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Julkilausuma rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisen yhteydessä käsiteltävien henkilötietojen

suojaamisesta

Annettu 15. joulukuuta 2020

Euroopan tietosuojaneuvosto on antanut seuraavan julkilausuman:

Tämä julkilausuma on jatkoa Euroopan komission hyväksymälle toimintasuunnitelmalle1, joka koskee
kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi, ja
asiasta toukokuussa 2020 alkaneelle julkiselle kuulemiselle2.

Toimintasuunnitelman mukaan komissio aikoo esittää vuoden 2021 ensimmäisellä
vuosineljänneksellä uusia lainsäädäntöehdotuksia, joilla muun muassa luodaan näitä aihepiirejä
koskeva yhteinen säännöstö (ts. asetus tai yksityiskohtaisempi tarkistettu direktiivi), varmistetaan
EU:n tason valvonta (antamalla uusia valtuuksia jollekin nykyisistä EU:n virastoista tai perustamalla
tarkoitusta varten uuden elimen) ja luodaan rahanpesun selvittelykeskuksille tuki- ja
koordinointimekanismi.

Rahanpesun estämiseen sovellettavat toimenpiteet3 sisältävät rahoituspalvelujen tarjoajille ja muille
ilmoitusvelvollisille asetettuja hyvin laajoja ja kauaskantoisia velvoitteita tunnistaa ja tuntea
asiakkaansa, valvoa niiden palveluja käyttäen tehtyjä suorituksia ja ilmoittaa epäilyttävistä
suorituksista. Lainsäädännössä säädetään myös pitkistä säilyttämisajoista4. Nämä toimenpiteet

1 Action plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorism financing,
7. toukokuuta 2020, saatavilla osoitteessa: https://ec.europa.eu/info/publications/200507-anti-money-
laundering-terrorism-financing-action-plan_fi.
2 Julkisesta kuulemisesta saa tietoa seuraavasta osoitteesta: https://ec.europa.eu/info/law/better-
regulation/have-your-say/initiatives/12176-Action-Plan-on-anti-money-laundering/public-consultation.
3 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/849, annettu 20 päivänä toukokuuta 2015,
rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesuun tai terrorismin rahoitukseen, siten kuin sitä on
muutettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 30 päivänä toukokuuta 2018 antamalla direktiivillä (EU)
2018/843.
4 Säilyttämisaika on asiakassuhteen kesto ja sen päättymistä seuraavat viisi vuotta (direktiivin (EU) 2015/849
40 artikla). Jos asiakassuhde on käsittänyt vain yhden liiketoimen, säilyttämisaika on viisi vuotta. Jos
asiakassuhde on pitkä, kuten pankkien asiakassuhteet, säilyttämisaika on usein useita vuosikymmeniä.
Jäsenvaltiot voivat pidentää säilytysaikoja vielä viidellä vuodella.
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koskevat koko Euroopan rahoituspalvelujen toimialaa, ja siten ne vaikuttavat kokonaisvaltaisesti
kaikkiin rahoituspalveluja käyttäviin henkilöihin heidän käyttäessään näitä palveluja.

Tietosuojaneuvosto, ja sitä ennen tietosuojatyöryhmä, on toistuvasti tuonut esiin näihin
toimenpiteisiin liittyvät yksityisyyden suojaan ja tietosuojaan liittyvät haasteet5. Tuleva
lainsäädäntöpäivitys tarjoaa tilaisuuden kiinnittää huomiota yksityisyyden suojan ja henkilötietojen
suojan sekä rahanpesun estämistä koskevien toimenpiteiden väliseen vuorovaikutukseen sekä näiden
konkreettiseen soveltamiseen käytännössä.

Tässä yhteydessä tietosuojaneuvosto painottaa, että rahanpesun vastaisen säädöskehikon
päivittämisessä ei tule sivuuttaa yksityisyyden suojaan ja henkilötietojen suojaan liittyvien oikeuksien
sekä rahanpesun estämiseen sovellettujen toimenpiteiden välisen suhteen tarkastelua. Kerätyn
tiedon välttämättömyys ja täsmällisyys ovat tässä yhteydessä ensiarvoisen tärkeitä tekijöitä.
Tietosuojaneuvosto on vakuuttunut siitä, että näiden kahden sääntökokonaisuuden tiiviimpi toisiinsa
nivouttaminen olisi hyödyllistä sekä henkilötietojen suojan että rahanpesun vastaisen säädöskehikon
tehokkuuden kannalta. Tältä osin tietosuojaneuvosto haluaa muistuttaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti henkilötietojen käsittelylle tarvitaan selkeä oikeusperusta ja
että käsittelyn tarkoitukset ja rajat on määriteltävä, erityisesti tietojenvaihdon ja kansainvälisten
tiedonsiirtojen osalta. Näin on myös Euroopan tietosuojavaltuutettu todennut lausunnossaan, jonka
se antoi Euroopan komission toimintasuunnitelmasta, joka koskee kokonaisvaltaista unionin
toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi6.

Tietosuojaneuvosto pitää erittäin tärkeänä, että rahanpesun estämistä koskevat toimenpiteet ovat
yhteensopivia Euroopan unionin perusoikeuskirjan 7 ja 8 artiklassa vahvistettujen yksityisyyttä ja
tietosuojaa koskevien oikeuksien, tällaisten toimenpiteiden tarpeellisuutta demokraattisessa
yhteiskunnassa ja toimenpiteiden oikeasuhteisuutta koskevien periaatteiden sekä Euroopan unionin
tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa.

Tietosuojaneuvosto kehottaakin Euroopan komissiota ottamaan tietosuojaneuvoston mukaan uuden
rahanpesun vastaisen lainsäädännön laatimistyöhön jo varhaisessa vaiheessa, jotta se voi antaa
keskeisiä aihepiirejä koskevia lainsäädännöllisiä neuvoja tietosuojanäkökohdista, sanotun
rajoittamatta kuulemista, joka Euroopan komission tulee tehdä myöhemmässä vaiheessa asetuksen
2018/1725 42 artiklan mukaisesti. Tietosuojaneuvosto on myös valmis osallistumaan EU:n
neuvostossa ja Euroopan parlamentissa lainsäädäntömenettelyn aikana käytäviin keskusteluihin.

Tietosuojaneuvosto on valmis osallistumaan minkä tahansa eurooppalaisen tai kansainvälisen
sääntelyelimen tai normien laatijan menettelyihin, kuten rahanpesunvastaisen toimintaryhmän
FATF:n (jonka puheenjohtajana toimii parhaillaan EU-jäsenvaltio) menettelyihin, ja tulemaan
menettelyjen yhteydessä kuulluksi hyvissä ajoin ennen ajantasaistettujen suositusten julkistamista.

5 Katso esimerkiksi tietosuojatyöryhmän lausunto 14/2011 rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen
liittyvistä tietosuojakysymyksistä: https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-
recommendation/files/2011/wp186_fi.pdf.
6 Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto Euroopan komission toimintasuunnitelmasta, joka koskee
kokonaisvaltaista unionin toimintapolitiikkaa rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, kohta 26,
23. heinäkuuta 2020.
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