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1 JOHDANTO 

 

Tutkimuksen johdannossa esitellään taustoja tutkimuksen aiheesta kiinnostumiselle, 

kerrotaan tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset sekä käytetyt menetelmät ja aineisto. 

Lopuksi kerrotaan vielä tutkimuksen rakenteesta. 

 

1.1 Tutkimuksen taustaa 

 

Tämän vuosituhannen trendi on globalisaatio. Se on teknologiavetoinen prosessi, 

joka edistää poliittista ja taloudellista vakautta. Parhaimmillaan se myös edistää va-

paita markkinoita, kilpailua sekä yhteistyötä eri kansojen ja kulttuurien välillä. Globali-

saatiosta seuraa ihmisten liikkumista. Monikansalliset yritykset ja maailmalla tapah-

tuneet suuret tekniset läpimurrot ovat tuoneet kansoja ja kulttuureita lähemmäs toisi-

aan niin virtuaalisesti kuin myös konkreettisesti. Maailmassa oli jo vuonna 2008 lä-

hemmäs 191 miljoonaa maahanmuuttajaa, joista 115 miljoonaa asuu hyvinvointivalti-

oissa. Globalisaatio merkitsee kuitenkin myös haasteita. (Siemens 2011;Etälukio 

2011; Shah 2008) 

 

Suurin vaikutus Suomen kansainvälisyyteen, kasvaneisiin ja kansainvälisiin markki-

noihin sekä maahanmuuttotilastoihin on ollut sen liittymisellä osaksi Euroopan unio-

nia 1. tammikuuta vuonna 1995. Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomen tulee nou-

dattaa EU:n kansainvälistä lainsäädäntöä ja normistoa. EU:n alueella ihmisillä on 

oikeus liikkua vapaasti, muuttaa toiseen jäsenvaltioon sekä työskennellä tai harjoittaa 

siellä liiketoimintaa. (Europa)  

 

Ihmisten ja hyödykkeiden vapaa liikkuvuus lisää myös väärinkäytösten riskiä. Ra-

hanpesu on olennainen osa järjestäytynyttä rikollisuutta. Se on myös hyvin kansain-

välistä toimintaa, jota on edesauttanut EU:n pääomien vapaan liikkuvuuden periaate 

sekä maksuliikenteen siirtyminen entistä enemmän automaattisten tietojenkäsittelyn 

hoidettavaksi. Myös ulkomailla tehdyillä rikoksilla saatua hyötyä pestään Suomessa, 
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jolloin varallisuus kulkee Suomen kautta sekä käteisenä että sähköisessä muodossa. 

Rahanpesun torjumiseksi tarvitaan laajaa kansainvälistä yhteistyötä. Keskusrikospo-

liisin rahanpesun selvittelykeskus on arvioinut, että rahanpesun kohteena olevan 

omaisuuden määrä on Suomen osalta vuosittain ainakin satoja miljoonia euroja, eh-

kä jopa lähemmäs puolta miljardia euroa. Rahanpesun estäminen onkin yksi tehok-

kaimmista keinoista vastustaa järjestäytynyttä rikollisuutta. EU pyrkii estämään ra-

hanpesua muun muassa lainsäädännön sekä poliisin ja tullin avulla. (Euroopan ko-

missio 2010; Neira, Perämaa & Vasara 2010, 1) 

 

Vaikka Suomi sijaitsee maantieteellisesti muusta Euroopasta hyvinkin sivussa, esiin-

tyi rahanpesuilmoituksissa Suomen keskusrikospoliisin rahanpesu- selvittelykeskuk-

sen mukaan vuonna 2010 yhteensä 150 eri kansalaisuutta. Suomen kansalaisia il-

moituksista koski huomattavin osa (31 %). Suomalaiset ovat siis Suomessa suurin 

rahaa pesevä kansalaisuusryhmä. Yhteenlaskettuna Suomessa tehdyistä rahan-

pesuilmoituksista lähes 70 % koski kuitenkin ulkomaan kansalaisia.  Toiseksi suurin 

yhtenäinen kansalaisuusryhmä oli venäläiset (4 %) ja kolmanneksi eniten oli virolai-

sia (3 %.) Lähialueiden jälkeen merkittävimmät ryhmät muodostuivat muualta Euroo-

pasta sekä Aasiasta. (Keskusrikospoliisi 2011) 

 

Rahanpesurikokset ovat osa talousrikoksia ja harmaata taloutta, niiden yhteiskunnal-

le aiheuttamien vahinkojen arvioidaan olevan vuosittain yli 5 miljardia euroa, josta 

noin puolet aiheutuu verotulojen menetyksistä. Vahinkojen määrän oletetaan kuiten-

kin kasvavan globalisaation ja tietotekniikan kehittymisen johdosta. (VN 2006) 

 

Hyvinvointiyhteiskuntaa ei ole ilman tervettä taloutta ja yritysten synnyttämiä verotu-

loja (EK 2010). Yritysten panos yhteiskunnalle on merkittävä. Julkinen sektori tarvit-

see yritysten maksamia veroja tuottaakseen hyvinvointipalveluja ja tarjotakseen sosi-

aaliturvaa. Yritystoiminnan kontrolloimisessa kirjanpidolla on keskeinen rooli. Nimit-

täin virheellisen kirjanpidon avulla yritykset pystyvät pesemään rikollista rahaa, peit-

telemään veropetoksia sekä velallisen rikoksia. (EK 2010)  

 

Yritykset tekevät tilikausittain tilinpäätöksen, jonka tarkastaa tilintarkastaja. Tilinpää-

töstietojen perusteella yrityksen omistajat ja sidosryhmät, kuten velkojat ja verottaja, 
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voivat arvioida yrityksen taloudellista asemaa. Tilintarkastajilla on keskeinen rooli ti-

linpäätöksen tarkastuksessa. Hallström kuvaa tilintarkastajia pääasiassa osakkeen-

omistajien luottamusmiehiksi mutta painottaa myös kuinka tärkeää yhtiön ulkopuolis-

ten on tietää, onko yhtiön tilinpäätös laadittu lainmukaisesti ja antaako se kirjanpito-

laissa tarkoitetulla tavalla oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja talou-

dellisesta asemasta. Vaikka tilintarkastus on useimmiten jälkikäteistä, niin tilintarkas-

tajan havainnoilla on merkitystä talousrikosten ehkäisemisessä ja niiden selvittämi-

sessä.  Näin ollen, jos tilintarkastajat suorittavat tehtävänsä asianmukaisesti, heillä 

voi olla merkittävä rooli rikosten torjunnassa. (Hallström) 

 

1.2 Tutkimuksen tavoitteet ja rajaukset 

 

Tutkimuksen ensisijaisena tavoitteena on tarkastella, miten tilintarkastaja voi omalla 

toiminnallaan ehkäistä rahanpesurikoksia. Samalla tarkastellaan myös millaisia eri-

laisia lain, asetusten ja säädösten mukaisia velvoitteita tilintarkastajilla on. Tutkimus-

ta tarkastellaan tilintarkastajan näkökulmasta. Itse tilintarkastajan roolia tarkastellaan 

erityisesti tilintarkastajan vastuun ja velvollisuuksien näkökulmasta. Sen lisäksi käy-

dään läpi myös rahanpesurikosten erityispiirteitä, jotta pystytään ymmärtämään, mitä 

haasteita niihin liittyvään rikostentorjuntaan liittyy.  

 

Tutkimuksen pääongelmana on: 

 Tilintarkastajan rooli rahanpesun ehkäisemisessä 

Alaongelmiksi muodostui: 

 Rahanpesun muodot 

 Tilintarkastajan mahdollisuudet havaita rahanpesua 

 

Tutkimuksessa käsitellään rahanpesua Suomen lakien ja EU:n direktiivien näkökul-

masta. Rahanpesun kansainvälisen luonteen vuoksi tarkastelemme sen ilmenemistä 
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ja vaiheita kuitenkin kansainvälisellä tasolla. Kansainvälisellä tasolla tarkastellaan 

myös tilintarkastajan keinoja havaita rahanpesua. Tilintarkastajan vastuuta ja velvolli-

suutta tarkastellaan kuitenkin vain Suomessa vallitsevan lain ja ohjeistuksen perus-

teella. Tärkeimpiä normeja ovat rahanpesulaki, tilintarkastuslaki sekä sen uudistus, 

tilintarkastusalan suositukset ja EU:n direktiivit. 

 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja aineisto 

 

Tutkimus on teoreettinen tutkimus, eli tutkimuksen kohteesta pyritään hahmottamaan 

käsitteellisiä malleja, rakenteita ja selityksiä aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta. 

Tutkimuksen empiriaosaa syvennetään haastattelun avulla. Tutkimuksessa haasta-

tellaan KHT-tilintarkastaja Pasi Warista, joka työskentelee PwC-ketjun, eli Pricewa-

terhouseCoopers OY:n, toimipisteessä Lappeenrannassa.  

 

Tutkimusmenetelmä on deskriptiivinen eli kuvaileva. Kuvailevan tutkimuksen tarkoi-

tuksena on selvittää tutkijalle itselleen sekä tutkimuksen lukijoille havaintoaineiston 

rakennetta ja käyttökelpoisuutta mahdollista jatkoanalyysiä varten. Tutkimuksessa 

tarkastellaan, mitä tilintarkastaja voi tehdä ehkäistäkseen rahanpesurikoksia. Tutki-

musmenetelmänä käytetään myös normatiivista eli ohjaavaa menetelmää, koska tut-

kimuksessa pohditaan, kasvaisivatko tilintarkastajan mahdollisuudet ehkäisyyn esi-

merkiksi normien muutosten avulla.   

 

Tutkimusaineistona käytetään kirjallisuutta, eri normeja ja kirjallisuutta, joka tulkitsee 

niitä, sekä tieteellisiä artikkeleita. Tutkimuksessa kirjallisuuden ja haastattelun avulla 

pyritään tekemään omia pohdintoja ja päätelmiä siitä, mitä on tilintarkastaja voi tehdä 

rahanpesurikoksien ehkäisemiseksi. Keskeisimpiä lähteitä tutkimuksessa ovat Kes-

kusrikospoliisin rahanpesuselvityskeskuksen raportit, uusi rahanpesulaki sekä tilin-

tarkastusalan standardit ja suositukset 2009. Tutkimuksessa tärkeimmät artikkelit 

ovat tilintarkastuslehden artikkelit sekä pääasiallisesti Yhdysvalloissa tehdyt tieteelli-

set tutkimukset. 
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1.4 Tutkimuksen rakenne 

 

Jotta voidaan arvioida tilintarkastajan mahdollisuuksia ennaltaehkäistä tai havaita 

rahanpesurikoksia, tulee hahmottaa, millaisia ovat tilintarkastajan velvollisuudet liitty-

en rahanpesurikoksiin. Aihe esitellään luvussa 2 ja sitä käsitellään lainsäädännön ja 

tilintarkastusstandardien perusteella. Luvun 3 tarkoituksena on auttaa ymmärtämään 

millaisia rikoksia rahanpesurikokset ovat sekä avata niiden erityispiirteitä ja tyypilli-

simpiä esiintymismuotoja. Sen jälkeen, kun lukijalla on käsitys rahanpesurikoksista ja 

tilintarkastajan tehtävistä, luvussa 4 tarkastellaan minkälaisia mahdollisuuksia ja vel-

voitteita tilintarkastajan tehtäviin kuuluu rikostorjuntaan liittyen. Lisäksi pohditaan, 

onko jotain sellaista, mitä tilintarkastaja voisi vielä tehdä. Yhteenveto ja johtopäätök-

set tehdystä tutkimuksesta esitellään viimeisessä luvussa. 
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2 TILINTARKASTUS 

 

Tässä osiossa tarkastellaan tilintarkastuksen tavoitteita ja tehtäviä, sekä mistä synty-

vät tilintarkastukselle asetetut tavoitteet. Osiossa listataan ketkä ovat lain mukaan 

tilintarkastusvelvollisia ja lisäksi tarkastellaan tilintarkastajien tehtäviä ja vastuuta se-

kä roolia rahanpesussa. 

 

2.1 Tilintarkastuksen tavoitteet ja tehtävät 

 

Tilitarkastuksen tarve perustuu viime kädessä yhteiskunnan asettamiin vaatimuksiin 

(Tomperi 2009, 9) Näin ollen se ei ole syntynyt teoreettisen kehittelyn tuloksena vaan 

käytännön tarpeiden sanelemana. Suomessa tilintarkastus on lähtökohtaisesti lailli-

suusvalvontaa. Ennen kaikkea tilintarkastus palvelee luottamuksen säilymistä eri 

osapuolten välillä. Yritys antaa tilikausittain tilinpäätöksen, jonka taloudellista infor-

maatiota hyödyntävät yrityksen omistajat, velkojat ja muut sidosryhmät. Koska tilin-

päätöksen taustalla olevat asiakirjat ovat usein salaisia eikä yrityksen ulkopuolisilla 

tahoilla ole mahdollisuutta päästä niihin käsiksi, voivat he luottaa vain tilinpäätökses-

sä julkaistavaan informaatioon.  Näin ollen tämän informaation totuudenmukaisuuden 

varmistaminen on luottamuksen säilymisen kannalta ensisijaisen tärkeää. Tilintarkas-

tuksen suorittaa tilintarkastaja, jolta edellytetään riippumattomuutta, korkeaa ammat-

titaitoa ja salassapitovelvollisuutta. (Halonen & Steiner  2010, 13; Riistama 2000; 

Riistama 1994; Tomperi 2009, 10-11) 

 

Suomessa tilintarkastuslain (459/2007) systematiikan mukaan laissa ei erikseen 

säädetä tilintarkastuksen tavoitteista, vaan laki sisältää säännökset tilintarkastuksen 

sisällöstä. Tästä voidaan epäsuorasti päätellä, että tilintarkastuksen tavoitteena on 

laissa mainittujen seikkojen tarkistaminen, jotta tilintarkastaja voi antaa laissa tarkoi-

tetut raportit. (Tomperi 2009, 10-11; Halonen & Steiner  2010, 13) 

 

Tilintarkastuksella on monia erilaisia tavoitteita. Ensimmäiseksi tavoitteeksi voidaan 

nähdä se, että tilintarkastaja voi antaa lausunnon siitä, onko tilinpäätös kaikilta olen-
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naisilta osin laadittu sovellettavan tilinpäätösnormiston mukaisesti. Toiseksi tilintar-

kastajan tulee selvittää, antavatko tilinpäätös ja toimintakertomus noudatetun tilin-

päätössäännöstön mukaisesti oikeat ja riittävät tiedot tarkastuskohteen toiminnan 

tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kolmas tavoite täten olisi, että tilintarkastaja 

suorittaa myös hallinnon tarkastuksen, jonka tavoitteena on selvittää vastuuvelvolli-

sen toiminnan lainmukaisuutta yhteisölainsäädännön säännösten perusteella. (KHT-

yhdistys 2009, 219) 

 

Tilintarkastusta ei voida kuitenkaan nähdä pelkkänä laillisuusvalvontana, sillä se pel-

kästään ei yleensä ole riittävää toiminnan valvomiseksi ja kehittämiseksi. Näin ollen 

se jaetaan yleensä kahteen osaan, sisäiseen ja ulkoiseen tilintarkastukseen. Sisäi-

nen tilintarkastus käsittää johdon toimeksiannosta tapahtuvaa tarkastusta, jonka ta-

voitteena on tarkastaa talouden ja hallinnon informaatiojärjestelmiä sekä sisäisten 

tarkkailujärjestelmien tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta tarkoitetulla tavalla. Ul-

koinen valvonta keskittyy puolestaan enemmänkin lainvalvontaan, johon tässä tutki-

muksessa nimenomaisesti paneudutaan. Ulkoisen tilintarkastuksen tehtävänä on tar-

kistaa yrityksen kirjanpito, kirjanpitojärjestelmät, tilinpäätös, hallinto, pöytäkirjat, si-

säinen laskentatoimi, rekisteritiedot, erilaiset jäsenluettelot ja sopimukset, sekä va-

kuutukset, varainhoito, riskienhallinnan ja verotukseen liittyvät asiakirjat. On kuitenkin 

hyvä muistaa, että sisäisen ja ulkoisen tarkastuksen yhteys toisiinsa olisi suotavaa 

tarkastustyön taloudellisuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi. (Riistama, 1995, 65-69; 

Tomperi, 2009, 73-81) 

 

2.2 Tilintarkastusvelvollisuus 

 

Tilintarkastuslain toisessa luvussa säädetään velvollisuudesta toimituttaa tilintarkas-

tus. Lähtökohtaisesti tilintarkastusvelvollisuus koskee kaikkia yhteisöjä ja säätiöitä. 

Niin sanotusta yleisestä tilintarkastusvelvollisuudesta on kuitenkin luovuttu vuonna 

2007 voimaan tulleessa tilintarkastuslaissa, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että 

pienimmät kirjanpitovelvolliset on vapautettu tilintarkastusvelvollisuudesta.  
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Tilintarkastuslain 2. luvun 4 § mukaan tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta yh-

teisössä, jossa sekä päättyneellä että sitä välittömästi edeltäneellä tilikaudella on 

täyttynyt enintään yksi seuraavista edellytyksistä: 

 

1) Taseen loppusumma ylittää 100 00 euroa; 

2) Liikevaihto tai sitä vastaava tuotto ylittää 200 000 euroa; tai 

3) Palveluksessa on keskimäärin yli kolme henkilöä. 

 

Tilintarkastaja on kuitenkin aina valittava yhteisössä, jonka pääasiallisena toimialana 

on arvopapereiden omistaminen ja hallinta ja jolla on kirjanpitolain 1 luvun 8 §:ssä 

tarkoitettu huomattava vaikutusvalta toisen kirjanpitovelvollisen liiketoiminnan tai ra-

hoituksen johtamisessa. 

 

Vaikka yllämainitut edellytykset eivät kuitenkaan täyttyisi, yhteisö voi yhtiöjärjestyk-

sessä, yhteisösopimuksessa tai säännöissä määrätä tilintarkastuksesta ja useam-

man tilintarkastajan valinnasta. (TTL 2 4 §) Lain voimaantulo ei kuitenkaan vielä it-

sessään poistanut tilintarkastusvelvollisuutta. Yhteisö, joka lain myötä vapautui tilin-

tarkastusvelvollisuudesta ja haluaa luopua kokonaan tilintarkastajasta, joutuu muut-

tamaan yhteisöjärjestystään, yhteisösopimustaan tai muita mahdollisia sääntöjä en-

nen kuin se voi luopua tilintarkastajasta. (HE 194/2006) 

 

Pienten kirjanpitovelvollisten vapautuminen tilintarkastusvelvollisuudesta on Hallituk-

sen esityksen (194/2006) mukaan yhteydessä maallikkotilintarkastuksen lopettami-

seen. Hallituksen esityksen (194/2006) mukaan ” Hyväksytyn tilintarkastajan käyttö-

velvollisuuden ulottamista kaikkiin pienimpiinkin yhteisöihin voidaan pitää kohtuutto-

mana taloudellisena lisärasitteena verrattuna tästä koituviin hyötyihin.” Nykyisin tilin-

tarkastuslain 1 luvun 2 § perusteella tilintarkastajaksi voidaankin valita vain auktori-

soitu tilintarkastaja, eli KHT- tai HTM- tilintarkastaja tai yhteisö. 

 

Lakimuutos on saanut aikaan paljon keskustelua niin puolesta kuin myös vastaan. 

Vuonna 2006 kauppa- ja teollisuusministeriön toimeksiannosta toteutettiin tutkimus, 

jossa selvitettiin tilintarkastusvelvollisuuden uudistamista. Tutkimuksen haastattelus-

sa HTM-yhdistyksen mukaan tilintarkastusvelvollisuuden poistumisella olisi monia 

haitallisia vaikutuksia pienyrityksille itselleen. Kuten pienyritysten neuvonnan poistu-
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miseen, sillä yhdistyksen jäsenistölle tehdyn kyselyn mukaan noin 60 - 85 % pienyri-

tyksistä käyttää tällä hetkellä tilintarkastajaa myös neuvonantajana. Tilintarkastuksel-

la saa myös tahattomat virheet pois kirjanpidosta. Yhdistyksen mukaan tilintarkastus-

kysyntää ei saa jättää markkinoiden varaan, koska yritysten toiminnan alkuvaiheessa 

markkinoiden vaatimuksia ei ole, ja siinä vaiheessa, kun niitä alkaa tulla, asiat ovat 

usein jo ongelmallisia. Tilintarkastusvelvollisuudesta vapauttamisen johdosta voi tilien 

yhteiskunnallinen luotettavuus huonontua ja tilintarkastuksesta luopuminen johtaa 

yhdistyksen mukaan harmaan talouden lisääntymiseen. KHT-yhdistyksen virallinen 

kanta tilintarkastusvelvollisuuden laajuudesta on, että tilintarkastus tulisi säilyttää kai-

kissa liiketoimintaa harjoittavissa osakeyhtiöissä, myös pienimmissä. Yhdistys uskoo, 

että niin sanottua maallikkotilintarkastajaa käyttävien yritysten siirtyminen auktorisoi-

dun tilintarkastajan käyttöön lisäisi tilinpäätöksen ulkoista varmuutta. Myös suunni-

telmallisten väärinkäytösten suhteen yhdistys uskoo auktorisoidulla tilintarkastajalla 

olevan ennaltaehkäisevä vaikutus. (KTM 2006, 85- 89) 

 

Kauppa ja teollisuusministeriön toimeksiannosta tehdyssä tutkimuksessa haastatel-

tiin myös verohallitusta, joka lähtökohtaisesti vastustaa pienten osakeyhtiöiden vapa-

uttamista tilintarkastusvelvollisuudesta. Sen mukaan tarkastettu kirjanpito johtaa pa-

rempien tietojen toimittamiseen myös verottajalle. (KTM 2006, 95-96) 

 

2.3 Tilintarkastajan tehtävät ja vastuut 

 

Tilintarkastajalla tarkoitetaan tilintarkastuslain mukaisesti hyväksyttyä luonnollista 

henkilöä tai tilintarkastus yhteisöä, eli se on siis samanlainen ammattinimike kuin 

asianajaja.  
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Tilintarkastajia ovat: 

 

 KHT-tilintarkastajat ja KHT-yhteisöt  

o Keskuskauppakamarin tilintarkastuslautakunnan hyväksymiä  

 

 HTM- tilintarkastajat ja HTM-yhteisöt  

o Keskuskauppakamarin tilintarkastusvaliokunnan hyväksymiä 

 

Tilintarkastuslakiin sisältyvien siirtymäsäännösten mukaan tilintarkastajana saa tois-

taiseksi toimia myös muu kuin hyväksytty tilintarkastaja. Niin kutsutut maallikkotilin-

tarkastajat voivat toimia pienissä yhteisöissä vielä tilikausina, jotka päättyvät viimeis-

tään 31.12.2011. Kun tutkimuksessa puhutaan tilintarkastajasta, sillä tarkoitetaan 

auktorisoitua, eli kauppakamarilaitoksen hyväksymää tilintarkastajaa, ellei toisin mai-

nita. (Tomperi 2009, 17-18) 

 

Tilintarkastuslain 4 luvun 20 §:ssä annetaan tilintarkastajan ammattieettiset periaat-

teet, jotka edellyttävät tilintarkastajan suorittavan annetut tehtävät ammattitaitoisesti, 

rehellisesti, objektiivisesti ja huolellisesti yleisen edun huomioon ottaen. Saman luvun 

26 §:ssä määrätään tilintarkastajan salassapitovelvollisuudesta, jonka mukaan tilin-

tarkastaja tai hänen apulaisensa ei saa ilmaista ulkopuoliselle tässä laissa tarkoitet-

tua tehtävää suorittaessaan tietoonsa saamaa seikkaa, ellei 2. momentissa toisin 

säädetä. Salassapitovelvollisuus ei kuitenkaan koske seikkaa: 

 

1) josta tilintarkastajan on ilmoitettava tai lausuttava lain nojalla; 

2) jonka ilmaisemiseen se, jonka hyväksi salassapitovelvollisuus on säädetty, an-

taa suostumuksensa; 

3) jonka viranomainen, tuomioistuin, tässä laissa tarkoitettu valvontaelin tai muu 

henkilö on lain perusteella oikeutettu saamaan tietoonsa; tai 

4) joka on tullut yleiseen tietoon. 

 

Tilintarkastajan velvollisuuksista tilintarkastuksessa määrätään tilintarkastus-

standardissa 240. Sen mukaan tilintarkastaja on velvollinen hankkimaan kohtuullisen 

varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä kokonaisuutena ole oleellista virheellisyyttä, 

olipa se sitten väärinkäytöksestä tai virheestä johtuvaa. Tilintarkastuksen luonteisten 
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rajoitteiden vuoksi ei kuitenkaan voida kokonaisuudessaan välttää riskiä siitä, että 

joitakin tilinpäätöksen olennaisia virheellisyyksiä jää havaitsematta. (KHT 2009, 776) 

 

Väärinkäytöksestä aiheutuvaa olennaista virhettä tilintarkastajan on vaikeampi havai-

ta kuin virheestä johtuvaa olennaista virhettä, mikä johtuu siitä, että väärinkäytökseen 

saattaa liittyä pitkälle kehittyneitä ja huolellisesti suunniteltuja peittämisjärjestelyjä, 

kuten väärennöksiä, kirjaamatta jättämistä tai väärien tietojen antamista tilintarkasta-

jalle. Vaikka tilintarkastaja pystyisi havaitsemaan virheen, on hänen vaikeaa ratkais-

ta, aiheutuvatko virheellisyydet harkintaa sisältävillä alueilla. Varsinkin johdon väärin-

käytöksestä aiheutuvaa virheellisyyttä tilintarkastajan on vaikeampi havaita kuin työn-

tekijän väärinkäytöksestä aiheutuvaa virhettä. Kohtuullista varmuutta hakiessaan ti-

lintarkastajan tuleekin säilyttää ammatillinen skeptisyys koko tilintarkastuksen ajan ja 

ottaa huomioon mahdollisuus, että toimiva johto sivuuttaa kontrollit sekä tiedostaa, 

että tilintarkastustoimenpiteet, jotka ovat tehokkaita virheenhavaitsemisessa, eivät 

välttämättä ole sitä väärinkäytöksen havaitsemisessa. (KHT 2009, 777) 

 

Tilintarkastajan tavoitteena on: 

 

1) tunnistaa väärinkäytöksestä johtuvan olennaisen virheellisyyden riskit tilinpää-

töksessä ja arvioida niitä; 

2) hankkia tarpeellinen määrä tarkoitukseen soveltuvaa tilintarkastusevidenssiä 

arvioidusta väärinkäytöksestä johtuvan oleellisen virheellisyyden riskeistä 

suunnittelemalla ja toteuttamalla tarkoitukseen soveltuvia toimenpiteitä riskei-

hin vastaamiseksi; ja 

3) vastata tunnistettuun tai epäiltyyn väärinkäytökseen asianmukaisella tavalla. 

(KHT 2009,777) 
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2.3 Tilintarkastajan rooli rahanpesussa 

 

Rahanpesulain keskeisenä periaatteena on asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen 

lähestymistapa. Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvit-

tämisestä (503/2008) astui voimaan 1.8.2008. (Finanssivalvonta) 

 

Rahanpesulain 1 luvun 2 §:ssä säädetään lakia sovellettavan tilintarkastuslaissa 

(459/2007) tarkoitettuun tilintarkastajaan. Käytännössä se tarkoittaa, että tilintarkas-

taja on lain mukaan ilmoitusvelvollinen. Rahanpesulain 2 luvun 9 §:n mukaan laissa 

määritellyn ilmoitusvelvollisen tulee jatkuvasti kiinnittää huomiota sellaisiin liiketoi-

miin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan poikkeavat tavanomaisista liiketoimista. 

Samoin ilmoitusvelvollisen tulee menetellä, jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista 

tarkoitusta tai ne eivät sovi yhteen kokemuksen tai tietojen kanssa, jotka ilmoitusvel-

vollisella on asiakkaasta. Tarvittaessa liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä tulee 

selvittää. Lain tarkoittama ilmoitusvelvollisuus koskee myös tilintarkastajaa. 

 

Rahanpesulain 3 luvun 23 §:n perusteella ilmoitusvelvollisen on viipymättä ilmoitetta-

va rahanpesun selvityskeskukselle epäilyttävästä liiketoimesta. Rahanpesun selvi-

tyskeskukselle ilmoitusvelvollisen tulee maksutta antaa kaikki tarpeelliset tiedot ja 

asiakirjat, joilla saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiselle. Rahanpesulain 25 §:n 

mukaan Ilmoitusvelvollinen ei saa paljastaa ilmoituksen tekoa sille, johon epäily koh-

distuu, eikä myöskään muille henkilölle.  

 

Ilmoitusvelvollisuuden piirissä ovat sellaiset liiketoiminnan muodot, joilla on normaalin 

toimintansa puitteissa mahdollisuus havaita rahanpesua tai niitä, joita arvellaan voi-

tavan käyttää hyväksi rahanpesussa. Ilmoitusvelvollisia tilintarkastajan lisäksi on 

useita. (Heikinheimo & Kuitunen 2/2004, 18) 

 

Ilmoitusvelvolliset: 

 

• luotto- ja rahoituslaitokset 

• ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen sivukonttorit ja edustustot 
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• liike- tai ammattitoimintana muuta maksuliikettä kuin luottolaitostoiminnasta 

annetussa laissa tarkoitettua yleistä maksujenvälitystä harjoittavat 

• sijoituspalveluyritykset 

• rahastoyhtiöt ja säilytysyhteisöt 

• arvopaperikeskus 

• rajoitettua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö tai osuuskunta 

• vakuutusyhtiöt 

• ulkomaisen vakuutusyhtiön edustustot 

• vakuutuksenvälittäjät 

• panttilainauslaitokset 

• vedonlyönti-, totopeli- ja pelikasinotoimintaa harjoittavat yhteisöt 

• kiinteistönvälittäjät sekä vuokrahuoneistojen välitysliikkeet 

• liike- tai ammattitoimintana kirjanpitotehtäviä toimeksiannosta hoitavat 

• liike- tai ammattitoimintana tilintarkastustehtäviä hoitavat 

• liike- tai ammattitoimintana oikeudellisissa asioissa avustavat 

• liike tai ammattitoimintana tavaroita myyvät ja välittävät siltä osin kuin maksu 

vastaanotetaan käteisenä vähintään 15 000 euron suorituksena  

• omaisuudenhoito yhtiöt 

• veroneuvontaa antavat yhtiöt 

(Sviili 4/2008, 31) 
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3 RAHANPESURIKOKSET 

 

Tässä luvussa tarkastellaan rahanpesua rikoslaillisesta näkökulmasta. Esitellään ra-

hanpesun vaiheet, metodit ja tavat sekä tarkastellaan rahanpesun esirikoksia. 

 

3.1 Rahanpesurikos 

 

Termiä rahanpesu alettiin alun perin käyttää kuvatessa Al Caponen 1930-luvulla har-

joittamaa toimintaa. Hän perusti pesuloita, joiden kirjanpidon kautta kierrätettiin lait-

tomasti hankittuja varoja. (Ferwerda 2009, 904) 

 

Rikoslain 32 luvussa 6 §:ssä säädetään rahapesurikoksista seuraavasti: 

Joka 

1) ottaa vastaan, käyttää, muuntaa, luovuttaa, siirtää tai välittää rikoksella hankit-

tua omaisuutta, rikoksen tuottamaa hyötyä tai näiden tilalle tullutta omaisuutta 

peittääkseen tai häivyttääkseen hyödyn tai omaisuuden laittoman alkuperän 

tai avustaakseen rikoksentekijää välttämään rikoksen oikeudelliset seuraa-

mukset taikka, 

2) peittää tai häivyttää rikoksella hankitun omaisuuden, rikoksen tuoman hyödyn 

taikka näiden tilalle tulleen omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijain-

nin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet taikka avustaa toista 

tällaisessa peittämisessä tai häivyttämisessä, 

on tuomittava rahanpesusta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi. 

Yritys on rangaistava. 

 

Törkeä rahanpesu on määritelty RL 32 luvun 7 §:ssä seuraavasti: 

Jos rahanpesussa 

1) rikoksen kautta saatu omaisuus on ollut erittäin arvokas tai  

2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, 
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ja rahanpesu on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on tuomitta-

va törkeästä rahanpesusta vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään 

kuudeksi vuodeksi. 

Kiteytettynä rahanpesulla tarkoitetaan siis toimintaa, jossa rikoksella hankitun rahan 

alkuperä pyritään häivyttämään ja saamaan se näyttämään lailliselta. Rahanpesuri-

koksille keskeistä on rikoksella hankitun omaisuuden peitteleminen ja ulosoton tai 

muun viranomaistoimenpiteen välttäminen. (Poliisi 2011) 

Euroopan unioni aloitti rahanpesunvastaisen toimintansa 1990- luvun alkupuolella. 

(Oikeusministeriö 27/2010, 19) Rahanpesusta on annettu seuraavat direktiivit: 

 Neuvoston direktiivi 91/308/ETY, annettu 10.päivanä kesäkuuta 1991, rahoi-

tusjärjestelmän rahanpesutarkoituksiin käyttämisen estämisestä 

 Euroopan Parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/97/EY, annettu 4. Päivänä 

joulukuuta 2001, rahoitusjärjestelmien rahanpesutarkoituksiin käyttämisen es-

tämisestä annetun direktiivin 91/308/ETY muuttamisesta 

 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/60/EY, annettu 26. Päivänä 

lokakuuta 2005, rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituk-

siin sekä terrorismin rahoitukseen 

(Oikeusministeriö 27/2010, 20) 

 

Direktiivit perustuvat pääosin rahanpesemisen preventiiviseen torjuntaan, eikä niissä 

ole selkeitä kriminalisointivelvoitteita. Jäsenvaltioita velvoitetaan huolehtimaan, että 

rahanpesu ja terrorismin rahoittaminen kielletään. (Oikeusministeriö 27/2010, 20) 

 

Suomessa rahanpesu kriminalisoitiin vuonna 1994, mutta sitä koskeva nykyisin voi-

massa oleva lainkohta tuli voimaan 1.4 2003, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että 

rahanpesu sai oman tunnusmerkistönsä. Siihen asti rahanpesurikoksista on rangais-

tu rikoslain 32 luvun kätkemisrikoksina. Rahanpesulain mukaan rahanpesusta tuli 

rangaistavaa myös tuottamuksellisena (RL 32 luku 9 §), eli silloin, kun henkilöllä ei 

ole varmaa tietoa varojen alkuperästä, mutta hänen rahanpesuksi katsottavat toi-

mensa osoittavat törkeää huolimattomuutta.  Rahanpesulakia uudistettiin 1.8.2008. 

Uudistuksen myötä ilmoitusvelvollisuus laajeni ja asiakkaan tunnistamiseen liittyviä 

velvollisuuksia tarkennettiin. (Neira et al. 2010, 2,4,6, Sviili 4/2008, 29) Rahan-
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pesutapaukset, joita voidaan pitää vähäisinä, arvioidaan nykyisin puolestaan rahan-

pesurikkomuksina, joista rangaistuksena on sakkoa (RL 32 luku 10 §).  

 

Rahanpesurikoksiin sovelletaan myös käytännössä merkittävää rajoitussäännöstä, 

jonka mukaan rahanpesusta ei voida tuomita henkilöä, joka on osallinen esirikok-

seen, eli siihen rikokseen, jolla omaisuus on toiselta saatu tai joka on tuottanut hyö-

dyn, eli kyseessä on niin sanottu itsepesu. (RL 32 luku 11 §) Tuomita ei voi myös-

kään esirikoksen tekijän kanssa yhteistaloudessa asuvaa, joka ainoastaan käyttää tai 

kuluttaa rikoksentekijän yhteistalouden tavanomaisiin tarpeisiin hankkimaa omaisuut-

ta. (RL luku 11 §) Oikeusministeriö on kuitenkin asettanut työryhmän pohtimaan uu-

delleen kysymystä siitä, pitäisikö rangaistavuuden laajentaa koskemaan myös itse-

pesua. Uuden työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi 31.5.2011. Työryhmän 

ratkaistavana oleva kysymys voi olla esimerkiksi: Jos pankkiryöstäjä käyttää anasta-

mansa rahat, pitäisikö hänet tuomita törkeän ryöstön lisäksi myös rahanpesurikok-

sesta? Organisation for Economic Co-operation and Development:n (OECD) rahan-

pesun vastainen työryhmä Financial Action Task Forse (FATF) on arvostellut sitä, 

ettei itsepesu ole Suomessa rangaistavaa. FATF, on vuonna 1989 perustettu rahan-

pesun vastainen toimintaryhmä, johon kuuluu yhteensä 33 valtiota. Suomi liittyi osak-

si toimintaryhmää vuonna 1991.  (Savolainen 2010; Sahavirta 2007, 147) 

 

3.2. Rahanpesun vaiheet  

 

Rahanpesutapoja rajaa vain rikollisen mielikuvitus. Tämän takia rikoksesta on vaikea 

antaa yleisluonteista teonkuvausta. Vaikka rahanpesutapoja on käytännössä hyvin 

monia, voidaan rahanpesu tapahtumasta usein erottaa kolme eri vaihetta, joita ovat 

sijoitus, harhautus ja palautus. (Neira et al. 2010, 7; Low 2010, 133) 

 

Kiinnijäämisriski on suurin sijoitusvaiheessa, jossa käteisenä oleva laiton raha yrite-

tään saada laillisen rahoitusjärjestelmän piiriin. Jos varat onnistutaan saamaan rahoi-

tusjärjestelmään, on niitä tämän jälkeen hyvin vaikea jäljittää. Käteisen rahan perus-

teella ei osapuolia pystytä jäljittämään. Suuren käteissumman käsittely aiheuttaa kui-

tenkin usein hankaluuksia, jonka vuoksi ne talletetaan usein pankkeihin ”smurffaa-
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malla”, eli rahat talletetaan pienemmissä erissä useisiin luottolaitoksiin useampien 

eritaustaisten henkilöiden toimesta. Sijoitusvaiheessa voidaan myös toimia yritysku-

lissin suojissa, jolloin likainen raha naamioidaan liiketoiminnan tuotoiksi.  (Neira et al. 

2010, 7; Heikinheimo & Kuitunen 2/2004, 16-17;  Cheng & Low 2007,131) 

 

Kuvio 1 esittää toisen tavan smurffata. Siinä sama henkilö tekee pieniä käteistalle-

tuksia eri pankkeihin eri päivinä. Sijoitusvaiheessa voidaan luoda myös yritys kulis-

siksi ja toimia sen suojissa, jolloin likainen raha naamioidaan laillisen liiketoiminnan 

tuotoksi.  

 

 

Kuvio 1. Smurffaaminen (mukaillen Layton 2005) 

 

 

Seuraavaksi vuoroon tulevassa harhautusvaiheessa omaisuus erotetaan laittomasta 

lähteestään erilaisilla toimenpiteillä. Harhautusvaiheen tavoitteena on, ettei varoja ja 

niiden laitonta alkuperää pystyttäisi enää yhdistämään toisiinsa. Kiinni jäämisen riski 

pienenee aina sitä mukaa, mitä useamman valtion ja yrityksen kautta rahoja kierräte-
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tään. Samalla vaikeutuu myös pestävän rahan ja esirikoksen yhdistäminen.  Verojen 

maksamista pidetään helposti näyttönä varojen laillisuudesta, minkä takia sekin voi 

toimia yhtenä harhautuskeinona. (Neira et al. 2010, 8; Heikinheimo & Kuitunen 

2/2004, 17) 

 

Sen jälkeen kun rahoja ei enää kyetä jäljittämään alkuperäiseen lähteeseen, niille 

luodaan uusi laillinen lähde. Palautusvaiheessa voidaan käyttää apuna yritystä, jotta 

rikollisella toiminnalla saadut rahat voidaan sen avulla sekoittaa yhtiön laillisiin varoi-

hin. Rahanpesussa varallisuutta usein siirretään kolmansien henkilöiden (ns. bulvaa-

nien) nimiin, mutta rikoksen tekijälle jätetään määräysvalta omaisuuteen. (Neira et al. 

2010, 8; Heikinheimo & Kuitunen 2/2004, 17) 

 

 

 

Kuvio 2. Rahanpesun tyypillisimmät vaiheet (mukaillen UNODC 2011) 
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Kuviossa 2 on kuvattu kuvitteellinen rahanpesutapahtuma, jossa käytetään kaikkia 

kolmea tyypillisintä rahanpesun vaihetta sijoitusta, harhautusta sekä palautusta. Har-

hautusvaiheessa on kuvattuna esimerkki rahan mahdollisesta kiertoreitistä. Esimer-

kissä raha lähtee liikkeelle tilisiirtona tililtä Y rahanpesua varten perustetun yrityksen 

X tilille, joka siirtää rahat edelleen pankkisiirtona toiselle tilille ja sieltä ulkomaalaisen 

pankin tilille. Ulkomaiselta tililtä yritys X antaa lainan yritykselle Z, joka on myös ra-

hanpesua varten perustettu yritys. Raha palaa lopulta takaisin yritykselle X, kun se 

saa yritykseltä Z maksusuorituksen kuvitteellisesta tapahtumasta. Kaikissa rahan-

pesutapahtumissa ei kuitenkaan todellisuudessa käytetä kaikkia vaiheita, vaan ra-

hanpesutavat vaihtelevat tekijän mielikuvituksen ja esirikoksen luonteen mukaan.  

 

3.2.1. Rahanpesun tavat ja metodit  

 

RL 32 luvun 6 §:ssä lueteltujen rahanpesutekotapojen mukaan rahanpesu voidaan 

yksinkertaisimmillaan toteuttaa pelkästään ottamalla vastaan varoja tai kuljettamalla 

niitä esimerkiksi ulkomaille. Nykyisin järjestelyt ovat kuitenkin usein paljon monimut-

kaisempia ja ne sisältävät useiden eri metodien yhdistelmiä, joilla rahan jäljittämistä 

pyritään vaikeuttamaan. Esimerkki rahanpesun tekomuodosta on huumausainerikok-

sella saatujen varojen muodon muuttaminen useampaan otteeseen, esimerkiksi en-

siksi talletuksiksi ja sen jälkeen osakkeiksi. Osakkeet puolestaan voidaan vaihtaa 

vielä kiinteistöksi, joka mahdollisesti sijaitsee ulkomailla. (Neira et al. 2010, 9) 

 

Rahanpesun erivaiheissa voidaan tunnistaa useita erilaisia rahanpesun metodeja. 

Metodit todennäköisesti vaihtelevat maittain. Valittuihin metodeihin vaikuttavat maan 

talous, rahoitusmarkkinoiden monimutkaisuus, lainsäädäntö ja kansainvälinen yhteis-

työ rahanpesun ehkäisemiseksi. Metodeista neljä kansainvälisesti merkittävintä on 

salakuljetus, kasinot ja muut uhkapelipaikat, vakuutukset sekä arvopaperit. Osaa 

voidaan käyttää kaikissa kolmessa eri rahanpesun vaiheessa, mutta ei kaikkia. (Rau-

ter & Truman 2004, 27; Schott 2006, I-10) 

 

Metodeista vanhin, eli salakuljetus on lisääntynyt 2000-luvulla. Yhtenä syynä näh-

dään pankkien kiristynyt rahanpesuvalvonta. Käteisen salakuljetuksessa rahaa kulje-
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tetaan joko salakuljettajan matkatavaroihin piilotettuna, rahdin sekaan, kirjeissä tai 

postitusfirman, esimerkiksi FedEX:in, avulla yli valtioiden rajojen. Kaikissa EU:n jä-

senvaltioissa on 15. kesäkuuta vuodesta 2007 asti sovellettu asetusta, jonka mukaan 

Euroopan yhteisön alueelle saapuva tai sieltä poistuva henkilö on ilmoitusvelvollinen, 

jos hän kuljettaa mukanaan vähintään 10.000 euroa käteisrahaa. Ilmoitus tulee tehdä 

tulliviranomaiselle tai muulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Kyseessä on kuitenkin 

vain ilmoitusvelvollisuus, eikä asetus rajoita käteisrahan tuomista tai viemistä. (Rau-

ter & Truman 2004 27-28; Savolainen 2007a) 

 

Kasinoita voi kutsua rahanpesijöiden paratiiseiksi. Siellä käteistä vaihdetaan pelimer-

keiksi, jotka toimivat valuuttana pelatessa. Kun pelit mahdollisesti ovat ohi, voidaan 

pelimerkit vaihtaa takaisin käteiseksi tai shekiksi. Pelimerkit voi vaihtaa käteiseksi eri 

henkilö joka alun perin vaihtoi käteisen merkeiksi. Näin rahan liikettä on kasinoissa 

erittäin vaikea seurata. Nykyaikana raha- ja uhkapelien pelaamista tapahtuu myös 

paljon verkossa. Viimeisin kansainvälinen rahanpesuepäily ilmeni nettipokerisivustoil-

la, kun yhdysvaltalainen tuomioistuin aloitti 15. päivä huhtikuuta 2011 miljardiluokan 

nettipokerijutun käsittelyn. Syytettyinä ovat kolme maailmanlaajuisen pokerisivuston, 

PokerStars-, Full Tilt Poker-, ja Absolute Poker- sivustojen perustajat.  (Rauter & 

Truman 2004, 28; Kammonen 2011) 

 

Vakuutuksissa suosiotaan ovat kasvattaneet vakuutukset, joissa koko vakuutettavan 

esineen tai asian vakuutus maksetaan kertasummana vuosittaisten vakuusmaksujen 

sijaan. Tätä mekanismia rahanpesijät käyttävät hyödykseen. He tai heidän apurinsa 

ostavat kertamaksuvakuutuksia, jotka he sitten peruuttavat, maksavat vaadittavat 

peruutusmaksut ja muut seuraukset, ja saavat vakuutuksiin sijoittamansa summat 

osittain takaisin. Koska vakuutuksen peruutuksesta rahanpesijä saa kuitin, voi rahan 

katsoa nyt olevan niin sanotusti puhdistuneen. Valvontaa vaikeuttaa se, että suurin 

osa vakuutuksista myydään välittäjien kautta, minkä vuoksi vakuutusyhtiöt eivät itse 

ole yhteydessä vakuutuksen hankkijaan. (Rauter & Truman 2004, 29) 

 

Arvopaperit ovat usein ja useissa liiketoimissa käytettyjä. Mekanismi esiintyy myös 

lakisääteisillä rahoitusmarkkinoilla. Arvopapereita hyödynnetään useimmiten rahan-

pesun harhautus- ja palautusvaiheissa, sillä suurin osa lainkuuliaisista välittäjistä ei 

hyväksy käteistä liiketoimiin. Tämä rajoitus ei kuitenkaan estä rikollisten toimimista. 
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Usein rahanpesijän varat ovat onnistuneen sijoitusvaiheen jälkeen jo sisällä rahoitus-

järjestelmässä. Harhautusvaiheessa rahanpesijä voi helposti ostaa arvopapereita 

rikollisilla toimilla hankituilla varoilla ja sen jälkeen myydä arvopaperit ja saada myyn-

nistä laillisesti rahaa. Toisin kuin tavallisissa arvopaperissa, haltija-arvopapereissa ei 

tarvitse rekisteröidä omistajaa. Niiden omistuksen vaihto tapahtuu konkreettisesti ar-

vopaperin luovuttamisella toiselle henkilölle. Näin ollen vaihtotapahtuma ei jätä jäl-

keensä todisteita.  (Rauter & Truman 2004, 30-31) 

 

Muita keskeisiä rahanpesun metodeja ovat esimerkiksi: 

 

 Epäviralliset arvon siirtojärjestelmät: Käteinen raha annetaan välittäjälle 

maassa A, joka muuttaa rahan käteiseksi, tai joskus kullaksi, maassa B. Välit-

täjä hoitaa usein kaikki rahanpesun vaiheet. Kansainvälisesti tunnettu slan-

ginimitys halawa tulee välittäjälle Intian kielestä. 

 

 Elektroninen varojen siirto: Viittaa menetelmään, jonka avulla pankit valvovat 

rahansiirtoja lähettämällä sähköisesti ilmoituksen toiselle rahoituslaitokselle. 

Tällaiset siirrot ovat ensisijainen väline kaikissa rahanpesuprosessin vaiheis-

sa, mutta etenkin harhauttamisvaiheessa. Varoja voidaan siirtää useiden eri 

pankkien kautta, jotka sijaitsevat maissa, joiden lainsäädännöt eroavat toisis-

taan, jotta varojen alkuperä olisi vaikeampi selvittää. Siirrot voidaan tehdä 

myös usealta eri pankkitililtä, jonne talletukset on tehty smurffaamalla. Nämä 

varat siirretään ensisijaiselle tilille, joka sijaitsee usein ulkomailla.  

 

 Laillisen liiketoiminnan omistus: Likainen raha voidaan lisätä liiketoiminnan kä-

teistulojen joukkoon. Toimii etenkin niillä yrityksillä, joilla on paljon käteistuloja, 

kuten ravintolat, baarit ja videovuokraamot. Ylimääräinen raha yksinkertaisesti 

lisätään kassatuloihin. Tämän rahanpesutavan kustannuksena pesijälle ovat 

kuitenkin tulot, jotka menetetään verotuksessa. Yrityksissä, joissa toimet ovat 

paremmin dokumentoituja, voidaan likainen raha saada mukaan liiketoimin-

taan laskuja manipuloimalla. Liike voi esimerkiksi tarjota alennusta, jos asia-

kas maksaa käteisellä. Liike voi kuitenkin raportoida alkuperäisen myyntihin-

nan, jolloin likainen raha korvaa annetun alennuksen määrän. Hieman kehit-

tyneempi järjestelmä voi mahdollistaa jopa rikollisen hyötyvän kahdesti likai-
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sen rahan sijoittamisesta lailliseen piiriin. Ensin pestyt varat sekoitetaan yrityk-

sen perustamiseen käytettyihin varoihin, ja toiseksi myydään yrityksen osak-

keita viattomille sijoittajille. 

 ”Kuoriyritykset”: Ovat olemassa paperilla, mutta niillä ei oikeasti ole liiketoimin-

taa lainkaan, tai sitä on todella vähän. Yritykset on perustettu usein ulkomaille 

ja niillä on pankkitilit, joissa raha saa oleskella palautusvaiheen aikana. Yrityk-

sillä on monia mahdollisia käyttötarkoituksia. Yhtenä esimerkkinä yritys voi os-

taa kiinteistöjä tai muuta omaisuutta ja myydä niitä nimelliseen hintaan omalle 

kuoriyhtiölleen, joka voi myydä omaisuutta eteenpäin viattomalle kolmannelle 

osapuolelle alkuperäiseen hankintahintaan.   

 

 Kiinteistökaupat: Nämä voivat verhota laittomia varojenlähteitä tai avustaa lail-

lisesti yrityksiä varsinkin jos niillä on paljon käteisvarallisuutta. Tarpeisto voi-

daan ostaa ja myydä väärillä nimillä tai kuoriyritysten avulla. Niitä voidaan 

myös helposti käyttää harhautusvaiheen rahansiirtojen vakuutena.  

 

 Tavaroiden osto: Tämä käytäntö voi olla erityisen houkutteleva rahanpesuun, 

erityisesti tietyille hyödykkeille. Kulta on suosittua, koska se on yleisesti hy-

väksyttyä ja arvonsa säilyttävää. Se on helposti muokattavissa eri muotoihin ja 

näin ollen tarjoaa hyvän anonymiteetin omistajalleen. Taide ja muut arvoesi-

neet, kuten harvinaiset taulut tai postimerkit ovat viehättävä kohde rahan-

pesulle, koska vääriä myyntitodistuksia on helppo tuottaa. Lisäksi objektit ovat 

helposti siirrettävissä ja myytävissä kansainvälisesti. 

 

 Valuutanvaihtopisteet: Nämä eivät ole yhtä säänneltyjä kuin pankit, tai niitä ei 

säännellä lainkaan, joten niitä käytetään rahanpesuun. Suomessakin toimiva 

ruotsalainen valuutanvaihtoyhtiö Forex sai vuonna 2008 sakkoa 50 miljoonaa 

kruunua siitä hyvästä, että sillä on vakavia puutteita rahanpesun estämiseen 

liittyvissä vaatimuksissa ja toimintamalleissa (Siikavirta 2008).  

(Rauter & Truman 2004, 30-31) 
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3.3 Rahanpesun esirikokset 

 

Käytännössä Suomessa esille tulleissa tapauksissa on havaittavissa, että rahan-

pesutavat vaihtelevat eri esirikosten kohdalla. Talousrikoksissa varat on yleensä hel-

pointa siirtää ulkomaille, sillä usein ne ovat jo valmiiksi pankkitilillä. Varojen siirto ul-

komaille tapahtuu usein joko sähköisesti tai käteisenä. Kun varat kierrätetään tietty-

jen valtioiden kautta, ”paperivana” katkeaa ja varojen alkuperää on tämän jälkeen 

erittäin vaikeaa, melkeinpä mahdotonta selvittää. Varoja on mahdollista myös kierrät-

tää eri yhtiöissä ja palauttaa ne sitten valeoikeustoimen kautta Suomeen jollekin toi-

selle yhtiölle. Vuonna 2006 yli 60 % keskusrikospoliisin rahanpesun selvityskeskuk-

selle tulleissa rahanpesuilmoituksissa varoja oli siirretty yli Suomen rajojen, pääasi-

assa Suomesta ulkomaille. Eniten siiroja oli tehty Viroon. (Neira et al. 2010, 8-9; Sa-

volainen 2007b) 

 

Kuviossa 3 oleva diagrammi on rahanpesun selvityskeskuksen tekemästä tutkimuk-

sesta, jossa tutkimusaineistona on käytetty käräjä- ja hovioikeuksien ratkaisemia ra-

hanpesutapauksia Suomessa vuodesta 1994 lähtien. Tutkimuksessa on pyritty otta-

maan huomioon kaikki rahanpesua koskevat tuomiot vuosilta 1994- 2002. Lisäksi 

mukaan on otettu tuomioita vuosilta 2002- 2010. Tutkimukseen on otettu 96 tuomio-

ta, joista syytettyjä on ollut yhteensä 247 henkilöä. Yhteensä rahanpesusta on tapa-

uksista tuomittu 191 henkilöä. (Neira et al. 2010, 1-2)  

 

Diagrammissa suurimpana yksittäisenä rikoksena ovat huumausainerikokset, joita on 

44 % kaikista esirikoksista. Toisiksi suurimpana yhtenä rikoksena ovat petokset, joita 

on 23 %. Kolmantena ovat varkaudet 9 % ja neljäntenä veropetokset 8 % kaikista 

tehdyistä esirikoksista. Esirikoksina tutkimuksen tapauksissa esiintyi myös muita esi-

rikoksia, jotka on esitelty Kuviossa 3 olevassa diagrammissa. 
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Kuvio 3. Esirikokset suomessa (mukaillen Neira et al. 2010, 18)  

 

Taulukossa 1 on osa Rauterin ja Trumanin tekemää matriisitaulukkoa, joka on alun 

perin tehty FATF:n vuosina 1998- 2004 julkaisemien typologien ja Eagmont Group of 

Financial and Investigation Units -yhtiön vuonna 2000 julkaiseman raportin perusteel-

la. Tutkimuksessa on käytetty vain raportoituja rahanpesutapauksia, eivätkä ne vält-

tämättä kuvaa eri tekniikoiden suhteellista painoarvoa. Taulukossa on käytetty 223 

tapausta, joissa kussakin oli mukana yksi tai useampi rikos ja rahanpesun mekanis-

mi, mikä tuottaa yhteensä 580 merkintää.  Merkinnöistä 70 % kattaa kolme rikosluok-

kaa. Suurimpana luokkana olivat huumausainerikokset ja toisiksi suurimpana petok-

set, jotka olivat myös Suomessa ilmenneissä esirikoksissa kaksi suurinta luokkaa. 

Kolmanneksi suurin luokka oli tässä tutkimuksessa salakuljetus.  (Rauter & Truman 

2004, 32,)  
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Taulukko 1. Rahanpesun metodit suhteessa rikoksiin (mukaillen Rauter &  

Truman2004, 33)  

 

 

 

Taulukosta 1 voidaan havaita elektronisen varojen siirron esiintyvän tutkimuksen ta-

pauksissa huomattavasti muita rahanpesun mekanismeja useammin.  Toiseksi eni-

ten käytetty metodi oli pestä rahaa kiinteistöjen avulla. Vaikka salakuljetusta voidaan 

pitää yhtenä merkittävimmistä rahanpesun metodeista, ei tutkimusaineiston tapauk-

sissa esiintynyt kovin montaa rahanpesutapausta, joissa oli käytetty metodina sala-

kuljetusta. Taulukon 1 tapauksissa kasinot olivat käytetyin metodi pestäessä terro-

rismin käyttöön tarkoitettuja varoja. Kuoriyrityksiä esiintyi eri rikostapauksissa käytet-

tynä metodina hyvin tasaisesti. Taulukon 1 esittämistä luvuista ei tule johtaa liian pit-

källe tehtyjä johtopäätöksiä, sillä ne tarjoavat vain ilmitulleiden tapauksien antaman 

suhdeluvun. Koska rikoksien todellisesta määrästä, laadusta ja niiden tekotavoista 

voidaan esittää vain arvioita, ei taulukon perusteella pysty tekemään suoria johtopää-

töksiä metodien merkittävyydestä. 
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4 RAHANPESUN EHKÄISY 

 

Tässä osiossa tarkastellaan tilintarkastajan roolia rahanpesurikoksien ehkäisyssä. 

Tarkastelu tapahtuu esimerkiksi vertaamalla tilintarkastajien tekemien rahanpesuil-

moitusten määrää muiden ilmoitusvelvollisten tekemiin ilmoituksiin. Osiossa tarkas-

tellaan myös rahanpesun vastaisen työskentelyn keskeisimpiä piirteitä. Tutkimuksen 

empiriaosassa haastateltiin KHT -tilintarkastaja Pasi Warista. Haastattelu oli puoli-

strukturoitu ja se suoritettiin sähköpostitse lähetetyillä kysymyksillä (Liite 1.), johon 

haastateltava siis vastasi omin sanoin. Haasteltavan vastauksia tullaan kuljettamaan 

läpi empiriaosuuden, jossa tilintarkastajien mahdollisuuksia havaita rahanpesurikok-

sia tarkastellaan tieteellisten artikkelien ja teoriaosuuden pohjalta. Lisäksi hyödynne-

tään Keskusrikospoliisin rahanpesun selvityskeskuksessa työskentelevä rikostarkas-

taja Kuitusen Tilintarkastus-lehdelle antamaa haastattelua. Empiriaosuudessa on 

myös tutkijan omaa pohdintaa aiheesta. 

 

4.1 Rahanpesun vastainen työskentely  

 

Rahanpesu on globaali ongelma. International Monetary Fund:in (IMF) mukaan ra-

hanpesijät käyttävät usein hyväkseen kansallisia eroja rahanpesun vastaisissa järjes-

telmissä. Maissa, joissa rahanpesun ongelmiin puuttumisessa on epäonnistuttu, on-

gelmista uhkaa tulla entistä pitkäaikaisempia, ja järjestäytynyt rikollisuus on vaarassa 

juurtua maihin pysyvästi. Rahanpesun vastaisten menetelmien noudattaminen on 

kuitenkin viime vuosien kokemuksien perusteella osoittautunut voimakkaaksi aseeksi 

rahanpesun ehkäisemiseksi. Rikostarkastaja Kuitusen mukaan ilmoitusvelvollisten 

rooli on ollut merkittävä jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä ja erityisesti selvi-

tettäessä rahanpesurikosten rahavirtoja. (Khan 2007, 45-46; Sartip 2008, 55; Sviili 

4/2008, 28)  

 

Ilmoitusvelvollisen roolia rahanpesun vastaisessa työskentelyssä voidaankin pitää 

merkittävänä, ja se on lain uudistuksien myötä jatkuvasti laajentunut. Rahanpesun 

vastaisessa työskentelyssä voidaan kuitenkin listata kaikista merkittävimpiä avain-

asioita, joita tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön tulisi huomioida. 
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Ilmoitusvelvollisen avain asiat rahanpesun ehkäisemisessä:  

 

 Varmistaa että yrityksen riskit osallistua rahanpesuun on huomioitu ja yritystä 

käsitellään sen mukaisesti kuinka hyvin riskit on pystytty kartoittamaan. 

 Kehittään yleiset linjaukset miten toimitaan ja varmistetaan, että menettelyt ja 

valvontajärjestelyt ovat ajan tasalla ja samassa linjassa FATF:n suositusten ja 

lainsäädännön kanssa. 

 Valvotaan, että yleisiä linjauksia noudatetaan. 

 Arvioidaan asiakkaan riskisyys, maantieteellisestä, tuote-, ja toimitusketjun 

näkökulmasta. 

 Tunnistetaan asiakas kunnolla. 

 Huolehditaan oman koulutuksen ajantasaisuudesta. 

(Khan 2007, 48; Baumier 2006, 32; Schott 2006, III-14) 

 

Rahanpesulaissa keskeisenä periaatteena on asiakkaan tunteminen ja riskiperustei-

nen lähestymistapa. Kun tunnetaan asiakas tarpeeksi hyvin, pystytään paremmin 

tunnistamaan, ovatko liiketapahtumat yleisiä vai poikkeuksellisia. Silloin kun rahan-

pesun riski on tavanomaista suurempi, asiakkaan tunnistaminen on tehtävä erityisen 

huolellisesti. Tunnistamistoimien laajuus pohjautuu riskiperusteiseen arviointiin, mikä 

edellyttää, että tilintarkastajalla on riittävät menetelmät arvioida toimintaansa ja asi-

akkaisiinsa liittyviä rahanpesun riskejä. Esimerkiksi listaamalla maita, joissa asiak-

kaan organisaatio toimii. (Finanssivalvonta; Sviili 4/2008, 29; Khan 2007, 48) 

 

KHT-tilintarkastaja Wariksen mukaan PwC-ketjussa jokaista asiakasta tarkastellaan 

yksilönä ja jokaisen asiakkaan kohdalla osana normaalia suunnittelua pyritään tun-

nistamaan mahdollinen kohonnut riski rahanpesuun. Joten ainakin rahanpesulaissa 

keskeisenä periaatteena annettu asiakkaan tunteminen ja riskiperusteinen arviointi 

vaikuttavat olevat PwC-ketjussa aisanmukaisesti hoidossa. 

 



28 
 

Rahanpesulakiin sisältyvä huolellisuusvelvoite edellyttää tilintarkastajan varmistavan, 

että hän tuntee asiakkaansa liiketoiminnan ja sen laajuuden sekä perusteet tarjottu-

jen palveluiden käytölle. Lain 2 luvun 9 §:n mukaan tilintarkastajan tulee jatkuvasti 

kiinnittää huomiota liiketoimiin, jotka rakenteeltaan tai suuruudeltaan poikkeavat ta-

vanomaisista liiketoimista tai jos liiketoimilla ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta tai 

ne eivät sovi tilintarkastajan saamaan kuvaan asiakkaan toiminnasta. Tarvittaessa 

liiketoimeen liittyvien varojen alkuperä tulee selvittää. (Finanssivalvonta)  

 

Esimerkkejä liiketoimista, joiden pitäisi herättää tilintarkastajan mielenkiinto: 

 

 Asiakkaalla on suuria summia käteistä rahaa, joka ei ole sidoksissa asiakkaan 

liiketoiminnan tai liiketapahtumien kanssa. 

 Asiakkaalla on huomattavan suuria käteisnostoeriä, jotka eivät näytä olevan 

sidoksissa liiketoimintaan. 

 Asiakkaalla on liioitellun korkea likviditeetti. 

 Asiakkaalla on selvittämättömiä saanteja kolmannelta osapuolelta ja niitä on 

talletettu ulkomaisille tileille. 

 Asiakkaalla on monimutkainen yritys- tai rahoitusjärjestely. 

 Asiakkaan toiminta on epärationaalista. 

 Asiakkaan taloudellista tilaa kuvaavien tunnuslukujen äkilliset muutokset. 

(Low 2010, 134; Sviili4/2008, 29) 

 

Normaaliksi liiketoiminnaksi voidaan puolestaan luokitella sellainen liiketoiminta, jolla 

on selkeät taloudelliset tai oikeudelliset perusteet tai joka rakenteeltaan tai määräl-

tään kuuluu normaalin liiketoiminnan piiriin. Liike-elämä on kuitenkin jatkuvasti mo-

nimuotoisempaa ja yrityksille kehitellään jatkuvasti mitä erikoisimpia ja ennenäkemät-

tömiä rahoitusjärjestelyitä, mikä asettaa omat haasteensa huolellisuusvelvoitteeseen. 

(Sviili 4/2008, 29-30)  
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4.2 Tunnusluvut  

 

KHT-yhdistyksen suositusten mukaan tilintarkastajien tulisi soveltaa analyyttisiä me-

netelmiä tilintarkastuksen yhteenveto- ja suunnitteluvaiheessa. Analyyttisillä mene-

telmillä tarkoitetaan merkittävien suhdelukujen ja kehityssuuntien analysointia. Tällöin 

selvitetään vaihtelujen syyt ja yhteydet, jotka ovat epäjohdonmukaisia muuhun infor-

maatioon nähden, tai jotka poikkeavat odotetuista luvuista. (Koskivaara 2004) 

 

Kysymykseen, seuraatteko joitain asiakkaidenne tunnuslukuja rahanpesuun liittyen, 

Waris vastasi: ”Emme ole yksilöineet tiettyjä tunnuslukuja seurannan kohteiksi. Läh-

tökohtana on, että pyrimme tunnistamaan poikkeukselliset liiketoimet sekä monimut-

kaiset rahoitus/pankkijärjestelyt. Huomiota saattaa aluksi kiinnittää jokin poikkeuksel-

linen tunnusluku jonka perusteella selvitystyötä laajennetaan.”  

 

Esimerkki laskelmasta, jonka poikkeavuus voi viitata rahanpesuun ja jonka havait-

semiseen tilintarkastajalla on mahdollisuus, on kassavirta-analyysi. Kassavirtalas-

kelmat ovat vähennysmuodossa esitettyjä laskelmia, missä tilikauden aikana yrityk-

sen kassaan tulleista tuloista vähennetään kassasta maksetut menot. Kassavirtalas-

kelmissa esitetään välisummia, joita nimitetään yleisesti kassavirtajäämiksi, ja joiden 

avulla voidaan esimerkiksi selvittää minkä verran yhtiön operatiivinen toiminta on tili-

kauden aikana kerryttänyt kassavirtaa. Mikäli kassavirtalaskelman jäämiset ovat ne-

gatiiviset, on laskelman avulla mahdollista analysoida, mistä yhtiö on saanut rahaa 

alijäämäisen kassavirran rahoittamiseen. Laskelmasta näkee, onko yhtiö lisännyt 

velkoja nostamalla lainoja, myynyt omaisuuttaan tai ovatko omistajat tai ulkopuoliset 

tahot sijoittaneet yritykseen. Samasta laskelmasta myös nähdään, jos kassaan alkaa 

yllättäen virtaamaan huomattavasti enemmän tuloja kuin aikaisemmin. Kassavirta-

laskelmasta lasketaan myös tunnuslukuja. (Leppiniemi & Kyykkänen 2005; 130, Ha-

kola 2010, 9)  
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4.3 Tilintarkastajien tekemät rahanpesuilmoitukset  

 

Rikostarkastaja Kuitunen kertoo havainneensa, että ilmoitusvelvolliset usein pelkää-

vät ilmoituksen kohteena olevan asiakkaan tulevan tietoiseksi hänestä tehdystä ilmoi-

tuksesta ja ilmoituksen tehneestä tahosta. Kuitunen kuitenkin painottaa, ettei rahan-

pesun selvityskeskus paljasta ilmoituksen kohteelle, mistä ilmoitus on tullut. Yleensä 

ilmoituksista noin 10–14 % on siirretty vuosittain esitutkintaan, mikä on rikostarkasta-

ja Kuitusen mukaan erittäin hyvää kansainvälistä tasoa. (Sviili 4/2008, 30- 31)  

 

Ennen rahanpesulain uudistusta vuonna 2008 rahanpesun selvityskeskus sai vuosit-

tain tilintarkastajilta yhdestä viiteen tekemää rahanpesuilmoitusta, mitä pidettiin kes-

kusrikospoliisissa liian alhaisena. Uudistuksen jälkeen ilmoitusten määrä kuitenkin yli 

kaksinkertaistui. Vuonna 2008 ilmoituksia tehtiin 12, vuonna 2009 16:sta ilmoitusta ja 

vuonna 2010 17:sta ilmoitusta. (Sviili 4/2008, 30; Keskusrikospoliisi 2011, 8)  

 

Taulukosta 2 voidaan todeta, että vaikka tilintarkastajien ilmoitusten määrä lakiuudis-

tuksen myötä kasvoi, se on edelleen kaikista tulleista rahanpesuilmoituksista alle 

prosentin luokkaa. Suurimmat ilmoitusten tekijät ovat taulukon mukaan kaikkina kol-

mena vuonna olleet valuutanvaihtoyhtiöt, joilta on vuonna 2010 tullut hieman yli 

16000 ilmoitusta. Toiseksi eniten ilmoituksia on tullut rahapelitoiminnassa olevilta 

yrityksiltä, joiden tekemä ilmoitusten lukumäärä oli vuonna 2010 lähemmäs 4000 

kappaletta. Pankit ovat tehneet tasan tuhat ilmoitusta vuonna 2010, mikä on kolman-

neksi eniten. Vuonna 2010 kotimainen poliisiviranomainen ja vakuutusyhtiöt ovat 

tehneet melkein yhtä paljon rahanpesuilmoituksia. Joskin vakuutusyhtiöiden ilmoituk-

set ovat vuonna 2010 kaksinkertaistuneet vuoden 2009 ilmoituksiin nähden, kun taas 

kotimaisen poliisiviranomaisen ilmoitukset ovat laskeneet useammalla kymmenellä 

aikaisemman vuoden ilmoituksista. Kirjanpitotoimistojen ja lakimiesten tekemien il-

moitusten lukumäärät ovat vuosina 2008 ja 2009 olleet noin puolet pienempiä tilintar-

kastajien tekemien ilmoitusten lukumäärään nähden.  
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Taulukko 2. Rahanpesuilmoitukset 2008-2010 (mukaillen Keskusrikospoliisi 2011, 8) 

             

 

Haastattelussa tilintarkastaja Waris kertoi, että jos hän epäilisi asiakastaan rahan-

pesusta, ottaisi hän silloin yhteyttä PwC-ketjun nimettyihin asiantuntijoihin, joiden 

avustuksella prosessia jatkettaisiin. Kysymykseen, onko hän epäillyt jotain asiakas-

taan rahanpesusta, Waris ei halunnut kommentoida. 

 

4.4 Tilintarkastajien mahdollisuudet havaita rahanpesurikoksia  

 

Uusien lakien ja säännösten tunteminen ja niiden noudattaminen koetaan alussa 

usein hankalaksi ja työlääksi, minkä vuoksi tilintarkastajien taholta on toivottu koulu-

tuksen lisäämistä. (Sviili 4/2008, 30) Haastattelussa Waris kertoi saaneensa PwC-
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ketjulta ohjeistusta kuinka toimia, jos hän havaitsee tai epäilee asiakkaan syyllistyvän 

rahanpesurikokseen. PwC-ketjulla on yhtiön puolesta laadittu yleiset toimintaohjeet, 

joista tilintarkastajille on myös järjestetty koulutusta.  

 

Koulutustilaisuudet onkin koettu tilintarkastajien keskuudessa usein hyvänä foorumi-

na keskustelulle ja mielipiteiden vaihdolle sekä mahdollisuutena pohtia yhdessä, mil-

laisista ilmiöistä ja havainnoista tilintarkastajien tulisi ilmoittaa rahanpesun selvitys-

keskukselle. (Sviili 4/2008, 30)  

 

Kysymykseen, millaisina koette omat mahdollisuutenne havaita/tunnistaa rahan-

pesua, Waris vastaa: ”Poikkeavat liiketapahtumat ja poikkeukselliset maksujärjestelyt 

havaitaan melko suurella todennäköisyydellä normaalin tilintarkastuksen yhteydessä 

silloin jos ne ovat määrältään olennaisia.”  Määrät ja poikkeavuudet vaihtelevat paljon 

eri yritysten kokojen ja toimialojen mukaan. Siksi onkin yleistä, että tilintarkastaja 

keskittyy yhteen tai muutamaan toimialaan, joka on suotavaa, koska tällöin hän voi 

paremmin syventää omaa osaamistaan. 

 

Waris näkee tilintarkastajan roolin rahanpesun ehkäisyssä yhtenä toimijana muiden 

rinnalla. Tilintarkastajan roolin merkityksellisyyttä kuitenkin Wariksen mukaan rajoit-

taa se, että todelliset rahanpesijät pyrkivät välttämään ammattitilintarkastajan käyt-

tämistä, mikä on mahdollista yhteisöissä, joissa tilintarkastuslain 2. luvun 4 § mukaan 

tilintarkastaja voidaan jättää valitsematta. Toisin sanoen pienet kirjanpitovelvolliset 

eivät kuulu tilintarkastusvelvoitteen piiriin, mikä helpottaa rahanpesua yrityksissä, 

joiden kirjanpitoa ei kukaan valvo. 

 

Tilintarkastajan roolin rahanpesussa voidaan nähdä kiteytyvän rikostarkastaja Kuitu-

sen sanoihin: ”Lainsäädännöllä ei koskaan voida kokonaan estää rikoksia, mutta ri-

kollisesta toiminnasta voidaan tehdä työläämpää ja lisätä kiinnijäämisriskiä, mikä 

osaltaan toimii ennaltaehkäisevästi.” (Sviili 4/2008, 31) 
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5 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tässä osiossa kootaan yhteen tutkimuksen teoria- ja empiriaosien pääkohdat, esitel-

lään tutkijan johtopäätökset ja pohditaan jatkotutkimusmahdollisuuksia. 

 

5.1 Yhteenveto 

 

Tutkimuksessa tavoitteena oli tarkastella, miten tilintarkastaja voi omalla toiminnal-

laan ehkäistä rahanpesurikoksia ja miten itse tilintarkastuksen avulla voidaan ehkäis-

tä rahanpesurikoksia. Samalla tarkasteltiin tilintarkastajan velvoitteita lain ja asetus-

ten näkökulmasta ja käytiin läpi rahanpesurikosten erityispiirteitä kansainvälisellä ta-

solla, jotta pystytään ymmärtämään, mitä haasteita niihin liittyvään rikostorjuntaan 

liittyy. 

 

Tilintarkastuksen sisällöstä määrätään laissa. Lähtökohtaisesti tilintarkastus koskee 

kaikkia yhteisöjä ja säätiöitä, mutta pienillä kirjanpitovelvollisilla on mahdollisuus luo-

pua tilintarkastuksesta tietyin ehdoin. Asiasta on käyty keskustelua ja KHT-

yhdistyksen virallisen kannan mukaan tilintarkastus tulisi säilyttää kaikissa osakeyhti-

öissä. Yhtiön mukaan auktorisoidun tilintarkastajan käyttö lisäisi ulkoista varmuutta ja 

ehkäisisi suunnitelmallisia väärinkäytöksiä. Tilintarkastuslaissa annetaan myös tilin-

tarkastajan ammattieettiset periaatteet ja tilintarkastajan velvollisuuksista tilintarkas-

tuksessa määrätään tilintarkastusstandardissa 240. Sen mukaan tilintarkastaja on 

velvollinen hankkimaan kohtuullisen varmuuden siitä, ettei tilinpäätöksessä kokonai-

suutena ole oleellista virheellisyyttä.  

 

Rahanpesu on kansainvälistä toimintaa, jossa rikoksella hankitun rahan alkuperä 

pyritään häivyttämään ja saamaan se näyttämään lailliselta. Siitä säädetään EU-

direktiiveissä ja kansallisessa rikoslaissa. Rahanpesun vaiheita on kolme: sijoitus, 

harhautus ja palautus. Rahanpesun metodeita on puolestaan useita ja niiden käyttö 

vaihtelee maittain.  
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Rahanpesun vastaisten menetelmien noudattaminen on osoittautunut voimakkaaksi 

aseeksi rahanpesun ehkäisemisessä. Täten Ilmoitusvelvollisen roolia rahanpesun 

vastaisessa työskentelyssä voidaan pitää merkittävänä. Keskeisestä on asiakkaan 

tunteminen ja riskiperusteinen lähestymistapa 

 

5.2 Johtopäätökset 

 

Tilintarkastajilla on mahdollisuus havaita vain yrityksien kautta tapahtuvaa rahan-

pesua, mikä tarkoittaa, että tilintarkastajilla ei ole mahdollisuutta puuttua kuin osaan 

rahanpesurikoksien metodeista. Tilintarkastajalla ei ole myöskään mahdollisuutta 

havaita yksityishenkilöiden tekemää rahanpesua, toisin kuin monilla muilla ilmoitus-

velvollisilla, kuten esimerkiksi pankeilla ja valuutanvaihtoyhtiöillä. 

 

Rahanpesun kolme eri vaihetta ovat tilintarkastajan tekemän tarkastustyön kannalta 

kaikki olennaisia, koska jokaisessa vaiheessa pystytään käyttämään yritystä rahan-

pesun apuvälineenä.  

 

Sijoitusvaiheessa yrityksiä voidaan käyttää likaisen rahan sijoittamiseen osaksi lailli-

sen liiketoiminnan käteistuloja. Harhautusvaiheessa rahanpesussa käytetään usein 

hyväksi kuoriyrityksiä, joiden kautta likaista rahaa kierrätetään, jotta rahojen alkupe-

rän selvitys vaikeutuisi. Kuoriyritysten koko pyritään kuitenkin usein pitämään tar-

peeksi pienenä, ettei se ole tilintarkastusvelvollinen. Kuoriyritysten käyttö pienentää 

tilintarkastajan roolin merkittävyyttä rahanpesun ehkäisyssä sijoitusvaiheessa. 

 

Palautusvaiheessa tilintarkastajien tarkastusta vaikeuttaa usein onnistunut harhau-

tusvaihe, jonka jälkeen rahojen alkuperän jäljittäminen on usein erittäin vaikeaa, ellei 

jopa mahdotonta. Palautusvaiheessa käytetään myös usein yrityksiä apuna, jotta 

rikolliset rahat saadaan sen kautta takaisin laillisiin varoihin. Myös palautusvaiheessa 

käytettävien yritysten koko pyritään pitämään usein niin pienenä, ettei yritys ole tilin-

tarkastus velvollinen.  
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Silloin kun rahanpesu tapahtuu pienissä yhtiöissä, jotka ovat vapautettuja tilintarkas-

tusvelvoitteesta, voidaan tilintarkastajalla katsoa olevan huonommat lähtökohdat eh-

käistä rahanpesua kuin muilla ilmoitusvelvollisilla.  

 

Hallitus perustelee tämänhetkistä tilannetta, eli tilintarkastusvelvollisuuden poistumis-

ta pienimmiltä kirjanpitovelvollisilta, vedoten siihen, että tilintarkastuksen ulottamista 

kaikkiin pienimpiinkin yhteisöihin voidaan pitää kohtuuttomana taloudellisena lisä-

rasitteena verrattuna tästä koituviin hyötyihin. 

 

Rahanpesusta yhteiskunnalle koituvat tappiot ovat vuosittain useita satoja miljoonia 

euroja. Koska yrityksiä käytetään laajasti hyväksi rahanpesussa, ovat käytetyt yrityk-

set usein pienimpiä kirjanpitovelvollisia, jottei yrityksen kirjanpitoa tarvitse tarkastut-

taa tilintarkastajalla. Pienten kirjanpitovelvollisten sitominen takaisin tilintarkastusvel-

vollisten piiriin olisi myös yhteiskunnan kannalta kannattavaa. Tällöin tilintarkastuk-

sen avulla voitaisiin kitkeä enemmän kuoriyrityksiä ja rahanpesua harjoittavia yrityk-

siä pois markkinoilta, näin siis vaikeutettaisiin rahanpesussa käytettyjä metodeita en-

tisestään.   Pienimpien kirjanpitovelvollisten tilintarkastuksen hinta tulisi luultavasti 

olemaan kuitenkin suurempia yhtiöitä huomattavasti pienempi. Lisäksi, koska rahan-

pesusta koituvat tappiot ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä, olisi ehkä syytä miettiä, 

tulisiko tämän hetken normistoa muuttaa. Valtio voisi myös harkita tukevansa pienten 

yritysten tilintarkastusta. Myös KHT-yhdistys uskoo, että auktorisoitu tilintarkastajan 

käyttö lisäisi ulkoista varmuutta ja ennalta ehkäisisi suunnitelmallisia väärinkäytöksiä.  

 

Tilintarkastajilla on huolellisuusvelvollisuuden mukaan arvioitava kriittisesti tilintarkas-

tusevidenssiä, eli tämän tulee suorittaa tarkastus kriittisesti ja hyviä tapoja noudatta-

en. Tilintarkastajalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta tunnistaa taitavasti väärennettyjä 

asiakirjoja, joita järjestäytyneessä pitkälle suunnitellussa rahanpesussa usein käyte-

tään. Näin ollen tilintarkastajilla on rajoitetut mahdollisuudet havaita tilintarkastusvel-

vollisissa yhtiöissä tapahtuvaa rahanpesua.  

 

Tilintarkastaja voisi mahdollisesti parantaa mahdollisuuksiaan havaita rahanpesuri-

koksia käymällä koulutuksissa sekä tutustumalla tarkemmin rahanpesun eri vaiheisiin 

ja jo tunnistettuihin käytössä oleviin metodeihin. Tilintarkastajan tulisi myös pitää it-

sensä mahdollisimman ajan tasalla rahanpesurikostapauksista ja käytössä olevaista 
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säädöksistä. Koska rikoksen ehkäisy on myös yhteiskunnallisesti kannattavaa, voisi 

tilintarkastajien koulutuksen tukemista valtion varoilla harkita.  

 

Vaikka tilintarkastajien lähtökohdat ehkäistä rahanpesua pienissä yhtiöissä ovat 

usein rajallisemmat kuin muiden ilmoitusvelvollisten, tilintarkastajan rooli nykytilan-

teessa on kuitenkin äärimmäisen tärkeä. Tilintarkastajan tekemä tarkastustyö ja val-

vonta toimivat nimittäin hyvänä pelotteena, jolloin rahanpesuun tarkoitetut yhtiöt eivät 

pääse paisumaan liian suuriksi, vaan rahanpesijät joutuvat perustamaan monia eri 

yrityksiä, joiden hallinta vaatii myös enemmän työtä. Näin ollen voidaan kiinnijäämis-

riskin nähdä kasvavan, kun rahanpesua harjoitetaan laajemmalla kentällä ja useam-

man yrityksen ympärille täytyy rakentaa kuvitteellinen viitekehys. 

 

5.2.1 Jatkotutkimusmahdollisuudet 

 

Aihetta voisi tutkia lisää esimerkiksi kvantitatiivisesta näkökulmasta. Tällöin voisi ver-

tailla pienten kirjanpitovelvollisten esiintymisen osuutta rahanpesuilmoituksissa tilin-

tarkastusvelvollisten osuuteen. Lisäksi voisi tutkia, kuinka moni tilintarkastajan teke-

mä rahanpesuilmoitus eteni esitutkintavaiheeseen. Mahdollisten tilintarkastusvelvolli-

suuksia koskevien normimuutosten jälkeen tilintarkastajan ilmoitusten määrää voisi 

myös verrata nykytilanteeseen.  

 

Kvalitatiivisesta näkökulmasta aihetta voisi tutkia arvioimalla, kuinka hyvin tilintarkas-

tajat tietävät lainmukaiset velvollisuutensa havaita ja raportoida rahanpesusta kes-

kusrikospoliisin selvityskeskukselle. Arvioinnin kohteena voisi olla myös se, kuinka 

hyvin tilintarkastajat hahmottavat rahanpesun eri vaiheet, tavat ja metodit. 
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LIITTEET 

 

Liite 1. 

 

 

Hei! 

 

Olen Enni Rautio, opiskelen Lappeenrannan Yliopistossa ja kirjoitan kandidaatin tut-

kielmaani aiheesta rahanpesurikokset ja tilintarkastajan rooli. Arvostaisin erittäin suu-

resti, jos teillä olisi pikaisesti aikaa vastata muutamaan kysymykseen aiheeseen liit-

tyen. 

 

1. Luokitteletteko mahdollisesti asiakkaitanne erilaisiin kategorioihin? Esimerkiksi, jos 

heidän liiketoiminnastaan löytyy paljon yhteyksiä taloudellisesti epävakaisiin maihin 

(esim. alihankkijoita Iranista) tarkasteletteko silloin heidän toimintoja kriittisemmin? 

 

2. Jos kategorioitte, niin mitä käytätte kriteereinä? 

 

3. Seuraatteko joitain asiakkaidenne tunnuslukuja rahanpesuun liittyen, jos kyllä, niin 

mitä? 

   3.1. Minkä koette olevan tärkein/ tärkeimmät tunnusluvut, joista tilintarkastaja voi 

havaita viitteitä rahanpesuun? 

 

4. Onko teitä ohjeistettu miten toimia, jos havaitsette rahanpesua, jos on: 

   4.1. miltä taholta, ja 

   4.2. miten teidän on neuvottu toimivan? 

 

5. Millaisina koette omat mahdollisuutenne havaita/tunnistaa rahanpesua? 

 

6. Kuinka tärkeänä näette tilintarkastajan roolin rahanpesun ehkäisemisessä? 

 

VAPAA EHTOINEN: 

7. Oletteko epäilleet asiakastanne rahanpesusta, jos olette pitikö epäily paikkansa, ja 

miten toimitte? 

 

 

 

Paljon kiitoksia avustanne jo etukäteen! 

Ystävällisin terveisin 

Enni Rautio 

 


