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Laki
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muuttamisesta
Annettu Helsingissä 7 päivänä maaliskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun
lain (503/2008) 2 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 ja 2 momentti, 13 §, 19 §:n 3 momentti, 21 §:n 1
momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti laissa 907/2011 sekä 11 §:n 1 momentti,
13 §, 19 §:n 3 momentti ja 21 §:n 1 momentti laissa 303/2010, sekä
lisätään 2 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 303/2010, 1368/2010,
907/2011, 1497/2011, 772/2012 ja 1185/2013, uusi 5 a kohta seuraavasti:
2§

11 §

Lain soveltamisala

Kolmannen osapuolen toimet asiakkaan
tuntemiseksi

Tätä lakia sovelletaan:
— — — — — — — — — — — — —
5 a) vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa (162/2014) tarkoitettuun vaihtoehtorahastojen hoitajaan, säilytysyhteisöön,
erityiseen säilytysyhteisöön ja ETA-vaihtoehtorahastojen hoitajan sivuliikkeeseen;
— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 momentissa säädetään ulkomaisen
luottolaitoksen, ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen rahastoyhtiön, ETAvaihtoehtorahastojen hoitajan, ulkomaisen
vakuutusyhtiön ja ulkomaisen maksulaitoksen sivuliikkeestä, sovelletaan myös tällaisen
ulkomaisen yrityksen Suomessa toimivaan
edustajaan, jos yritys tarjoaa Suomessa palveluita sivuliikettä perustamatta.

Asiakkaan tuntemista koskevat velvollisuudet voi ilmoitusvelvollisen puolesta täyttää luottolaitos, rahoituslaitos, rahastoyhtiö,
sijoituspalveluyritys, maksulaitos, vakuutusyhtiö, vakuutusedustaja, asianajaja tai tilintarkastaja, joka on saanut toimiluvan tai rekisteröity pakolliseen ammattirekisteriin Suomessa tai toisessa ETA-valtiossa, taikka vaihtoehtorahastojen hoitaja, joka on saanut toimiluvan Suomessa tai toisessa ETA-valtiossa. Ilmoitusvelvollinen voi hyväksyä
myös muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai vakuutusyhtiön
ETA-valtiossa toimivan sivuliikkeen täyttämään puolestaan nämä velvollisuudet.
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Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
asiakkaan tuntemista koskevat velvollisuudet
voi ilmoitusvelvollisen puolesta täyttää myös
luottolaitos, rahoituslaitos, vaihtoehtorahastojen hoitaja, sijoituspalveluyritys, vakuutusyhtiö, asianajaja tai tilintarkastaja, joka on saanut toimiluvan tai rekisteröity pakolliseen
ammattirekisteriin muussa kuin ETA-valtiossa, jos sitä koskevat tätä lakia vastaavat
asiakkaan tuntemista koskevat velvollisuudet
ja sitä valvotaan niiden noudattamisessa.
— — — — — — — — — — — — —
13 §
Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvollisuus, kun asiakkaana Suomen viranomainen,
luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, maksulaitos, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja tai vakuutusyhtiö
Ilmoitusvelvollinen voi noudattaa yksinkertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä,
jos asiakas on:
1) Suomen viranomainen;
2) Suomessa tai toisessa ETA-valtiossa
toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos,
sijoituspalveluyritys, maksulaitos, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja tai vakuutusyhtiö;
3) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys, vaihtoehtorahastojen hoitaja tai
vakuutusyhtiö, jota koskevat tätä lakia vastaavat velvollisuudet ja jota valvotaan näiden
velvollisuuksien noudattamisessa; tai
4) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, si-

joituspalveluyrityksen tai vakuutusyhtiön
ETA-valtiossa toimiva sivukonttori.
19 §
Kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin liittyvä
tehostettu tuntemisvelvollisuus
— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyritys, maksulaitos, rahastoyhtiö, vaihtoehtorahastojen hoitaja tai
vakuutusyhtiö tekee sopimuksen 1 momenttia
vastaavasta järjestelystä, ilmoitusvelvollisen
on noudatettava, mitä tässä pykälässä säädetään.
21 §
Asiakkaan tuntemisvelvollisuus sivuliikkeissä
ja muissa yhtiöissä
Luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen, maksulaitoksen, rahastoyhtiön, vaihtoehtorahastojen hoitajan, vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja vakuutusedustajan on noudatettava asiakkaan tuntemiseksi tässä luvussa säädettyjä velvollisuuksia
myös muussa kuin ETA-valtiossa sijaitsevassa sivuliikkeessään. Lisäksi edellä tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on huolehdittava,
että tässä luvussa säädettyjä velvollisuuksia
noudatetaan myös muussa kuin ETA-valtiossa sijaitsevassa yhtiössä, jonka osakkeiden tai osuuksien tuottamasta äänimäärästä
ilmoitusvelvollisella on enemmän kuin 50
prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2014.
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