EV 221/1997 vp- HE 158/1997 vp

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen rahanpeson
estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys
n:o 158/1997 vp rahanpeson estämistä ja selvittämistä koskevaksi lainsäädännöksi. Eduskunnalle on hallintovaliokunta antanut asiasta mietintönsä n:o 26/1997 vp.
Eduskunta edellyttää hallituksen huolehti-

van siitä, että rahanpeson estämistä ja selvittämistä koskevan lainsäädännön toimivuutta seurataan tarkkaan ja että lisäksi jatketaan rahanpesuun liittyvää selvitystyötä.
Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
rahanpeson estämisestä ja selvittämisestä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

Lain tavoite
Lain tavoitteena on estää rahanpesua, edistää sen paljastamista ja tutkintaa sekä tehostaa rikoksen tuottaman hyödyn jäljittämistä
ja takaisinsaantia.
2 §

Määritelmiä
Tässä laissa tarkoitetaan:
1) rahanpesulla rikoslain (39/1889) 32 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa;
2) rahanpeson selvittämisellä epäilyttäviin
liiketoimiin liittyvien 5 ja 10 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusten vastaanottamista, tallettamista, selvittämistä ja tutkintaa; sekä
3) ilmoitusvelvollisella 3 §:ssä mainittuja
yhteisöjä ja elinkeinonharjoittajia.
3 §

Ilmoitusvelvolliset
Tässä laissa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia ovat:
280084

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(1607/1993) tarkoitettu luotto- ja rahoituslaitos;
2) ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen
toiminnasta Suomessa annetussa laissa
(1608/1993) tarkoitettu ulkomaisen luotto- ja
rahoituslaitoksen sivukonttori ja edustusto;
3) sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa (579/1996) tarkoitettu sijoituspalveluyritys sekä muu sellainen yhteisö, joka ei ole
sijoituspalveluyritys, mutta joka harjoittaa
liiketoimintanaan ammattimaisesti sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 16 §:ssä tarkoitettua toimintaa;
4) ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetussa laissa (58011996) tarkoitettu ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike ja
edustusto;
5) osuuskuntalain (24711954) 3 luvussa
tarkoitettu säästökassatoimintaa harjoittava
osuuskunta;
6) vakuutusyhtiölaissa (106211979) tarkoitettu vakuutusyhtiö;
7) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitettu ulkomaisen
vakuutusyhtiön edustusto;
8) vakuutuksenvälittäjistä annetussa laissa
(25111993) tarkoitettu vakuutuksenvälittäjä;
9) panttilainauslaitoksista annetussa laissa
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(1353/1992) tarkoitettu panttilainauslaitos;
10) arpajaislain (49111965) 3 §:n 2, 3 ja 4
momentissa tarkoitetut yhteisöt, jotka harjoittavat vedonlyönti-, totopeli- tai pelikasinotoimintaa, sekä elinkeinonharjoittajat
tai yhteisöt, jotka välittävät veikkausasetuksessa (24111993) tarkoitettuihin vedonlyöntija hevoskilpailujen tuloksiin liittyviin veikkauspeleihin
sekä
totopeliasetuksessa
(236/1995) tarkoitettuihin totopeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja; sekä
11)
kiinteistönvälittäjäasetuksessa
( 18111993) tarkoitettu kiinteistönvälittäjä.
4 §

Rahanpesun selvittelykeskus
Rahanpesun selvittämiseen kuuluvien tehtävien hoitamista varten keskusrikospoliisissa on rahanpesun selvittelykeskus, jäljempänä selvittelykeskus. Selvittelykeskuksen tehtävänä on myös edistää eri viranomaisten
yhteistyötä rahanpesun torjunnassa sekä yhteistyötä ja tietojen vaihtoa rahanpesun selvittämisestä huolehtivien vieraan valtion viranomaisten ja kansainvälisten järjestöjen
kanssa. Keskusrikospoliisi antaa vuosittain
poliisitoimesta vastaavalle ministeriölle selvityksen selvittelykeskuksen toiminnasta
sekä rahanpesun vastaisen toiminnan yleisestä edistymisestä Suomessa.
5§

Viranomaisten ja muiden valvomaan
asetettujen valvonta- ja ilmoitusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollista valvovan viranomaisen,
säästöpankkilaissa (1270/1990) tarkoitetun
säästöpankkitarkastuksen, osuuspankkilaissa
(127111990) tarkoitetun osuuspankkien yhteenliittymän keskusyhteisön sekä osuuskuntalaissa tarkoitetun säästökassatarkastajan
tulee valvoa tähän lakiin tai sen nojalla annettuihin säännöksiin sisältyvien velvollisuuksien täyttämistä.
Jos 1 momentissa tarkoitettu viranomainen
tai muu valvomaan asetettu suorittamansa
valvonnan tai muutoin tehtäviensä hoidon
yhteydessä ilmi tulleiden seikkojen nojalla
katsoo, että on syytä epäillä liiketoimeen
sisältyvien varojen tai muun omaisuuden
laillista alkuperää, sen on ilmoitettava asiasta
selvittelykeskukselle.
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6§
Tunnistamisvelvollisuus
Sen lisäksi, mitä jäljempänä säädetään, on
ilmoitusvelvollisen aina todettava asiakkaansa henkilöllisyys, jos on syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista alkuperää.
Edellä 3 §:n 1-8 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava vakituisen
asiakkaansa henkilöllisyys. Sama vaatimus
koskee myös muita kuin vakituisia asiakkaita, kun suoritettavan liiketoimen suuruus tai
toisiinsa kytkeytyvien toimenpiteiden suuruus yhteensä on yli 15 OOO:ta ecua vastaava
markkamäärä, kuitenkin aina vähintään
90 000 markkaa.
Edellä 3 §:n 6-8 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen ei tarvitse todeta asiakkaansa henkilöllisyyttä, jos:
1) toimeksiantosopimus koskee sellaista
vakuutusta, jossa vakuutuskaudelta maksettava maksu on enintään 1 OOO:ta ecua vastaava markkamäärä, kuitenkin aina vähintään
6 000 markkaa, taikka jossa kertavakuutusmaksu on enintään 2 500:aa ecua vastaava
markkamäärä, kuitenkin aina vähintään
15 000 markkaa;
2) toimeksiantosopimus koskee sellaista
lakisääteisestä työeläkevakuutusta tai yrittäjäeläkevakuutusta, johon ei liity takaisinostoehtoa ja jota ei voida käyttää lainan vakuutena; tai
3) vakuutuksesta maksettava maksu suoritetaan vakuutuksenottajan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan
saaneessa luotto- tai rahoituslaitoksessa olevalta tililtä taikka muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luotto- tai rahoituslaitoksen Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa
toimivassa sivukonttorissa olevalta tililtä.
Edellä 3 §:n 10 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava asiakkaansa
henkilöllisyys:
1) pelikasinotoiminnassa; sekä
2) vedonlyöntitoiminnassa tai totopelissä
pelaajan asettaman rahapanoksen ollessa yhtenä suorituksena tai toisiinsa kytkeytyvinä
suorituksina yhteensä yli 3 OOO:ta ecua vastaava markkamäärä, kuitenkin aina vähintään
18 000 markkaa.
Edellä 3 §:n 11 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on todettava asiakkaansa

EV 221/1997 vp henkilöllisyys ennen liiketoimen loppuun
suorittamista, kun suoritettavan liiketoimen
suuruus yhtenä toimenpiteenä tai toisiinsa
kytkeytyvinä toimenpiteinä on yhteensä yli
150 OOO:ta ecua vastaava markkamäärä, kuitenkin aina vähintään 900 000 markkaa.
Asiakkaan henkilöllisyyttä ei tarvitse todeta,
jos liiketoimeen sisältyvä maksu suoritetaan
asiakkaan Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneessa luottotai rahoituslaitoksessa olevalta tililtä taikka
muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luotto- tai
rahoituslaitoksen Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimivassa sivukonttorissa olevalta tililtä.
Asiakkaan henkilöllisyyttä ei tarvitse todeta, jos asiakas on Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa toimiluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalveluyritys
tai henkivakuutusyhtiö taikka muun kuin
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiluvan saaneen luottolaitoksen,
rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyrityksen tai
henkivakuutusyhtiön Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa toimiva sivukonttori.
7 §
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3

havaitsee, että ne poikkeavat tavanomaisesta
niiden rakenteen tai suuruuden suhteen tai
ilmoitusvelvollisen koon tai sen toimipaikan
suhteen tai että niillä ei ole ilmeistä taloudellista tarkoitusta taikka että ne eivät
sovi yhteen asiakkaan taloudellisen tilanteen
tai liiketoimien kanssa.
10 §
Ilmoitusvelvollisuus
Jos ilmoitusvelvollisella on 9 §:ssä tarkoitetun huolellisuusvelvollisuuden täytettyään
tai muutoin syytä epäillä liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun omaisuuden laillista
alkuperää, sen on viipymättä ilmoitettava
asiasta selvittelykeskukselle ja annettava
pyynnöstä kaikki tiedot ja asiakirjat, joilla
saattaa olla merkitystä epäilyn selvittämiseksi.
Edellä 3 §:n 9 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on tehtävä 1 momentissa tarkoitettu ilmoitus, jos kyse on taloudelliselta
arvoltaan merkittävästä pantista.
Ilmoituksen tekoa ei saa paljastaa sille,
johon epäily kohdistuu, eikä muulle henkilölle.

Tunnistamisvelvollisuus toisen lukuun
toimittaessa
11§

Jos on todennäköistä, että asiakas toimii
toisen henkilön lukuun, on henkilöllisyyden
toteaminen käytettävissä olevin keinoin ulotettava myös tähän henkilöön.
8§
Tunnistamistietojen säilyttäminen
Asiakkaan tunnistamistiedot on säilytettävä
luotettavana tavalla vähintään viiden vuoden
ajan liiketoimen tai asiakassuhteen päättymisestä.
9§
Huolellisuusvelvollisuus
Ilmoitusvelvollisen on asianmukaista huolellisuutta noudattaen selvitettävä perusteet
ja tarkoitus sen palvelujen käytölle, jos se

Liiketoimen keskeyttäminen ja siitä
kieltäytyminen
Jos ilmoitusvelvollisella on syytä epäillä
liiketoimeen sisältyvien varojen tai muun
omaisuuden laillista alkuperää, sen on keskeytettävä liiketoimi lisäselvityksiä varten tai
kieltäydyttävä siitä.
Jos liiketointa ei voida jättää toteuttamatta
taikka jos liiketoimen keskeyttäminen tai
siitä kieltäytyminen todennäköisesti vaikeuttaisi liiketoimen edunsaajan selville saamista, voidaan liiketoimi kuitenkin suorittaa,
minkä jälkeen asiasta on välittömästi tehtävä
10 §:ssä tarkoitettu ilmoitus.
Saatuaan ilmoituksen epäilyttävästä liiketoimesta voi selvittelykeskuksessa työskentelevä päällystöön kuuluva poliisimies antaa
määräyksen pidättyä suorittamasta liiketointa
enintään viiden arkipäivän ajaksi, jos tällainen pidättyminen on tarpeen rahanpesun
selvittämiseksi.
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12 §

14 §

Tietojen saanti, tallettaminen, käyttö ja
luovutus

Tarkemmat säännökset

Selvittelykeskuksella on oikeus saada viranomaiselta tai julkista tehtävää hoitamaan
asetetulta yhteisöitä rahanpesun selvittämisessä tarvittavat tiedot ja asiakirjat maksutta
sen estämättä, mitä liike- ja ammattisalaisuutta tai yksilön, yhteisön tai säätiön taloudellisia olosuhteita tai taloudellista asemaa koskevien tietojen salassapidosta säädetään.
Päätöksen salassa pidettävien tietojen
hankkimisesta 1 momentissa tarkoitetussa
tapauksessa tekee selvittelykeskuksessa työskentelevä päällystöön kuuluva poliisimies.
Selvittelykeskuksella on oikeus saada yksityiseltä yhteisöitä tai henkilöltä selvittelykeskuksessa työskentelevän päällystöön kuuluvan poliisimiehen kirjallisesta pyynnöstä
rahanpesun selvittämisessä tarvittavia tietoja
yhteisön jäsentä, tilintarkastajaa, säästökassatarkastajaa, hallituksen jäsentä tai työntekijää
velvoittavan salassapitovelvollisuuden estämättä.
Selvittelykeskuksella on oikeus tallettaa 5
ja 10 §:n sekä 1 ja 3 momentin perusteella
saamansa tiedot. Tietoja saa käyttää ja luovuttaa vain rahanpesun estämiseksi ja selvittämiseksi.

Poliisitoimesta vastaava ministeriö antaa
muita asianomaisia ministeriöitä sekä rahoitustarkastusta kuultuaan tarkemmat säännökset tämän lain 6-11 §:ssä säädetyistä velvollisuuksista sekä niiden täyttämisestä.

15 §

Vahingonkorvausvastuu
Ilmoitusvelvollinen on velvollinen korvaamaan taloudellisen vahingon, joka asiakkaalle on aiheutunut liiketoimen selvittämisestä, epäilyttävästä liiketoimesta ilmoittamisesta taikka liiketoimen keskeyttämisestä tai
liiketoimesta kieltäytymisestä vain, jos ilmoitusvelvollinen ei ole noudattanut sellaista
huolellisuutta, jota häneltä olosuhteet huomioon ottaen voidaan kohtuudella vaatia.
Ilmoitusvelvollisen korvausvelvollisuudesta
on muutoin voimassa, mitä vahingonkorvauslaissa (412/1974) säädetään.

16 §

Rangaistussäännös
13§

Viittaus eräisiin lakeihin
Tämän lain lisäksi on rahanpesun selvittämisessä
voimassa
mitä
poliisilaissa
(493/1995) säädetään poliisitutkinnasta, jollei asian selvittämiseen sovelleta esitutkintalakia (449/1987).
Tämän lain lisäksi on epäilyttävää liiketointa koskevien tietojen tallettamisesta, käytöstä ja luovuttamisesta voimassa, mitä poliisin henkilörekistereistä annetussa laissa
(509/1995) säädetään poliisiyksikön käyttöön tarkoitetuista henkilörekistereistä lukuun ottamatta lain 24 §:n 2 momenttia.
Edellä 2 momentissa tarkoitettujen tietojen
säilytysajoista henkilörekisterissä on voimassa, mitä henkilörekisterilaissa (471/1987) on
säädetty.

Joka rikkoo tämän lain 6 tai 7 §:ssä säädetyn asiakkaiden tunnistamisvelvollisuuden tai
8 §:ssä säädetyn tunnistamistietojen säilyttämistä koskevan velvollisuuden, on tuomittava tunnistamisvelvollisuuden rikkomisesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

17 §

Voimaantulo
Tämä laki tulee voimaan päivänä
kuuta 199.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan
ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

EV 221/1997 vp -

18 §

Siirtymäsäännökset
Tämän lain voimaan tullessa ne rahoitustarkastuksessa sekä sosiaali- ja terveysministeriössä vireillä olevat asiat, jotka tämän lain
mukaan kuuluvat selvittelykeskukselle, siir-
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tyvät selvittelykeskuksen käsiteltäviksi.
Lain voimaantullessa rahoitustarkastuksen
sekä sosiaali- ja terveysministeriön tallettamat tiedot epäilyttävistä liiketoimista siirretään selvittelykeskukselle. Tietojen tallettamisesta, käytöstä ja luovutuksesta on voimassa mitä 12 §:n 4 momentissa säädetään.

Laki
luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan luottolaitostoiminnasta 30 päivänäjoulukuuta 1993 annetun lain (1607/1993) 96,
97, 97 a, 100 aja 100 b §,
sellaisina kuin niistä ovat 97 a, 100 aja 100 b § laissa 570/1996, sekä
muutetaan 95 § seuraavasti:
95 §

Asiakkaiden tunnistaminen
Luottolaitoksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on todettava vakituisen asiakkaansa henkilöllisyys ja
tunnettava asiakkaan liiketoiminnan laatu
sekä perusteet palvelun käyttämiselle. Jos on
todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tunnistaminen on käytettävissä olevin
keinoin ulotettava myös tähän henkilöön.

Asiakkaan tunnistamisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpeson estäruisestä ja selvittämisestä annetussa laissa ( 1 ) säädetään.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa
asiakkaan tunnistamisessa noudatettavista
menettelytavoista.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa annetun lain 24 §:n
muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa 30 päivänä joulukuuta 1993 annetun lain (1608/1993) 24 §:n 1 momentti seuraavasti:
24 §

harjoittamisesta on soveltuvin osin voimassa,
mitä luottolaitostoiminnasta annetun lain 94,
94 a, 95 ja 100 §:ssä säädetään.

Vaitiolovelvollisuus
Sivukonttorin ja edustuston toimihenkilön
vaitiolovelvollisuudesta, tietojenauto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden rikkomisesta sekä edustuston luottotietotoiminnan

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (579/1996)
50 §, 51 §:n 3 momentti ja 56 §, sekä
muutetaan 49 §, seuraavasti:
49 §
Asiakkaan tunnistaminen
Sijoituspalveluyrityksen ja sen konsolidointiryhmään kuuluvan rahoituslaitoksen on
todettava vakituisen asiakkaansa henkilöllisyys ja tunnettava asiakkaan liiketoiminnan
laatu sekä perusteet palvelun käyttämiselle.
Jos on todennäköistä, että asiakas toimii toisen lukuun, tunnistaminen on käytettävissä
olevin keinoin ulotettava myös tähän henkilöön.

Asiakkaan tunnistamisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun estämisestä ja selvit1 ) säädetämisestä annetussa laissa (
tään.
Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä 1 momentissa tarkoitetussa
asiakkaan tunnistamisessa noudatettavista
menettelytavoista.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
annetun lain 16 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota sijoituspalvelua Suomessa
26 päivänä heinäkuuta 1996 annetun lain (580/1996) 16 §:n 1 momentti seuraavasti:
16 §

sesta on voimassa, mitä sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 48 ja 49 §:ssä säädetään.

Vaitiolovelvollisuus
Sivuliikkeen ja edustuston toimihenkilön
vaitiolovelvollisuudesta, tietojenanto-oikeudesta ja salassapitovelvollisuuden rikkomi-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä

Laki
osuuskuntalain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1954 annetun osuuskuntalain (24711954) 16 i §,
sellaisena kuin se on laissa 41511996, sekä
muutetaan 201 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 41511996, seuraavasti:
201 §
Jos
säästökassatoimintaa harjoittavan
osuuskunnan hallintoneuvoston tai hallituksen jäsen tai varajäsen, toimihenkilö tai säästökassatarkastaja ei ole toiminnassaan noudattanut 3 luvun tai rahanpeson estämisestä
ja selvittämisestä annetun lain ( 1 ) säännöksiä, osuuskunnan tai säästökassatoimintaa
koskevien sääntöjen määräyksiä tai viran-

omaisten asianmukaisesti antamia säännöksiä
tai määräyksiä, lääninhallitus voi säästökassatarkastajan tai osuuskunnan jäsenen hakemuksesta sakon uhalla velvoittaa asianomaisen henkilön täyttämään velvollisuutensa.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199 .

päivänä
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Laki
vakuutusyhtiölain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun vakuutusyhtiölain (1062/1979) 18 luvun
6 b-6 d §,
sellaisina kuin ne ovat 6 b ja 6 d § laissa 752/1993 ja 6 c § mainitussa laissa 752/1993 ja
laissa 389/1995, sekä
muutetaan 14 luvun 5 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 389/1995,
seuraavasti:
14luku
Vakuutusyhtiöiden valvonta
5§
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa
vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa
yhtiötä korjaamaan asian määräajassa tai
kieltää yhtiötä jatkamasta ministeriön virheellisenä pitämää menettelyä, jos vakuutusyhtiö ei noudata lakia, toimilupaansa, yhtiöjärjestystään tai sosiaali- ja terveysminis-

teriön tämän lain taikka poliisitoimesta vastaavan ministeriön rahanpesun estämisestä
ja selvittämisestä annetun lain ( 1 ) nojalla antamia säännöksiä tai määräyksiä, jos
yhtiö on käyttänyt hyvän vakuutustavan vastaisia menettelytapoja taikka jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt väärinkäytöksiä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ulkomaisista vakuutusyhtiöistä 17 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain
(398/1995) 81-83 §, sekä
muutetaan 17 §:n 1 momentti seuraavasti:
17 §
Pakkokeinot
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa
ulkomaiselle ETA-vakuutusyhtiölle huomautuksen, kehottaa yhtiötä korjaamaan asian
määräajassa tai kieltää yhtiötä jatkamasta
ministeriön virheellisenä pitämää menettelyä,
jos yhtiö ei noudata lakia tai sosiaali- ja terveysministeriön tämän lain taikka poliisi-

toimesta vastaavan ministeriön rahanpesun
estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
(
1
) nojalla antamia säännöksiä tai
määräyksiä, jos yhtiö on käyttänyt hyvän
vakuutustavanvastaisia menettelytapoja taikka jos yhtiön toiminnassa on ilmennyt väärinkäytöksiä.
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

EV 221/1997 vp -

HE 158/1997 vp

9

Laki
vakuutuksenvälittäjistä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan vakuutuksenvälittäjistä 19 päivänä helmikuuta 1993 annetun lain (25111993)
20 aja21 §,
sellaisina kuin ne ovat, 20 a § laissa 39711995 ja 21 § osaksi mainitussa laissa, sekä
muutetaan 17 §:n 1 momentti seuraavasti:
17 §

Pakkokeinot
Sosiaali- ja terveysministeriö voi antaa
vakuutuksenvälittäjälle huomautuksen, kehottaa välittäjää korjaamaan asian määräajassa tai kieltää välittäjää jatkamasta ministeriön virheellisenä pitämää menettelyä, jos vakuutuksenvälittäjä ei noudata lakia taikka

tämän lain tai rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetun lain ( 1 ) nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tai jos välittäjän toiminnassa on ilmennyt väärinkäytöksiä.

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan panttilainauslaitoksista 18 päivänä joulukuuta 1992 annetun lain (135311992)
28 a, 28 b ja 38 a §,
sellaisina kuin ne ovat laissa 76911997,
muutetaan 15 §, 37 §:n 2 momentti ja 40 §:n 1 momentti,
sellaisina kuin ne ovat mainitussa laissa 769/1997, sekä
lisätään 28 §:ään uusi 2 momentti, seuraavasti:
15 §
Panttilainauslaitos ei saa vastaanottaa pantattavaksi tarkoitettua esinettä, ellei panttaaja
osoita todistettavasti henkilöllisyyttään ja ole
täysi-ikäinen tai jos on syytä epäillä, ettei
panttaajalla ole oikeutta pantata esinettä.

37 §
Rangaistus 33 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

28 §
Taloudelliselta arvoltaan merkittävistä panteista on 1 momentista poiketen voimassa,
mitä rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa ( 1 ) säädetään.
2

280084

40 §
Jos panttilainauslaitos ei ole toiminnassaan
noudattanut tätä lakia tai rahanpesun estämisestä ja selvittämisestä annettua lakia ( 1 )
taikka niiden nojalla annettuja säännöksiä tai

EV 221/1997 vp -
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määräyksiä tai laitoksen yhtiöjärjestystä, rahoitustarkastus voi velvoittaa laitoksen uhkasakolla täyttämään velvollisuutensa.

HE 158/1997 vp
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
poliisin henkilörekistereistä annetun lain 13 §:n 2 momentin 5 kohdan kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1§
Tällä lailla kumotaan P.oliisin henkilörekistereistä 7 päivänä huhtikuuta 1995 annetun
lain (509/1995) 13 §:n 2 momentin 5 kohta.

2§
Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä

Laki
rikoslain 32 luvun 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 32 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohta,
sellaisena kuin se on laissa 1304/1993, sekä
lisätään 32 luvun 1 §:n 2 momenttiin,
sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 3 kohta seuraavasti:
32luku
Kätkemisrikoksista

1§
Kätkemisrikos

tun omaisuuden todellisen luonteen, alkuperän, sijainnin tai siihen kohdistuvat määräämistoimet tai oikeudet tai
3) jättää tekemättä rahanpesun estämisestä
ja selvittämisestä annetun lain ( 1 ) 10 §:n
mukaisen ilmoituksen taikka vastoin
10 §:ssä säädettyä kieltoa paljastaa siinä tarkoitetun ilmoituksen.

Kätkemisrikoksesta tuomitaan myös se,
joka
2) peittää tai häivyttää 1 kohdassa tarkoite-

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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Laki
rahoitustarkastuslain 20 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä kesäkuuta 1993 annetun rahoitustarkastuslain (503/1993) 20 §:n
1 momentti,
sellaisena kuin se on laissa 572/1996, seuraavasti:
20 §

na olevien arvopapereiden liikkeeseenlaskijoiden suoritettava valvontamaksu.

Valvontamaksu

Rahoitustarkastuksen toiminnastajohtuvien
kustannusten kattamiseksi on sen valvonnassa olevien ja julkisen kaupankäynnin kohtee-

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 1997

Tämä laki tulee voimaan
kuuta 199.

päivänä
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