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TILINTARKASTAJAN VALINTA VALTUUSTOKAUDELLE 2015–2018
Tilintarkastajan valinta
Voimassa olevan kirkkojärjestyksen 15 luvun 7 §:n mukaan kirkkovaltuusto tai yhteinen kirkkovaltuusto
valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden
varsinaisen ja yhden varatilitarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee
olla JHTT-, KHT- tai HTM-tilintarkastaja ja tilintarkastusyhteisön tulee olla JHTT-, KHT- tai HTMtilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHTT-, KHT- tai
HTM-tilintarkastaja. Tilintarkastajalta ei edellytetä seurakunnan jäsenyyttä. Kirkkojärjestykseen ei ole tullut
muutosta sitten viime vaalien.
Kirkkolakiin ja kirkkojärjestykseen valmisteilla muutos
Eduskunnalle on marraskuussa 2014 annettu esitys uudeksi tilintarkastuslaiksi ja laiksi julkishallinnon
ja -talouden tilintarkastuksesta. Lakien on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2016 alussa. Kirkkohallituksessa on
valmisteilla kirkkolain ja kirkkojärjestyksen muutosesitys, jonka mukaan seurakunnissa ja seurakuntayhtymissä
tultaisiin 1.1.2016 noudattamaan lakia julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta. Muutosesitykset on
tarkoitus käsitellä kirkolliskokouksessa toukokuussa 2015.
Ehdotetussa laissa julkishallinnon ja -talouden tilintarkastuksesta on useita viittauksia tilintarkastuslakiin. Muun
muassa tilintarkastajan määritelmä ja tilintarkastajien hyväksymistä ja valvontaa koskeva sääntely on
tilintarkastuslaissa. Lain voimaan tullessa kumotun lain (nykyinen JHTT-laki) nojalla hyväksytty JHTTtilintarkastaja ja JHTT-yhteisö voi jatkaa toimintaansa edellyttäen, että JHTT-tilintarkastaja ja JHTT-yhteisö
rekisteröityy määräajassa tilintarkastuslaissa säädetylle Tilintarkastusvalvonnalle.
Ehdotetut säädösmuutokset tarkoittaisivat sitä, että seurakuntataloudessa (seurakunta tai seurakuntayhtymä)
tulisi 1.1.2016 lukien olla tilintarkastuslaissa tarkoitettu JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö.
Tilintarkastajana voisi toimia edellä mainituilla perusteella myös JHTT-tilintarkastaja tai JHTT-yhteisö.
Voimassa olevien säännösten mukaiset HTM- ja KHT-tilintarkastajat tai HTM- ja KHT-yhteisöt eivät voisi
jatkaa 1.1.2016 jälkeen seurakunnan tilintarkastajina. Seurakuntatalouksissa tuleva muutos voidaan ennakoida
valitsemalla valtuustokauden 2015–2018 tilintarkastajaksi JHTT-tilintarkastaja tai -yhteisö.
Tilintarkastuspalvelun kilpailutus
Tilintarkastuspalveluhankinta tehdään hankintalain (30.3.2007/348) mukaan. Mikäli tilintarkastuksen arvioidaan
maksavan valtuustokauden aikana yhteensä alle 30 000 euroa ilman arvonlisäveroa, niin seurakuntataloudella ei
ole velvollisuutta kilpailuttaa hankintaa hankintalain mukaan. Tästä huolimatta tarkastuspalvelua hankittaessa
seurakuntatalouden tulee noudattaa hankintalaissa määriteltyjä hyviä käytäntöjä sekä seurakuntatalouden omia
päätöksiä hankinta-asioissa. Seurakuntataloudella on mahdollisuus ilmoittaa tilintarkastuksen hankinnasta
Hilma-tietokannassa, vaikka tarkastuspalvelun arvioitu hankintahinta olisi kansallista kynnysarvoa alempi.

Mikäli seurakuntatalous kilpailuttaa tilintarkastuksen valtuustokauden ajaksi, tilikausiksi 2015–2018,
hankinnan valintaperusteeksi valitaan kokonaistaloudellinen edullisuus. Seurakuntatalous määrittelee
tarjouspyynnössä ne valintakriteerit, joita se noudattaa tehdessään päätöstä tarkastuspalvelun hankinnasta.
Valintakriteereiden mukaan tehtävän pisteytyksen perusteet on kerrottava tarjouspyynnössä. Yleiskirjeen
liitteenä on tarjouspyyntömalli, joka sisältää eri vaihtoehtoja tarjouksen sisällöstä ja valintakriteereistä, ja jota
seurakunnan tulee muokata omien tarpeiden ja olosuhteiden mukaiseksi.
Kirkon palvelukeskuksen asiakasseurakunnat
Seurakuntatalouden, joka on Kipan asiakkaana, tulee tarjouspyynnössään mainita, että Kipan palvelutuotanto
sisältää osto- ja myyntilaskujen sekä käyttöomaisuus- ja pääkirjanpidon prosessit, ja lisäksi palkkahallinnon
sekä maksuliikenteen prosessin. Palvelutuotannon näkökulmasta keskeisimmät tietojärjestelmät ovat SAP
(kirjanpito, osto- ja myyntireskontra, matka- ja kululaskut), Populus (palkanlaskenta) sekä BasWare
(maksuliikenne). Lisäksi on mainittava, että Kipa tulee tarjoamaan asiakkaittensa ja näiden tilintarkastajien
käyttöön ISAE 3402 -standardin mukaisen varmennuslausunnon. Yleiskirjeen liitteenä on kuvaus mainitusta
varmennuslausunnosta, joka tulee liittää tarjouspyyntöön.
Mahdollisiin kysymyksiin vastaa taloussuunnittelupäällikkö Pasi Perander, puh. (09) 1802 246 tai sähköposti
etunimi.sukunimi@evl.fi.
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