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1.  Johdanto 

Tämä raportti on tiivistelmä Keskusrikospoliisin Rahanpesun selvittelykeskuksen teke-
mästä selvityksestä, jonka tarkoitus on kartoittaa pääasiassa rahanpesurekisterin tietojen 
perusteella löydettäviä terrorismin rahoittamisen ominaispiirteitä.  

Selvityksen aineiston muodostavat Rahanpesun selvittelykeskuksen aikavälillä 2017–
6/2019 avaamat selvittelykokonaisuudet, joissa on tarkasteltu mahdollista terrorismin ra-
hoittamista. Kyseisiin selvittelykokonaisuuksiin liittyvät rahanpesun ja terrorismin rahoitta-
misen estämistä koskevan lain mukaisten ilmoitusvelvollisten tekemiä ilmoituksia epäilyttä-
vistä liiketoimista ja terrorismin rahoittamisesta sekä ilmoituksissa esiintyvät luonnolliset 
henkilöt ja oikeushenkilöt. 

Alla olevasta tilastosta on nähtävissä, että ilmoitusvelvolliset ovat tunnistaneet ja tehneet 
terrorismin rahoittamisesta koskevia ilmoituksia (TFR) vuosittain vähäisen määrän, kun 
verrataan Rahanpesun selvittelykeskuksessa avattuja, terrorismin rahoittamiseen mahdol-
lisesti liittyvien selvittelykokonaisuuksien lukumäärää. Selvitystyön tarkoituksena onkin ke-
hittää sekä terrorismin rahoittamista torjuvien viranomaisten että ilmoitusvelvollisten kykyä 
tunnistaa mahdollisia terrorismin rahoittamisen tapauksia.  

 2017 2018 2019 2020 

TFR-ilmoitus 27 11 25 47 

Selvittelykokonaisuudet 119 148 90 85 

 
Selvityksessä tarkasteltiin niitä Rahanpesun selvittelykeskuksen avaamia laajempia selvit-
telykokonaisuuksia, joissa on viitteitä terrorismin rahoittamista. Koska kokonaisuuksien liit-
tymistä terrorismin rahoittamiseen on tiettyjen seikkojen ja epäilyttävyyksien vallitessa pi-
dettävä ainoastaan mahdollisena, ei voida vetää suoraa johtopäätöstä siitä, että kaikissa 
kokonaisuuksissa olisi automaattisesti kyse terrorismin rahoittamisesta. Näin ollen raportin 
tuloksia tulee tulkita kuvailevina ja suuntaa antavina viitteinä siihen, millaisesta varallisuus-
liikenteestä ja demografisista tekijöistä terrorismin rahoittamisessa voi olla kyse. 
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2.  Selvittelykokonaisuudet 

2.1 Varojen siirron välineet sekä varojen keräys- ja kierrätystavat 

Kaikista selvittelykokonaisuuksista kartoitettiin niissä esiintyviä varojen siirron välineitä 
sekä varojen keräys- ja kierrätystapoja. Varojen siirron välineillä tarkoitetaan niitä instru-
mentteja, joilla varallisuutta voidaan siirtää osapuolelta toiselle. 

• Selvityksen koko otannassa esiintyy 12 eri varojen siirron välinettä: hawala, kortti, 
kulutusluotto, kuriiri, käteinen, laina, rahanvälityspalvelu, shekki, tilisiirto, vakuutus, 
valuuttatilaus ja virtuaalivaluutta.  

• Kolme selvästi yleisintä varojen siirron välinettä kaikissa selvittelykokonaisuuksissa 
ovat tilisiirto, käteinen ja rahanvälityspalvelu. 

• Varojen keräys- ja kierrätystapoja on kolme: voittoa tavoittelematon yhdistys, va-
rainkeruu ja rahapeli. 

2.2 Kansainväliset yhteydet 

Selvittelykokonaisuuksiin liittyy runsaasti erilaisia kansainvälisiä yhteyksiä. Tässä selvityk-
sessä tarkasteltiin selvittelykokonaisuuksien varojen käytön kansainvälisiä kytköksiä, eli 
kuinka monessa selvittelykokonaisuudessa ulkomaita esiintyy ja mitä varojen siirron väli-
neitä sekä keräys- ja kierrätystapoja kansainvälisiä yhteyksiä sisältävissä selvittelykoko-
naisuuksissa esiintyy. 

• Selvityksen otannassa esiintyy varojen käytön yhteyksiä kaikkiin maanosiin, yh-
teensä 92 eri ulkomaahan. 

• Selvästi yleisin varojen käytön yhteysmaa on Turkki. Sen jälkeen kolme yleisintä yh-
teysmaata ovat Ruotsi, Saksa ja Venäjä. 

• Varojen käytön kansainvälisiä yhteyksiä sisältävissä selvittelykokonaisuuksissa ylei-
simmät varojen siirron välineet ovat tilisiirto, käteinen ja rahanvälityspalvelu. 

• Lähes 90 % voittoa tavoittelemattomia yhdistyksiä ja varainkeruuta sisältävistä sel-
vittelykokonaisuuksista sisältää myös varojen käytön kansainvälisiä kytköksiä. 

2.3 Riskimaayhteydet 

Euroopan unionin komissio on listannut yhteensä 16 valtiota, joiden rahanpesun ja terro-
rismin rahoittamisen torjunnassa katsotaan olevan merkittäviä puutteita, jolloin ne näin ol-
len voisivat aiheuttaa vaaraa Euroopan unionin rahoitusjärjestelmälle.1 Näiden valtioiden 
lisäksi Rahanpesun selvittelykeskuksen tietojen perusteella terrorismin rahoittamisen kan-
nalta riskisiä ovat lisäksi Turkki ja Somalia. Turkki on ollut varsinkin vierastaistelijoita 

                                            
 
1 (EU) 2016/1675, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN  
(EU) 2018/1467, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1467&from=EN  
(EU) 2018/105, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0105&from=EN  
(EU) 2018/212, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0212&from=EN 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1675&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1467&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0105&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0212&from=EN
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tarkasteltaessa merkittävä kauttakulkumaa ISIL:n ja muiden terroristijärjestöjen hallin-
noimille konfliktialueille ja Somaliassa taas laajoja alueita hallitsee terroristijärjestö al-Sha-
baab.  

Selvityksessä tarkasteltiin, kuinka paljon otannassa esiintyy varojen käytön yhteyksiä riski-
maihin, sekä mitä varojen siirron välineitä, keräys- ja kierrätystapoja riskimaayhteyksiä si-
sältävissä selvittelykokonaisuuksissa esiintyy.  

• Selvityksessä esiintyy Turkin ja Somalian lisäksi kahdeksan riskimaata: Afganistan, 
Etiopia, Irak, Iran, Jemen, Pakistan, Syyria ja Tunisia. 

• Yleisimmät riskimaat ovat Turkki, Irak, Somalia ja Pakistan. 

• Riskimaita sisältävissä selvittelykokonaisuuksissa yleisimmät varojen siirron väli-
neet ovat tilisiirto, käteinen ja rahanvälityspalvelu.  

• Myös varojen keräystä ja kierrätystä voittoa tavoittelemattomien yhdistysten ja va-
rainkeruun keinoin esiintyy selvityksen tietojen perusteella jonkin verran. 
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3.  Ilmoitukset 

Selvittelykokonaisuuksien lisäksi tarkasteltiin niihin liittyviä raportteja ja erityisesti niihin liit-
tyviä ilmoitusvelvollisten tekemiä ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista ja epäillystä terroris-
min rahoittamisesta. 

3.1 Ilmoittajat 

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä määrittää ilmoittajatahot2. Ra-
hanpesun selvittelykeskus on jakanut vuosikertomuksessaan nämä ilmoittajat 15 eri ilmoit-
tajaryhmään.3 Tässä selvityksessä käytettiin samaa ryhmäjakoa ja otannan ilmoituksissa 
esiintyy yhteensä yhdeksää eri ilmoittajaryhmää. 

• Suurin osa, lähes 75 %, selvityksen ilmoituksista on luotto- ja rahoituslaitos-ilmoitta-
jaryhmän, eli pankkien tekemiä. 

• Seuraavaksi yleisimmät ilmoittajaryhmät ovat yleistä maksujenvälitystä tarjoavat, 
kotimainen poliisiviranomainen sekä huolellisuusvelvollisuuden alaiset viranomai-
set. 

• Pankkien ilmoitusmäärien suuruutta otannassa selittää pankkien riskiperusteinen 
ilmoituskäytäntö. 

3.2 Ilmoitusten indikaattorit 

Ilmoituksissa on käytössä erilaisia indikaattoreita, joilla voidaan tiiviisti kuvailla ilmoituksen 
kohteena olevia tapahtumia ja ilmoituksen perusteita. Käytössä on sekä summaindikaatto-
reita että muita kuvailevampia indikaattoreita. 

• Summaindikaattoreista selvästi yleisimmät ovat kaksi pienintä summaindikaattoria, 
eli 1–9 999 € ja 10 000–49 999 €. 

• Pienet summaindikaattorit tukevat vallitsevaa käsitystä, jonka mukaan mahdolliseen 
terrorismin rahoittamiseen liittyvät summat ovat melko pieniä. 

• Muista indikaattoreista yleisimmät liittyvät tilisiirtoihin, käteiseen, varojen alkuperään 
ja asiakkaan epätavalliseen käytökseen. 

• Muut yleisimmät indikaattorit tukevat selvityksessä tehtyjä huomioita tilisiirtojen ja 
käteisen käytön yleisyydestä. 

  

                                            
 
2 Finlex, Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, 444/2017, http://www.finlex.fi/fi/laki/al-
kup/2017/20170444 
3 Keskusrikospoliisi, Rahanpesun selvittelykeskuksen vuosikertomus 2018, 2019, s. 11. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170444
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2017/20170444
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4.  Luonnolliset henkilöt 

Ilmoituksissa esiintyy luonnollisia henkilöitä, joista tarkasteltiin demografiaa, henkilöiden 
mahdollista rikostaustaa sekä kytköksiä yhtiöihin ja yhdistyksiin. 

4.1 Henkilötiedot 

Sukupuolta, ikää ja kansalaisuutta tarkasteltiin niiden henkilöiden osalta, joiden henkilötie-
dot ovat Rahanpesun selvittelykeskuksen tiedossa. 

• Henkilöistä 60 % on miehiä, 16 % on naisia ja 24 % sukupuoli ei ollut varmennetta-
vissa. 

• Henkilöiden ikäjakauma on suuri, 7–87 vuotta. 

• Suurin osa henkilöistä on 30–50-vuotiaita. 

• Selvityksen otannassa on 53 eri valtion kansalaisia. 

• Selvä enemmistö selvityksen henkilöistä on Suomen kansalaisia. Seuraavaksi ylei-
simmät kansalaisuudet ovat Irak, Somalia, Turkki, Iran ja Venäjä. 

4.2 Mahdollinen rikostausta 

Tietoja henkilöistä ilmoitetuista rikoksista verrattiin koko Suomen rikosilmoitustilastoihin, 
jotta saatiin selville mahdollisia poikkeamia otannan henkilöiden ja muun väestön välillä. 

• Selvityksen henkilöistä, joiden henkilötunnus on tiedossa, lähes 45 % on ollut rikok-
sesta epäiltynä. 

4.3 Oikeushenkilökytkökset 

Oikeushenkilökytköksellä tarkoitetaan luonnollisen henkilön rekisterimerkittyä asemaa joko 
yhtiössä tai yhdistyksessä. 

• Selvityksen henkilöistä, joiden henkilötunnus on tiedossa, noin 59 % on rekisteriin 
merkitty asema jossakin yhtiössä. 

• Henkilötunnuksellisista henkilöistä noin 18 % on rekisteriin merkitty vastuuasema 
jossakin yhdistyksessä. 


	1.  Johdanto
	2.  Selvittelykokonaisuudet
	2.1 Varojen siirron välineet sekä varojen keräys- ja kierrätystavat
	2.2 Kansainväliset yhteydet
	2.3 Riskimaayhteydet

	3.  Ilmoitukset
	3.1 Ilmoittajat
	3.2 Ilmoitusten indikaattorit

	4.  Luonnolliset henkilöt
	4.1 Henkilötiedot
	4.2 Mahdollinen rikostausta
	4.3 Oikeushenkilökytkökset




Käytettävyysraportti


		Tiedostonimi : 

		KRP-Tiivistelmä-Selvitys-terrorismin-rahoittamisen-ominaispiirteistä.pdf




		Raportin laatija: 

		

		Organisaatio: 

		




[Anna henkilö- ja organisaatiotiedot Asetukset > Henkilöllisyys-valintaikkunasta.]


Yhteenveto


Tarkistin ei löytänyt ongelmia tästä dokumentista.


		Tarkistettava manuaalisesti: 2

		Hyväksyttiin manuaalisesti: 0

		Hylättiin manuaalisesti: 0

		Ohitettiin: 1

		Hyväksyttiin: 29

		Epäonnistui: 0




Yksityiskohtainen raportti


		Dokumentti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Käytettävyysoikeuksien lippu		Hyväksyttiin		Käytettävyysoikeuksien lippu täytyy asettaa

		Vain kuvan sisältävä PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti ei ole vain kuvan sisältävä PDF

		Koodattu PDF-tiedosto		Hyväksyttiin		Dokumentti on koodattu PDF-tiedosto

		Looginen lukemisjärjestys		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentin rakenne tarjoaa loogisen lukemisjärjestyksen

		Ensisijainen kieli		Hyväksyttiin		Tekstin kieli on määritetty

		Otsikko		Hyväksyttiin		Dokumentin nimi näkyy otsikkorivillä

		Kirjanmerkit		Hyväksyttiin		Kirjanmerkkejä on suurissa dokumenteissa

		Värikontrasti		Tarkistettava manuaalisesti		Dokumentissa on kelvollinen värikontrasti

		Sivun sisältö



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkitty sisältö		Hyväksyttiin		Koko sivun sisältö on merkitty

		Koodimerkityt huomautukset		Hyväksyttiin		Kaikki huomautukset on merkitty

		Sarkainjärjestys		Hyväksyttiin		Sarkainjärjestys on rakenteen järjestyksen mukainen

		Merkkikoodaus		Hyväksyttiin		Merkistön koodaus on luotettava

		Koodimerkitty multimedia		Hyväksyttiin		Kaikki multimediaobjektit on merkitty

		Näytön välkyntä		Hyväksyttiin		Sivu ei aiheuta näytön välkkymistä

		Komentosarjat		Hyväksyttiin		Ei komentosarjoja, joita ei voi käyttää

		Ajoitetut vastaukset		Hyväksyttiin		Sivu ei edellytä ajoitettuja vastauksia

		Suunnistuslinkit		Hyväksyttiin		Suunnistuslinkit eivät ole toistuvia

		Lomakkeet



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Koodimerkityt lomakekentät		Hyväksyttiin		Kaikki lomakekentät on merkitty

		Kenttäkuvaukset		Hyväksyttiin		Kaikilla lomakekentillä on kuvaus

		Vaihtoehtoinen teksti



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kuvien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Kuvilla on oltava vaihtoehtoinen teksti

		Sisäkkäinen vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti, joka ei tule koskaan näkyviin

		Liitetty sisältöön		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti täytyy liittää sisältöön

		Piilottaa huomautuksen		Hyväksyttiin		Vaihtoehtoinen teksti ei saa piilottaa huomautusta

		Muiden elementtien vaihtoehtoinen teksti		Hyväksyttiin		Muut elementit, jotka edellyttävät vaihtoehtoista tekstiä

		Taulukot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Rivit		Hyväksyttiin		TR-elementin täytyy olla Table-, THead-, TBody- tai TFoot-alielementti

		TH ja TD		Hyväksyttiin		TH- ja TD-elementtien täytyy olla TR-alielementtejä

		Otsikot		Hyväksyttiin		Taulukoissa täytyy olla otsikot

		Säännöllisyys		Hyväksyttiin		Taulukoiden jokaisella rivillä on oltava sama määrä sarakkeita ja jokaisessa sarakkeessa sama määrä rivejä

		Yhteenveto		Ohitettiin		Taulukoissa on oltava yhteenveto

		Luettelot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Luettelon kohteet		Hyväksyttiin		LI-elementin on oltava L-alielementti

		Lbl ja LBody		Hyväksyttiin		Lbl- ja LBody-elementtien täytyy olla LI-alielementtejä

		Otsikot



		Säännön nimi		Tila		Kuvaus

		Kelvollinen sisäkkäisyys		Hyväksyttiin		Kelvollinen sisäkkäisyys






Takaisin alkuun
