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KHT-yhdistys - Fdreningen CGR ry (KHT-yhdistys) kiittiia ylitarkastaja Timo Kerttulan
3.1.2013 esittdmdstd lausuntopyynn6sti. KHT-yhdistys pyytaa kunnioittaen ottamaan
huomioon tdmdn lausunnon yksityistd turvallisuusalaa ja erdiksi siihen liittyvistii laeista
koskevan hallitu ksen esityksen valm istelussa.

Tdmdn lausunnon tavoitteena on selventdii ja tdydentdi€i hallituksen esitysluonnoksen
laiksi yksityisistd turvallisuuspalveluista 2 $:n 2 kohtaan liittyvid yksityiskohtaisia peruste-
luja, mutta muutoin KHT-yhdistys pitdd valmisteltua esitysluonnosta asianmukaisena.

1. TAUSTAA

Hallituksen esitysluonnoksen laiksi yksityisistd turvallisuuspalveluista 2 $:n 2 kohtaan liit-
tyvissd yksityiskohtaisissa perusteluissa, sivulla 23, vasemmanpuoleisella palstalla 2.

kappaleessa todetaan seuraavasti.

"Mydskiiin esimerkiksi KHT- tai HTM tilintarkastusyhteis6jen suorittamia erityistarkas-
tuksia tai niin sanottua forensic-toimintaa ei olisi pidettdvd vartioimistehtdvien suoritta-
misena, vaikka niihin saattaa liittyd rikoksen paljastamista."

Tilintarkastusyhteisdt voivat suorittaa tilintarkastuslain 1 $ 2 kohdan mukaisia toimeksian-
toja osana tilintarkastajan lakisddteisid tehtdvid, joista yleisesti kdytetddn nimitystd "er-
tyinen tarkastus" (esimerkiksi OYL 7 luku 7 $). Naiden lisdksi tilintarkastusyhteis6t suorit-
tavat erillisestd toimeksiannosta muita tarkastuksia, joista erotuksena lakisddteisiin erityi-
siin tarkastuksiin on syytd puhua eri terminologiaa kdyttden. Erillisestd toimeksiannosta
tehtdvid muita tarkastuksia voivat olla esimerkiksi (i) sddtidn tai konkurssipesdn erikois-
tarkastus, (ii) sisdisen tarkastuksen toimeksianto, (iii) niin kutsuttu forensic-toimeksianto
tai (iv) muu selvitysty6 toimeksiantajan johdon tueksi.

Hallituksen esitysluonnoksen ylld viitattu nykyinen sanamuoto jaa KHT-yhdistyksen arvi-
on mukaan terminologisesti ndin ollen hieman epdselvdksi. Esitysluonnoksessa kdytetty
sanamuoto saattaa aiheuttaa tulkinnanvaaraa siitd, mita-"erityistarkastukse//a" tarkoite-
taan, koska sen sisdlt6 on tismentymdtdn sekd muussa lainsddddnndssd ettd kdytdn-
ndssd.
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ESITYS

KHT-yhdistys esittdd ja viittaa perusteluna edelld todettuun, etti hallituksen yksityisid tur-
vallisuuspalveluita koskevan lain 2 $:n 2 kohtaan liittyvid yksityiskohtaisia perusteluja esi-
tysluonnoksen sivulla 23 tdsmennettdisiin ja tdydennettdisiin seuraavasti:

"Mydskddn esimerkiksi KHT- tai HTM-tilintarkastusyhteisojen suorittamia tilintarkastus-
lain mukaisia erityisid tarkastuksia tai muita erillisestd toimeksiannosta tehtdviii erikois-
tarkastuksia (esimerkiksi konkurssipesien erikoistarkastukset tai niin kutsuttu forensic-
toiminta) ei olisi pidettdvii vartioimistehtdvien suorittamisena vaikka niihin saattaakin liit-
tyd rikoksen paljastamista."

KHT-yhdistys katsoo, ettd edelld ehdotettu tdsmennys ja tdydennys selventdd olennai-
sesti ehdotetun lain 2 $:n 2 kohdan tulkintaa ja soveltamista k€iytEinndssd. Lisdksi ehdote-
tut termit vastaavat sekd toimialalla yleisesti ettd muissa sddnn6ksissd kdytettyjd termejd.

Helsingissd 28. helmikuuta 2013
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