister 
eller registren är bristfälliga, kan den rappor-
teringsskyldiga bli tvungen att begära eller 
skaffa utredningar från olika källor. Utred-
ningen bör vara tillräckligt färsk. I punkt 10 i 
ingressen i penningtvättsdirektivet konstate-
ras att de rapporteringsskyldiga själva avgör 
om de vill använda offentliga register över 
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verkliga förmånstagare, be sina kunder om 
uppgifterna eller få uppgifterna på annat sätt. 

En rapporteringsskyldig som inte kan iden-
tifiera den verkliga förmånstagaren och kon-
trollera dennes identitet så som det skulle 
förutsättas enligt en bedömning av riskerna 
för penningtvätt och finansiering av terro-
rism, ska avsluta kundförhållandet i enlighet 
med 6 § 2 mom. och överväga huruvida trös-
keln för anmälan om penningtvätt enligt 23 
eller 24 § har nåtts. 

I 2 mom. föreslås bestämmelser om undan-
tag från kravet på identifiering av den verkli-
ga förmånstagaren. Den verkliga förmånsta-
garens ska inte behöva identifieras, om kun-
den är ett bolag vars värdepapper har tagits 
upp till offentlig handel som avses i värde-
pappersmarknadslagen (495/1989) eller mot-
svarande handel i en annan stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet (EES-
stat). Kravet på identifiering är onödigt, ef-
tersom dessa bolag omfattas av den skyldig-
het att lämna information som avses i direk-
tiv 2004/39/EG. Skyldigheten att lämna in-
formation inbegriper ägarinformation.  

Enligt 3 mom. ska ett kreditinstitut inte hel-
ler behöva identifiera de verkliga förmånsta-
garna till gemensamma konton som förvaltas 
av en advokat eller någon annan som biträder 
i rättsliga ärenden, om dessa är verksamma i 
Finland eller i en EES-stat. En förutsättning 
är likväl att uppgifter om de gemensamma 
kontonas verkliga förmånstagares identitet på 
begäran finns tillgängliga för kreditinstitutet. 
I 4 mom. föreslås ytterligare bli bestämt om 
att ett kreditinstitut inte heller ska behöva 
identifiera de verkliga förmånstagarna till 
gemensamma konton som förvaltas av en ad-
vokat eller någon annan som tillhandahåller 
juridiska tjänster, om advokaten eller någon 
annan som tillhandahåller juridiska tjänster 
är verksam i en annan än en EES-stat. En 
förutsättning är att den verkliga förmånstaga-
rens identitet på begäran är tillgänglig för 
kreditinstitutet samt att advokaten eller andra 
som tillhandahåller juridiska tjänster omfat-
tas av skyldigheter som motsvarar skyldighe-
terna enligt den föreslagna lagen och att ad-
vokaten och tillhandahållarna övervakas när 
det gäller fullgörandet av skyldigheterna. I 
22 § föreslås en bestämmelse om att det ge-
nom ett beslut som fattas vid statsrådets all-

männa sammanträde kan fastställas en för-
teckning över andra än EES-stater där be-
stämmelserna om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och finansiering av terrorism 
motsvarar bestämmelserna i den föreslagna 
lagen. Paragrafen motsvarar artikel 11.2 b i 
penningtvättsdirektivet.  

I enlighet med 4 § 4 mom. ska lagen inte 
tillämpas på verksamhet som gäller skötsel 
av uppdrag som utförs i egenskap av rätte-
gångsbiträde eller rättegångsombud. Det krav 
som ställs på kreditinstitut i den föregående 
punkten och enligt vilket den verkliga för-
månstagarens identitet ska vara tillgänglig 
för kreditinstitutet på begäran ska inte gälla 
gemensamma konton som öppnats för sköt-
seln av uppdrag som rättegångsbiträde eller 
rättegångsombud. I punkt 48 i ingressen i 
penningtvättsdirektivet konstateras att direk-
tivet står i överensstämmelse med de princi-
per som erkänns särskilt i Europeiska unio-
nens stadga om de grundläggande rättighe-
terna. Inget i direktivet bör tolkas eller 
genomföras på ett sätt som strider mot män-
niskorättskonventionen. Det krav på garanti-
er för en rättvis rättegång som anges i 21 § 2 
mom. i grundlagen förutsätter att ett förtro-
ligt förhållande mellan ett rättegångsbiträde 
och hans eller hennes klient respekteras. 
Kravet innebär att kreditinstitutets möjlighet 
att få information om de verkliga förmånsta-
garna till kundmedelskonton inte gäller 
kundmedelskonton som öppnats för skötseln 
av uppdrag som rättegångsbiträde eller rätte-
gångsombud eller av sådana uppdrag som ut-
förs av en advokat eller någon annan som 
tillhandahåller juridiska tjänster och som inte 
omfattas av tillämpningsområdet för denna 
lag. 

9 §. Utredningsskyldighet och fortlöpande 
övervakning. I paragrafen föreskrivs om 
skyldighet att skaffa uppgifter för kundkon-
troll. I den gällande lagen om penningtvätt 
ingår inte någon allmän skyldighet att känna 
till arten av och syftet med kundens affärs-
transaktioner, men i 9 § åläggs i anslutning 
till omsorgsplikten skyldighet att reda ut 
grunderna för och syftet med anlitandet av 
tjänster, om tjänsterna avviker från det sed-
vanliga. I speciallagarna för olika branscher, 
t.ex. i kreditinstitutslagen, lagen om värde-
pappersföretag och lagen om värdeandelssy-
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stemet, finns bestämmelser om skyldighet att 
kontrollera kundens verksamhet och affärs-
verksamhetens art och omfattning.  

Enligt det föreslagna 1 mom. ska den rap-
porteringsskyldiga skaffa uppgifter om sina 
kunders verksamhet, affärsverksamhetens art 
och omfattning samt grunderna för att en 
tjänst eller produkt används. Bestämmelsen 
baserar sig på artikel 8.1 c i penningtvättsdi-
rektivet. Utredningsskyldigheten förutsätter 
för det första att den rapporteringsskyldiga 
har en klar uppfattning om hur produkter och 
tjänster inom den rapporteringsskyldigas af-
färsverksamhet används och för det andra 
vad affärsverksamheten för den kund som är 
motpart inrymmer, med andra ord hur affärs-
verksamheten drivs och hurdan omfattning 
den har. Omfattningen av de uppgifter om 
kundens bakgrund och grunderna för affärs-
verksamheten som ska skaffas ska grunda sig 
på riskbaserad bedömning. I 6 § 3 mom. fö-
reslås bli bestämt om riskbaserad bedömning. 
Riskhantering i anslutning till den rapporte-
ringsskyldigas affärsverksamhet och kund-
förhållanden förutsätter att den rapporte-
ringsskyldiga dimensionerar sina förfaranden 
för kundkontroll i enlighet med särdragen 
hos de tjänster som kunderna anlitar eller hos 
andra kundrelationer och riskerna för pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism. Om 
den rapporteringsskyldiga bedömer att risken 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism är låg, är mängden uppgifter som ska 
skaffas liten. Om risken är högre bör utred-
ningar naturligtvis begäras i större utsträck-
ning för att den rapporteringsskyldiga ska 
kunna bli övertygad om att den aktuella kun-
dens verksamhet trots riskerna inte är förenad 
med penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om krav 
på fortlöpande övervakning. Bestämmelsen 
baserar sig på artikel 8.1 d i penningtvättsdi-
rektivet. I den gällande lagen om penning-
tvätt finns det inte några bestämmelser om 
övervakningsskyldighet när det gäller kund-
förhållanden eller affärstransaktioner. I prak-
tiken har de anmälningspliktiga varit tvungna 
att i någon mån följa utvecklingen av kund-
förhållandena och kontrollera arten av och 
syftet med kundernas affärstransaktioner för 
att kunna slå fast när kundens affärstransak-

tioner avviker från det sedvanliga. Det har då 
gällt att iaktta bestämmelserna om omsorgs-
plikt i 9 § eller bestämmelserna om anmäl-
ningsskyldighet i 10 § i den gällande lagen 
om penningtvätt. Enligt förslaget ska den 
rapporteringsskyldiga ordna med tanke på ar-
ten och omfattningen av verksamheten till-
räcklig övervakning för att säkerställa att 
kundens verksamhet stämmer överens med 
den rapporteringsskyldigas erfarenheter av 
och uppgifter om kunden och dennes verk-
samhet. I direktivet föreskrivs inte närmare 
om hur den fortlöpande övervakningen ska 
genomföras. Också den fortlöpande övervak-
ningen är beroende av riskbedömning. Över-
vakningen bör vara sådan att den rapporte-
ringsskyldiga kan upptäcka sådant som inne-
bär att kundens verksamhet avviker från den 
förväntade verksamheten. När det gäller stör-
re rapporteringsskyldiga innebär kravet på 
fortlöpande övervakning antagligen övervak-
ning på basis av informationssystem.  

I 3 mom. föreslås bli bestämt om en sär-
skild utredningsskyldighet som till sitt inne-
håll motsvarar omsorgsplikten enligt 9 § i 
den gällande lagen om penningtvätt. För den 
särskilda utredningsskyldigheten förutsätts 
att den rapporteringsskyldiga känner till sina 
kunder. Enligt momentet ska den rapporte-
ringsskyldiga särskilt uppmärksamma ovan-
liga och exceptionella affärstransaktioner. 
Vid behov ska den rapporteringsskyldiga 
reda ut ursprunget för medlen i anslutning till 
en affärstransaktion. En affärstransaktion kan 
trots att den är exceptionell eller ovanlig vara 
en helt laglig transaktion, och då kan den ut-
föras på normalt sätt. Om det inte heller efter 
utredningen finns några förklaringar till att 
affärstransaktionen avviker från det normala, 
ska den rapporteringsskyldiga göra en anmä-
lan enligt 23 §. Bestämmelsen baserar sig på 
artikel 20 i penningtvättsdirektivet. 

10 §. Uppgifter om kundkontroll och beva-
rande av uppgifterna. Enligt 1 mom. ska 
uppgifterna om kundkontroll bevaras på ett 
tillförlitligt sätt i minst fem år efter det att ett 
fast kundförhållande har upphört. Om det är 
fråga om en tillfällig affärstransaktion som 
gäller över 15 000 euro eller på motsvarande 
sätt i de fall som avses i 7 § 2 mom., affärs-
transaktioner på 3 000 euro ska uppgifterna 
om kundkontroll bevaras i fem år efter det att 
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affärstransaktionen har utförts. Enligt 8 § i 
den gällande lagen om penningtvätt ska iden-
tifieringsuppgifterna om en kund förvaras på 
ett tillförlitligt sätt minst fem år efter att af-
färstransaktionen eller kundförhållandet har 
upphört. Bestämmelsen baserar sig på artikel 
30 i penningtvättsdirektivet. I artikeln sägs 
att när det gäller krav på kundkontroll ska 
uppgifterna sparas under minst fem år efter 
det att affärsförbindelsen med kunden har 
upphört. När det gäller affärsförbindelser och 
affärstransaktioner ska dokumenten bevaras 
under minst fem år efter att transaktionerna 
utförts eller affärsförbindelsen avslutades. 

Behandling av personuppgifter med anled-
ning av de föreskrivna skyldigheterna avse-
ende kundidentifiering och kundkontroll 
handlar om sådan tillåten behandling av upp-
gifter som avses i 8 § 1 mom. 4 punkten i 
personuppgiftslagen (523/1999) och om vil-
ken föreskrivs i lagen och som föranleds av 
de uppgifter och skyldigheter som angetts för 
den registeransvarige i lagen eller med stöd 
av den.  

I 2 mom. förtecknas de uppgifter för kon-
troll av personen som ska bevaras. Bestäm-
melsen grundar sig på artikel 30 i penning-
tvättsdirektivet.  

Enligt 1 punkten ska kundens namn, födel-
setid och finska personbeteckning, om en så-
dan finns, bevaras som uppgifter som styrker 
kundens identitet. Personbeteckningar får 
behandlas med anledning av de föreskrivna 
skyldigheterna i syfte att förhindra och utreda 
penningtvätt och terrorism, eftersom det är 
nödvändigt att så som avses i 13 § 1 och 2 
punkten i personuppgiftslagen entydigt indi-
vidualisera kunden för att utföra en i lag an-
given uppgift och för att den registrerades 
och den registeransvariges rättigheter ska gö-
ras gällande och deras skyldigheter fullgöras.  

Enligt 2 punkten ska också representantens 
namn, födelsetid och personbeteckning beva-
ras.  

Enligt 3 punkten ska den juridiska perso-
nens namn, registernummer och registre-
ringsdag samt registermyndigheten bevaras.  

Enligt 4—5 punkten ska fullständiga namn 
på samt födelsetider och medborgarskap för 
ledamöterna i den juridiska personens styrel-
se eller i motsvarande beslutande organ samt 

uppgifter om den juridiska personens bransch 
bevaras. 

Enligt 6 punkten ska den verkliga förmåns-
tagarens namn, födelsetid och finska person-
beteckning bevaras. 

Enligt 7 punkten ska namn och nummer på 
det dokument som använts för att styrka 
identiteten eller någon annan identifierings-
uppgift och utfärdare eller en kopia av do-
kumentet bevaras. Den rapporteringsskyldiga 
kan bevara uppgifterna om det dokument 
som använts för att styrka identiteten genom 
att anteckna uppgifterna i ett eget dokument 
eller genom att ta en kopia på det dokument 
som använts för att styrka identiteten. Sådana 
uppgifter som inte behövs för att styrka iden-
titeten vid spårning behöver inte bevaras. En 
kopia av dokumentet kan likväl vara till 
mycket stor nytta vid eventuell polisutred-
ning eller förundersökning i ett senare skede. 

Om kunden har identifierats på distans 
gäller enligt 8 punkten att uppgifter om de 
metoder eller källor som använts vid kontrol-
len ska bevaras. 

Enligt 9 punkten ska nödvändiga uppgifter 
som skaffats för kundkontrollen och den 
riskbaserade bedömningen bevaras. Olika 
näringsgrenar och olika kundförhållanden är 
förenade med risker av olika grad när det 
gäller penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. I samband med bevarande av uppgif-
terna om kundkontroll bör hänsyn tas till de 
principer för planering av behandlingen av 
personuppgifter och ändamålsbundenhet som 
anges i 6 och 7 § i personuppgiftslagen. 
Uppgifter om kundkontroll ska skaffas och 
bevaras bara i den omfattning de behövs för 
bedömning av den kundrelaterade risken för 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Sådana uppgifter är t.ex. uppgifter om arten 
och omfattningen av kundens affärsverksam-
het, kundens ekonomiska ställning, grunder-
na för att affärstransaktionen eller tjänsterna 
används och i förekommande fall uppgifter 
om medlens ursprung.  

Enligt 10 punkten ska de nödvändiga upp-
gifter som skaffats för fullgörande av den ut-
redningsskyldighet som föreskrivs i 9 § 3 
mom. bevaras. Endast de uppgifter som är 
nödvändiga ska bevaras, eftersom en regi-
strerad enligt 23 § 4 mom. inte har någon rätt 
till insyn i dessa uppgifter. 
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Om kunden är en utländsk person utan 
finsk personbeteckning, ska enligt 3 mom. i 
fråga om uppgifterna om kundkontroll utöver 
uppgifterna enligt 2 mom. bevaras uppgifter 
om den utländska personens medborgar-
skaps- och resedokument, t.ex. nummer eller 
någon annan identifieringsuppgift. Med nå-
gon annan identifieringsuppgift i fråga om 
resedokument avses en uppgift med vars 
hjälp resedokumentet kan individualiseras. 
När det gäller resedokument som inte försetts 
med något nummer kan det handla om upp-
gifter om plats och tid för utfärdandet samt 
vem som har utfärdat resedokumentet.  

11 §. Tredje parts åtgärder för kundkon-
troll. Enligt paragrafen kan skyldigheterna 
avseende kundkontroll fullgöras av en tredje 
part på den rapporteringsskyldigas vägnar. 
När åtgärderna för kundkontroll redan en 
gång har utförts i analogi med den nya lagen 
ska den rapporteringsskyldiga, om vissa vill-
kor uppfylls, inte behöva vidta åtgärderna för 
kundkontroll på nytt. Bestämmelsen är ny. 
Paragrafen gäller inte utläggnings- eller om-
budsförhållanden när den som tillhandahåller 
utläggningstjänsterna eller ombudet, utifrån 
avtalsförhållandet kan anses vara en del av 
den rapporteringsskyldiga. Den nya lagen re-
glerar således inte vilka parter som på basis 
av avtalsförhållandet kan åläggas att vidta åt-
gärder för kundkontroll. Bestämmelsen base-
rar sig på artiklarna 14–17 i penningtvättsdi-
rektivet.  

Enligt 1 mom. kan den rapporteringsskyl-
diga som tredje part godkänna ett kreditinsti-
tut, ett finansiellt institut, ett fondbolag, ett 
värdepappersföretag, ett försäkringsbolag, en 
försäkringsförmedlare, en advokat eller en 
revisor som har fått koncession eller registre-
rats i ett obligatoriskt yrkesregister i Finland 
eller i en annan EES-stat. Som tredje part ska 
den rapporteringsskyldiga likaså kunna god-
känna en i en EES-stat belägen filial till ett 
kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett vär-
depappersföretag, ett fondbolag, ett försäk-
ringsbolag eller en försäkringsförmedlare 
som har fått koncession i någon annan än en 
EES-stat. För funktionen som tredje part för-
utsätts att den tredje parten har fått konces-
sion eller registrerats i ett obligatoriskt yrkes-
register i Finland eller i en annan EES-stat. 
Med koncession avses en handling som 

myndigheterna utfärdat i vilken form som 
helst och genom vilken den sökande ges till-
stånd att driva sin affärsverksamhet. Regi-
strerade i ett yrkesregister har rätt att utöva 
ett visst yrke. Ett exempel på ett sådant regis-
ter är advokatföreningens advokatförteck-
ning. Handelsregistret kan inte betraktas som 
ett obligatoriskt yrkesregister enligt paragra-
fen.  

Förutsättningarna avseende tredje part gäll-
er också företag inom en finansiell företags-
grupp, om det inte mellan dem som hör till 
gruppen finns något avtal om åtgärderna för 
kundkontroll.  

Enligt 2 mom. kan den tredje parten också 
vara ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 
ett fondbolag, ett värdepappersföretag, ett 
försäkringsbolag, en advokat och en revisor 
som har fått koncession eller registrerats i ett 
obligatoriskt yrkesregister i en annan än en 
EES-stat och om den tredje parten omfattas 
av skyldigheter avseende kundkontroll vilka 
motsvarar den nya lagen och om den tredje 
parten övervakas när det gäller att fullgöra 
skyldigheterna. I 22 § föreslås en bestämmel-
se om att det genom ett beslut av statsrådet 
ska kunna fastställas en förteckning över 
andra än EES-stater där bestämmelserna om 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism uppfyller vill-
koren enligt den aktuella paragrafen.  

Enligt 2 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga dock inte kunna godkänna att någon 
som driver betalningsrörelse eller valutaväx-
lingsverksamhet är tredje part. Restriktionen 
baserar sig på artikel 15 i penningtvättsdirek-
tivet.  

Innan den rapporteringsskyldiga godkänner 
de åtgärder för kundkontroll som en tredje 
part genomfört ska den rapporteringsskyldiga 
enligt 4 mom. förvissa sig om att den tredje 
parten för affärstransaktionen tillhandahåller 
de uppgifter som avses i 10 § 2 mom. 1—8 
punkten. Den rapporteringsskyldiga ska 
dessutom säkerställa att alla uppgifter om 
kundkontroll är tillgängliga för den rapporte-
ringsskyldiga och att den tredje parten på be-
gäran tillställer den rapporteringsskyldiga 
uppgifterna. För detta kan det förutsättas att 
kunden uttryckligen samtycker till att uppgif-
terna lämnas ut. 
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Enligt 5 mom. kan en tredje part dock inte 
fortlöpande övervaka affärsförbindelsen på 
den rapporteringsskyldigas vägnar, utan den 
rapporteringsskyldiga ska så som avses i 9 § 
2 mom. fortlöpande övervaka även kundför-
hållanden där åtgärderna för kundkontroll har 
utförts av tredje part. 

Enligt 6 mom. befrias den rapporterings-
skyldiga inte från ansvar enligt den nya lagen 
med motiveringen att den rapporteringsskyl-
diga har anlitat en tredje part för att fullgöra 
skyldigheterna avseende kundkontroll. Det 
kan därmed anses att anlitandet av tredje part 
baserar sig på ett förtroendeförhållande.  
 
Förenklad kundkontroll 
 

12 §. Lägre krav på kundkontroll. I para-
grafen föreskrivs om situationer där lägre 
krav på kundkontroll får tillämpas. I 6 § i den 
gällande lagen om penningtvätt föreskrivs 
om undantag från identifieringsplikten när 
det gäller kunder. I artikel 11 i penning-
tvättsdirektivet föreskrivs om lägre krav på 
kundkontroll. Enligt penningtvättsdirektivet 
gäller i situationer där lägre krav på kund-
kontroll tillämpas att det någon annanstans i 
systemet finns tillräckliga kontrollförfaran-
den för att förhindra penningtvätt och finan-
siering av terrorism. De krav som uppställts 
på de rapporteringsskyldiga upphör inte att 
gälla, utan de rapporteringsskyldiga ska fort-
löpande övervaka kundförhållandena.  

Enligt 1 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga få tillämpa lägre krav på kundkontroll, 
om kunden, produkten eller tjänsten är sådan 
som utgör låg risk för penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. Europeiska gemen-
skapernas kommission har antagit tillämp-
ningsdirektiv 2006/70/EG med avseende på 
bl.a. kriterier för att kunna tillämpa lägre 
krav på kundkontroll. I artikel 3.1 i tillämp-
ningsdirektivet förtecknas de kriterier som 
ska uppfyllas för att en kund ska kunna anses 
vara en kund som utgör låg risk för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism. För ge-
nomförande av kommissionens direktiv före-
slås i 22 § ett bemyndigande enligt vilket 
närmare bestämmelser kan utfärdas genom 
förordning av statsrådet. 

Lägre krav på kundkontroll innebär att den 
rapporteringsskyldiga inte behöver genomfö-

ra de åtgärder som anges i 7 och 8 §, 9 § 1 
mom. och 10 §. Kundförhållandet ska dock 
övervakas så som avses i 9 § 2 mom. i syfte 
att säkerställa att den rapporteringsskyldiga 
upptäcker sådana exceptionella eller ovanliga 
affärstransaktioner som avses i 9 § 3 mom. 
Den rapporteringsskyldiga ska likväl skaffa 
tillräcklig information om kunden eller pro-
dukten och tjänsten för att kunna avgöra om 
villkoren för lägre krav på kundkontroll upp-
fylls. Bestämmelser om villkoren finns i 
13—17 §. 

13 §. Lägre krav på kundkontroll när kun-
den är en finsk myndighet, ett kreditinstitut, 
ett finansiellt institut, ett värdepappersföre-
tag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag. 
I paragrafen föreskrivs om lägre krav på kon-
troll, om kunden är en part som nämns i pa-
ragrafen. Om kunden är en finsk myndighet, 
ska den rapporteringsskyldiga få tillämpa 
lägre krav på kundkontroll. Det finns inte nå-
gon motsvarande bestämmelse i den gällande 
lagen om penningtvätt. Bestämmelsen mot-
svarar artikel 11.2 c i penningtvättsdirektivet. 

Lägre krav på kundkontroll ska få tillämpas 
också om kunden är ett kreditinstitut, ett fi-
nansiellt institut, ett värdepappersföretag, ett 
fondbolag eller ett försäkringsbolag som har 
fått koncession i Finland eller i en annan 
EES-stat eller en i en EES-stat belägen filial 
till ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett 
värdepappersföretag, ett fondbolag eller ett 
försäkringsbolag som har fått koncession i en 
någon annan än en EES-stat. En motsvarande 
bestämmelse finns i 6 § 6 mom. i den gällan-
de lagen om penningtvätt. Den rapporterings-
skyldig ska dessutom få tillämpa lägre krav 
på kundkontroll, om kunden är ett kreditinsti-
tut, ett finansiellt institut, ett värdepappersfö-
retag, ett fondbolag eller ett försäkringsbolag 
som har fått koncession i någon annan än en 
EES-stat och som omfattas av skyldigheter 
som motsvarar den nya lagen och som över-
vakas när det gäller att fullgöra skyldigheter-
na. I 22 § föreslås en bestämmelse om att det 
genom ett beslut av statsrådet ska kunna fast-
ställas en förteckning över andra än EES-
stater där bestämmelserna om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism uppfyller dessa villkor. 

För förfarandet med lägre krav på kund-
kontroll förutsätts att den rapporteringsskyl-
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diga skaffar tillräcklig information om vill-
koren, t.ex. att sammanslutningen har kon-
cession och står under myndighetstillsyn. Be-
stämmelsen baserar sig på artikel 11.1 i pen-
ningtvättsdirektivet. 

14 §. Lägre krav på kundkontroll när kun-
den är ett bolag vars värdepapper tagits upp 
till offentlig handel. Enligt paragrafen ska 
den rapporteringsskyldiga få tillämpa lägre 
krav på kundkontroll, om kunden är ett bolag 
eller en sammanslutning vars värdepapper 
har tagits upp till offentlig handel eller mot-
svarande handel i någon annan stat inom Eu-
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Pa-
ragrafen motsvarar artikel 11.2 b i penning-
tvättsdirektivet. I artikeln föreskrivs om bo-
lag vars aktier handlas på en reglerad mark-
nad i den mening som avses i direktiv 
2004/39/EG. Begreppet reglerad marknad är 
centralt i Europeiska gemenskapens direktiv 
om marknaden för finansiella instrument. Of-
fentlig handel motsvarar begreppet reglerad 
marknad. Dessa bolag omfattas av skyldighet 
att lämna information, och därför är ägarska-
pet i bolagen öppet. 

15 §. Lägre krav på kundkontroll när det 
gäller vissa produkter. I paragrafen föreslås 
en förteckning över produkter och tjänster i 
fråga om vilka den rapporteringsskyldiga får 
tillämpa lägre krav på kundkontroll. 

Bestämmelsen i 1 punkten motsvarar 6 § 3 
mom. 1 punkten i den gällande lagen om 
penningtvätt. Lägre krav på kundkontroll ska 
få tillämpas när uppdragsavtalet gäller en 
försäkring vars premie för försäkringsperio-
den är högst 1 000 euro eller vars engångs-
premie är högst 2 500 euro. Undantaget base-
rar sig på artikel 11.5 a i penningtvättsdirek-
tivet. 

Bestämmelsen i 2 punkten motsvarar 6 § 3 
mom. 2 punkten i den gällande lagen om 
penningtvätt. Den rapporteringsskyldiga ska 
få tillämpa lägre krav på kundkontroll, om 
uppdragsavtalet gäller en sådan lagfäst ar-
betspensionsförsäkring eller företagarpen-
sionsförsäkring som saknar en återköpsklau-
sul och som inte kan användas som säkerhet 
för lån. Försäkring enligt arbetspensionsla-
garna eller lagen om pension för arbetstagare 
och lagen om pension för företagare kan inte 
var förenad med någon återköpsklausul i Fin-
land. Villkoret avseende återköpsklausulen 

bör dock nämnas, eftersom arbetspensions-
bestämmelserna i andra länder kan innehålla 
en återköpsklausul. Bestämmelsen baserar 
sig på artikel 11.5 b i penningtvättsdirektivet.  

Bestämmelsen i 3 punkten är ny. Om upp-
dragsavtalet gäller pension, pensionsrätter el-
ler liknande arrangemang som innebär pen-
sionsförmåner för anställda, när inbetalning 
sker i form av avdrag på lön och reglerna inte 
tillåter att en medlem överför sina rättigheter 
på någon annan, ska lägre krav på kundkon-
troll få tillämpas. Bestämmelsen motsvarar 
artikel 11.5 c i penningtvättsdirektivet.  

16 §. Lägre krav på kundkontroll när det 
gäller elektroniska pengar. I paragrafen före-
skrivs om lägre krav på kundkontroll i an-
slutning till elektroniska pengar. Den rappor-
teringsskyldiga ska få tillämpa lägre krav på 
kundkontroll, om det i ett elektroniskt data-
medium som inte kan laddas på nytt lagras i 
kreditinstitutslagen avsedda elektroniska 
pengar till ett belopp av högst 150 euro. Det-
samma gäller om det i ett elektroniskt data-
medium som kan laddas på nytt lagras elek-
troniska pengar under samma kalenderår till 
ett belopp av högst 1 000 euro. Det finns inte 
någon motsvarande bestämmelse i den gäl-
lande lagen om penningtvätt. Bestämmelsen 
baserar sig på artikel 11.5 d i penningtvätts-
direktivet. Med elektroniska pengar avses en-
ligt 6 § i kreditinstitutslagen ett penningvärde 
som har lagrats på ett elektroniskt datamedi-
um mot att ett lika stort belopp har betalats 
till utgivaren av de elektroniska pengarna och 
som ett eller flera företag har förbundit sig att 
godkänna som betalning.  
 
Skärpt kundkontroll  
 

17 §. Skärpta krav på kundkontroll. I para-
grafen föreskrivs om skärpta krav på kund-
kontroll. Den rapporteringsskyldiga ska vidta 
skärpta åtgärder för kundkontroll, om risken 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism i anknytning till kunden, tjänsten, pro-
dukten eller affärstransaktionen är högre än 
vanligt. Å andra sidan ska skärpta förfaran-
den tillämpas i vissa situationer som till sin 
karaktär är sådana att risken är högre uttryck-
ligen inom den rapporteringsskyldigas af-
färsverksamhet. Den rapporteringsskyldiga 
ska så som avses i 6 § 3 mom. bedöma ris-
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kerna för penningtvätt och finansiering av 
terrorism i anslutning till sin bransch, sina 
produkter, sina tjänster och den teknologiska 
utvecklingen. Likaså ska den rapporterings-
skyldiga bedöma riskerna för penningtvätt el-
ler finansiering av terrorism i anslutning till 
sina kunder och deras affärsverksamhet och 
affärstransaktioner. Med skärpta krav på kon-
troll avses att när risken för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism är högre än normalt, 
ska den rapporteringsskyldiga fästa större 
uppmärksamhet vid kunden, kundens affärs-
verksamhet och kundens affärstransaktioner 
för att kunna förvissa sig om att kundförhål-
landet inte inbegriper penningtvätt eller fi-
nansiering av terrorism. Åtgärder för skärpt 
kundkontroll kan inrymma bl.a. att det fästs 
särskilt avseende vid att kundens identitet 
styrks och att dokumenteringen är tillförlitlig, 
att bakgrunden till och syftet med affärs-
transaktionerna samt eventuellt medlens ur-
sprung utreds på bredare basis samt att kund-
förhållandet övervakas på ett skärpt sätt.  

Enligt artikel 40 i penningtvättsdirektivet 
får kommissionen anta genomförandeåtgär-
der för att garantera ett enhetligt genomfö-
rande av penningtvättsdirektivet. Tekniska 
kriterier kan fastställas bl.a. när det gäller 
vissa definitioner, såsom person i politiskt 
utsatt ställning. Likaså kan det fastställas 
tekniska kriterier för bedömning av huruvida 
risken för penningtvätt eller finansiering av 
terrorism är låg i enlighet med artikel 11.2 
och artikel 11.5 eller huruvida risken för 
penningtvätt är hög i enlighet med artikel 13. 
Hittills har kommissionen inte antagit några 
genomförandeåtgärder för skärpta kontroll-
förfaranden. I 22 § föreslås dock ett bemyn-
digande om att närmare bestämmelser om 
skärpta krav på kundkontroll ska kunna ut-
färdas, om kommissionen antar bestämmel-
ser om tekniska kriterier för genomförandet. 

Skärpta krav på kundkontroll ska tillämpas 
också om kunden eller affärstransaktionen 
har anknytning till en stat vars system för 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism inte uppfyller 
de internationella förpliktelserna. I 24 § före-
slås bestämmelser om skärpta krav på rap-
portering när det gäller kunder med anknyt-
ning till en sådan stat. I 11 a § 1 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt föreskrivs 

om effektiviserad identifieringsplikt, om-
sorgsplikt och anmälningsplikt, om kunden 
eller en affärstransaktion har anknytning till 
en stat vars system för förhindrande och ut-
redning av penningtvätt eller finansiering av 
terrorism inte uppfyller de internationella 
förpliktelserna. I 22 § föreslås bli bestämt att 
genom ett beslut som fattas vid statsrådets 
allmänna sammanträde ska en förteckning 
kunna fastställas över de stater där bestäm-
melserna om förhindrande och utredning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
inte uppfyller de internationella förpliktelser-
na enligt 17 §. Ett motsvarande bemyndigan-
de finns i 14 § i den gällande lagen om pen-
ningtvätt. Hittills har ett sådant beslut fattats 
när det gäller republiken Myanmar och repu-
bliken Nauru. Beslutet har sedermera återta-
gits. 

I artikel 13 i tredje penningtvättsdirektivet 
föreskrivs om situationer som inrymmer hög-
re risker och där det förutsätts att särskilda 
skärpta förfaranden för kundkontroll tilläm-
pas. Situationer som redan genom sin natur 
kan medföra högre risk för penningtvätt och 
finansiering av terrorism är sådana där kun-
derna inte är personligen närvarande när 
identiteten styrks, korrespondensbankförbin-
delser och personer i politiskt utsatt ställning 
i en annan stat. Bestämmelser om dessa före-
slås i 18—20 §.  

18 §. Skärpta krav på kontroll vid identifie-
ring på distans.  I paragrafen föreskrivs om 
skärpta krav på kontroll i anslutning till iden-
tifiering på distans. Enligt artikel 13.2 i pen-
ningtvättsdirektivet är risken för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism högre i fråga 
om kunder som inte är personligen närvaran-
de när identiteten styrks. Kompletterande åt-
gärder ska tillämpas i syfte att hantera risken. 
Utifrån en riskbedömning ska den rapporte-
ringsskyldiga avgöra vilka kompletterande 
åtgärder som behövs för att den rapporte-
ringsskyldiga ska kunna minska den högre 
risk för penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism som eventuellt hänför sig till identifie-
ring på distans. För tillförlitlig identifiering 
kan det vara nödvändigt att kombinera flera 
metoder och utföra ytterligare utredningar i 
synnerhet när ett kundförhållande inleds med 
en kund i annan stat. 
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Om kunden inte är närvarande vid identifi-
eringen och styrkandet av identiteten, ska 
kundens identitet enligt 1 punkten styrkas 
med hjälp av ytterligare handlingar och upp-
gifter från en pålitlig källa. Enligt 4 § i den 
gällande förordningen om penningtvätt gäller 
att av särskilda skäl kan den anmälningsplik-
tiga identifiera personen på distans genom att 
för konstaterande av personens identitet in-
hämta en behövlig utredning genom att an-
vända källor ur vilka en utredning kan fås på 
tillförlitligt sätt. I den föreslagna bestämmel-
sen ingår inte något krav på särskilda skäl, 
men i övrigt motsvarar innehållet den gällan-
de bestämmelsen. Som kompletterande åt-
gärder kan de uppgifter som kunden lämnat 
kompletteras och kontrolleras med hjälp av 
en pålitlig källa. Enbart de uppgifter som 
kunden själv lämnat kan inte betraktas som 
tillförlitliga. Den rapporteringsskyldiga kan 
jämföra kundens uppgifter med t.ex. uppgif-
terna i befolkningsdataregistret eller andra 
register. Den rapporteringsskyldiga kan ock-
så kräva att kunden dessutom lämnar in 
andra handlingar och ytterligare utredningar, 
t.ex. en rekommendation av kundens kredit-
institut.  

Enligt 2 punkten ska den rapporterings-
skyldiga i form av en kompletterande åtgärd 
säkerställa att en betalning görs från ett kre-
ditinstituts konto eller betalas in på ett konto 
som tidigare öppnats i kundens namn. Meto-
den handlar t.ex. om en transaktionskedja där 
kunden erlägger en betalning från sitt konto i 
ett kreditinstitut (motkonto) och värdepappe-
ren registreras på kundens värdeandelskonto, 
eller den rapporteringsskyldigas betalningar 
till kunden alltid går till det motkonto som 
kunden har uppgett på förhand. Förfarandet 
förutsätter att den rapporteringsskyldiga har 
möjlighet att kontrollera och förvissa sig om 
att betalningen kommer från kundens eget 
konto och att t.ex. uppgifterna om aktieteck-
naren och betalaren stämmer.  

Vid identifiering på distans ska kundens 
identitet enligt 3 punkten kunna styrkas med 
hjälp av ett kvalificerat certifikat som uppfyl-
ler kraven på kvalificerade certifikat i lagen 
om elektroniska signaturer, eller med hjälp 
av någon annan teknik för elektronisk identi-
fiering som är informationssäker och bevis-
lig. Som exempel på en sådan annan identifi-

eringsteknik kan nämnas de kommunika-
tionskoder som bankerna utformat för stabil 
och informationssäker identifiering, om kun-
dens identitet har styrkts personligen i sam-
band med att koderna har delats ut. En mot-
svarande bestämmelse finns i 4 § i förord-
ningen om penningtvätt.  

19 §. Skärpta krav på kontroll när det gäll-
er korrespondentbankförbindelser. I paragra-
fen föreskrivs om skärpta krav på kontroll i 
anslutning till korrespondentbankförbindel-
ser. Det finns inte någon motsvarande be-
stämmelse i den gällande lagen om penning-
tvätt. Med korrespondentbankförbindelse av-
ses att ett kreditinstitut ingår ett avtal om 
skötsel av betalningar och andra uppdrag 
med ett annat kreditinstitut. Paragrafen gäller 
dock endast korrespondentbankförbindelser 
med kreditinstitut i ett land utanför Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet. Enligt 1 
mom. ska kreditinstitutet i situationer av det-
ta slag skaffa tillräckliga uppgifter om det 
kreditinstitut som är motpart innan avtalet 
ingås. Utifrån tillräckliga uppgifter bör kre-
ditinstitutet få en heltäckande uppfattning om 
arten av affärsverksamhet för det kreditinsti-
tut som är motpart.  

I fråga om det kreditinstitut som är motpart 
ska kreditinstitutet enligt 2 mom. bedöma 
motpartens renommé och tillsynens kvalitet 
samt åtgärderna för förhindrande av penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Bedöm-
ningen kan göras med hjälp av allmänt till-
gängliga uppgifter. Dessutom förutsätts att 
kreditinstitutet har den högre ledningens 
godkännande för att korrespondentbankför-
bindelsen inleds. Med den högre ledningens 
godkännande avses godkännande av den led-
ning som står direkt ovanför den person som 
begär godkännandet. I avtalet ska uttryckli-
gen överenskommas om fullgörandet av 
skyldigheterna avseende kundkontroll. Här 
avses att kreditinstitutet ska avtala om vilken 
part som ansvarar för skyldigheterna avseen-
de kundkontroll. Bestämmelsen baserar sig 
på artikel 13.3 i penningtvättsdirektivet.  

Enligt 2 mom. gäller att om ett värdepap-
persföretag, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag ingår ett avtal om ett arrangemang 
som motsvarar 1 mom., ska den rapporte-
ringsskyldiga iaktta denna paragraf. Be-
stämmelsen baserar sig på FATF:s rekom-
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mendation nr 7 mot penningtvätt. Enligt re-
kommendationen bör motsvarande bestäm-
melser om korrespondentbankförbindelser 
gälla även andra motsvarande arrangemang. 
Sådana arrangemang kan vara t.ex. arrange-
mang för förvaring av värdepapper eller 
fondförsäkringar med företag i stater utanför 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 

20 §. Skärpta krav på kontroll när det gäll-
er personer i politiskt utsatt ställning. Skärp-
ta åtgärder för kundkontroll ska tillämpas i 
samband med kundförhållanden med sådana 
personer som har eller tidigare har haft bety-
dande offentliga uppdrag i en annan stat. Be-
stämmelsen är ny. Syftet med bestämmelsen 
är att bekämpa inte bara penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism utan också korrup-
tion. I punkt 25 i ingressen i penningtvättsdi-
rektivet konstateras att särskilt noggranna 
kontrollförfaranden ska tillämpas särskilt vid 
affärsförbindelser med enskilda som innehar, 
eller har innehaft, viktiga offentliga positio-
ner, särskilt när det är fråga om personer från 
länder med utbredd korruption. Enligt artikel 
40 i penningtvättsdirektivet får kommissio-
nen anta genomförandeåtgärder för att garan-
tera ett enhetligt genomförande av penning-
tvättsdirektivet. Tekniska kriterier kan fast-
ställas bl.a. för vissa definitioner. Tillämp-
ningsföreskrifter med avseende på definitio-
nen av person i politiskt utsatt ställning har 
meddelats i tillämpningsdirektivet. Definitio-
nen enligt tillämpningsdirektivet är omfat-
tande och detaljerad. Med anledning av di-
rektivets tekniska karaktär ska genom för-
ordning av statsrådet kunna utfärdas närmare 
bestämmelser om vem som kan betraktas 
som en person i politiskt utsatt ställning, en 
sådan persons närmaste familjemedlem eller 
kända medarbetare. En bestämmelse om be-
myndigande att utfärda förordning föreslås i 
22 §.  

Enligt 1 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga ha de på riskbaserad bedömning basera-
de förfaranden som behövs för att fastslå om 
kunden är en person i politiskt utsatt ställning 
i en annan stat, en sådan persons närmaste 
familjemedlem eller kända medarbetare. Här 
avses att den rapporteringsskyldiga på basis 
av riskbaserad bedömning inom sin bransch 
bör bereda sig på att en kund eller potentiell 
kund kan vara en person i politiskt utsatt 

ställning, en sådan persons närmaste famil-
jemedlem eller en känd medarbetare till en 
person i politiskt utsatt ställning. Den rappor-
teringsskyldiga ska beakta detta i anvisning-
arna för kundkontroll och i personalutbild-
ningen. I paragrafen föreslås inte några be-
stämmelser om krav på hurdana tekniska lös-
ningar ett adekvat förfarande kräver av de 
rapporteringsskyldiga, utan de rapporterings-
skyldiga får själva avgöra den frågan. Ett sätt 
för att ta reda på om en person är en person i 
politiskt utsatt ställning i en annan stat är att 
fästa uppmärksamhet vid t.ex. en utländsk 
kunds yrke eller fråga kunden. Om svaret är 
nekande, är det i normala fall inte befogat att 
utreda saken ytterligare, förutsatt att övriga 
omständigheter inte föranleder ytterligare ut-
redningar. De skärpta kraven på kundkontroll 
har utsträckts till att gälla även närstående till 
personer i politiskt utsatt ställning. Enligt till-
lämpningsdirektivet avses då maka/make, 
partner i ett registrerat partnerskap, barn och 
deras makar eller partner samt föräldrar. I 
fråga om kända medarbetare förutsätts att 
partnerskapet är allmänt känt. Enligt artikel 
13.4 i penningtvättsdirektivet ska den rappor-
teringsskyldiga ha de riskbaserade förfaran-
den som behövs för att avgöra om kunden i 
fråga är en person i politiskt utsatt ställning. I 
punkt 1 i ingressen i kommissionens tillämp-
ningsdirektiv konstateras att de rapporte-
ringsskyldiga utifrån riskbaserad analys ska 
uppfylla skärpta krav på kundkontroll när det 
gäller transaktioner eller affärsförbindelser 
med personer i politiskt utsatt ställning som 
är bosatta i en annan medlemsstat eller i ett 
tredjeland. För riskanalysen är det lämpligt 
att den rapporteringsskyldiga koncentrerar 
sina resurser särskilt på sådana produkter och 
transaktioner som kännetecknas av att de in-
nebär en speciellt hög risk för penningtvätt 
eller finansiering av terrorism.  

I 2 mom. 1 punkten föreslås en bestämmel-
se som gäller inledande av kundförhållanden 
med sådana personer. Det krävs godkännan-
de av den högre ledningen för att kundförhål-
landet ska få inledas. Med den högre led-
ningens godkännande avses godkännande av 
den ledning som står direkt ovanför den per-
son som begär godkännandet.  

Enligt 2 mom. 2 punkten krävs det en ut-
redning om källan till förmögenheten och 
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medlen som hänger samman med kundför-
hållandet eller affärstransaktionen. Kunden 
ombes lämna en utredning av vilken medlens 
ursprung framgår. Av utredningen ska fram-
gå t.ex. vilken affärstransaktion eller annan 
rättshandling medlen härrör från, kontakt-
uppgifterna för den andra parten i affärs-
transaktionen och arten av den verksamhet 
som kunden driver.  

Enligt 2 mom. 3 punkten ska kundförhål-
landet övervakas fortlöpande och enligt 
skärpta krav under hela den tid kundförhål-
landet varar. I fråga om personer i politiskt 
utsatt ställning förutsätts att kundförhållandet 
övervakas noggrannare och att ovanliga och 
exceptionella affärstransaktioner uppmärk-
sammas särskilt. Kundens depositioner eller 
betalnings- och penningrörelse kan t.ex. stå i 
anmärkningsvärd disproportion till affärs-
verksamhetens omfattning eller kundens be-
talnings- och penningrörelse saknar i övrigt 
en tydlig ekonomisk grund eller den rappor-
teringsskyldiga erbjuds depositioner från 
länder med utbredd korruption.  

Enligt 3 mom. ska en person inte längre be-
traktas som en person i politiskt utsatt ställ-
ning när han eller hon inte har haft något be-
tydande offentligt uppdrag inom minst ett år. 
 
Övriga bestämmelser om kundkontroll 
 

21 §. Krav på kundkontroll i filialer och 
andra bolag. Enligt paragrafen ska kreditin-
stitut, finansiella institut, värdepappersföre-
tag, fondbolag, försäkringsbolag, försäk-
ringsföreningar och försäkringsförmedlare 
tillämpa kraven på kundkontroll också i sina 
filialer belägna i andra än i en EES-stat. Syf-
tet med bestämmelsen är att sammanslut-
ningar inom en finansiell företagsgrupp ska 
följa enhetliga principer för verksamheten. 
Penningtvätt och finansiering av terrorism är 
internationella problem, och verksamheten 
för att motarbeta dem bör vara världsom-
spännande. Om de ovan nämnda bolagen el-
ler sammanslutningarna har filialer i ett så-
dant land utanför Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet där branschlagstiftningen 
är bristfällig, bör de fullgöra skyldigheterna 
enligt den föreslagna lagen. De ovan nämnda 
rapporteringsskyldiga ska dessutom se till att 
kraven på kundkontroll tillämpas även i så-

dana bolag i andra stater än en EES-stat där 
den rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 
procent av det röstetal som aktierna eller an-
delarna i bolaget medför.  

Om lagstiftningen i den aktuella staten inte 
tillåter att de förfaranden för kundkontroll 
som anges i kapitlet tillämpas, ska den rap-
porteringsskyldiga anmäla detta till den som 
förordnats att utöva tillsyn och som avses i 
31 §. Den som förordnats att utöva tillsyn 
kan därefter meddela sitt tillsynsobjekt an-
visningar för förfarandet. Bestämmelsen ba-
serar sig på artikel 31 i tredje penningtvätts-
direktivet. 

22 §. Närmare bestämmelser och beslut av 
statsrådet. Närmare bestämmelser om fullgö-
rande av skyldigheterna gällande kundkon-
troll ska kunna utfärdas genom förordning av 
statsrådet. Bemyndigandet att utfärda förord-
ning ska i huvudsak motsvara det bemyndi-
gande som ingår i 14 § i den gällande lagen 
om penningtvätt. Bestämmelsen omfattar en-
dast uppfyllande av förpliktelser. Det är fråga 
om utfärdande av tekniska bestämmelser om 
förfaranden. Det kan till exempel vara fråga 
om förfaranden som ändras på grund av 
snabb teknisk eller annan utveckling av risk-
bedömningen eller den finansiella verksam-
heten. Författningsnivån har höjts från inri-
kesministeriets förordning till statsrådets för-
ordning eftersom lagens tillämpningsområde 
är brett och omfattar områden som hör till 
flera ministeriers ansvarsområde. 

I 2 mom. föreslås en bestämmelse om be-
myndigande att genom förordning av statsrå-
det utfärda bestämmelser om dels lägre, dels 
skärpta krav på kundkontroll. Enligt artikel 
40 i penningtvättsdirektivet får kommissio-
nen anta genomförandeåtgärder för att garan-
tera ett enhetligt genomförande av penning-
tvättsdirektivet. Tekniska kriterier kan fast-
ställas bl.a. när det gäller vissa definitioner, 
såsom person i politiskt utsatt ställning. Li-
kaså kan det fastställas tekniska kriterier för 
bedömning av huruvida risken för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism är låg i 
enlighet med artikel 11.2 och artikel 11.5 el-
ler huruvida risken för penningtvätt är hög i 
enlighet med artikel 13. Närmare bestämmel-
ser ska kunna utfärdas om kunder, produkter, 
tjänster eller affärstransaktioner där risken 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
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rism är låg eller högre än normalt och om 
förfaranden i sådana situationer, i syfte att 
genomföra kommissionens direktiv. Kom-
missionen har antagit ett tillämpningsdirektiv 
med avseende på definitionen av "person i 
politiskt utsatt ställning", samt tekniska krite-
rier för att kunna tillämpa lägre krav på 
kundkontroll och göra undantag på grund av 
finansiell verksamhet som drivs tillfälligt el-
ler i mycket begränsad omfattning. I tillämp-
ningsdirektivet föreskrivs om närmare villkor 
för kunder på vilka de lägre krav på förfaran-
den för kundkontroll som anges i artikel 11 i 
penningtvättsdirektivet är tillämpliga. Sådana 
villkor är bl.a. att uppgifter om kundens iden-
titet är offentligt tillgängliga, öppna och säk-
ra och att kundens transaktioner och bokfö-
ringspraxis är öppna.  

Hittills har kommissionen inte antagit någ-
ra genomförandeåtgärder för skärpta kon-
trollförfaranden. I paragrafen föreslås likväl 
en bestämmelse om bemyndigande för stats-
rådet att utfärda närmare bestämmelser om 
skärpta förfaranden för kundkontroll, om 
kommissionen antar bestämmelser om tek-
niska kriterier för genomförandet. 

I kommissionens tillämpningsdirektiv före-
skrivs om vem som kan betraktas som en 
person i politiskt utsatt ställning, en sådan 
persons närmaste familjemedlemmar eller 
kända medarbetare. Med anledning av direk-
tivets tekniska karaktär ska genom förord-
ning av statsrådet kunna utfärdas närmare be-
stämmelser om vem som kan betraktas som 
en person i politiskt utsatt ställning, en sådan 
persons närmaste familjemedlem eller kända 
medarbetare. Personer i politiskt utsatt ställ-
ning är bl.a. en annan stats stats- och reger-
ingschefer, ministrar samt vice och biträdan-
de ministrar och parlamentsledamöter. När-
maste familjemedlemmar till personer i poli-
tiskt utsatt ställning är bl.a. maka/make, barn 
och föräldrar. Kända medarbetare till perso-
ner i politiskt utsatt ställning är bl.a. fysiska 
personer om vilka det är känt att de är verkli-
ga förmånstagare till juridiska konstruktioner 
eller som på annat sätt har haft nära affärs-
förbindelser med en person i politiskt utsatt 
ställning.  

Genom ett beslut som fattas vid statsrådets 
allmänna sammanträde ska enligt 3 mom. en 
förteckning kunna fastställas över de stater 

där bestämmelserna om förhindrande och ut-
redning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism uppfyller villkoren enligt 8 § 4 och 
5 mom., 11 § 2 mom. och 13 § och en för-
teckning över de stater där förhindrande och 
system för utredning av penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism på motsvarande sätt 
inte uppfyller de internationella förpliktelser-
na enligt 17 §. I 14 § i den gällande lagen in-
går ett bemyndigande med motsvarande in-
nehåll.  
 
3 kap.  Rapporteringsskyldighet, 

tystnadsplikt och avbrytande 
av affärstransaktioner 

23 §. Skyldighet att rapportera om tvivel-
aktiga affärstransaktioner. I paragrafen före-
slås bestämmelser om rapporteringsskyldig-
het. Bestämmelserna i 1 mom. motsvarar i 
huvudsak 10 § i den gällande lagen om pen-
ningtvätt. Bestämmelsen baserar sig på arti-
kel 22 i penningtvättsdirektivet. Det föreslås 
att uttrycket ”anledning att betvivla att medel 
har ett lagligt ursprung” enligt den gällande 
lagen ska ändras till ”tvivelaktiga affärs-
transaktioner”. Efter att ha fullgjort utred-
ningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. ska den 
rapporteringsskyldiga utan dröjsmål under-
rätta centralen för utredning av penningtvätt 
om tvivelaktiga transaktioner eller misstänkt 
finansiering av terrorism. Det ändrade ut-
trycket har motiverats i detaljmotiveringen 
till 6 §. Pantlåneinrättningar ska anmäla tvi-
velaktiga affärstransaktioner, om det är fråga 
om panter av betydande ekonomiskt värde. 
Bestämmelsen motsvarar 10 § 2 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt.  

Den rapporteringsskyldiga har begränsade 
möjligheter att bedöma och utreda det eko-
nomiska syftet med och lagligheten hos åt-
gärderna för kunder som anlitar den rapporte-
ringsskyldigas tjänster. Det är inte den rap-
porteringsskyldigas uppgift att bedöma vilket 
brott det eventuellt handlar om eller huruvida 
tröskeln för förundersökning överskrids. Ut-
redning av medlens ursprung och affärstrans-
aktionens faktiska natur som en gärning med 
straffrättsliga rekvisit är alltid beroende av 
bedömning i efterhand. Det är först i sam-
band med utredning av tvivelaktiga affärs-
transaktioner och i samband med en eventu-
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ell förundersökning möjligt att utreda närma-
re vilka straffrättsliga rekvisit gärningen upp-
fyller. Anmälan bör göras så snabbt som 
möjligt för att de medel eller annan egendom 
som anmälan gäller inte ska kunna förflyttas 
utom räckhåll för myndigheterna. Det kan 
vara tvivelaktigt t.ex. att identiteten för kun-
den eller den som handlar för kundens räk-
ning inte kan styrkas eller det finns grundad 
anledning att betvivla äktheten hos de hand-
lingar som visats för att styrka identiteten. 
Det kan också vara tvivelaktigt att kunden 
inte lämnar in de utredningar som den rap-
porteringsskyldiga har begärt och som be-
hövs för att utreda den juridiska eller före-
tagsekonomiska karaktären hos en osedvan-
lig affärstransaktion eller för att utreda med-
lens ursprung. Det kan vara tvivelaktigt t.ex. 
att en bostad säljs med en återköpsklausul, 
om det inte finns någon tydlig grund för 
klausulen. Det kan också vara tvivelaktigt att 
en kund låter medel cirkulera mellan olika 
konton eller finansiella institut utan någon 
tydlig ekonomisk grund eller placerar medel i 
objekt som inte har något naturligt samband 
med kundens tidigare affärstransaktioner. 
Även affärstransaktionens storlek eller den 
stora mängden medel som ingår i transaktio-
nen kan enligt den rapporteringsskyldiges er-
farenheter av branschen ge anledning till 
misstanke. Även depositioner från kända 
narkotikaländer bör uppmärksammas. Det 
kan också vara tvivelaktigt att en kund öpp-
nar flera konton för flera små depositioner 
som tillsammans blir ett betydande belopp 
och begär att kontomedlen vidareöverförs. 

Enligt 2 mom. ska anmälan till centralen 
för utredning av penningtvätt i regel göras 
elektroniskt, eftersom elektroniska anmäl-
ningar påskyndar väckandet och behandling-
en av ärendet. Av särskilda skäl, t.ex. på 
grund av att det inte finns några internetför-
bindelser, ska enstaka anmälningar alltjämt 
få lämnas in med andra metoder. Redan i da-
gens läge lämnas merparten av anmälningar 
om penningtvätt elektroniskt.  

Enligt 3 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga avgiftsfritt lämna centralen för utred-
ning av penningtvätt alla behövliga uppgifter 
och handlingar som kan ha betydelse för ut-
redningen av misstankarna. Paragrafen mot-

svarar 10 § 1 mom. i den gällande lagen om 
penningtvätt.  

I 4 mom. ska föreskrivas om bevarandet av 
de upplysningar som skaffats för fullgörande 
av rapporteringsskyldigheten. De nödvändiga 
upplysningar och utredningar som skaffats 
för fullgörande av rapporteringsskyldigheten 
ska bevaras i fem år. Bestämmelsen grundar 
sig på artikel 30 b i penningtvättsdirektivet. 
Nedan i 25 § ska föreskrivas om tystnads-
plikten i fråga om dessa uppgifter. För säker-
ställande av den ska i momentet föreskrivas 
att uppgifterna ska hållas åtskilt från kundre-
gistret. Dessutom ska i momentet föreskrivas 
om avförande av uppgifterna. Uppgifterna 
ska avföras fem år efter anmälan, om de inte 
fortfarande behöver bevaras för brottsutred-
ning, en anhängig rättegång eller för att tryg-
ga den rapporteringsskyldiges eller dess an-
ställdas rättigheter. Senast tre år efter att be-
hovet av att bevara uppgifterna undersöktes 
ska en ny kontroll av behovet göras och den 
nya kontrollen antecknas. 

I 5 mom. ska föreskrivas om inskränkning-
ar i den registrerades rätt till insyn. En regi-
strerad ska inte ha rätt till insyn i uppgifter 
som skaffats för fullgörande av utrednings-
skyldigheten och av rapporteringsskyldighe-
ten, eftersom det skulle kunna försvåra före-
byggande eller utredning av brott på de sätt 
som avses i 27 § i personuppgiftslagen. Da-
taombudsmannen ska dock på begäran av 
den registrerade kunna kontrollera att i 4 
mom. och i 9 § 3 mom. avsedda uppgifter om 
den registrerade är lagenliga. 

Närmare bestämmelser om det exaktare in-
nehållet i anmälningarna ska kunna utfärdas 
genom förordning av statsrådet. En motsva-
rande bestämmelse om bemyndigande att ut-
färda förordning finns i 14 § 1 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt.  

24 §. Skärpta krav på rapportering. I para-
grafen föreskrivs om skärpta krav på rappor-
tering. Paragrafen motsvarar 11 a § 2 mom. i 
den gällande lagen om penningtvätt. Har 
kunden anknytning till en stat vars system för 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism inte uppfyller 
de internationella förpliktelserna, ska den 
rapporteringsskyldiga för fullgörande av de 
skärpta kraven på rapportering underrätta 
centralen för utredning av penningtvätt, om 
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kunden inte lämnar den utredning som be-
gärts för fullgörande av utredningsskyldighe-
ten eller den rapporteringsskyldiga bedömer 
att utredningen inte är tillförlitlig. Samma 
förfarande ska tillämpas om grunden för af-
färstransaktionen och medlens ursprung inte 
framgår tillräckligt av de utredningar som 
den rapporteringsskyldiga har skaffat. Anmä-
lan ska dessutom göras, om den juridiska 
personen inte kan identifieras eller om de 
verkliga förmånstagarna eller den för vilken 
kunden handlar inte kan identifieras eller 
klarläggas på ett tillförlitligt sätt. Skärpta 
krav på rapportering innebär att anmälan om 
penningtvätt ska göras, om de ovan nämnda 
villkoren uppfylls. 

25 §. Tystnadsplikt och undantag från tyst-
nadsplikten. I paragrafen föreskrivs om tyst-
nadsplikt i anslutning till anmälningar om 
penningtvätt. Den rapporteringsskyldiga ska 
inte för den som misstanken gäller eller för 
någon annan få röja en anmälan enligt 23 och 
24 §. Bestämmelsen motsvarar 10 § 3 mom. i 
den gällande lagen om penningtvätt. Ett mot-
svarande förbud finns i artikel 28 i tredje 
penningtvättsdirektivet. Tystnadsplikten ska 
även gälla dem som är anställda hos den rap-
porteringsskyldiga samt dem som fått uppgif-
ter som omfattas av tystnadsplikten med stöd 
av nedan i denna paragraf föreskrivna undan-
tag. 

I 2 mom. föreskrivs om undantag från tyst-
nadsplikten. Den rapporteringsskyldiga ska 
få informera en sådan sammanslutning som 
avses i lagen om tillsyn över finans- och för-
säkringskonglomerat (699/2404) och som in-
går i samma finansierings- och försäkrings-
konglomerat och som har beviljats konces-
sion i Finland eller i en annan EES-stat om 
att en anmälan enligt 23 och 24 § har gjorts 
och om innehållet i den. Likaså ska informa-
tionen få delges en sammanslutning som in-
går i samma finansierings- och försäkrings-
konglomerat och som har beviljats konces-
sion i någon annan stat än en EES-stat, om 
sammanslutningen omfattas av skyldigheter 
som motsvarar den nya lagen och det över-
vakas att sammanslutningen fullgör skyldig-
heterna. Undantaget från tystnadsplikten ba-
serar sig på artikel 28.3 i penningtvättsdirek-
tivet. Undantaget från tystnadsplikten inne-
bär att åtgärder som gäller penningtvätt och 

finansiering av terrorism kan koncentreras 
inom ett finansierings- och försäkringskon-
glomerat. 

I 3 mom. föreskrivs vidare om undantag 
från tystnadsplikten. Den rapporteringsskyl-
diga ska få informera en i 2 § 1—7 punkten 
avsedd rapporteringsskyldig som har fått 
koncession i Finland eller en annan EES-stat 
och som medverkar i en sådan enskild affärs-
transaktion som hänför sig till samma kund 
och samma transaktion om att en anmälan 
enligt 23 eller 24 § har gjorts. Under samma 
förutsättningar ska informationen få delges 
en i 2 § 1—7 punkten avsedd rapporterings-
skyldig som har fått koncession i någon an-
nan stat än en EES-stat, om mottagaren av 
informationen omfattas av skyldigheter som 
motsvarar den nya lagen och det övervakas 
att sammanslutningen fullgör skyldigheterna 
samt om mottagaren dessutom omfattas av 
sådana skyldigheter avseende skydd för per-
soner som motsvarar Europaparlamentets och 
rådets direktiv 95/46/EG om skydd för en-
skilda personer med avseende på behandling 
av personuppgifter och om det fria flödet av 
sådana uppgifter. Bestämmelsen baserar sig 
på artikel 28.5 i tredje penningtvättsdirekti-
vet. De villkor för utlämnande av informa-
tion som föreslås i paragrafen är strikta. 
Uppgifter får lämnas ut endast när det är frå-
ga om enstaka affärstransaktioner som hänför 
sig till samma kund och samma affärstrans-
aktion. Det kan handla om t.ex. betalningar 
från ett kreditinstitut till ett annat. Om det är 
fråga om en tvivelaktig affärstransaktion som 
det ena kreditinstitutet anmäler till centralen 
för utredning av penningtvätt, ska det kredit-
institut som lämnat in anmälan få informera 
den part som är delaktig i affärstransaktionen 
om att kreditinstitutet har lämnat in en anmä-
lan om penningtvätt. 

I 4 mom. föreskrivs om vilka uppgifter som 
i de fall som avses i 3 mom. ska få lämnas i 
samband med utlämnandet av information. I 
samband med utlämnande av information en-
ligt 3 mom. ska följande uppgifter få lämnas: 
kundens namn, födelsetid och personbeteck-
ning samt grunden för anmälan. Om perso-
nen inte har någon finsk personbeteckning, 
ska också uppgifter om personens medbor-
garskap få lämnas ut. 
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Uppgifter som fåtts med stöd av paragrafen 
ska få användas endast i syfte att förhindra 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
De uppgifter som fåtts omfattas av bestäm-
melserna om bevarande och avförande av 
uppgifter och inskränkning av rätten till in-
syn i 23 § 4 och 5 mom.  

26 §. Avbrytande av affärstransaktioner 
och vägran att utföra sådana. Bestämmel-
serna i 1 och 2 mom. motsvarar 11 § 2 mom. 
i den gällande lagen om penningtvätt.  

Enligt 3 mom. ska centralen för utredning 
av penningtvätt ha rätt att meddela ett för-
ordnande att avstå från att utföra affärstrans-
aktioner under högst fem vardagar, om det är 
nödvändigt för utredning av penningtvätt. 
Enligt 11 § i den gällande lagen om penning-
tvätt kan en polisman som tillhör befälet och 
är anställd vid utredningscentralen meddela 
ett förordnande att avstå när polismannen har 
fått en anmälan om en tvivelaktig affärs-
transaktion. Det föreslås att förordnandet att 
avstå inte längre ska hänga samman med 
mottagande av anmälan, eftersom misstankar 
kan uppdagas också som ett resultat av ut-
redningar vid centralen för utredning av pen-
ningtvätt. Fristen fem vardagar räknas från 
och med den dag förordnandet meddelas. 
Förordnandets längd anges i det skriftliga 
meddelandet. I paragrafen konstateras att 
lördagar inte räknas som vardagar, eftersom 
ordet vardag är mångtydigt. I 96 § 4 mom. i 
kreditinstitutslagen (1607/1993) föreskrevs 
ursprungligen att förordnandet att avstå skul-
le omfatta fem bankdagar. I lagen om pen-
ningtvätt ändrades bestämmelsen till fem 
vardagar, och enligt förarbetena till lagen var 
avsikten inte att ändra den gällande lagen.  

I det föreslagna 4 mom. föreskrivs om rätt 
för centralen för utredning av penningtvätt att 
meddela ett förordnande på begäran av en ut-
ländsk myndighet som ansvarar för bekämp-
ning av penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism, om villkoren enligt 3 mom. uppfylls. 
Bestämmelsen baserar sig på kapitel 3 avdel-
ning 2 artikel 8 i konventionen om penning-
tvätt, efterforskning, beslag och förverkande 
av vinning av brott (FördrS 53/1994), där det 
föreskrivs om skyldighet att bistå. Enligt ar-
tikeln ska de avtalsslutande parterna på begä-
ran bistå varandra i så omfattande grad som 
möjligt när det gäller att identifiera och spåra 

hjälpmedel vid brott, vinning av ett brott och 
annan egendom som ska dömas förverkad. 
Som bistånd betraktas alla åtgärder för att ge 
och trygga bevis som gäller den ovan nämn-
da egendomens existens, läge, förflyttning, 
karaktär, rättsställning eller värde. Enligt ar-
tikel 9 i konventionen ska bistånd enligt arti-
kel 8 ges i enlighet med den mottagande av-
talsslutande partens lagstiftning samt med 
iakttagande av förfarandet enligt begäran, 
förutsatt att detta inte står i strid med den 
nämnda lagstiftningen. 
 
4 kap.  Registreringsskyldighet för 

vissa verksamhetsidkare 

27 §. Registreringsskyldighet för dem som 
driver betalningsrörelse och valutaväxlings-
verksamhet. Enligt paragrafen ska de som 
driver betalningsrörelse och valutaväxlings-
verksamhet registreras innan verksamheten 
inleds. Registreringsskyldigheten ska inte 
gälla verksamhet som drivs tillfälligt eller i 
mycket begränsad omfattning. Närmare be-
stämmelser om när verksamhet drivs tillfäl-
ligt eller i begränsad omfattning ska utfärdas 
genom förordning av finansministeriet i en-
lighet med vad som föreskrivs i tillämp-
ningsdirektivet. I 4 § föreslås en bestämmel-
se om bemyndigande att utfärda förordning 
om detta. 

En sökande som uppfyller villkoren för re-
gistrering ska ha rätt att bli registrerad. Ett 
registreringsbeslut av länsstyrelsen i Södra 
Finlands län kan därmed inte basera sig på 
ändamålsenlighetsprövning. För registrering 
ska det förutsättas att den sökande på basis 
av en utredning anses vara tillförlitlig. Den 
sökande anses inte vara tillförlitlig om en fy-
sisk person som sökande eller om en ledamot 
i styrelsen eller i förvaltningsrådet för en 
sammanslutning eller en stiftelse som sökan-
de, dess verkställande direktör, ansvariga bo-
lagsman eller någon annan i motsvarande 
ställning eller en verklig förmånstagare ge-
nom en lagakraftvunnen dom under de senas-
te fem åren har dömts till fängelsestraff eller 
under de tre senaste åren till böter för ett 
brott som kan anses visa att personen i fråga 
är uppenbart olämplig att driva betalningsrö-
relse- eller valutaväxlingsverksamhet. Perso-
nen anses inte heller vara tillförlitlig om per-
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sonen i övrigt genom sin tidigare verksamhet 
har visat sig vara uppenbart olämplig att dri-
va betalningsrörelse- eller valutaväxlings-
verksamhet. Fristerna räknas från tidpunkten 
för granskning av registreringsanmälan eller 
den anmälan om personbyte som avses i 29 § 
4 mom. till den tidpunkt då domen vunnit 
laga kraft.  

Uppenbar olämplighet kan anses framgå i 
synnerhet av sådana lagstridiga åtgärder som 
hänför sig till penningtvätt eller i 34 a kap. 5 
§ i strafflagen avsedd finansiering av terro-
rism eller straffbart försök till en sådan gär-
ning. Uppenbar olämplighet kan likaså anses 
framgå av sådana lagstridiga åtgärder som 
syftat till ekonomisk vinning på någon an-
nans bekostnad. Som exempel på sådana 
brott kan nämnas bedrägeri och förskingring. 
Även brott som gäller försummelse av skyl-
digheter i anslutning till affärsverksamhet 
kan vanligen betraktas som brott som visar 
att en person är uppenbart olämplig att driva 
betalningsrörelse eller valutaväxlingsverk-
samhet. Länsstyrelsen i Södra Finlands län 
ska bedöma om ett brott är sådant att det med 
hänsyn till alla omständigheter som påverkar 
ärendet visar att en person är uppenbart 
olämplig att driva betalningsrörelse- eller va-
lutaväxlingsverksamhet.  

Oavsett att det inte förekommit några såda-
na straff som avses i bestämmelserna anses 
den sökande inte heller vara tillförlitlig om 
den sökande i övrigt genom sin tidigare verk-
samhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
att driva betalningsrörelse- eller valutaväx-
lingsverksamhet. Sådan olämplighet kan på-
visas av t.ex. en icke lagakraftvunnen dom 
för brott som avses i momentet. När tillförlit-
ligheten bedöms kan det också beaktas att en 
person genom en lagakraftvunnen dom har 
dömts till fängelsestraff för mer än fem år 
sedan, om brottet visar att den sökande är 
uppenbart olämplig att driva betalningsrörel-
se- eller valutaväxlingsverksamhet. 

Registrering söks genom ansökan hos läns-
styrelsen i Södra Finlands län, som är cen-
tralmyndighet. Genom förordning av statsrå-
det föreskrivs närmare om innehållet i regi-
streringsanmälan. 

Bestämmelsen baserar sig på artikel 36 i 
penningtvättsdirektivet. Enligt artikeln ska 
valutaväxlingskontor och kontor för översän-

dande av pengar ha tillstånd eller vara regi-
strerade för att kunna bedriva sin affärsverk-
samhet. Medlemsstaterna ska dessutom i en-
lighet med artikel 36.2 se till att de behöriga 
myndigheterna vägrar licensiering eller regi-
strering av sådana företag som avses i punkt 
1, om de inte är övertygade om att de perso-
ner som styr eller kommer att styra affärs-
verksamheten eller som är de verkliga hu-
vudmännen i sådana företag är lämpade för 
detta. 

28 §. Registreringsskyldighet för tillhanda-
hållare av kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster. I paragrafen föreskrivs om att till-
handahållare av kapitalförvaltnings- och fö-
retagstjänster ska registreras innan verksam-
heten inleds. Registreringsskyldigheten ska 
gälla verksamhet enligt artikel 3.7 a—e i 
penningtvättsdirektivet. Lagstiftningen i Fin-
land gäller inte truster, och därmed före-
kommer nästan inte alls några registreringar 
som gäller verksamhet enligt 23 d-punkten. 
Någon som är verksam i Finland kan givetvis 
tillhandahålla någon i utlandet åtgärder som 
hänför sig till bildande av truster och anord-
nande av förvaltning. Detsamma gäller för 
verksamhet enligt e-punkten. 

Förutsättningarna för registrering motsva-
rar förutsättningarna för registrering av be-
talningsrörelse och valutaväxlingsverksamhet 
i 27 §. Bestämmelsen grundar sig på artikel 
36 i penningtvättsdirektivet. 

Registrering ska inte krävas av advokater 
eller av revisorer som avses i revisionslagen, 
med andra ord CGR-revisorer, CGR-
sammanslutningar, GRM-revisorer, GRM-
sammanslutningar eller deras biträden. I 6 
kap. i revisionslagen föreskrivs om godkän-
nande och registrering av revisorer, och i 30 
§ föreskrivs om tillsyn. I lagen om advokater 
(496/1958) föreskrivs om advokatverksam-
het. Advokat är den som i egenskap av med-
lem i landets allmänna advokatförening in-
förts i advokatregistret. Advokatföreningens 
stadgar fastställs genom beslut av justitiemi-
nisteriet. Advokatföreningens styrelse ska 
övervaka advokaternas verksamhet. Även ju-
stitiekanslern övervakar advokatverksamhe-
ten. Det ingår i advokaternas uppgifter att i 
enlighet med anvisningarna för god advo-
katssed övervaka sådana biträdande jurister 
och andra anställda vid advokatbyråerna som 
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inte hör till förbundet. Eftersom tillförlitlig-
heten i fråga om de ovan nämnda bedöms 
med stöd av andra bestämmelser är det inte 
nödvändigt att de börjar omfattas av den re-
gistreringsskyldighet som avses i den före-
slagna lagen.  

Kapitalförvaltnings- och företagstjänster 
tillhandahålls förutom av advokater också av 
andra som tillhandahåller juridiska tjänster, 
t.ex. juridiska rådgivningsbyråer. De juridis-
ka rådgivningsbyråerna har ofta hand om li-
kadana uppdrag som advokaterna. De som 
äger sådana byråer har vanligen avlagt en ju-
ridisk examen, men de omfattas inte av de 
krav på yrkesskicklighet och utbildning som 
gäller för advokater. I Finland har verksam-
heten för dem som tillhandahåller juridiska 
tjänster, t.ex. juridiska rådgivningsbyråer, 
inte reglerats så som i de flesta andra länder i 
Europa. Om de som tillhandahåller juridiska 
tjänster eller om t.ex. en revisionsbyrå till-
handahåller ovan nämnda tjänster ska verk-
samhetsutövaren därför registreras med stöd 
av den föreslagna lagen.  

29 §. Betalningsrörelse- och valutaväx-
lingsregistret samt registret över företags-
tjänster. I enlighet med 1 mom. ska länssty-
relsen i Södra Finlands län vara registermyn-
dighet. Enligt 13 § i personuppgiftslagen ska 
den registeransvarige se till att personbeteck-
ningen inte onödigt antecknas i handlingar 
som skrivs ut eller upprättas på basis av per-
sonregistret.  

I 2 mom. föreslås bestämmelser om datain-
nehållet i betalningsrörelse- och valutaväx-
lingsregistret och registret över företagstjäns-
ter. Enligt 1 punkten ska i registren införas 
en enskild näringsidkares fullständiga namn 
och personbeteckning. Om en enskild när-
ingsidkare inte har någon finsk personbe-
teckning, ska personens födelsetid införas i 
registret. Med hjälp av personbeteckningen 
säkerställs identiteten för dem som införs i 
registren. Personbeteckningen är det tillförlit-
ligaste sättet att identifiera en person, efter-
som den alltid kvarstår oförändrad även om 
personen byter namn. I registret införs också 
en enskild näringsidkares firma enligt han-
delsregistret, eventuella bifirma, handelsre-
gisternummer och besöksadress till varje 
verksamhetsställe från vilket förmedlings-
verksamhet drivs. Med verksamhetsställe av-

ses byggnader, rum eller andra lokaler som 
näringsidkaren använder för kundtjänsten. 

Enligt 2 punkten ska i registret också infö-
ras en finsk juridisk persons firma, eventuella 
bifirma, handelsregisternummer och besöks-
adress till varje verksamhetsställe från vilket 
verksamhet drivs. 

Enligt 3 punkten införs i registret firma och 
handelsregisternummer för en filial som en 
utländsk juridisk person har registrerat i Fin-
land samt besöksadress till varje verksam-
hetsställe från vilket verksamhet drivs. Med 
filial avses enligt 2 § i lagen angående rättig-
het att idka näring en sådan del av en ut-
ländsk sammanslutning eller stiftelse som i 
Finland, från ett fast driftställe beläget här i 
landet, fortlöpande driver rörelse eller utövar 
yrke i den utländska sammanslutningens eller 
stiftelsens namn och för dess räkning. 

Enligt 4 punkten ska i registret införas 
namn, personbeteckning eller, i avsaknad av 
sådan, födelsetid och medborgarskap för fili-
alens representant. 

Enligt 5 punkten ska i registret införas full-
ständiga namn, personbeteckningar eller, i 
avsaknad av sådana, födelsetider och med-
borgarskap för sökande vilkas tillförlitlighet 
har utretts med stöd av 27 och 28 §.  

Enligt 6 punkten ska i registret införas re-
gisterbeteckning och registreringsdatum. En-
ligt 6 punkten ska i registret införas den re-
gisterbeteckning som länsstyrelsen i Södra 
Finlands län tilldelat betalningsrörelsen, den 
som driver valutaväxlingsverksamhet samt 
tillhandahållare av kapitalförvaltnings- och 
företagstjänster och den dag då aktören har 
införts i registret. 

Enligt 7 punkten ska i registret införas or-
saken till och tidpunkten för avförande ur re-
gistret. 

Enligt 3 mom. ska i registret också införas 
uppgifter om dem som meddelats ett i 33 § 
avsett förbud att utan registrering driva verk-
samhet enligt 27 och 28 §. 

De uppgifter som antecknats i betalnings-
rörelse- och valutaväxlingsregistret samt i 
registret över företagstjänster ska vara tidsen-
liga. I 4 mom. föreskrivs därför att ändringar 
i de uppgifter som införts i registret utan 
dröjsmål ska anmälas till länsstyrelsen i Söd-
ra Finlands län.  
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30 §. Avförande ur registret. Länsstyrelsen 
i Södra Finlands län ska avföra en registrerad 
ur registret, om den registrerade inte längre 
uppfyller registreringsvillkoren enligt 27 el-
ler 28 § eller har upphört med sin verksam-
het. Innan en registrerad avförs ur registret 
ska denne ges tillfälle att bli hörd. 
 
5 kap.  Tillsyn och rätt att få uppgif-

ter 

31 §. Tillsyn. I paragrafen föreskrivs om 
skyldighet att utöva tillsyn. Enligt 5 § i den 
gällande lagen om penningtvätt ska myndig-
heter som utövar tillsyn över anmälningsplik-
tiga, sparbanksinspektionen, centralinstitutet 
för sammanslutningen av andelsbanker samt 
sparkasseinspektörer enligt lagen om andels-
lag utöva tillsyn över att de skyldigheter som 
föreskrivs i lagen om penningtvätt blir full-
gjorda. I artikel 37.1 i penningtvättsdirektivet 
föreskrivs om övervakning (eng. monitoring) 
av de företag som omfattas av direktivet. 
Medlemsstaterna ska åtminstone kräva att de 
behöriga myndigheterna effektivt övervakar, 
och vidtar nödvändiga åtgärder för att säker-
ställa att de institut och personer som omfat-
tas av direktivet uppfyller dess krav. Enligt 
punkt 2 ska medlemsstaterna se till att de be-
höriga myndigheterna har tillräckliga befo-
genheter, däribland möjlighet att kräva att 
sådana uppgifter lämnas som är relevanta för 
övervakningen, efterlevnaden och utförandet 
av kontroller, och tillräckliga resurser för att 
kunna fullgöra sina uppgifter. I punkt 3 sägs 
att när det gäller kreditinstitut, finansiella in-
stitut och kasinon ska de behöriga myndighe-
terna ha förstärkta övervakningsbefogenhe-
ter, i synnerhet möjlighet att utföra inspek-
tioner på plats. 

Enligt 1 mom. 1 punkten ska Finansinspek-
tionen utöva tillsyn över de rapporterings-
skyldiga som är dess tillsynsobjekt enligt la-
gen om Finansinspektionen. Med stöd av 3 § 
i lagen om Finansinspektionen ska Finansin-
spektionen övervaka i lagen angivna tillsyns-
objekts och övriga finansmarknadsaktörers 
verksamhet så som föreskrivs i lagen om Fi-
nansinspektionen och i någon annan lag. I 5 
§ i samma lag föreskrivs om Finansinspek-
tionens tillsynsobjekt. Finansinspektionens 
tillsyn gäller kreditinstitut som avses ovan i 2 

§ 1 punkten samt i 2—9 punkten avsedda 
rapporteringsskyldiga med undantag för be-
talningsrörelser och valutaväxlingsverksam-
het och andra än sådana som i form av hu-
vudsaklig verksamhet tillhandahåller tjänster 
enligt 30 § 3—11 punkten i kreditinstitutsla-
gen. I 3 kap. i lagen om Finansinspektionen 
föreskrivs om Finansinspektionens tillsyns-
befogenheter. Tillsynsbefogenheterna omfat-
tar vidsträckt granskningsrätt och rätt att få 
uppgifter för utövandet av tillsynen. Finans-
inspektionens tillsynsbefogenheter uppfyller 
det krav som anges i artikel 37.3 i penning-
tvättsdirektivet, nämligen att när det gäller 
kreditinstitut och finansiella institut ska de 
behöriga myndigheterna ha förstärkta över-
vakningsbefogenheter. 

Enligt 1 mom. 2 punkten ska Försäkrings-
inspektionen utöva tillsyn över de rapporte-
ringsskyldiga som avses i 2 § 10—13 punk-
ten. Tillsynsbefogenheterna anges i lagen om 
försäkringsbolag (1062/1979), lagen om för-
säkringsföreningar (1250/1987), lagen om ut-
ländska försäkringsbolag (398/1995) och la-
gen om försäkringsförmedling (570/2005). 
Det är ändamålsenligt att Försäkringsinspek-
tionens tillsyn i enlighet med nuvarande 
praxis kvarstår i syfte att säkerställa efterlev-
naden av den nya lagen. Med stöd av 2 § 1 
punkten i lagen om Försäkringsinspektionen 
(78/1999) ska Försäkringsinspektionen över-
vaka och inspektera tillsynsobjektens verk-
samhet så som särskilt bestäms om detta. En-
ligt 14 kap. 1 § i lagen om försäkringsbolag 
ska tillsynen över och inspektionen av för-
säkringsbolagen handhas av Försäkringsin-
spektionen, och i 4 § föreskrivs om Försäk-
ringsinspektionens tillsynsbefogenheter. En-
ligt 12 kap. 1 § i lagen om försäkringsföre-
ningar (1250/1987) ska tillsynen över och in-
spektionen av försäkringsföreningarna hand-
has av Försäkringsinspektionen, och i 4 § fö-
reskrivs om tillsynsbefogenheterna. I 3 kap. i 
lagen om utländska försäkringsbolag 
(398/1995) föreskrivs om tillsynen över ut-
ländska EES-försäkringsbolag och om till-
synsbefogenheterna, och i 7 kap. föreskrivs 
om tillsynen över försäkringsbolag från tred-
je land och om tillsynsbefogenheterna. Enligt 
bestämmelserna ska tillsynen över bolagen 
utövas av Försäkringsinspektionen. Försäk-
ringsinspektionens tillsyns- och inspektions-
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rättigheter uppfyller det krav på den behöriga 
myndighetens förstärkta övervakningsbefo-
genheter som anges i artikel 37.3 i penning-
tvättsdirektivet. 

Enligt 1 mom. 3 punkten ska inrikesmini-
steriet övervaka penningspelssammanslut-
ningar som avses i lotterilagen samt närings-
idkare och sammanslutningar som förmedlar 
anmälningar om deltagande och avgifter för 
deltagande i penningspel. I 42 § 2 mom. i lot-
terilagen (1047/2001) föreskrivs om inrikes-
ministeriets motsvarande riksomfattande till-
syn över anordnandet av lotterier. Kravet på 
förstärkta övervakningsbefogenheter enligt 
artikel 37.3 i penningtvättsdirektivet gäller 
kasinon. I 44 och 45 § i lotterilagen före-
skrivs om tillsynsmyndigheternas rätt till 
upplysningar och kontrollrätt. Tillsynsbefo-
genheterna uppfyller kravet enligt penning-
tvättsdirektivet.  

Enligt 1 mom. 4 punkten ska Ålands land-
skapsregering övervaka penningspelssam-
manslutningar på Åland.   

Enligt 1 mom. 5 punkten ska Centralhan-
delskammarens revisionsnämnd övervaka 
CGR-revisorer och CGR-sammanslutningar 
och deras biträden. Centralhandelskamma-
rens revisionsutskott ska inom sitt verksam-
hetsområde övervaka GRM-revisorer och 
GRM-sammanslutningar. Enligt artikel 37.5 i 
penningtvättsdirektivet får medlemsstaterna 
bl.a. när det gäller revisorer tillåta att den till-
syn som krävs enligt direktivet utövas av 
självreglerande organ, under förutsättning att 
dessa har de befogenheter som behövs.  

Enligt 1 mom. 6 punkten ska revisions-
nämnden för den offentliga förvaltningen och 
ekonomin övervaka OFR-revisorer och OFR-
sammanslutningar.  

Enligt 1 mom. 7 punkten ska länsstyrelsen i 
Södra Finlands län ansvara för tillsynen över 
dem som driver betalningsrörelse och valuta-
växlingsverksamhet samt dem som tillhanda-
håller kapitalförvaltnings- och företagstjäns-
ter. När det gäller dessa rapporteringsskyldi-
ga är länsstyrelsen i Södra Finlands län den 
ansvariga centralmyndighet för registrering-
en som avses i 27 och 28 §. Det är ändamåls-
enligt att samma myndighet förordnas till 
tillsynsmyndighet även för dessa rapporte-
ringsskyldiga.   

Enligt 1 mom. 8 punkten ska länsstyrelsen 
övervaka fastighetsförmedlare, dem som har 
hand om bokföringsuppgifter enligt uppdrag, 
dem som tillhandahåller skatterådgivnings-
tjänster och andra som tillhandahåller juri-
diska tjänster än advokater. Dessutom ska 
länsstyrelsen övervaka dem som säljer eller 
förmedlar varor till den del som betalningen 
fås kontant till ett belopp av minst 15 000 
euro eller som sammanhängande betalningar 
som tillsammans uppgår till minst 15 000 
euro. Enligt 17 § i lagen om fastighetsför-
medlingsrörelser och rörelser för förmedling 
av hyreslägenheter och hyreslokaler 
(1075/2000) ska länsstyrelsen övervaka efter-
levnaden av den nämnda lagen. I paragrafen 
föreskrivs också om länsstyrelsens rätt att få 
uppgifter. Enligt artikel 37.5 får medlemssta-
terna tillåta att självreglerande organ utövar 
tillsyn enligt direktivet. De ovan nämnda 
rapporteringsskyldiga har dock inte något så-
dant övergripande självreglerande organ som 
skulle ha tillräckliga tillsynsbefogenheter. 
Länsstyrelsen ska vara tillsynsmyndighet för 
de ovan nämnda instanserna, eftersom den 
redan i dagens läge utövar tillsyn över lag-
ligheten hos flera näringar som är beroende 
av tillstånd, t.ex. förmedlingsverksamhet som 
gäller fastigheter och hyreslägenheter och 
hyreslokaler samt indrivningsverksamhet. 
Skyldigheten att utöva tillsyn gäller den läns-
styrelse inom vars område den rapporterings-
skyldiga har ett verksamhetsställe. Tillsynen 
kan vara riskbaserad. Tillsynen över kontant-
handel kan i enlighet med principen för risk-
baserad tillsyn koncentreras till sådana när-
ingsidkare som bedriver varuhandel och som 
löper förhållandevis stora risker när det gäller 
penningtvätt eller finansiering av terrorism. 
Som exempel på sådana branscher kan näm-
nas juvelprodukter och ädelmetallsprodukter, 
konstverk eller försäljare eller förmedlare av 
färdmedel samt auktionsförrättare i sådana 
fall då ett stort mått av kontanta betalningar 
rör sig inom deras verksamhet. Dessutom ska 
länsstyrelsen utöva tillsyn över i 2 § 1 mom. 
avsedda rapporteringsskyldiga som inte hör 
till Finansinspektionens tillsynsobjekt. Såda-
na finansiella institut är, t.ex. de som tillhan-
dahåller kortfristiga snabbkrediter, leasing-
tjänster och avbetalnings- och factoringfinan-
sieringsbolag. I 32 § föreslås bestämmelser 
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om länsstyrelsens inspektionsrätt för tillsy-
nen.  

Enligt 1 mom. 9 punkten ska advokatföre-
ningen övervaka advokaterna. Advokatföre-
ningens stadgar fastställs genom beslut av ju-
stitieministeriet. Advokatföreningens styrelse 
ska övervaka advokaternas verksamhet. I 6 § 
i lagen om advokater föreskrivs om tillsyns-
befogenheter. Också justitiekanslern har rätt 
att väcka ett tillsynsärende, om justitiekans-
lern anser att en advokat inte uppfyller sina 
förpliktelser. Advokatföreningens tillsyns-
nämnd handlägger och avgör tillsynsärende-
na. Advokatföreningen är ett sådant självre-
glerande organ som avses i artikel 37.5 i 
penningtvättsdirektivet.  

När det gäller dem som förordnats att utöva 
tillsyn över en näringssektor eller bransch ut-
vidgas tillsynen enligt förslaget så att den 
omfattar även tillsyn över fullgörandet av de 
skyldigheter som ingår i den nya lagen eller 
de bestämmelser som utfärdats med stöd av 
den. I paragrafen föreslås inte några bestäm-
melser om detaljerade tillsynsmetoder eller 
mängden tillsyn, utan dessa frågor avgörs av 
tillsynsorganen i fråga. Tillsynen kan utövas 
antingen som särskild tillsyn eller tillsam-
mans med annan inspektionsverksamhet. 
Tillsynen kan utövas riskbaserat enligt be-
dömning av hurdan risk för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism den berörda rappor-
teringsskyldiga anses medföra. Myndigheter-
na och andra som förordnats att utöva tillsyn 
ska ingripa i de försummelser och missför-
hållanden de lagt märke till i samband med 
övervakningen.  

Enligt 2 mom. ska länsstyrelsen i Södra 
Finlands län på begäran och utan hinder av 
sekretessbestämmelserna ha rätt att av dem 
som driver betalningsrörelse- och valutaväx-
lingsverksamhet samt av dem som tillhanda-
håller kapitalförvaltnings- och företagstjäns-
ter få uppgifter som behövs för tillsynen över 
efterlevnaden av den nya lagen och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Länsstyrelsen ska ha samma rätt att få upp-
gifter av de rapporteringsskyldiga som avses 
i 1 mom. 8 punkten. Till länsstyrelsen ska 
därmed lämnas de uppgifter och handlingar 
som behövs för tillsynen även om de innehål-
ler information som kan betraktas som kun-
dens affärs- eller yrkeshemligheter eller så-

dana uppgifter om kunden som person som 
verksamhetsutövaren inte annars får röja för 
utomstående. Rätten att få uppgifter ska gälla 
även uppgifter som lagrats med hjälp av au-
tomatisk databehandling och som ska vara 
tillgängliga för tillsynsmyndigheten i läsbar 
form, t.ex. på en datorskärm eller som pap-
persutskrifter. 

Enligt 3 mom. ska länsstyrelsen i Södra 
Finlands län ha rätt att för registrering enligt 
27 och 28 § och för avförande ur registret en-
ligt 30 § få uppgifter ur straffregistret och det 
bötesregister som avses i 46 § i lagen om 
verkställighet av böter (672/2002).  

Enligt 4 mom. ska tillsynsmyndigheten och 
de som förordnats att utöva tillsyn samt spar-
banksinspektionen och centralinstitutet för 
sammanslutningen av andelsbanker underrät-
ta centralen för utredning av penningtvätt om 
tvivelaktiga affärstransaktioner som de upp-
täckt i samband med tillsynen. Tillsynsmyn-
digheten och andra som förordnats att utöva 
tillsyn kan på basis av omständigheter som 
uppdagats i samband med inspektion av sitt 
tillsynsobjekt eller annars i samband skötseln 
av sina uppdrag upptäcka tvivelaktiga affärs-
transaktioner eller eventuell finansiering av 
terrorism. En bestämmelse med motsvarande 
innehåll finns i 5 § 2 mom. i den gällande la-
gen om penningtvätt. Bestämmelsen baserar 
sig på artikel 25 i penningtvättsdirektivet. 

Enligt 5 mom. ska länsstyrelsen i Södra 
Finlands län övervaka efterlevnaden av för-
ordningen om information om betalaren när 
det gäller rapporteringsskyldiga som anteck-
nats i betalningsrörelse- och valutaväxlings-
registret. Dessutom ska länsstyrelsen överva-
ka efterlevnaden av nämnda förordning i frå-
ga om de rapporteringsskyldiga som avses i 2 
§ 1 mom., som inte hör till Finansinspektio-
nens tillsynsobjekt. Enligt förordningen om 
information om betalaren ska betalarens be-
talningsleverantör se till att överföringar av 
medel åtföljs av fullständig information om 
betalaren. Förordningen innehåller även be-
stämmelser om skyldigheterna för betal-
ningsmottagarens betalningsleverantör. För-
ordningen är direkt tillämplig rätt, men med-
lemsstaterna ska ha en myndighet som över-
vakar att förordningen iakttas (artikel 15.3). 

I Finland utgörs största delen av de betal-
ningar som hör till förordningens tillämp-
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ningsområde av kontoöverföringar, direktde-
biteringar och betalningar med kredit- eller 
betalkort. Sådana erbjuds i huvudsak av kre-
ditinstitut och andra sammanslutningar som 
hör till deras finansiella företagsgrupper. 
Dessa övervakas av Finansinspektionen. De 
tillhandahållare av tjänster för överföring av 
medel som inte övervakas av Finansinspek-
tionen har i den gällande lagen inte fastställs 
som sådana som ska övervakas enligt förord-
ningen. Sådana tillhandahållare är betal-
ningsrörelser och finansiella institut som inte 
hör till en finansiell företagsgrupp som över-
vakas av Finansinspektionen. 

32 §. Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt. 
Enligt 1 mom. ska den berörda tjänsteman-
nen vid länsstyrelsen i Södra Finlands län ha 
rätt att för tillsynen över efterlevnaden av 
den nya lagen och de bestämmelser som ut-
färdats med stöd av den inspektera affärs- 
och lagerlokalerna för de rapporteringsskyl-
diga som införts i ett register som avses i 29 
§ samt för tillsynen över efterlevnaden av 
förordningen om information om betalaren 
inspektera affärs- och lagerlokalerna för rap-
porteringsskyldiga som införts i betalningsrö-
relse- och valutaväxlingsregistret. Bestäm-
melser om inspektionsrätt för länsstyrelsen 
med motsvarande innehåll finns i lagen om 
konkurrensbegränsningar (480/1992) och 
upphovsrättslagen (404/1961). Inspektions-
rätten enligt lagen om konkurrensbegräns-
ningar och upphovsrättslagen har visat sig 
fungera bra i praktiken. Inspektionsrätten bör 
vara tillräckligt omfattande för att tillsyn ska 
kunna utövas. En exakt reglerad inspektions-
rätt har också förebyggande effekt. När när-
ingsidkarna är medvetna om länsstyrelsens 
inspektionsrätt är de mera benägna att frivil-
ligt lämna ut de uppgifter som behövs, vilket 
sparar på myndighetens resurser.  

I 2 mom. föreskrivs om motsvarande in-
spektionsrätt för länsstyrelsen när det gäller 
affärs- och lagerlokaler för de rapporterings-
skyldiga i fråga om vilka länsstyrelsen är till-
synsmyndighet. Dessutom ska länsstyrelser-
na för tillsynen över efterlevnaden av förord-
ningen om information om betalaren ha rätt 
att inspektera affärs- och lagerlokalerna för 
sådana rapporteringsskyldiga som inte hör 
till Finlands inspektionens tillsynsobjekt som 
avses i 2 § 1 mom. 

Enligt 3 mom. ska näringsidkaren för in-
spektioner ge den tjänsteman som avses i 1 
och 2 mom. tillträde till affärs- och lagerlo-
kaler som näringsidkaren har i sin besittning. 
Den tjänsteman som förrättar inspektion ska 
ha rätt att granska näringsidkarens bokföring, 
dataregistreringar och andra handlingar som 
kan ha betydelse för tillsynen över efterlev-
naden av den nya lagen och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den. Den tjänste-
man som förrättar inspektion ska ha rätt att 
kräva även muntliga förklaringar på platsen 
och protokollföra svaren. Det innebär att den 
tjänsteman som förrättar inspektion får t.ex. 
banda eller anteckna de muntliga förklaringar 
som han eller hon fått på platsen. 

Enligt 4 mom. ska polisen, så som bestäms 
särskilt, ge handräckning när inspektioner 
som avses i 1 och 2 mom. förrättas. I polisla-
gen (493/1995) finns bestämmelser om hand-
räckning av polisen. Möjligheten att få hand-
räckning av polisen har visat sig vara till nyt-
ta för andra inspektionsuppgifter som ålagts 
länsstyrelsen.  

33 §. Tvångsmedel. Enligt 1 mom. ska 
länsstyrelsen i Södra Finlands län kunna för-
bjuda sådan betalningsrörelse eller valuta-
växlingsverksamhet samt sådant tillhandahål-
lande av kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster som i strid med lagen drivs utan regi-
strering. Förbudet meddelas den sam-
manslutning som utövar verksamhet eller nå-
gon annan näringsidkare. Ett beslut av läns-
styrelsen i Södra Finlands län har en juridiskt 
bindande betydelse för verksamhetsutövaren, 
och därför ska beslutet meddelas skriftligen 
och delges de berörda. Beslutet delges i den 
ordning som föreskrivs i lagen om delgivning 
i förvaltningsärenden. I enlighet med den 
allmänna principen om hörande ska länssty-
relsen i Södra Finlands län innan förbudet 
meddelas ge de berörda tillfälle att yttra sig. 
Länsstyrelsen ska också i enlighet med 29 § 
anteckna det förbud som avses i momentet i 
betalningsrörelse- och valutaväxlingsregistret 
eller registret över företagstjänster.  

I paragrafen föreskrivs vidare om de 
tvångsmedel som länsstyrelsen i Södra Fin-
lands län förfogar över när det gäller dem 
som införts i registret. Länsstyrelsen ska 
kunna uppmana den som införts i registret att 
inom utsatt tid fullgöra sin skyldighet, om 
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denna har försummat skyldigheten att enligt 
29 § 4 mom. informera länsstyrelsen om änd-
ringar i registeruppgifterna.  

Om försummelserna är grova eller om de 
trots uppmaning upprepas, kan länsstyrelsen i 
Södra Finlands län enligt momentet förbjuda 
rörelsens verksamhet delvis eller helt för en 
viss tid.  

Enligt hänvisningsbestämmelsen i momen-
tet ska i fråga om vite i övrigt tillämpas vad 
som bestäms i viteslagen (1113/1990). Hän-
visningen gäller också vitesbeloppet. Enligt 8 
§ i viteslagen ska vitesbeloppet bestämmas 
med beaktande av huvudförpliktelsens art 
och omfattning, den förpliktades betalnings-
förmåga och övriga omständigheter som in-
verkar på saken. Vitesbeloppet påverkas 
därmed av åtminstone verksamhetens om-
fattning och omsättningens storlek. Vitet bör 
dimensioneras så att det effektivt hindrar nå-
gon från att bryta mot förbudet. I 23 § i vites-
lagen finns en bestämmelse om delgivning av 
förbud som förenats med vite. Vite utdöms 
av den länsstyrelse som förelagt det. 
 
6 kap.  Särskilda bestämmelser  

34 §. Utbildning och skydd för anställda. I 
paragrafen föreskrivs som utbildning och 
skydd för anställda. Skyldigheter som hänför 
sig till förhindrande av penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism bör tas in i utbild-
ningsprogrammet för personalen. Utbildning 
bör ordnas regelbundet i synnerhet för sådana 
personalgrupper som har att göra med kund-
förhållanden, produktutveckling samt system 
för utredning, förvaring och betalning. Skyl-
digheten att utbilda anställda och meddela 
dem anvisningar baserar sig på artikel 35 i 
penningtvättsdirektivet. Enligt artikeln ska de 
rapporteringsskyldiga vidta lämpliga åtgärder 
för att deras berörda anställda får kännedom 
om gällande bestämmelser som utfärdats i 
enlighet med direktivet. Bland annat ska de 
berörda anställda delta i särskilda fortlöpande 
utbildningsprogram som är avsedda att hjälpa 
dem att känna igen transaktioner som kan ha 
samband med penningtvätt eller finansiering 
av terrorism samt ge dem vägledning om hur 
de ska handla i sådana fall.  

I 2 mom. föreslås en bestämmelse som 
gäller skydd för de anställda. Den rapporte-

ringsskyldiga ska genomföra lämpliga och 
tillräckliga åtgärder för att skydda de anställ-
da som gör en anmälan som avses i 23 eller 
24 §. Bestämmelsen baserar sig på artikel 26 
i penningtvättsdirektivet. Enligt gällande 
praxis framgår inte enskilda anställdas namn 
av de anmälningar som lämnas in till centra-
len för utredning av penningtvätt. I syfte att 
skydda de anställda är det befogat att fortsät-
ta med samma praxis. 

 Enligt 3 mom. ska den rapporteringsskyl-
diga ha för sin verksamhet lämpliga anvis-
ningar för förfarandena för kundidentifiering 
och kundkontroll samt för fullgörandet av 
omsorgs- och rapporteringsskyldigheten i an-
slutning till förhindrande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism. De interna anvis-
ningarna bör täcka olika slags distributions-
kanaler och produkter samt tjänster som lagts 
ut liksom eventuella ombudsförhållanden. 

35 §. Centralen för utredning av penning-
tvätt och dess uppgifter. Den föreslagna pa-
ragrafen om uppgifterna för centralen för ut-
redning av penningtvätt motsvarar i huvud-
sak den gällande lagen. Centralen för utred-
ning av penningtvätt är en självständig enhet 
vid centralkriminalpolisen. Som en uppgift 
för centralen för utredning av penningtvätt 
föreslås för det första att den ska förhindra 
och utreda penningtvätt och finansiering av 
terrorism. I 2 mom. definieras vad som avses 
enligt i denna paragraf med förhindrande och 
utredning av penningtvätt. Med förhindrande 
och utredning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism avses mottagande, registre-
ring och utredning av anmälningar som gäller 
misstankar om penningtvätt och finansiering 
av terrorism samt undersökning av penning-
tvätt och finansiering av terrorism och av det 
brott genom vilket de tillgångar eller den vin-
ning av ett brott som är föremål för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism har fåtts.  

Enligt 1 mom. 2 och 3 punkten ska centra-
len för utredning av penningtvätt främja 
myndighetssamarbetet vid bekämpningen av 
penningtvätt och finansiering av terrorism 
samt samarbeta och utbyta information med 
myndigheter i en främmande stat och interna-
tionella organisationer som utreder penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Fall som 
gäller penningtvätt och finansiering av terro-
rism har ofta kopplingar till flera olika stater. 
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Därför utgör också samarbetet mellan myn-
digheter i olika länder ett viktigt delområde i 
kampen mot penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Bestämmelsen motsvarar artikel 
22 i penningtvättsdirektivet.  

Bestämmelserna i 4—6 punkten är nya. 
Centralen för utredning av penningtvätt ska 
samarbeta med de rapporteringsskyldiga 
samt kommentera verkningarna av anmäl-
ningarna. Bestämmelsen motsvarar artikel 
35.3 i penningtvättsdirektivet. Enligt direkti-
vet ska det i de fall det är möjligt ses till att 
det lämnas lämplig feedback avseende effek-
tiviteten och uppföljningen av rapporter om 
misstänkt penningtvätt eller finansiering av 
terrorism. Dessutom ska centralen för utred-
ning av penningtvätt samla statistik över an-
talet anmälningar med stöd av 23 och 24 § 
och antalet förordnanden att avbryta affärs-
transaktioner med stöd av 26 §. Bestämmel-
sen baserar sig på artikel 33.  

Med stöd av den utredning som centralen 
för utredning av penningtvätt skaffat och fått 
avgör den om det är befogat att misstänka att 
brott har begåtts. Utredningen utförs i form 
av polisundersökning enligt 37 § i polislagen 
(493/1995). En rapport om verksamheten vid 
centralen för utredning av penningtvätt samt 
om de allmänna framstegen för verksamhe-
ten mot penningtvätt och finansiering av ter-
rorism ska även i fortsättningen lämnas in till 
inrikesministeriet, som övervakar centralkri-
minalpolisens verksamhet.  

36 §. Registret för förhindrande och utred-
ning av penningtvätt och av finansiering av 
terrorism. I paragrafen föreskrivs om re-
gistret för förhindrande och utredning av 
penningtvätt och finansiering av terrorism. 
Centralen för utredning av penningtvätt ska 
föra ett register i syfte att fullgöra de uppgif-
ter som i den föreslagna lagen anges för cen-
tralen. 

Registret är ett i 6 § 2 mom. i lagen om be-
handling av personuppgifter i polisens verk-
samhet (761/2003) avsett permanent person-
register som förs med hjälp av automatisk 
databehandling och som är avsett för att an-
vändas av en polisenhet, centralen för utred-
ning av penningtvätt. Centralen för utredning 
av penningtvätt ska vara registeransvarig. 
Enligt 13 § i den gällande lagen om penning-
tvätt gäller i fråga om behandling av uppgif-

ter om tvivelaktiga affärstransaktioner vad 
som i lagen om polisens personregister be-
stäms om personregister avsedda för en po-
lisenhets bruk. Lagen om polisens personre-
gister har upphävts genom lagen om behand-
ling av personuppgifter i polisens verksamhet 
(761/2003). Med stöd av den gällande lagen 
om penningtvätt sparas de anmälningar om 
tvivelaktiga affärstransaktioner som lämnats 
in till centralen för utredning av penningtvätt 
i ett personregister enligt 6 § 2 mom. i lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet vilket är avsett för en polisenhets 
bruk. Centralkriminalpolisen är registeran-
svarig. Det är inte fråga om ett riksomfattan-
de register, utan endast anställda vid centra-
len för utredning av penningtvätt har åt-
komsträtt till registret. Det föreslås nu att be-
stämmelser om penningtvättsregistret ska tas 
in i den nya lagen. Avsikten är dock inte att 
ändra gällande praxis. Det är fråga om re-
gistret som är avsett att användas enbart av 
centralen för utredning av penningtvätt.  

Enligt 2 mom. ska registret för förhindran-
de och utredning av penningtvätt och finansi-
ering av terrorism kunna innehålla behövliga 
uppgifter som skaffats och fått för fullgöran-
det av uppdrag enligt 35 § och behövliga 
uppgifter och handlingar som fåtts med stöd 
av 37 §.  

Enligt 3 mom. ska registret för förhindran-
de och utredning av penningtvätt och terro-
rism få användas endast av anställda vid cen-
tralen för utredning av penningtvätt. Uppgif-
ter ska få användas och lämnas ut endast i 
syfte att förhindra och utreda penningtvätt 
och finansiering av terrorism. Enligt 12 § i 
den gällande lagen om penningtvätt har cen-
tralen för utredning av penningtvätt rätt att 
registrera, använda och lämna ut uppgifter 
som den fått endast i syfte att förhindra och 
utreda penningtvätt. 

I 4 mom. föreslås en bestämmelse om vilka 
uppgifter om en persons identitet som ska få 
registreras. Av de uppgifter som gäller en 
persons identitet ska få registreras fullstän-
digt namn, födelsedatum, personbeteckning, 
kön, modersmål, medborgarskap, civilstånd, 
födelsestat, födelsekommun, hemkommun, 
yrke, adress och telefonnummer eller annan 
kontaktinformation, uppgift om att personen 
avlidit samt uppgifterna i en utländsk persons 
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resedokument, t.ex. nummer eller någon an-
nan identifieringsuppgift. Med någon annan 
identifieringsuppgift i fråga om resedoku-
ment avses en uppgift med vars hjälp resedo-
kumentet kan individualiseras. När det gäller 
resedokument som inte försetts med något 
nummer kan det handla om uppgifter om 
plats och tid för utfärdandet samt vem som 
har utfärdat resedokumentet. 

Enligt 5 mom. ska den registrerade inte ha 
rätt till insyn i uppgifterna i penningtvättsre-
gistret, eftersom erhållandet av uppgifter kan 
inverka negativt på möjligheterna att utreda 
brott. Dataombudsmannen ska dock ha rätt 
att på begäran av den registrerade kontrollera 
att uppgifterna om den registrerade är lagen-
liga. 

I 6 mom. föreskrivs om avförande av upp-
gifter ur registret. Uppgifterna i informa-
tionssystemet för förhindrande och utredning 
av penningtvätt och finansiering av terrorism 
ska avföras tio år efter den senaste anteck-
ningen om misstankar som gäller penning-
tvätt eller finansiering av terrorism.  

I 7 mom. föreslås en hänvisning till lagen 
om behandling av personuppgifter i polisens 
verksamhet.  

37 §. Rätten att få, använda och lämna ut 
uppgifter. I paragrafen föreskrivs om den rätt 
som centralen för utredning av penningtvätt 
ska ha att få uppgifter och handlingar som 
behövs för att förhindra och utreda penning-
tvätt och finansiering av terrorism. Den före-
slagna bestämmelsen motsvarar i huvudsak 
12 § i den gällande lagen om penningtvätt. 

Enligt 1 mom. gäller att utan hinder av vad 
som bestäms om hemlighållande av uppgifter 
om affärs- och yrkeshemligheter eller uppgif-
ter om en enskild persons, sammanslutnings 
eller stiftelses ekonomiska förhållanden eller 
ekonomiska ställning ska centralen för utred-
ning av penningtvätt ha rätt att av myndighe-
ter och av sammanslutningar som har tillsatts 
för att ha hand om offentliga uppdrag och av 
rapporteringsskyldiga avgiftsfritt få uppgifter 
och handlingar som behövs för förhindrande 
och utredning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism. Momentet innebär att ut-
redningscentralens rätt att få uppgifter som 
behövs för att förhindra och utreda penning-
tvätt och terrorism åsidosätter sekretessbe-
stämmelserna om affärs- och yrkeshemlighe-

ter eller en individs, sammanslutningars eller 
stiftelsers ekonomiska förhållanden eller 
ekonomiska ställning. 

Utredningscentralens rätt att få uppgifter 
har avgränsats till att gälla uppgifter som be-
hövs för utredning av penningtvätt och finan-
siering av terrorism. Eftersom begäran om 
uppgifter av en enskild sammanslutning eller 
person förutsätter att nödvändigheten av 
uppgifterna prövas omsorgsfullt, föreslås i 
momentet en bestämmelse enligt vilken en 
polisman som tillhör befälet och är anställd 
vid utredningscentralen ska besluta om att 
uppgifterna ska skaffas. Uppgifterna ska be-
gäras skriftligen. Bestämmelsen motsvarar 
12 § 3 mom. i den gällande lagen om pen-
ningtvätt.  

I 3 mom. föreskrivs om utredningscentra-
lens rätt att få uppgifter av en enskild sam-
manslutning eller person. Med anledning av 
de anmälningar om tvivelaktiga affärstrans-
aktioner som utredningscentralen har tagit 
emot i enlighet med 23 och 24 § får den av 
den rapporteringsskyldiga alla uppgifter och 
handlingar som kan ha betydelse för möjlig-
heterna att utreda misstankarna. I denna pa-
ragraf föreskrivs om rätt att få uppgifter av 
andra än den rapporteringsskyldiga som läm-
nat in en anmälan om en tvivelaktig affärs-
transaktion. Penningtvätt och finansiering av 
terrorism ingår i yrkesmässig och organise-
rad brottslighet. Det allmännas bästa kräver 
att anmälningar om tvivelaktiga affärstrans-
aktioner utreds som en metod för att motver-
ka penningtvätt och finansiering av terrorism. 
För den verksamhet i syfte att utreda pen-
ningtvätt eller finansiering av terrorism som 
centralen för utredning av penningtvätt be-
driver behövs det omfattande rätt att få in-
formation. Om det finns anledning att miss-
tänka brott, överförs ärendet till förundersök-
ning, och då skaffas uppgifterna i enlighet 
med bestämmelserna om utredning av brott. 
Efter att utredningscentralen har tagit emot 
en anmälan om en tvivelaktig affärstransak-
tion är det ofta till en början omöjligt för cen-
tralen att på basis av de erhållna uppgifterna 
bedöma sannolikheten för att ett brott har be-
gåtts. För att kunna utreda en anmälan om en 
tvivelaktig affärstransaktion behöver utred-
ningscentralen uppgifter inte bara av den rap-
porteringsskyldiga utan också av andra par-
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ter. Paragrafen motsvarar 12 § 3 mom. i den 
gällande lagen om penningtvätt. Uppgifterna 
ska fås avgiftsfritt. Enligt den gällande lagen 
gäller avgiftsfriheten sådana uppgifter som 
utredningscentralen begär att få av myndig-
heter och av sammanslutningar som har till-
satts för att handha en offentlig uppgift. I 
praktiken har också andra lämnat uppgifter 
avgiftsfritt.  

I 4 mom. föreslås en bestämmelse som 
gäller den rätt som centralen för utredning av 
penningtvätt ska ha att använda och lämna ut 
uppgifter som den fått med stöd av lagen. Ut-
redningscentralen ska få använda och lämna 
ut uppgifter som den fått med stöd av lagen 
endast i syfte att förhindra och utreda pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism. För 
det nämnda ändamålet ska uppgifter kunna 
lämnas ut till exempelvis förundersöknings- 
och åklagarmyndigheter samt i den nya lagen 
avsedda myndigheter som förordnats att ut-
öva tillsyn och andra som förordnats att ut-
öva tillsyn. Uppgifter ska dessutom kunna 
lämnas ut till myndigheter i en främmande 
stat. I sådana fall bör ändamålet med uppgif-
terna utredas noggrant. Som ett villkor för ut-
lämnande av uppgifter kan uppställas att den 
avtalspart som tar emot uppgifterna inte utan 
förhandssamtycke får använda eller lämna ut 
uppgifterna eller bevismaterialet för utred-
ning eller rättegångsåtgärder avseende ett 
annat ärende än det som har nämnts i begä-
ran. 

38 §. Allmän omsorgsplikt för vissa myn-
digheter. I paragrafen föreslås en bestämmel-
se som gäller vissa myndigheters skyldighet 
att se till att det i den egna verksamheten 
fästs uppmärksamhet vid förhindrande och 
utredning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism. Bestämmelsen gäller skatte-, tull-, 
gränsbevaknings- och utsökningsmyndighe-
terna samt konkursombudsmännen. Varje 
myndighet ska själv överväga hur omsorgs-
skyldigheten ska kunna fullgöras så ända-
målsenligt som möjligt. I myndigheternas 
prövning ingår också att fastslå de uppgifts-
områden där information som är av betydelse 
för penningtvätt eller finansiering av terro-
rism kan uppdagas. Myndigheterna bör för-
söka utveckla arbetsmetoderna så att de som 
arbetar inom uppgiftsområdena fäster upp-
märksamhet vid att göra iakttagelser om pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism. Be-
stämmelserna om förhindrande och utredning 
av penningtvätt och finansiering av terrorism 
bör göras kända även i vidare kretsar inom 
förvaltningen i samband med personalutbild-
ning. Myndigheterna bör på det sätt de finner 
lämpligt se till att tvivelaktiga affärstransak-
tioner eller misstankar om finansiering av 
terrorism vilka uppdagats i samband med 
fullgörandet av uppgifterna rapporteras till 
centralen för utredning av penningtvätt. För 
fullgörande av omsorgsskyldigheten behöver 
myndigheterna inte avgöra om de tvivelakti-
ga affärstransaktioner eller en viss persons 
agerande som myndigheten fått kännedom 
om uppfyller rekvisitet för penningtvätt eller 
finansiering av terrorism. Utredningsuppgif-
ten ingår i uppgifterna för centralen för ut-
redning av penningtvätt, som har vidsträckta 
befogenheter när det gäller att utreda pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.  

Det föreslås bli bestämt särskilt om tull- 
och gränsbevakningsmyndigheternas uppgif-
ter som förundersökningsmyndighet, efter-
som tull- och gränsbevakningsmyndigheterna 
under vissa förutsättningar är förundersök-
ningsmyndigheter i fråga om penningtvätts-
brott. Med stöd av 43 § i tullagen 
(1466/1994) är tullmyndigheten behörig att 
utföra förundersökning enligt tullagen när det 
gäller tullbrott. Med tullbrott avses enligt 3 § 
1 mom. 5 punkten i tullagen bl.a. sådant hä-
leri som avses i 32 kap. 1 § 2 mom. i 
strafflagen i vilket ingår import eller export 
av egendom. Med stöd av 42 § i gränsbevak-
ningslagen kan gränsbevakningsväsendet 
göra förundersökning bl.a. i fråga om brott 
där det misstänks brott mot bestämmelserna 
eller föreskrifterna om passerande av en av 
gränsbevakningsväsendet övervakad gräns. 
När det gäller brottslighet som passerar grän-
serna är gränsbevakningsväsendet behörigt 
att utföra förundersökning t.ex. i fråga om 
häleri- och penningtvättsbrott som avses i 32 
kap. i strafflagen. 

Enligt 2 mom. ska en polisman som tillhör 
befälet och som är anställd vid centralen för 
utredning av penningtvätt kunna meddela 
tull- och gränsbevakningsmyndigheterna ett 
förordnande att under högst fem vardagar 
hålla inne medel, om en sådan åtgärd behövs 
för förhindrande eller utredning av penning-
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tvätt eller finansiering av terrorism. Åtgärden 
effektiviserar spårningen av brottsliga medel 
och i synnerhet möjligheterna att återta vin-
ningen av ett brott. Med medel avses kontan-
ta medel enligt definitionen i artikel 2 i Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1889/2005 av den 26 oktober 2005 om 
kontroller av kontanta medel som förs in i el-
ler ut ur gemenskapen. Med kontanta medel 
avses enligt artikel 2.2 a för det första över-
låtbara innehavarpapper, inbegripet penning-
instrument utställda på innehavaren, exem-
pelvis resecheckar. Med kontanta medel av-
ses dessutom överlåtbara värdepapper (inbe-
gripet checkar, reverser eller skuldebrev samt 
postanvisningar), som antingen är utställda 
på innehavaren, har endosserats utan in-
skränkning, är utställda på en fiktiv betal-
ningsmottagare eller annars har en sådan 
form att rätten till dem övergår vid leverans, 
samt ofullständiga instrument (inbegripet 
checkar, reverser eller skuldebrev samt post-
anvisningar) som är undertecknade, men där 
betalningsmottagarens namn är utelämnat. 
Enligt artikel 2.2 b avses med kontanta medel 
även kontanter, dvs. sedlar och mynt som är i 
omlopp som betalningsmedel. Lördagar inte 
ska räknas som vardagar. Motsvarande be-
stämmelse införs i 26 §. 

39 §. Skadeståndsskyldighet. I paragrafen 
föreskrivs om de rapporteringsskyldigas ska-
deståndsskyldighet. Bestämmelsen motsvarar 
15 § i den gällande lagen om penningtvätt. 
Av paragrafen framgår under vilka förutsätt-
ningar den rapporteringsskyldiga ska ersätta 
den skada denne förorsakat. Ersättningsskyl-
digheten gäller endast ekonomiska skador. 
Om den rapporteringsskyldiga i samband 
med fullgörandet av sina skyldigheter enligt 
eller med stöd av den nya lagen har iakttagit 
sådan omsorg som skäligen kan krävas av 
denne i respektive situation, ska den rappor-
teringsskyldiga inte vara skyldig att ersätta 
den skada som förorsakats en part i affärs-
transaktionen. Detta gäller också om det se-
nare uppdagas att det inte handlade om en af-
färstransaktion som bör bestraffas som pen-
ningtvätt eller något annat brott. Bestämmel-
sen motsvarar artikel 26 i penningtvättsdirek-
tivet.  

I 2 mom. föreslås i likhet med 15 § 2 mom. 
i den gällande lagen om penningtvätt en be-

stämmelse enligt vilken skadeståndslagen 
gäller i fråga om rapporteringsskyldigas er-
sättningsskyldighet i övrigt.  

40 §. Brott mot kraven på kundkontroll. 
Enligt paragrafen ska den som uppsåtligen 
eller av oaktsamhet bryter mot bestämmel-
serna om krav på kundkontroll enligt 6—9 
eller 17—21 § eller mot bestämmelserna om 
skyldighet att bevara uppgifterna om kund-
kontroll enligt 10 §, för brott mot kraven på 
kontroll dömas till böter, om inte strängare 
straff för gärningen bestäms någon annan-
stans i lag. Bestämmelsen motsvarar 16 § i 
den gällande lagen om penningtvätt med den 
skillnaden att det tidigare brottet mot identi-
fieringsplikten utvidgas till att gälla brott mot 
kraven på kundkontroll. Enligt artikel 39 i 
penningtvättsdirektivet ska medlemsstaterna 
se till att rapporteringsskyldiga kan hållas an-
svariga för överträdelser av de nationella be-
stämmelser som antagits i enlighet med pen-
ningtvättsdirektivet.  

41 §. Registreringsförseelse. I syfte att ef-
fektivisera fullgörandet av registreringsskyl-
digheten enligt 27 och 28 § föreslås i para-
grafen bli bestämt om att brott mot registre-
ringsskyldigheten ska vara straffbart. Enligt 
16 b § i den gällande lagen om penningtvätt 
är brott mot skyldigheten att anmäla betal-
ningsrörelseverksamhet straffbart.  

42 §. Rapporteringsförseelse  som gäller 
penningtvätt. I syfte att effektivisera fullgö-
randet av rapporteringsskyldigheten enligt 23 
och 24 § tystnadsplikt enligt en 25 § samt ut-
redningsskyldighet en föreslås i paragrafen 
bli bestämt om att brott mot rapporterings-
skyldigheten ska vara straffbart. Bestämmel-
sen motsvarar 16 a § i den gällande lagen om 
penningtvätt. 

43 §. Betalningstjänstförseelse. I denna pa-
ragraf ska föreskrivas om en ny betalnings-
tjänstförseelse. I bestämmelsen föreskrivs på 
det sätt som förutsätts i artikel 15.1 i förord-
ningen om information om betalaren om 
sanktioner vid överträdelser av förordningens 
bestämmelser. De gärningar som avses i pa-
ragrafen straffbara endast om de är uppsåtli-
ga eller av grov oaktsamhet, och gärningen är 
med stöd av paragrafen inte straffbar om den 
är ringa eller om strängare straff för den före-
skrivs någon annanstans i lag. 
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I 1 mom. 1 punkten föreskrivs om situatio-
ner där betalningsleverantören bryter mot 
förordningens bestämmelser om lämnande, 
medsändande och bevarande av information 
om betalaren. Artikel 5 i förordningen åläg-
ger betalningsleverantörerna att se till att  
överföringar av medel åtföljs av fullständig 
information om betalaren och att bevara in-
formationen under fem års tid. I artikel 6 i 
förordningen finns en specialbestämmelse 
om betalningar från en EES-stat till en annan 
och i artikel 7 en specialbestämmelse om be-
talningar till andra än EES-stater. Artikel 11 
ålägger betalningsmottagarens betalningsle-
verantör och artikel 13.5 förmedlande betal-
ningsmottagare att under fem års tid bevara 
all information som mottagits om betalaren. 

Paragrafens 1 mom. 2 punkt gäller situa-
tioner där betalningsmottagarens betalnings-
leverantör inte har sådana metoder som avses 
i artikel 8 i förordningen för att kunna upp-
täcka om information om betalaren saknas. 

Med stöd av 1 mom. 3 punkten straffas be-
talningsmottagarens betalningsleverantörer 
som inte förfar på det sätt som bestäms i arti-
kel 9 och 10 när de upptäcker att informatio-
nen om betalaren i samband med inkomman-
de betalningar saknas eller är ofullständig. 

Med stöd av 1 mom. 4 punkten straffas be-
talningsleverantörer som inte på det sätt som 
avses i artikel 14  samarbetar med de myn-
digheter som ansvarar för bekämpning av 
penningtvätt eller finansiering av terrorism i 
den medlemsstat där de är etablerade. 

44 §. Sökande av ändring i beslut av läns-
styrelsen i Södra Finlands län. Enligt hän-
visningsbestämmelsen i 1 mom. ska beslut av 
länsstyrelsen få överklagas hos förvaltnings-
domstolen så som föreskrivs i förvaltnings-
processlagen. 

Enligt 2 mom. ska de beslut om avförande 
ur registret och om verksamhetsförbud för 
viss tid som länsstyrelsen i Södra Finlands 
län fattat följas även om de överklagats, om 
inte besvärsmyndigheten bestämmer något 
annat. Avförande ur registret baserar sig van-
ligen på att rörelsen inte längre uppfyller 
villkoren för registrering eller på att rörelsen 
fortgående och grovt har förfarit lagstridigt. 
Också verksamhetsförbud för viss tid baserar 
sig på allvarliga försummelser. Det är därför 
inte lämpligt att en rörelse ska kunna fortsät-

ta med sin verksamhet under en rent av lång-
varig besvärsprocess. 

45 §. Ikraftträdande. I paragrafen föreslås 
en bestämmelse om tidpunkten för ikraftträ-
dandet.  

46 §. Övergångsbestämmelser. Den nya la-
gen ska tillämpas även på kunder vilkas af-
färsförbindelse med den rapporteringsskyldi-
ga har inletts före lagens ikraftträdande. Åt-
gärderna för kundkontroll ska vidtas på basis 
av riskbedömning. Om riskbedömning före-
skrivs i 6 § 3 mom. Bestämmelsen grundar 
sig på artikel 9.6 i penningtvättsdirektivet. 
Enligt denna artikel ska de rapporterings-
skyldiga inte endast tillämpa åtgärder för 
kundkontroll på nya kunder, utan även på be-
fintliga kunder, om det efter en riskbedöm-
ning anses lämpligt. Dessutom föreslås i pa-
ragrafen en övergångstid för ibruktagandet 
av metoderna för riskhantering. De rapporte-
ringsskyldiga ska anpassa sina metoder för 
riskhantering som avses i 6 § 3 mom. till 
denna lag inom 12 månader efter lagens 
ikraftträdande. Det behövs en övergångstid, 
eftersom utvecklandet och ibruktagandet av 
riskhanteringsmetoder kräver att vissa rap-
porteringsskyldiga ändrar sina datasystem 
och verksamhetsprocesser 

I paragrafen föreslås en bestämmelse enligt 
vilken en i 27 och 28 § avsedd näringsidkare 
som när lagen träder i kraft driver verksam-
het som ska registreras enligt den nya lagen 
och som har lämnat in en registreringsansö-
kan som avses i 27 eller 28 § inom sex må-
nader efter det att lagen trädde i kraft ska få 
fortsätta sin verksamhet utan registrering tills 
registreringsärendet har avgjorts.  
 
 
1.2 Lagen om offentlighet och sekretess i 

fråga om beskattningsuppgifter 

18 §. Skatteförvaltningens rätt att på eget 
initiativ lämna ut uppgifter. I paragrafen 
finns bestämmelser med stöd av vilken skat-
teförvaltningen utan hinder av sekretesskyl-
digheten på eget initiativ kan lämna ut be-
skattningsuppgifter jämte identifieringsupp-
gifter om den skattskyldige. Det föreslås att 
paragrafen kompletteras med en bestämmelse 
med stöd av vilken skatteförvaltningen på 
eget initiativ ska få lämna ut uppgifter till 
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centralen för utredning av penningtvätt, när 
det i samband med skattekontrollen har upp-
täckts tvivelaktiga affärstransaktioner eller 
när det kan misstänkas att medel som ingår i 
affärstransaktionen används till finansiering 
av terrorism eller straffbart försök till detta.  
 
 
1.3 Kreditinstitutslagen 

145 §. Kundkontroll. I paragrafen föreslås 
tekniska ändringar som föranleds av den nya 
lagen om penningtvätt. Enligt det tredje pen-
ningtvättsdirektivet ska kraven på kundkon-
troll tillämpas riskbaserat. Ett kreditinstitut 
och ett finansiellt institut som hör till samma 
finansiella företagsgrupp ska ha tillräckliga 
riskhanteringssystem för att de ska kunna be-
döma de risker som kunderna medför. I 2 
mom. föreslås en bestämmelse om riskhan-
teringssystem, och i sista meningen i 1 mom. 
föreslås en bestämmelse om nyttiggörandet 
av systemen när det gäller kundkontroll. Be-
stämmelserna i 3 och 4 mom. motsvarar i sak 
den gällande lagen. 
 
1.4 Lagen om värdepappersföretag 

69 §. Kundkontroll. Med anledning av den 
nya lagen om penningtvätt föreslås i paragra-
fen motsvarande ändringar som i 145 § i kre-
ditinstitutslagen. 
 
1.5 Lagen om placeringsfonder 

144 §. Med anledning av den nya lagen om 
penningtvätt föreslås i paragrafen motsva-
rande ändringar som i 145 § i kreditinsti-
tutslagen. 
 
1.6 Lagen om värdeandelssystemet 

29 b §. Kundkontroll. Med anledning av 
den nya lagen om penningtvätt föreslås i pa-
ragrafen motsvarande ändringar som i 145 § i 
kreditinstitutslagen. 
 
2  Ikraft trädande 

Lagändringarna förutsätter att de rapporte-
ringsskyldiga ordnar utbildning för persona-
len. Det här gäller i synnerhet nya rapporte-

ringsskyldiga. Med anledning av förpliktel-
serna enligt det tredje penningtvättsdirektivet 
föreslås lagarna dock träda i kraft så snart 
som möjligt. 
 
3  Lagst i f tningsordning 

Den gällande lagen om förhindrande och 
utredning av penningtvätt stiftades i vanlig 
lagstiftningsordning med grundlagsutskottets 
medverkan (GrUU 30/1997 rd, GrUU 
52/2002 rd). En breddning av lagens tillämp-
ningsområde till förhindrande och utredning 
av finansiering av terrorism enligt 34 a kap. 5 
§ i strafflagen och bestämmelserna om de 
skyldigheter avseende identifiering, omsorg 
och anmälningar som åläggs de rapporte-
ringsskyldiga har med hänsyn till grundlags-
utskottets tidigare utlåtanden inte varit pro-
blematiska med tanke på den näringsfrihet 
som är tryggad enligt 18 § 1 mom. i grundla-
gen eller med tanke på det skydd för privatli-
vet och för personuppgifter som är tryggat 
genom 10 § i grundlagen. Inte heller rappor-
teringsskyldigheten för advokater och dem 
som affärs- och yrkesmässigt tillhandahåller 
andra juridiska tjänster är problematisk i 
kombination med garantierna för en rättvis 
rättegång enligt 21 § 2 mom. i grundlagen, 
om rapporteringsskyldigheten avgränsas så 
att det förtroliga förhållandet mellan biträdet 
och dennes kund respekteras. Detta krav ut-
sträcks också till förundersökning i brotts-
ärenden och till motsvarande faser som före-
går en rättegång.  

I denna proposition föreslås bestämmelser 
om registreringsskyldighet i fråga om betal-
ningsrörelse, valutaväxlingsverksamhet och 
kapitalförvaltnings- och företagstjänster. 
Grundlagsutskottet har i sin praxis ansett att 
reglering av registreringsskyldighet i sak kan 
jämställas med reglering av tillståndsplikt 
(GrUU 24/2000 rd, GrUU 45/2001 rd, GrUU 
56/2002 rd). Förslaget måste analyseras med 
tanke på den i 18 § 1 mom. i grundlagen 
tryggade näringsfriheten. Syftet med re-
gleringen är att förhindra penningtvätt och 
finansiering av terrorism. 

Regleringen bygger på registreringsskyl-
dighet och har fullt acceptabla grunder med 
tanke på de grundläggande fri- och rättighe-
terna. Den gäller yrkesmässig verksamhet. I 
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fråga om betalningsrörelserna och dem som 
driver valutaväxlingsverksamhet omfattar re-
gistreringsskyldigheten inte verksamhet som 
bedrivs tillfälligt och i mycket begränsad om-
fattning.  

Registreringskravet baserar sig på Europe-
iska gemenskapens lagstiftning. En aktör 
som uppfyller villkoren för registrering ska 
ha rätt att bli registrerad. Lagförslaget inne-
håller noggranna bestämmelser om villkoren 
för införing i registret och villkoren inrym-
mer bunden prövning. Avförande ur registret 
av en registrering som ger rätt att idka näring 
jämställs med återkallande av verksamhets-
tillstånd, vilket som myndighetsåtgärd som 
ingriper i individens rättsliga ställning är 
strängare än om en ansökan om tillstånd avs-
lås (GrUU 19/2002 rd, GrUU 56/2002 rd). 
Avförande ur registret är möjligt bara när den 
registrerade inte längre uppfyller de före-
skrivna villkoren för registrering eller har 
upphört med sin verksamhet. Här är det inte 
ändamålsenligt med en varning eller an-
märkning, eftersom det för registrering förut-
sätts att den sökande anses vara tillförlitlig. 
Om den sökande inte längre anses vara till-
förlitlig är orsaken enligt bestämmelsen att 
näringsidkaren har gjort sig skyldig till ett 
brott som kan anses visa att personen är up-
penbart olämplig att driva betalningsrörelse 
eller valutaväxlingsverksamhet eller tillhan-
dahålla kapitalförvaltnings- eller företags-
tjänster.  

Förslaget innehåller bemyndiganden att ut-
färda förordning. Det föreslås att närmare be-
stämmelser om fullgörande av skyldigheterna 
gällande kundkontroll ska utfärdas genom 
förordning av statsrådet. I sak motsvarar be-
myndigandet bestämmelserna i den gällande 
lagen om penningtvätt. Det gällande bemyn-
digandet har föreskrivits med grundlagsut-
skottets medverkan (GrUU 52/2002 rd). Det 
föreslås att författningsnivån ändras från in-
rikesministeriets förordning till statsrådets 
förordning. Motiveringen till detta är att la-
gens tillämpningsområde omfattar områden 
som hör till flera ministeriers ansvarsområde. 
Det föreslås dessutom att närmare föreskrif-
ter om kunder, produkter, tjänster och affärs-
transaktioner där risken för penningtvätt eller 

finansiering av terrorism är låg eller högre än 
normalt och om de förfaranden som ska iakt-
tas i sådana situationer. Om detta ska be-
stämmas i en förordning av statsrådet om ge-
nomförande av tredje penningtvättsdirektivet 
och av de rättsakter som Europeiska gemen-
skapernas kommission antagit med stöd av 
det.  

De föreslagna bemyndigandena att utfärda 
förordning är antingen tekniska bestämmel-
ser om förfaranden och gäller detaljer eller 
har karaktär av verkställighetsbestämmelser. 
Utfärdandet av förordning är i huvudsak 
bundet till genomförandet av de bestämmel-
ser som anges särskilt i kommissionens tredje 
penningtvättsdirektiv. 

Om grunderna för rättigheter och skyldig-
heter har föreskrivits tillräckligt exakt och 
noggrant avgränsat när hänsyn tas till arten 
hos den verksamhet som regleringen gäller. 
Grundlagsutskottets har ansett att för att pre-
cisera innehållet i bemyndigandena har det 
med tanke på konstitutionen varit tillräckligt 
att i lag binda deras användning till vad som 
är nödvändigt för att uppfylla kraven i direk-
tiv eller unionens andra bestämmelser (t.ex. 
GrUU 12 och 13/1996 rd samt GrUU 
17/2003 rd). 

Med stöd av vad som anförts ovan kan det 
anses att de föreslagna bemyndigandena att 
utfärda förordning uppfyller kraven i 80 § 1 
mom. i grundlagen. 

Genom ett beslut som fattas vid statsrådets 
allmänna sammanträde kan en förteckning 
fastställas över de stater där bestämmelserna 
om förhindrande och utredning av penning-
tvätt och finansiering av terrorism uppfyller 
eller inte uppfyller de internationella förplik-
telserna enligt bestämmelserna i lagförslaget. 
Det är inte fråga om utövande av lagstiftande 
makt, och därför kan förteckningen så som 
för närvarande fastställas genom beslut i all-
mänt sammanträde (GrUU 52/2002 rd).  

Med stöd av vad som anförts ovan kan lag-
förslagen enligt regeringens uppfattning be-
handlas i vanlig lagstiftningsordning.  
 

Med stöd av vad som anförts ovan före-
läggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 

 

1. 

Lag 

 
om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism 

 
I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:  

 
1 kap.  

Allmänna bestämmelser  

1 §  

Lagens syfte  

Syftet med denna lag är att förhindra pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism, bidra 
till att dessa avslöjas och utreds samt effekti-
visera spårning och återtagande av vinningen 
av brott. I lagen föreskrivs dessutom om 
skyldigheten att registrera vissa funktioner 
och om kraven på funktionerna och tillsynen 
över dem.  
 

2 §  

Lagens tillämpningsområde 

Denna lag tillämpas på  
1) kreditinstitut och finansiella institut som 

avses i kreditinstitutslagen (121/2007) samt 
på andra som affärs- eller yrkesmässigt till-
handahåller tjänster som avses i 30 § 1 mom. 
3—11 punkten i kreditinstitutslagen, 

2) utländska kreditinstituts och finansiella 
instituts filialer som avses i lagen om ut-
ländska kreditinstituts och finansiella insti-
tuts verksamhet i Finland (1608/1993), 

3) värdepappersföretag som avses i lagen 
om värdepappersföretag (922/2007) samt på 
andra som affärs- eller yrkesmässigt tillhan-
dahåller tjänster som avses i 15 § i lagen om 
värdepappersföretag, 

4) utländska värdepappersföretags filialer 
som avses i lagen om utländska värdepap-

persföretags rätt att tillhandahålla invester-
ingstjänster i Finland (580/1996), 

5) fondbolag och förvaringsinstitut som av-
ses i lagen om placeringsfonder (48/1999), 

6) utländska fondbolags filialer som avses i 
lagen om utländska fondbolags verksamhet i 
Finland (225/2004), 

7) aktiebolag eller andelslag som driver 
begränsad kreditinstitutsverksamhet som av-
ses i 5 § i kreditinstitutslagen, 

8) värdepapperscentralen och kontoförande 
institut som avses i lagen om värdeandelssy-
stemet (826/1991) och i den lagen avsedda, 
som kontoförande institut auktoriserade ut-
ländska sammanslutningars verksamhetsstäl-
len i Finland, 

9) pantlåneinrättningar som avses i lagen 
om pantlåneinrättningar (1353/1992), 

10) försäkringsbolag som avses i lagen om 
försäkringsbolag (1062/1979) och arbetspen-
sionsförsäkringsbolag som avses i lagen om 
arbetspensionsförsäkringsbolag (354/1997), 

11) försäkringsföreningar som avses i la-
gen om försäkringsföreningar (1250/1987),  

12) utländska försäkringsbolags representa-
tioner som avses i lagen om utländska för-
säkringsbolag (398/1995), 

13) försäkringsförmedlare som avses i la-
gen om försäkringsförmedling (570/2005), 

14) penningspelssammanslutningar som 
avses i 12 § 1 mom. i lotterilagen 
(1047/2001) samt näringsidkare och sam-
manslutningar som förmedlar anmälningar 
om deltagande och avgifter för deltagande i 
penningspel, 

15) sammanslutningar som verkställer pen-
ningspel och som avses i Ålands land-
skapslagstiftning samt näringsidkare och 
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sammanslutningar som förmedlar anmäl-
ningar om deltagande och avgifter för delta-
gande i penningspel i landskapet Åland, 

16) sådana fastighetsförmedlingsrörelser 
och rörelser för förmedling av hyreslägenhe-
ter och hyreslokaler som avses i lagen om 
fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser för 
förmedling av hyreslägenheter och hyreslo-
kaler (1075/2000), 

17) revisorer som avses i revisionslagen 
(459/2007),  

18) OFR-revisorer och OFR-
sammanslutningar som avses i lagen om re-
visorer inom den offentliga förvaltningen och 
ekonomin (467/1999),  

19) dem som affärs- eller yrkesmässigt till-
handahåller i huvudsak skatterådgivnings-
tjänster,   

20) dem som affärs- eller yrkesmässigt till-
handahåller annan betalningsrörelse än sådan 
generell betalningsförmedling som avses i 
kreditinstitutslagen (betalningsrörelse), 

21) dem som affärs- eller yrkesmässigt ut-
för bokföringsuppgifter på uppdrag, 

22) dem som affärs- eller yrkesmässigt säl-
jer eller förmedlar varor till den del som den-
ne i kontanter får en betalning eller flera med 
varandra sammanhängande betalningar vars 
belopp sammanlagt uppgår till minst 15 000 
euro, 

23) dem som tillhandahåller tjänster som 
avses i artikel 3.7 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2005/60/EG om åtgärder för 
att förhindra att det finansiella systemet an-
vänds för penningtvätt och finansiering av 
terrorism, nedan tredje penningtvättsdirekti-
vet (tillhandahållare av kapitalförvaltnings- 
och företagstjänster),  

24) advokater som avses i lagen om advo-
kater (496/1958), dem som biträder advoka-
terna och andra som affärs- eller yrkesmäs-
sigt tillhandahåller juridiska tjänster, till den 
del som det är fråga om att handla i en klients 
namn eller för dennes räkning vid affärs-
transaktioner i anknytning till 

a) köp, försäljning, genomförande eller pla-
nering av fastigheter eller företag, 

b) förvaltning av klientens pengar, värde-
papper eller andra tillgångar,  

c) öppnande eller förvaltning av bank-, 
spar- eller värdepapperskonton,  

d) organisering av nödvändigt kapital för 
bildande, drift eller ledning av bolag, 

e) bildande, drift eller ledning av stiftelser, 
bolag eller motsvarande sammanslutningar 
eller liknande strukturer.  
 

3 §  

Åtgärder på en annan stats territorium  

Denna lag tillämpas vid förhindrande och 
utredning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism också då de medel som är föremål 
för en affärstransaktion härrör från åtgärder 
som vidtagits inom en annan stats territori-
um.  
 

4 §  

Undantag som gäller tillämpningsområdet 

Denna lag tillämpas inte i verksamhet där 
tjänster som avses i 2 § 1, 3 och 20 punkten 
tillhandahålls tillfälligt eller i mycket begrän-
sad omfattning. För genomförande av tredje 
penningtvättsdirektivet och kommissionens 
direktiv 2006/70/EG om tillämpningsföre-
skrifter för Europaparlamentets och rådets di-
rektiv 2005/60/EG med avseende på defini-
tionen av person i politiskt utsatt ställning, 
samt tekniska kriterier för att kunna tillämpa 
lägre krav på kundkontroll och göra undantag 
på grund av finansiell verksamhet som drivs 
tillfälligt eller i mycket begränsad omfatt-
ning, nedan kommissionens genomförandedi-
rektiv, utfärdas genom förordning av finans-
ministeriet närmare bestämmelser om när 
tillhandahållandet av tjänster ska anses vara 
tillfälligt eller ske i mycket begränsad om-
fattning. 

Denna lag tillämpas inte i verksamhet som 
består i att tillhandahålla penningautomater 
för användning utanför kasinon.  

Denna lag tillämpas inte när någon handlar 
eller vidtar åtgärder för att någon annan skall 
handla som nominell aktieägare för en verk-
lig förmånstagares räkning i ett bolag vars 
värdepapper har tagits upp till offentlig han-
del eller motsvarande handel i en annan stat 
inom Europeiska ekonomiska samarbetsom-
rådet (EES-stat). 
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Denna lag tillämpas inte i verksamhet som 
gäller skötsel av uppdrag som utförs i egen-
skap av rättegångsbiträde eller rättegångs-
ombud. Med sådana uppdrag avses i denna 
lag, utöver egentliga uppdrag i anslutning till 
rättegång, också juridisk rådgivning som 
gäller en klients rättsliga ställning vid förun-
dersökningen av ett brott eller i någon annan 
fas av behandlingen av ett ärende inför en 
rättegång samt inledande samt undvikande av 
rättegång. 
 
 

5 §  

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) penningtvätt verksamhet som avses i   

32 kap. 6—10 § i strafflagen (39/1889), 
2) finansiering av terrorism verksamhet 

som avses i 34 a kap. 5 § i strafflagen, 
3) rapporteringsskyldiga sammanslutning-

ar och näringsidkare som avses i 2 §, 
4) identifiering klarläggning av kundens 

identitet på grundval av de uppgifter som 
denne tillhandahållit,  

5) kontroll av identiteten säkerställande av 
kundens identitet utifrån handlingar eller 
uppgifter från en tillförlitlig och oberoende 
källa, 

6) verklig förmånstagare den person för 
vilken en affärstransaktion utförs eller, om 
kunden är en juridisk person, den fysiska 
person som utövar bestämmande inflytande 
över kunden.  

En fysisk person anses utöva bestämmande 
inflytande, om personen 

1) innehar mer än 25 procent av det röstetal 
som aktierna eller andelarna medför och det-
ta röstetal grundar sig på ägande, medlem-
skap, bolagsordningen, bolagsavtalet eller 
därmed jämförbara stadgar eller på någon 
annan överenskommelse, eller 

2) har rätt att utnämna eller avskeda majo-
riteten av ledamöterna i företagets eller sam-
manslutningens styrelse eller i därmed jäm-
förbara organ eller i det organ som har en 
motsvarande rätt, och denna rätt grundar sig 
på samma omständigheter som det röstetal 
som avses i 1 punkten. 
 

2 kap. 

Kundkontroll 

Allmänna åtgärder för kundkontroll  

6 §  

Kundkontroll och riskbaserad bedömning 

En rapporteringsskyldig ska iaktta detta 
kapitel i sin kundkontroll.  

En rapporteringsskyldig som inte kan 
genomföra de föreskrivna åtgärderna för 
kundkontroll får inte etablera ett kundförhål-
lande eller genomföra en affärstransaktion. 
Om villkoren enligt 23 och 24 § uppfylls, ska 
den rapporteringsskyldiga dessutom lämna in 
en anmälan till centralen för utredning av 
penningtvätt enligt 35 §.  

En rapporteringsskyldig ska ha sådana me-
toder för riskhantering avseende penningtvätt 
och finansiering av terrorism som är tillräck-
liga med beaktande av verksamhetens art och 
omfattning. En rapporteringsskyldig ska vid 
bedömningar av riskerna för penningtvätt 
och finansiering av terrorism beakta riskerna 
för penningtvätt och finansiering av terrorism 
i fråga om sin bransch, sina produkter, sina 
tjänster, den teknologiska utvecklingen, sina 
kunder och deras affärsverksamhet och af-
färstransaktioner (riskbaserad bedömning).  

I detta kapitel föreskrivna åtgärder för 
kundkontroll ska med utgångspunkt i den 
riskbaserade bedömningen iakttas i varje 
kundförhållande så länge det pågår.  

En rapporteringsskyldig ska kunna visa en i 
31 § avsedd tillsynsmyndighet eller den som 
förordnats att utöva tillsyn att den rapporte-
ringsskyldigas metoder för kundkontroll och 
fortlöpande övervakning enligt denna lag är 
tillräckliga med beaktande av risken för pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.  
 
 

7 §  

Kundidentifiering och kontroll av kundens 
identitet  

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera 
sin kund och kontrollera kundens identitet 
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1) när ett fast kundförhållande etableras,  
2) när omfattningen av en enskild affärs-

transaktion eller flera sammanhängande af-
färstransaktioner sammanlagt uppgår till 
minst 15 000 euro och kundförhållandet är 
tillfälligt, 

3) i kasinoverksamhet, 
4) om det är fråga om en tvivelaktig affärs-

transaktion eller om den rapporteringsskyldi-
ga misstänker att medel som ingår i affärs-
transaktionen används för finansiering av ter-
rorism eller för straffbart försök till detta, el-
ler 

5) om den rapporteringsskyldiga ifrågasät-
ter att uppgifterna om en kund vars identitet 
tidigare har kontrollerat är tillförlitliga eller 
tillräckliga.  

Med avvikelse från 1 mom. ska kunden 
identifieras och kundens identitet kontrolle-
ras vid annan penningspelsverksamhet än ka-
sinoverksamhet, om det penningbelopp som 
spelaren satsar per gång eller som samman-
hängande spelinsatser sammanlagt uppgår till 
minst 3 000 euro. 

Om någon handlar för en kunds räkning 
(representant), ska den rapporteringsskyldiga 
också identifiera representanten och vid be-
hov kontrollera representantens identitet.  

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera 
sin kund och kontrollera kundens identitet 
när kundförhållandet etableras eller senast 
innan kunden får bestämmanderätt över de 
medel eller annan egendom som ingår i af-
färstransaktionen eller innan affärstransak-
tionen har slutförts.  

Om kunden ska identifieras och kundens 
identitet kontrollera på grund av att det sam-
manlagda värdet av enskilda affärstransak-
tioner i de fall som avses i 1 mom. är minst 
15 000 euro eller i de fall som avses i 2 mom. 
minst 3 000 euro, ska identiteten kontrolleras 
när den nämnda gränsen nås. 

Bestämmelser om identifieringsskyldighe-
ten finns dessutom i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1781/2006 om in-
formation om betalaren som skall åtfölja 
överföringar av medel, nedan förordningen 
om information om betalaren.  
 
 
 
 

8 §  

Identifiering av verkliga förmånstagare  

Den rapporteringsskyldiga ska identifiera 
verkliga förmånstagare och vid behov kon-
trollera deras identitet.  

Den verkliga förmånstagaren behöver dock 
inte identifieras, om kunden är ett bolag eller 
en sammanslutning vars värdepapper har ta-
gits upp till offentlig handel som avses i vär-
depappersmarknadslagen (495/1989) eller 
motsvarande handel i en annan EES-stat. 
Den verkliga förmånstagaren behöver inte 
heller identifieras, om kunden är ett bolag el-
ler en sammanslutning vars värdepapper är 
föremål för handel som motsvarar offentlig 
handel i någon annan än en EES-stat och om 
bolaget eller sammanslutningen har sådan 
skyldighet att lämna information som mot-
svarar den skyldighet att lämna information 
som föreskrivs i Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 2004/39/EG om marknader för 
finansiella instrument och om ändring av rå-
dets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/12/EG samt upphävande av rådets di-
rektiv 93/22/EEG, nedan direktivet om mark-
nader för finansiella instrument. 

Ett kreditinstitut behöver inte identifiera de 
verkliga förmånstagarna till gemensamma 
konton som förvaltas av en advokat eller nå-
gon annan som tillhandahåller juridiska 
tjänster, om advokaten eller någon annan 
som tillhandahåller juridiska tjänster är verk-
sam i Finland eller i en annan EES-stat och 
om uppgifter om en verklig förmånstagares 
identitet finns tillgängliga för kreditinstitutet 
på begäran.  

Ett kreditinstitut behöver inte heller identi-
fiera de verkliga förmånstagarna till gemen-
samma konton som förvaltas av en advokat 
eller någon annan som tillhandahåller juri-
diska tjänster, om advokaten eller någon an-
nan som tillhandahåller juridiska tjänster är 
verksam i någon annan än en EES-stat och 
om  

1) uppgifter om de verkliga förmånstagar-
nas identitet finns tillgängliga för kreditinsti-
tutet på begäran, och 

2) advokaten eller någon annan som till-
handahåller juridiska tjänster har skyldighe-
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ter som motsvarar skyldigheterna enligt den-
na lag och fullgörandet av skyldigheterna 
övervakas.  

Ett kreditinstitut behöver inte heller identi-
fiera de verkliga förmånstagarna till gemen-
samma konton i anslutning till uppdrag som 
utförs av rättegångsbiträde eller rättegångs-
ombud eller av sådana uppdrag som utförs av 
en advokat eller någon annan som tillhanda-
håller juridiska tjänster och som inte omfattas 
av tillämpningsområdet för denna lag. 

 
 

9 §  

Utredningsskyldighet och fortlöpande över-
vakning 

Den rapporteringsskyldiga ska skaffa upp-
gifter om sina kunders verksamhet, arter och 
omfattningen av deras affärsverksamhet och 
grunderna för att en tjänst eller produkt an-
vänds.  

Den rapporteringsskyldiga ska ordna över-
vakning som med beaktande av arten och 
omfattningen av kundens verksamhet och ris-
kerna är tillräcklig för att säkerställa att kun-
dens verksamhet stämmer överens med den 
rapporteringsskyldigas erfarenheter av och 
uppgifter om kunden och dennes verksamhet. 

Den rapporteringsskyldiga ska särskilt upp-
märksamma affärstransaktioner som till sin 
struktur eller storlek eller i förhållande till 
den rapporteringsskyldigas storlek eller verk-
samhetsställe avviker från det som är nor-
malt. På samma sätt ska det förfaras, om af-
färstransaktionerna inte har något uppenbart 
ekonomiskt syfte eller inte är förenliga med 
den rapporteringsskyldigas erfarenheter eller 
uppgifter om kunden. Vid behov ska ur-
sprunget till medlen i en affärstransaktion ut-
redas.  

 
 

10 §  

Uppgifter om kundkontroll och bevarande av 
uppgifterna  

Uppgifterna om kundkontroll ska bevaras 
på ett tillförlitligt sätt i fem år efter det att ett 
fast kundförhållande har upphört. Om det är 

fråga om en tillfällig affärstransaktion som 
gäller över 15 000 euro eller, i de fall som 
avses i 7 § 2 mom., minst 3 000 euro ska 
uppgifterna om kundkontroll bevaras i fem år 
efter det att affärstransaktionen har slutförts.  

Av uppgifterna om kundkontroll ska föl-
jande uppgifter bevaras: 

1) namn, födelsetid och personbeteckning, 
2) representantens namn, födelsetid och 

personbeteckning,  
3) den juridiska personens fullständiga 

namn, registernummer, registreringsdag och 
registermyndighet,  

4) fullständiga namn på samt födelsetider 
och medborgarskap för ledamöterna i den ju-
ridiska personens styrelse eller i motsvarande 
beslutande organ, 

5) den juridiska personens bransch, 
6) den verkliga förmånstagarens namn, fö-

delsetid och personbeteckning,  
7) namnet på det dokument som använts 

för att kontrollera identiteten, dokumentets 
nummer eller någon annan identifieringsupp-
gift och dokumentets utfärdare, eller en kopia 
av dokumentet, 

8) om kunden har identifierats på distans, 
uppgifter om de förfaranden eller källor som 
använts vid kontrollen, och 

9) i 9 § 1 mom. avsedda nödvändiga upp-
gifter för kundkontroll som skaffats för den 
riskbaserade bedömningen, såsom uppgifter 
om kundens verksamhet, affärsverksamhe-
tens art och omfattning, kundens ekonomiska 
ställning, grunderna för användningen av af-
färstransaktionen eller tjänsten och uppgifter 
om medlens ursprung och 

10) nödvändiga uppgifter för fullgörande 
av utredningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom.  

Om kunden är en utlänning utan finsk per-
sonbeteckning, ska utöver uppgifterna enligt 
2 mom. uppgift om kundens medborgarskap 
och uppgifter om resedokument bevaras.  
 
 

11 §  

Tredje parts åtgärder för kundkontroll  

Skyldigheterna i fråga om kundkontroll 
kan för den rapporteringsskyldigas räkning 
fullgöras av ett kreditinstitut, ett finansiellt 
institut, ett fondbolag, ett värdepappersföre-
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tag, ett försäkringsbolag, en försäkringsför-
medlare, en advokat eller en revisor  som har 
fått koncession eller registrerats i ett obliga-
toriskt yrkesregister i Finland eller i en annan 
EES-stat. Den rapporteringsskyldiga får ock-
så anlita en i en EES-stat belägen filial till ett 
kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett vär-
depappersföretag, ett fondbolag eller ett för-
säkringsbolag som har fått koncession i nå-
gon annan än en EES-stat för att fullgöra 
dessa skyldigheter för den rapporteringsskyl-
digas räkning. 

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. kan 
skyldigheterna i fråga om kundkontroll full-
göras för den rapporteringsskyldigas räkning 
av ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, ett 
fondbolag, ett värdepappersföretag, ett för-
säkringsbolag, en advokat eller en revisor 
som har fått koncession eller registrerats i ett 
obligatoriskt yrkesregister i någon annan än 
en EES-stat, om denne har sådana skyldighe-
ter i fråga om kundkontroll som motsvarar 
skyldigheterna enligt denna lag och fullgö-
randet av skyldigheterna övervakas. 

Med avvikelse från 1 och 2 mom. får den 
rapporteringsskyldiga inte anlita någon som 
driver betalningsrörelse eller valutaväxlings-
verksamhet för att fullgöra sin utrednings-
skyldighet.  

Den rapporteringsskyldiga ska säkerställa 
att den får de uppgifter som avses i 10 § 2 
mom. 1—8 punkten innan affärstransaktio-
nen utförs av den som enligt 1 och 2 mom. 
handlar för den rapporteringsskyldigas räk-
ning. Den rapporteringsskyldiga ska dessut-
om säkerställa att alla uppgifter om kundkon-
troll är tillgängliga för den rapporterings-
skyldiga och att som handlar för den rappor-
teringsskyldigas räkning lämnar uppgifterna 
till den rapporteringsskyldiga på dennes be-
gäran.  

Den rapporteringsskyldiga ska så som av-
ses i 9 § 2 mom. fortlöpande övervaka kund-
förhållanden där en tredje part har identifierat 
kunden. 

Den rapporteringsskyldiga befrias inte från 
ansvar enligt denna lag på den grunden att 
skyldigheterna i fråga om kundkontroll har 
fullgjorts av en tredje part för den rapporte-
ringsskyldigas räkning.  
 
 

Förenklad kundkontroll  

12 §  

Lägre krav på kundkontroll  

Om kunden, produkten, tjänsten eller af-
färstransaktionen är behäftad med en låg risk 
för penningtvätt och finansiering av terro-
rism, behöver den rapporteringsskyldiga inte 
genomföra de åtgärder som anges i 7 och 8 §, 
9 § 1 mom. och 10 § (lägre krav på kundkon-
troll). Kundförhållandet ska dock övervakas i 
enlighet med 9 § 2 mom. i syfte att säkerstäl-
la att den rapporteringsskyldiga upptäcker 
sådana exceptionella eller ovanliga affärs-
transaktioner som avses i 9 § 3 mom. 

 
13 §  

Lägre krav på kundkontroll när kunden är en 
finsk myndighet, ett kreditinstitut, ett finansi-

ellt institut, ett värdepappersföretag, ett 
fondbolag eller ett försäkringsbolag 

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om kunden är  

1) en finsk myndighet, 
2) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 

ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har fått koncession i 
Finland eller i en annan EES-stat, 

 3) ett kreditinstitut, ett finansiellt institut, 
ett värdepappersföretag, ett fondbolag eller 
ett försäkringsbolag som har skyldigheter 
som motsvarar skyldigheterna enligt denna 
lag och fullgörandet av skyldigheterna över-
vakas, eller 

4) en i en EES-stat belägen filial till ett kre-
ditinstitut, ett finansiellt institut, ett värde-
pappersföretag, ett fondbolag eller ett försäk-
ringsbolag som har fått koncession i någon 
annan än en EES-stat.  

 
14 §  

Lägre krav på kundkontroll när kunden är ett 
bolag vars värdepapper tagits upp till offent-

lig handel 

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om kunden är ett bo-
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lag eller en sammanslutning vars värdepap-
per har tagits upp till offentlig handel som 
avses i värdepappersmarknadslagen eller till 
motsvarande handel i någon annan EES-stat. 
Detsamma gäller om kunden är ett bolag el-
ler en sammanslutning vars värdepapper är 
föremål för handel som motsvarar offentlig 
handel i någon annan än en EES-stat och bo-
laget eller sammanslutningen har sådan skyl-
dighet att lämna information som motsvarar 
den skyldighet att lämna information som fö-
reskrivs i direktivet om marknader för finan-
siella instrument. 
 
 

15 §  

Lägre krav på kundkontroll när det gäller 
vissa produkter 

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om uppdragsavtalet 
gäller  

1) en försäkring vars premie för försäk-
ringsperioden är högst 1 000 euro eller vars 
engångspremie är högst 2 500 euro, 

2) en sådan lagfäst arbetspensionsförsäk-
ring eller företagarpensionsförsäkring som 
saknar en återköpsklausul och som inte kan 
användas som säkerhet för lån, eller  

3) pension, pensionsrätter eller liknande ar-
rangemang som innebär pensionsförmåner 
för anställda, när inbetalning sker i form av 
avdrag på lön och reglerna inte tillåter att en 
medlem överför sina rättigheter på någon an-
nan.  
 

16 §  

Lägre krav på kundkontroll när det gäller 
elektroniska pengar   

Den rapporteringsskyldiga får tillämpa läg-
re krav på kundkontroll, om det i ett elektro-
niskt datamedium som inte kan laddas på 
nytt lagras i kreditinstitutslagen avsedda 
elektroniska pengar till ett belopp av högst 
150 euro. Detsamma gäller om det i ett elek-
troniskt datamedium som kan laddas på nytt 
lagras elektroniska pengar under samma ka-
lenderår till ett belopp av högst 1 000 euro. 

 

Skärpt kundkontroll  

17 §  

Skärpta krav på kundkontroll   

Den rapporteringsskyldiga ska vidta skärp-
ta åtgärder för kundkontroll, om den risk för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism 
som är förknippad med kunden, tjänsten, pro-
dukten eller affärstransaktionen är högre än 
vanligt. Detsamma gäller om kunden eller af-
färstransaktionen har beröringspunkter med 
en stat där systemet för förhindrande och ut-
redning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism inte uppfyller de internationella 
förpliktelserna.  
 

18 §  

Skärpta krav på kontroll vid identifiering på 
distans  

Om kunden inte är närvarande vid identifi-
eringen och styrkandet av identiteten (identi-
fiering på distans), ska den rapporterings-
skyldiga vidta följande åtgärder för att mins-
ka risken för penningtvätt och finansiering av 
terrorism:  

1) kontrollera kundens identitet med hjälp 
av ytterligare handlingar och uppgifter från 
en pålitlig källa,  

2) säkerställa att betalningen i samband 
med affärstransaktionen görs från ett kredit-
instituts konto eller betalas in på ett konto 
som tidigare öppnats i kundens namn, eller  

3) kontrollera kundens identitet med ett 
kvalificerat certifikat som avses i lagen om 
elektroniska signaturer (14/2003), eller med 
hjälp av någon annan teknik för elektronisk 
identifiering som är informationssäker och 
bevislig.  
 
 

19 §  

Skärpta krav på kontroll när det gäller kor-
respondentbankförbindelser  

Om ett kreditinstitut ingår avtal om skötsel 
av betalningar och andra uppdrag (korre-
spondentbankförbindelse) med ett kreditinsti-
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tut i ett land utanför EES-staterna, ska kredit-
institutet före avtalsslutet skaffa tillräckliga 
uppgifter om det kreditinstitut som är mot-
part.  

Kreditinstitutet ska göra en bedömning av 
motpartens anseende, kvaliteten på den till-
syn som motparten utövar och motpartens åt-
gärder för förhindrande av penningtvätt och 
finansiering av terrorism. För att inleda kor-
respondentbankförbindelsen behövs det ett 
samtycke från den högre ledningen vid kre-
ditinstitutet. I avtalet ska uttryckligen över-
enskommas om fullgörandet av skyldigheter-
na ifråga om kundkontroll.  

Om ett värdepappersföretag, ett fondbolag 
eller ett försäkringsbolag ingår ett avtal om 
ett arrangemang som motsvarar 1 mom., ska 
den rapporteringsskyldiga iaktta denna para-
graf.  
 
 

20 §  

Skärpta krav på kontroll när det gäller per-
soner i politiskt utsatt ställning   

Den rapporteringsskyldiga ska ha på risk-
baserad bedömning grundade förfaranden för 
att konstatera om kunden har eller har haft 
betydande offentliga uppdrag i en annan stat 
(person i politiskt utsatt ställning).  

Om kunden är eller har varit en person i 
politiskt utsatt ställning eller en sådan per-
sons familjemedlem eller är känd som en 
nära medarbetare till en sådan person, ska 

1) den rapporteringsskyldigas högre led-
ning godkänna att ett kundförhållande inleds 
med en sådan person,  

2) den rapporteringsskyldiga utreda ur-
sprunget till förmögenheten och medlen som 
hör till kundförhållandet eller affärstransak-
tionen, och 

3) den rapporteringsskyldiga ordna fortlö-
pande och skärpt övervakning av kundförhål-
landet.  

En person betraktas inte längre som en per-
son i politiskt utsatt ställning när han eller 
hon inte har haft något betydande offentligt 
uppdrag sedan minst ett år tillbaka.  
 
 
 

Övriga bestämmelser om kundkontroll  

21 §  

Krav på kundkontroll i filialer och andra bo-
lag  

Kreditinstitut, finansiella institut, värde-
pappersföretag, fondbolag, försäkringsbolag, 
försäkringsföreningar och försäkringsför-
medlare ska tillämpa kraven på kundkontroll 
enligt detta kapitel också i sina filialer i andra 
än EES-stater. De ovan nämnda rapporte-
ringsskyldiga ska dessutom se till att skyl-
digheterna enligt detta kapitel fullgörs även i 
sådana bolag i andra än EES-stater där den 
rapporteringsskyldiga innehar mer än 50 pro-
cent av det röstetal som aktierna eller ande-
larna i bolaget medför.  

Om lagstiftningen i den aktuella staten inte 
tillåter att de förfaranden för kundkontroll 
som anges i detta kapitel tillämpas, ska den 
rapporteringsskyldiga anmäla detta till den 
tillsynsmyndighet som avses i 31 §.  
 

22 §  

Närmare bestämmelser och beslut av stats-
rådet  

Genom förordning av statsrådet kan det ut-
färdas närmare bestämmelser om fullgörande 
av skyldigheterna enligt 6—9 och 11—21 §. 

Genom förordning av statsrådet kan det ut-
färdas närmare bestämmelser som genomfö-
randet av tredje penningtvättsdirektivet och 
kommissionens genomförandedirektiv förut-
sätter om i 12 § avsedda kunder, produkter, 
tjänster och affärstransaktioner där risken för 
penningtvätt eller finansiering av terrorism är 
låg eller så som avses i 17 § högre än normalt 
och om förfaranden i sådana situationer samt 
om vem som kan betraktas som en person i 
politiskt utsatt ställning enligt 20 §.  

Statsrådet kan fastställa en förteckning över 
andra än EES-stater där bestämmelserna om 
förhindrande och utredning av penningtvätt 
och finansiering av terrorism uppfyller vill-
koren enligt 8 § 4 och 5 mom., 11 § 2 mom. 
och 13 §. Genom ett beslut som fattas vid 
statsrådets allmänna sammanträde kan en 
förteckning också fastställas över de stater 
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där bestämmelserna om förhindrande och ut-
redning av penningtvätt och finansiering av 
terrorism inte uppfyller de internationella 
förpliktelserna enligt 17 §. 
 

3 kap. 

Rapporteringsskyldighet, tystnadsplikt 
och avbrytande av affärstransaktioner 

23 §  

Skyldighet att rapportera om tvivelaktiga af-
färstransaktioner  

Efter att ha fullgjort utredningsskyldighe-
ten enligt 9 § 3 mom. ska den rapporterings-
skyldiga utan dröjsmål underrätta centralen 
för utredning av penningtvätt om tvivelaktiga 
affärstransaktioner eller misstänkt finansie-
ring av terrorism. Pantlåneinrättningar ska 
underrätta centralen för utredning av pen-
ningtvätt om panter av betydande ekono-
miskt värde. 

Anmälan ska i regel göras elektroniskt. Av 
särskilda skäl kan anmälan också göras på 
något annat sätt.  

Den rapporteringsskyldiga ska avgiftsfritt 
lämna centralen för utredning av penning-
tvätt alla behövliga uppgifter och handlingar 
som kan ha betydelse för utredningen av 
misstankarna.  

Den rapporteringsskyldiga ska i fem år be-
vara de nödvändiga uppgifter som skaffats 
för fullgörande av rapporteringsskyldigheten 
enligt denna paragraf. Uppgifterna ska hållas 
åtskilda från kundregistret. Uppgifterna ska 
avföras fem år efter anmälan, om de inte fort-
farande behöver bevaras för brottsutredning, 
en anhängig rättegång eller för att trygga den 
rapporteringsskyldigas eller dess anställdas 
rättigheter. Senast tre år efter att behovet av 
att bevara uppgifterna undersöktes ska detta 
behov kontrolleras på nytt. En anteckning 
ska göras om kontrollen. 

En registrerad har inte rätt till insyn i de 
uppgifter som avses i 4 mom. eller de uppgif-
ter som skaffats för fullgörande av utred-
ningsskyldigheten enligt 9 § 3 mom. Data-
ombudsmannen får på begäran av den regi-
strerade kontrollera att de uppgifter om den 

registrerade som avses i 4 mom. och i 9 § 3 
mom. är lagenliga. 

Närmare bestämmelser om det exaktare in-
nehållet i anmälningarna utfördas genom 
förordning av statsrådet.  
 
 

24 §  

Skärpta krav på rapportering 

Har kunden anknytning till en stat vars sy-
stem för förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism inte 
uppfyller de internationella förpliktelserna, 
ska den rapporteringsskyldiga för fullgörande 
av de skärpta kraven på rapportering under-
rätta centralen för utredning av penningtvätt, 
om 

1) kunden inte lämnar den utredning som 
begärts för fullgörande av utredningsskyldig-
heten, 

2) den rapporteringsskyldiga bedömer att 
utredningen inte är tillförlitlig, 

3) grunden för affärstransaktionen och 
medlens ursprung inte framgår tillräckligt av 
de utredningar som den rapporteringsskyldi-
ga har skaffat, 

4) den juridiska personen inte kan identifie-
ras, eller om 

5) de verkliga förmånstagarna eller den för 
vilken kunden handlar inte kan identifieras 
eller klarläggas på ett tillförlitligt sätt. 

På en underrättelse enligt 1 mom. tillämpas 
i övrigt vad som i 23 § 2—5 mom. föreskrivs 
om anmälan om tvivelaktiga affärstransak-
tioner. 

 
 

25 § 

Tystnadsplikt och undantag från tystnads-
plikten 

Den rapporteringsskyldiga får inte röja en 
anmälan enligt 23 och 24 § för den som 
misstanken gäller eller för någon annan. 
Tystnadsplikten gäller också den rapporte-
ringsskyldigas anställda och dem som med 
stöd av denna paragraf har fått uppgifter som 
omfattas av tystnadsplikten. 
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Den rapporteringsskyldiga får utan hinder 
av 1 mom. informera en i lagen om tillsyn 
över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004) avsedd sammanslutning som in-
går i samma finansierings- och försäkrings-
konglomerat och som har beviljats konces-
sion i Finland eller i en annan EES-stat om 
att en anmälan enligt 23 och 24 § har gjorts 
och om innehållet i anmälan. Informationen 
får också delges en sammanslutning som in-
går i samma finansierings- och försäkrings-
konglomerat och har beviljats koncession i 
någon annan stat än en EES-stat, om sam-
manslutningen har skyldigheter som motsva-
rar skyldigheterna enligt denna lag och full-
görandet av skyldigheterna övervakas .  

Utan hinder av 1 mom. får den rapporte-
ringsskyldiga informera en sådan i 2 § 1—7 
punkten avsedd rapporteringsskyldig med 
koncession i Finland eller i en annan EES-
stat som medverkar i en enskild affärstrans-
aktion som hänför sig till den kund om den 
affärstransaktion som en anmälan enligt 23 
eller 24 § avser om att anmälan har gjorts. 
Under samma förutsättningar får informatio-
nen delges en i 2 § 1—7 punkten avsedd rap-
porteringsskyldig som har fått koncession i 
någon annan stat än en EES-stat, om motta-
garen av informationen har skyldigheter som 
motsvarar skyldigheterna endast denna lag 
och fullgörandet av skyldigheterna övervakas 
samt om mottagaren dessutom har sådana 
skyldigheter i fråga om skydd för personer 
som motsvarar Europaparlamentets och rå-
dets direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda 
personer med avseende på behandling av per-
sonuppgifter och om det fria flödet av sådana 
uppgifter. 

I samband med utlämnande av information 
enligt 3 mom. får kundens namn, födelsetid 
och personbeteckning samt grunden för an-
mälan lämnas ut. Om personen inte har nå-
gon finsk personbeteckning, får också upp-
gifter om personens medborgarskap lämnas 
ut.  

Uppgifter som fåtts med stöd av denna pa-
ragraf får användas endast i syfte att förhind-
ra och utreda penningtvätt och finansiering 
av terrorism. För dessa uppgifter gäller på 
motsvarande sätt vad som föreskrivs i 23 § 4 
och 5 mom. om bevarande och kontroll av 
uppgifter. 

 
26 §  

Avbrytande av affärstransaktioner och väg-
ran att utföra sådana 

Den rapporteringsskyldiga ska avbryta en 
affärstransaktion för tilläggsutredningar eller 
vägra utföra en affärstransaktion, om 

1) affärstransaktionen är tvivelaktig, eller  
2) den rapporteringsskyldiga misstänker att 

medel som ingår i affärstransaktionen an-
vänds till finansiering av terrorism eller för 
straffbart försök till detta.  

Om affärstransaktionen inte kan inställas 
eller om det sannolikt blir svårare att utröna 
affärstransaktionens verkliga förmånstagare 
om den avbryts eller förvägras, kan den rap-
porteringsskyldiga utföra affärstransaktionen, 
varefter en anmälan enligt 23 § omedelbart 
ska göras. 

En polisman som tillhör befälet och är an-
ställd vid centralen för utredning av penning-
tvätt kan meddela den rapporteringsskyldiga 
ett förordnande att under högst fem vardagar 
avstå från att utföra affärstransaktioner, om 
en sådan åtgärd behövs för att förhindra eller 
utreda penningtvätt eller finansiering av ter-
rorism.  

En polisman som tillhör befälet och är an-
ställd vid centralen för utredning av penning-
tvätt kan på begäran av en utländsk myndig-
het som ansvarar för bekämpning av pen-
ningtvätt eller av finansiering av terrorism 
meddela den rapporteringsskyldiga ett för-
ordnande att under högst fem vardagar avstå 
från att utföra affärstransaktioner, om en så-
dan åtgärd behövs för att förhindra eller utre-
da penningtvätt eller finansiering av terro-
rism. 

Som vardagar enligt denna paragraf räknas 
inte lördagar. 
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4 kap.  

Registreringsskyldighet för vissa verk-
samhetsidkare  

27 §  

Registreringsskyldighet för dem som driver 
betalningsrörelse och valutaväxlingsverk-

samhet  

Den som driver betalningsrörelse och valu-
taväxlingsverksamhet ska registrera sig innan 
verksamheten inleds. Registreringsskyldighe-
ten gäller inte verksamhet som drivs tillfälligt 
eller i mycket begränsad omfattning och som 
uppfyller villkoren enligt 4 §.  

De sökande som uppfyller villkoren för re-
gistrering antecknas i registret. För registre-
ring förutsätts att den sökande på basis av en 
tillgänglig utredning betraktas som tillförlit-
lig. Den sökande betraktas inte som tillförlit-
lig, om den fysiska person som är sökande, 
en ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet, 
verkställande direktören, en ansvarig bo-
lagsman eller någon annan i motsvarande 
ställning eller en verklig förmånstagare i en 
sammanslutning eller stiftelse som är sökan-
de genom en lagakraftvunnen dom under de 
senaste fem åren har dömts till fängelsestraff 
eller under de senaste tre åren dömts till böter 
för ett brott som kan anses visa att personen i 
fråga är uppenbart olämplig att driva betal-
ningsrörelse eller valutaväxlingsverksamhet. 
En sådan sökande anses inte heller vara till-
förlitlig som i övrigt genom sin tidigare verk-
samhet har visat sig vara uppenbart olämplig 
att driva betalningsrörelse eller valutaväx-
lingsverksamhet.  

Ansökan om registrering görs hos länssty-
relsen i Södra Finlands län, som är central-
myndighet. Genom förordning av statsrådet 
föreskrivs närmare om innehållet i ansökan.  
 

28 §  

Registreringsskyldighet för tillhandahållare 
av kapitalförvaltnings- och företagstjänster 

Tillhandahållare av kapitalförvaltnings- 
och företagstjänster ska registrera sig innan 
verksamheten inleds. Registreringsskyldighe-

ten gäller inte advokater, revisorer eller dem 
som biträder dem. 

De sökande som uppfyller villkoren för re-
gistrering antecknas i registret. För registre-
ring förutsätts att den sökande på basis av 
tillgänglig utredning betraktas som tillförlit-
lig. Den sökande betraktas inte som tillförlit-
lig, om den fysiska person som är sökande, 
en ledamot i styrelsen eller förvaltningsrådet, 
verkställande direktören, en ansvarig bo-
lagsman eller någon annan i motsvarande 
ställning eller en verklig förmånstagare i en 
sammanslutning eller stiftelse som är sökan-
de genom en lagakraftvunnen dom under de 
senaste fem åren har dömts till fängelsestraff 
eller under de senaste tre åren har dömts till 
böter för ett brott som kan anses visa att per-
sonen i fråga är uppenbart olämplig som till-
handahållare av kapitalförvaltnings- och fö-
retagstjänster. En sådan sökande anses inte 
heller vara tillförlitlig som i övrigt genom sin 
tidigare verksamhet har visat sig vara uppen-
bart olämplig som tillhandahållare av kapital-
förvaltnings- och företagstjänster. 

Ansökan om registrering görs hos länssty-
relsen i Södra Finlands län, som är central-
myndighet. Genom förordning av statsrådet 
föreskrivs närmare om innehållet i ansökan. 
 

29 §  

Betalningsrörelse- och valutaväxlingsre-
gistret samt registret över företagstjänster 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län för ett 
register över dem som driver betalningsrörel-
se och valutaväxlingsverksamhet (betal-
ningsrörelse- och valutaväxlingsregistret) 
och ett register över tillhandahållare av kapi-
talförvaltnings- och företagstjänster (registret 
över företagstjänster).  

I betalningsrörelse- och valutaväxlingsre-
gistret och registret över företagstjänster in-
förs följande: 

1) en enskild näringsidkares fullständiga 
namn och personbeteckning eller, i avsaknad 
av sådan, födelsetid och medborgarskap samt 
firma, eventuella bifirma, företags- och orga-
nisationsnummer och besöksadress till varje 
driftställe där verksamhet drivs, 

2) en finsk juridisk persons firma, eventu-
ella bifirma, företags- och organisations-
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nummer och besöksadress till varje driftställe 
där vilket verksamhet drivs, 

3) firma och företags- och organisations-
nummer för en filial som en utländsk juridisk 
person har registrerat i Finland och besöks-
adress till varje driftställe där vilket verk-
samhet drivs, 

4) namn och personbeteckning eller, i av-
saknad av sådan, födelsetid och medborgar-
skap för filialens representant. 

5) fullständigt namn, personbeteckning el-
ler, i avsaknad av sådan, födelsetid  och 
medborgarskap för de personer vars tillförlit-
lighet har utretts med stöd av 27 och 28 §, 

6) registerbeteckning och registreringsda-
tum, och 

7) orsak till och tidpunkt för avförande ur 
registret. 

I registret införs också uppgifter om dem 
som meddelats ett i 33 § avsett förbud att 
driva verksamhet utan registrering.  

Ändringar i de uppgifter som har införts i 
registret ska utan dröjsmål anmälas till läns-
styrelsen i Södra Finlands län.  
 

30 §  

Avförande ur registret 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län ska av-
föra en registrerad ur betalningsrörelse- och 
valutaväxlingsregistret eller registret över fö-
retagstjänster, om den registrerade inte längre 
uppfyller villkoren för registrering eller har 
upphört med sin verksamhet. Innan en regi-
strerad avförs ur registret ska denne ges till-
fälle att bli hörd.  
 
 

5 kap.  

Tillsyn och rätt att få uppgifter 

31 §  

Tillsyn 

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag 
och de bestämmelser som utfärdats med stöd 
av den utövas av  

1) Finansinspektionen när det gäller rap-
porteringsskyldiga som är Finansinspektio-

nens tillsynsobjekt enligt lagen om Finansin-
spektionen (587/2003), 

2) Försäkringsinspektionen när det gäller 
rapporteringsskyldiga  som  avses  i  2 § 
10—13 punkten, 

3) inrikesministeriet när det gäller penning-
spelssammanslutningar som avses i 2 § 14 
punkten, 

4) Ålands landskapsregering när det gäller 
penningspelssammanslutningar som  avses i 
2 § 15 punkten, 

5) Centralhandelskammarens revisions-
nämnd och handelskammarens revisionsut-
skott när det gäller revisorer och revisions-
sammanslutningar som är deras tillsynsobjekt 
enligt revisionslagen,  

6) revisionsnämnden för den offentliga för-
valtningen och ekonomin när det gäller rap-
porteringsskyldiga som avses i 2 § 18 punk-
ten, 

7) länsstyrelsen i Södra Finlands län när 
det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 20 och 23 punkten, 

8) länsstyrelsen när det gäller rapporte-
ringsskyldiga enligt 2 § 1 punkten som inte 
hör till Finansinspektionens tillsynsobjekt, 
rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 16, 19, 
21 och 22 punkten samt andra tillhandahålla-
re av juridiska tjänster som avses i 2 § 24 
punkten, 

9) advokatföreningen när det gäller advo-
kater som avses i 2 § 24 punkten. 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att av 
rapporteringsskyldiga som avses i 1 mom. 7 
punkten få uppgifter som behövs för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Länsstyrelsen har samma rättighet när det 
gäller rapporteringsskyldiga som avses i 1 
mom. 8 punkten.  

Länsstyrelsen i Södra Finlands län har utan 
hinder av sekretessbestämmelserna rätt att ur 
det bötesregister som avses i 46 § i lagen om 
verkställighet av böter (672/2002) få uppgif-
ter som behövs för utredning av tillförlitlig-
heten enligt 27 och 28 § eller för avförande 
ur registret enligt 30 §.  

Ovan i 1 mom. avsedda tillsynsmyndighe-
ter, de som förordnats att utöva tillsynen och 
sparbanksinspektionen som avses i spar-
bankslagen (1502/2001) samt det i lagen om 
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andelsbanker och andra kreditinstitut i bo-
lagsform (1504/2001) avsedda centralinstitu-
tet för sammanslutningen av andelsbanker 
ska underrätta centralen för utredning av 
penningtvätt om de på basis av omständighe-
ter som kommer fram i samband med tillsy-
nen eller annars vid skötseln av sina uppgif-
ter upptäcker en tvivelaktig affärstransaktion 
eller misstänker finansiering av terrorism el-
ler ett straffbart försök till detta. 

Länsstyrelsen i Södra Finlands län överva-
kar efterlevnaden av förordningen om infor-
mation om betalaren när det gäller rapporte-
ringsskyldiga som införts i betalningsrörelse- 
och valutaväxlingsregistret och länsstyrelser-
na när det gäller sådana i 2 § 1 mom. avsedda 
rapporteringsskyldiga som inte hör till Fi-
nansinspektionens tillsynsobjekt. 
 
 

32 §  

Tillsynsmyndighetens inspektionsrätt  

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen i 
Södra Finlands län har för tillsynen över ef-
terlevnaden av denna lag och de bestämmel-
ser som utfärdats med stöd av den rätt att in-
spektera affärs- och lagerlokaler hos rappor-
teringsskyldiga som införts i ett register som 
avses i 29 § samt för tillsynen över efterlev-
naden av förordningen om information om 
betalaren inspektera affärs- och lagerlokaler 
hos rapporteringsskyldiga som införts i be-
talningsrörelse- och valutaregistret.  

En behörig tjänsteman vid länsstyrelsen har 
rätt att för tillsynen över efterlevnaden av 
denna lag och de bestämmelser som utfärdats 
med stöd av den inspektera affärs- och lager-
lokaler hos rapporteringsskyldiga som avses i 
2 § 16, 19, 21 och 22 punkten, hos andra som 
tillhandahåller juridiska tjänster som avses i 
2 § 24 punkten samt hos sådana i 2 § 1 mom. 
avsedda rapporteringsskyldiga som inte hör 
till Finansinspektionens tillsynsobjekt. För 
att övervaka efterlevnaden av förordningen 
om information om betalaren har en behörig 
tjänsteman vid länsstyrelsen dessutom rätt att 
inspektera affärs- och lagerlokaler hos i 2 § 1 
mom. avsedda rapporteringsskyldiga som 
inte hör till Finansinspektionens tillsynsob-
jekt samt hos andra som affärs- och yrkes-

mässigt tillhandahåller tjänster som avses i 
30 § 1 mom. 3—11 punkten i kreditinsti-
tutslagen. 

Näringsidkare ska för inspektioner ge en 
tjänsteman som avses i 1 och 2 mom. tillträ-
de till affärs- och lagerlokaler som de har i 
sin besittning. Den tjänsteman som förrättar 
inspektion har rätt att granska näringsidka-
rens bokföring, dataregistreringar och andra 
handlingar som kan ha betydelse för tillsynen 
över efterlevnaden av denna lag och de be-
stämmelser som utfärdats med stöd av den. 
Den tjänsteman som förrättar inspektion har 
rätt att kräva muntliga förklaringar på platsen 
och protokollföra svaren. 

Vid behov ska polisen på begäran i enlig-
het med vad som särskilt föreskrivs ge hand-
räckning vid förrättande av en inspektion en-
ligt 1 och 2 mom.  
 
 

33 §  

Tvångsmedel 

Om den som driver betalningsrörelse eller 
valutaväxlingsverksamhet eller en tillhanda-
hållare av kapitalförvaltnings- och företags-
tjänster försummar registreringsskyldigheten, 
fortsätter att driva en verksamhet som för-
bjudits i samband med registreringen eller 
fortsätter med sin verksamhet efter att ha av-
förts ur registret, kan länsstyrelsen i Södra 
Finlands län förbjuda utövaren eller tillhan-
dahållaren att fortsätta med sin verksamhet. 
Om utövaren eller tillhandahållaren underlå-
ter att anmäla om ändringar i de uppgifter 
som antecknats i registren, kan länsstyrelsen 
i Södra Finlands län uppmana denne att full-
göra sina skyldigheter inom en viss tid.  

Länsstyrelsen i Södra Finlands län kan för-
ena ett förbud eller en uppmaning som avses 
i denna paragraf med vite. I fråga om före-
läggande och utdömande av vite tillämpas vi-
teslagen (1113/1990). 
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6 kap.  

Särskilda bestämmelser   

34 §  

Utbildning och skydd för anställda  

Genom att se till att de anställde får lämp-
lig utbildning ska den rapporteringsskyldiga 
säkerställa att denna lag och de bestämmelser 
som utfärdats med stöd av den iakttas.  

Den rapporteringsskyldiga ska genomföra 
lämpliga och tillräckliga åtgärder för att 
skydda sådana anställda som gör en anmälan 
enligt 23 eller 24 §.  

Den rapporteringsskyldiga ska dessutom ha 
för sin verksamhet lämpliga anvisningar för 
kundkontroll och för fullgörandet av den ut-
rednings- och rapporteringsskyldighet som 
syftar till att förhindra penningtvätt och fi-
nansiering av terrorism. 
 

35 §  

Centralen för utredning av penningtvätt och 
dess uppgifter  

Vid centralkriminalpolisen finns det en 
central för utredning av penningtvätt som har 
till uppgift att 

1) förhindra och utreda penningtvätt och 
finansiering av terrorism, 

2) främja myndighetssamarbetet vid be-
kämpningen av penningtvätt och finansiering 
av terrorism, 

3) samarbeta och utbyta information med 
sådana myndigheter i en främmande stat och 
internationella organisationer som har till 
uppgift att förhindra och utreda penningtvätt 
och finansiering av terrorism, 

4) samarbeta med de rapporteringsskyldiga,  
5) kommentera verkningarna av de anmäl-

ningar som avses i 23 och 24 §,  
6) föra statistik över antalet anmälningar 

som gjorts med stöd av 23 och 24 § och anta-
let förordnanden att avbryta affärstransaktio-
ner som meddelats med stöd av 26 §.  

Med förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt och av finansiering av terrorism av-
ses mottagande, registrering och utredning av 
anmälningar som gäller misstankar om pen-

ningtvätt och finansiering av terrorism samt 
undersökning av penningtvätt och finansie-
ring av terrorism och undersökning av det 
brott genom vilket de tillgångar eller den 
vinning har fåtts som är föremål för penning-
tvätt eller finansiering av terrorism.  

Centralkriminalpolisen ska årligen ge inri-
kesministeriet en rapport om verksamheten 
vid centralen för utredning av penningtvätt, 
antalet i 23 och 24 § avsedda anmälningar 
och förordnanden att avstå från att utföra af-
färstransaktioner och om framstegen i all-
mänhet för verksamheten i Finland mot pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism.  

 
 

36 §  

Registret för förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism  

Registret för förhindrande och utredning av 
penningtvätt och av finansiering av terrorism 
är ett permanent personregister som används 
av centralen för utredning av penningtvätt 
och förs med hjälp av automatisk databe-
handling. Centralen för utredning av pen-
ningtvätt är registeransvarig.  

I registret får införas uppgifter och hand-
lingar som har behövts och fåtts för fullgö-
randet av uppdrag enligt 35 § eller som fåtts 
med stöd av 37 §.  

Registret får användas endast av anställda 
vid centralen för utredning av penningtvätt. 
Uppgifter får användas och lämnas ut endast 
i syfte att förhindra och utreda penningtvätt 
och finansiering av terrorism. 

I registret får som identitetsuppgifter infö-
ras en persons fullständiga namn, födelseda-
tum, personbeteckning, kön, modersmål, 
medborgarskap, civilstånd, födelsestat, födel-
sekommun, hemkommun, yrke, adress och 
telefonnummer eller annan kontaktinforma-
tion, uppgift om att personen avlidit och upp-
gifterna i en persons resedokument.  

De registrerade har inte rätt till insyn i re-
gistret. Dataombudsmannen får på begäran 
av den registrerade kontrollera att uppgifter-
na om den registrerade är lagenliga.  

Uppgifterna i registret avförs tio år efter 
den senaste anteckningen om misstankar som 
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gäller penningtvätt eller finansiering av terro-
rism.  

Om polisens personregister föreskrivs i öv-
rigt i lagen om behandling av personuppgif-
ter i polisens verksamhet (761/2003). 
 

37 §  

Rätten att få, använda och lämna ut uppgifter  

Utan hinder av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter om affärs- och yr-
keshemligheter eller uppgifter om en enskild 
persons, sammanslutnings eller stiftelses 
ekonomiska förhållanden eller ekonomiska 
ställning, har centralen för utredning av pen-
ningtvätt rätt att av myndigheter, av sam-
manslutningar som har ålagts en offentlig 
uppgift och av rapporteringsskyldiga avgifts-
fritt få uppgifter och handlingar som behövs 
för förhindrande och utredning av penning-
tvätt och av finansiering av terrorism. 

Beslut om inhämtande av i 1 mom. avsedda 
sekretessbelagda uppgifter fattas av en po-
lisman som tillhör befälet och är anställd vid 
centralen för utredning av penningtvätt.  

Utan hinder av tystnadsplikten för en med-
lem, en revisor, en sparkasseinspektör, en 
styrelseledamot eller en anställd, har centra-
len för utredning av penningtvätt på skriftlig 
begäran av en polisman som tillhör befälet 
och är anställd vid centralen rätt att av en en-
skild sammanslutning, stiftelse eller person 
avgiftsfritt få uppgifter som behövs för för-
hindrande och utredning av penningtvätt och 
av finansiering av terrorism.  

Uppgifterna får användas och lämnas ut 
endast i syfte att förhindra och utreda pen-
ningtvätt och finansiering av terrorism. 
 

38 §  

Allmän omsorgsplikt för vissa myndigheter 

Tull-, gränsbevaknings-, skatte- och utsök-
ningsmyndigheterna samt konkursombuds-
mannen ska i sin verksamhet se till att upp-
märksamhet riktas på förhindrande och ut-
redning av penningtvätt och av finansiering 
av terrorism och att tvivelaktiga affärstrans-
aktioner eller misstänkt finansiering av terro-
rism som kommer fram i samband med sköt-

seln av deras egna uppgifter anmäls till cen-
tralen för utredning av penningtvätt. Om tull- 
och gränsbevakningsmyndigheternas uppgif-
ter i egenskap av förundersökningsmyndig-
heter föreskrivs särskilt.  

En polisman som tillhör befälet och är an-
ställd vid centralen för utredning av penning-
tvätt kan meddela tull- och gränsbevak-
ningsmyndigheterna ett förordnande att un-
der högst fem vardagar hålla inne medel, om 
en sådan åtgärd behövs för att förhindra eller 
utreda av penningtvätt eller finansiering av 
terrorism.  

Som vardagar enligt denna paragraf räknas 
inte lördagar. 
 

39 §  

Skadeståndsskyldighet 

En rapporteringsskyldig är skyldig att er-
sätta ekonomisk skada som en kund har för-
orsakats på grund av att en affärstransaktion 
har utretts, anmälan har gjorts om en tvivel-
aktig affärstransaktion eller en affärstransak-
tion har avbrutits eller förvägrats endast, om 
den rapporteringsskyldiga inte har iakttagit 
sådan omsorg som med beaktande av om-
ständigheterna skäligen kan krävas av denne. 

I fråga om rapporteringsskyldigas ersätt-
ningsskyldighet gäller i övrigt skadeståndsla-
gen (412/1974). 
 

40 §  

Brott mot kraven på kundkontroll  

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
bryter mot bestämmelserna om krav på 
kundkontroll enligt 6—9 eller 17—19 § eller 
mot bestämmelserna om skyldighet att beva-
ra uppgifterna om kundkontroll enligt 21 §, 
ska för brott mot kraven på kundkontroll 
dömas till böter, om inte strängare straff för 
gärningen bestäms någon annanstans i lag.  

 
41 §  

Registreringsförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet  
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1) försummar den registreringsskyldighet 
som föreskrivs i 27 och 28 §,  

2) fortsätter att driva en verksamhet som 
förbjudits i samband med registreringen, eller 

3) fortsätter med sin verksamhet efter att 
avförts ur registret,  

ska för registreringsförseelse dömas till 
böter, om inte strängare straff för gärningen 
bestäms någon annanstans i lag. 

Den som bryter mot ett förbud eller en upp-
maning som har meddelats med stöd av 33 § 
och förenats med vite kan inte dömas till 
straff för samma gärning.  
 

42 §  

Rapporteringsförseelse som gäller penning-
tvätt 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
underlåter att göra en anmälan enligt 23 eller 
24 §, i strid med ett förbud enligt 25 § röjer 
att en anmälan har gjorts eller åsidosätter sin 
utredningsskyldighet enligt 9 § 3 mom. och 
därför inte upptäcker sin rapporteringsskyl-
dighet enligt 23 eller 24 §, ska för rapporte-
ringsförseelse som gäller penningtvätt dömas 
till böter. 

 
43 § 

Betalningstjänstförseelse 

Den som uppsåtligen eller av grov oakt-
samhet bryter mot 

1) bestämmelserna om lämnande, medsän-
dande och bevarande av information om be-
talaren i artikel 5—7, 11, 12 eller 13.5 i för-
ordningen om information om betalaren, 

2) bestämmelserna om undersökning av om 
det saknas information om betalaren i artikel 
8 i 5 i förordningen om information om beta-
laren, 

3) bestämmelserna om åtgärder som ska 
vidtas med anledning av att information om 
betalaren saknas eller är ofullständig i artikel 
9 eller 10 eller artikel 13.2—13.4 i 5 i för-
ordningen om information om betalaren, eller 

4) bestämmelserna om samarbetsskyldig-
heter i artikel 14 i 5 i förordningen om in-
formation om betalaren, 

ska för betalningstjänstförseelse dömas till 
böter, om inte gärningen är ringa eller 
strängare straff för den föreskrivs någon an-
nanstans i lag. 
 

44 §  

Sökande av ändring i beslut av länsstyrelsen 
i Södra Finlands län 

I fråga om sökande av ändring i beslut av 
länsstyrelsen i Södra Finlands län gäller för-
valtningsprocesslagen (586/1996).  

Beslut enligt 30 § om avförande ur registret 
och beslut enligt 33 § om verksamhetsförbud 
ska följas även om de överklagas, om inte 
besvärsmyndigheten bestämmer något annat.  

 
45 §  

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den xx xxxx 20 . 
Genom denna lag upphävs lagen av den 30 

januari 1998 om förhindrande och utredning 
av penningtvätt (68/1998) jämte ändringar. 

Åtgärder som verkställigheten av lagen för-
utsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.  
 

46 §  

Övergångsbestämmelser 

Denna lag tillämpas också på kundförhål-
landen som har inletts före lagens ikraftträ-
dande. I dessa kundförhållanden får de åtgär-
der för kundkontroll som föreskrivs i 2 kap. 
tillämpas med utgångspunkt en riskbaserad 
bedömning enligt 6 § 3 mom. De rapporte-
ringsskyldiga ska anpassa sina i 6 § 2 mom. 
avsedda metoder för riskhantering till denna 
lag inom 12 månader från det att lagen har 
trätt i kraft. 

Den som när denna lag träder i kraft driver 
sådan verksamhet som förutsätter registrering 
enligt denna lag och som har lämnat in en re-
gistreringsansökan som avses i 27 eller 28 § 
inom sex månader från lagens ikraftträdande 
får fortsätta sin verksamhet utan registrering 
tills registreringsärendet har avgjorts. 
 

————— 
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2. 

 

 

 

Lag 

 
om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-

ningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1108/2006, och 
fogas till 18 § 1 mom., sådant det lyder i nämnda lag 1108/2006, en ny 5 punkt som följer: 

 
18 § 

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ 
lämna ut uppgifter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på eget initiativ lämna ut 
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till polisen, när det vid skattekontrollen i 
anslutning till en person som meddelats när-

ingsförbud har upptäckts omständigheter som 
kan vara av betydelse för tillsynen över efter-
levnaden av näringsförbudet, 

5) till centralen för utredning av penning-
tvätt, när det i samband med skattekontrollen 
har upptäckts tvivelaktiga affärstransaktioner 
eller när det kan misstänkas att medel som 
ingår i affärstransaktionen används till finan-
siering av terrorism eller till straffbart försök 
till detta. 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

————— 
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3. 

 
 
 
 

Lag 

om ändring av 145 § i kreditinstitutslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 145 § som följer: 

 
145 § 

Kundkontroll 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till kreditinstitutets finansiella före-
tagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. 
Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska dessutom vid behov känna till kundens 
verkliga förmånstagare och den person som 
handlar för kundens räkning. När skyldighe-
terna enligt detta moment fullgörs kan de sy-
stem som avses i 2 mom. nyttiggöras. 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 

ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för 
att bedöma de risker som kunderna medför 
för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism (  /  ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

 

 
————— 
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4. 

 
 
 

Lag 

om ändring av 69 § i lagen om värdepappersföretag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 69 § som följer: 

 
69 § 

Kundkontroll 

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt 
institut som hör till dess finansiella företags-
grupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett 
värdepappersföretag och ett finansiellt insti-
tut som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska dessutom vid behov känna till kundens 
verkliga förmånstagare och den person som 
handlar för kundens räkning. När skyldighe-
terna enligt detta moment fullgörs kan de sy-
stem som avses i 2 mom. nyttiggöras. 

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt 
institut som hör till dess finansiella företags-

grupp ska ha tillräckliga riskhanteringssy-
stem för att bedöma de risker som kunderna 
medför för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

 

 
————— 
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5. 

 
 
 

Lag 

om ändring av 144 § i lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 144 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 224/2004, som följer: 
 

144 § 
Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska 

ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag 
och ett förvaringsinstitut ska dessutom vid 
behov känna till kundens verkliga förmåns-
tagare och den person som handlar för kun-
dens räkning. När skyldigheterna enligt detta 
moment fullgörs kan de system som avses i 2 
mom. nyttiggöras. 

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska 
ha tillräckliga riskhanteringssystem för att 
bedöma de risker som kunderna medför för 
dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 
 

 
————— 
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6. 

Lag 

om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 b §, sådan den 

lyder i lag 795/2000, som följer: 
 

29 b § 

Kundkontroll 

Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. 
Ett kontoförande institut, ett underinstitut och 
en värdepapperscentral samt ett finansiellt 
institut som hör till dessas konsoliderings-
grupp ska dessutom vid behov känna till 
kundens verkliga förmånstagare och den per-
son som handlar för kundens räkning. När 
skyldigheterna enligt detta moment fullgörs 
kan de system som avses i 2 mom. nyttiggö-
ras. 

Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp ska ha tillräckliga riskhanterings-
system för att bedöma de risker som kunder-
na medför för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 .  

 
————— 

 
Helsingfors den 28 mars 2008 

 
Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 
 

Inrikesminister Anne Holmlund 
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Bilaga 
Parallelltexter 

2. 

Lag 

 
om ändring av 18 § i lagen om offentlighet och sekretess i fråga om beskattningsuppgifter 

I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen av den 30 december 1999 om offentlighet och sekretess i fråga om beskatt-

ningsuppgifter (1346/1999) 18 § 1 mom. 4 punkten, sådan den lyder i lag 1108/2006, och 
fogas till 18 § 1 mom. , sådant det lyder i nämnda lag 1108/2006, en ny 5 punkt som följer: 

 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

18 § 

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ 
lämna ut uppgifter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på eget initiativ lämna ut 
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till polisen, när det vid skattekontrollen i 
anslutning till en person som meddelats när-
ingsförbud har upptäckts omständigheter som 
kan vara av betydelse för tillsynen över efter-
levnaden av näringsförbudet. 
 

18 § 

Skatteförvaltningens rätt att på eget initiativ 
lämna ut uppgifter 

Skatteförvaltningen kan utan hinder av sek-
retesskyldigheten på eget initiativ lämna ut 
beskattningsuppgifter jämte identifierings-
uppgifter om den skattskyldige 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) till polisen, när det vid skattekontrollen i 
anslutning till en person som meddelats när-
ingsförbud har upptäckts omständigheter som 
kan vara av betydelse för tillsynen över efter-
levnaden av näringsförbudet, 

5) till centralen för utredning av penning-
tvätt, när det i samband med skattekontrollen 
har upptäckts tvivelaktiga affärstransaktio-
ner eller när det kan misstänkas att medel 
som ingår i affärstransaktionen används till 
finansiering av terrorism eller till straffbart 
försök till detta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

——— 
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3. 

Lag 

om ändring av 145 § i kreditinstitutslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen av den 9 februari 2007 (121/2007) 145 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

145 § 

Identifiering av kunder 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 
skall kontrollera sina regelbundna kunders 
identitet och känna till arten av deras affärs-
verksamhet samt grunderna för att de använ-
der kreditinstitutets tjänster. Om det är sanno-
likt att en kund handlar för någon annan per-
sons räkning, skall identifieringen med till 
buds stående medel utsträckas också till den-
ne. 
 

 
 
 
 
För identifiering av kunder gäller dessutom 

vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt. 
 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall 
iakttas vid identifiering av kunder enligt 1 
mom. 
 

145 § 

Kundkontroll 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till kreditinstitutets finansiella före-
tagsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. 
Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska dessutom vid behov känna till kundens 
verkliga förmånstagare och den person som 
handlar för kundens räkning. När skyldighe-
terna enligt detta moment fullgörs kan de sy-
stem som avses i 2 mom. nyttiggöras. 

Ett kreditinstitut och ett finansiellt institut 
som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska ha tillräckliga riskhanteringssystem för 
att bedöma de risker som kunderna medför 
för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism (  /  ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

——— 
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4. 

Lag 

om ändring av 69 § i lagen om värdepappersföretag 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 26 oktober 2007 om värdepappersföretag (922/2007) 69 § som följer: 

 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

69 § 

Identifiering av kunder 

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt 
institut som hör till dess finansiella företags-
grupp ska kontrollera sina regelbundna kun-
ders identitet och känna till arten av deras af-
färsverksamhet samt orsakerna till att de anli-
tar företagets eller institutets tjänster. Om det 
är sannolikt att en kund handlar för någon an-
nans räkning, ska identifieringen med till 
buds stående medel utsträckas också till den-
ne. 
 
 
 
 
 

I fråga om identifiering av kunder gäller 
dessutom vad som föreskrivs i lagen om för-
hindrande och utredning av penningtvätt 
(68/1998). 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid identifiering av kunder enligt 1 
mom. 
 

69 § 

Kundkontroll 

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt 
institut som hör till dess finansiella företags-
grupp ska ha kännedom om sina kunder. Ett 
värdepappersföretag och ett finansiellt insti-
tut som hör till dess finansiella företagsgrupp 
ska dessutom vid behov känna till kundens 
verkliga förmånstagare och den person som 
handlar för kundens räkning. När skyldighe-
terna enligt detta moment fullgörs kan de sy-
stem som avses i 2 mom. nyttiggöras. 

Ett värdepappersföretag och ett finansiellt 
institut som hör till dess finansiella företags-
grupp ska ha tillräckliga riskhanteringssy-
stem för att bedöma de risker som kunderna 
medför för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

——— 
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5. 

Lag 

om ändring av 144 § i lagen om placeringsfonder 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 29 januari 1999 om placeringsfonder (48/1999) 144 §, sådan den lyder 

delvis ändrad i lag 224/2004, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

144 § 
Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut skall 

konstatera fondandelsägarnas och blivande 
fondandelsägares identitet och känna till arten 
av dessas affärsverksamhet samt grunderna 
för att de investerar i en placeringsfond. Om 
det är sannolikt att en fondandelsägare eller 
en blivande fondandelsägare handlar för nå-
gon annans räkning, skall identifieringen med 
tillbudsstående medel utsträckas också till 
denna person, sammanslutning eller stiftelse 
eller till utländska fysiska eller juridiska per-
soner som kan jämställas med dessa. 

Om identifiering av fondandelsägare och 
blivande fondandelsägare gäller dessutom la-
gen om förhindrande och utredning av pen-
ningtvätt (68/1998). 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall 
iakttas vid identifiering enligt 1 mom. av 
fondandelsägare och blivande fondandelsäga-
re. 

När det gäller identifiering av fondbolagets 
kunder i samband med verksamhet som avses 
i 5 § 2 mom. tillämpas 69 § i lagen om värde-
pappersföretag. 

144 § 
Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska 

ha kännedom om sina kunder. Ett fondbolag 
och ett förvaringsinstitut ska dessutom vid 
behov känna till kundens verkliga förmånsta-
gare och den person som handlar för kun-
dens räkning. När skyldigheterna enligt detta 
moment fullgörs kan de system som avses i 2 
mom. nyttiggöras. 

Ett fondbolag och ett förvaringsinstitut ska 
ha tillräckliga riskhanteringssystem för att 
bedöma de risker som kunderna medför för 
dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 

 
 
 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 . 

——— 
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6. 

Lag 

om ändring av 29 b § i lagen om värdeandelssystemet 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen av den 17 maj 1991 om värdeandelssystemet (826/1991) 29 b §, sådan den 

lyder i lag 795/2000, som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

29 b § 

Identifiering av kunder 

Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp skall konstatera sina ordinarie 
kunders identitet och känna till arten av kun-
dernas affärsverksamhet samt grunderna för 
att de anlitar institutets tjänster. Om det är 
sannolikt att en kund handlar för någon an-
nans räkning, skall identifieringen med till-
budsstående medel utsträckas också till den-
ne. 
 
 
 
 
 
 
 

 
I fråga om identifiering av kunder gäller 

dessutom lagen om förhindrande och utred-
ning av penningtvätt (68/1998). 
 

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som skall 
iakttas vid identifiering av kunder enligt 1 
mom. 
 

29 b § 

Kundkontroll 

Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp ska ha kännedom om sina kunder. 
Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp ska dessutom vid behov känna till 
kundens verkliga förmånstagare och den per-
son som handlar för kundens räkning. När 
skyldigheterna enligt detta moment fullgörs 
kan de system som avses i 2 mom. nyttiggö-
ras. 

Ett kontoförande institut, ett underinstitut 
och en värdepapperscentral samt ett finansi-
ellt institut som hör till dessas konsolide-
ringsgrupp ska ha tillräckliga riskhanter-
ingssystem för att bedöma de risker som kun-
derna medför för dess verksamhet.  

I fråga om kundkontroll gäller dessutom 
vad som föreskrivs i lagen om förhindrande 
och utredning av penningtvätt och av finansi-
ering av terrorism ( / ).  

Finansinspektionen kan meddela närmare 
föreskrifter om de tillvägagångssätt som ska 
iakttas vid kundkontroll enligt 1 mom. och 
om den riskhantering som avses i 2 mom. 
 

——— 
Denna lag träder i kraft den xx xxxx 200 .  

——— 
 

 
 


