
Vaarnan tilintarkastaja
Tässä asiakirjassa selvitetään vaarnan tilintarkastajan 
tarkoitus ja velvollisuudet.

Huom. Tässä asiakirjassa termit vaarnanjohtaja, vaarnan 
tilintarkastaja ja vaarnan kirjuri tarkoittavat myös vastaavia 
tehtäviä piireissä ja lähetyskentillä. Termi vaarnan tilintarkas-
tuskomitea tarkoittaa myös piirin ja lähetyskentän tilintarkas-
tuskomiteoita. Termi kirjuri tarkoittaa kirjureita sekä apulais-
kirjureita, joiden tehtävänä on auttaa talouskirjanpidossa. 
Termi yksikön johtaja tarkoittaa piispaa, seurakunnanjohta-
jaa, vaarnanjohtajaa ja piirinjohtajaa. Termi vaarna tarkoittaa 
myös piiriä. Termi seurakunta tarkoittaa sekä vaarna-  että 
lähetysseurakuntaa.

1. TARKOITUS
Vaarnan tilintarkastaja tarkastaa vaarnan tilintarkas-
tuskomitean ohjeiden mukaan vaarnan ja seurakuntien 
talouskirjanpidon ratkaistakseen, onko lahjoitukset kirjattu 
asianmukaisesti, onko kirkon varoista huolehdittu ja  
niitä suojeltu asianmukaisesti sekä onko talouskirjanpito 
täydellinen ja täsmällinen. Kun vaarnan tilintarkastaja  
havaitsee, ettei kirkon talousasioita koskevia menettely-  ja 
toimintatapoja noudateta, hän raportoi havainnoistaan  
vaarnan tilintarkastuskomitealle. Vaarnan tilintarkastus-
komitea käyttää näitä tietoja järjestääkseen koulutusta, 
joka vahvistaa pappeusjohtajia ja kirjureita ja suojelee 
kirkon pyhiä varoja.

Katso ohjeita siitä, kuka voi palvella vaarnan tilintarkasta-
jana ja kuinka hänet kutsutaan, julkaisusta Yleiskäsikirja: 
Palveleminen Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen 
Kirkossa, 34.6, churchofjesuschrist.org.

2. VELVOLLISUUDET
Vaarnan tilintarkastajalla on neljä pääasiallista velvollisuutta:

1. ymmärtää vaarnan talousasioihin liittyvät riskit ja kirkon 
talousasioita koskevat menettely-  ja toimintatavat

2. suorittaa korkealaatuisia tilintarkastuksia ajallaan

3. tarjota tilintarkastuksen aikana rajoitetusti koulutusta

4. raportoida kaikista tilintarkastuspoikkeamista vaarnan 
tilintarkastuskomitealle.

2.1 Ymmärtää vaarnan talousasioihin  
liittyvät riskit ja kirkon talousasioita  
koskevat menettely-  ja toimintatavat
Vaarnan tilintarkastaja saa säännöllistä koulutusta vaarnan 
tilintarkastuskomitean jäseniltä tai komitean nimeämiltä 
muilta henkilöiltä. Tämä koulutus auttaa vaarnan tilintarkas-
tajaa ymmärtämään kirkon talousasioita koskevat menettely-  
ja toimintatavat, tilintarkastusmenettelyn sekä erityisiä 
talousasioihin liittyviä riskejä, joita vaarnassa on. Kun 
vaarnan tilintarkastuskomitea antaa vaarnan tilintarkastajalle 
tehtäväksi suorittaa vaarnan tai tietyn seurakunnan tilin-
tarkastuksen, komitea antaa hänelle tarvittavan ohjauksen, 
taustatiedot, resurssit ja koulutuksen, jotta hän voi suorittaa 
tilintarkastuksen tehokkaasti.

Lisäksi vaarnan tilintarkastajan tulee tehdä paljon itse 
ollakseen valmis suorittamaan tehokkaita tilintarkastuksia. 
Hänen tulee tutkia tilintarkastusta, kirkon talousasioita 
sekä paikallisyksiköiden tilintarkastusjärjestelmää (LUFAS) 
koskevat artikkelit, jotka ovat tukikeskuksen sivustolla 
osoitteessa churchofjesuschrist.org (napsauta tukikeskuk-
sen sivulla Aikakirjanpito ja sitten Talous, tai napsauta 
Aikakirjanpito ja sitten Tilintarkastukset). Hänen tulee 
suorittaa harjoitustilintarkastuksia LUFASissa, tutkia paperi-
sia tilintarkastuslomakkeita sekä vaarnan tilintarkastuskomi-
tean tarjoamaa muuta aineistoa. Harjoitustilintarkastusten 
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suorittaminen ja paperisten tilintarkastuslomakkeiden tutki-
minen ovat kumpikin vaarnan tilintarkastajalle hyviä keinoja 
syventää ymmärrystään tilintarkastusmenettelystä ja tuntea 
paremmin tilintarkastuskysymykset.

2.2 Suorittaa korkealaatuisia  
tilintarkastuksia ajallaan

TILINTARKASTUSTEN SUORITTAMINEN AJALLAAN
Tilintarkastuksia suoritetaan joko verkossa (LUFASia 
käyttäen) tai (LUFASista tulostetuilla) paperisilla tilintar-
kastuslomakkeilla. Vaarnan tilintarkastajan tulee pystyä 
käyttämään LUFASia joko tilintarkastusten suorittami-
seen verkossa tai paperisten tilintarkastuslomakkeiden 
tulostamiseen.

Tilintarkastuskausia on kunakin vuonna kaksi. Vuoden lop-
pupuoliskon tilintarkastukset aloitetaan 15. tammikuuta, 
ja ne tulee lähettää 15. maaliskuuta mennessä. Ne katta-
vat tilitapahtumat edellisen vuoden heinäkuun 1. päivästä 
joulukuun 31. päivään. Vuoden alkupuoliskon tilintarkas
tukset aloitetaan 15. heinäkuuta, ja ne tulee lähettää 
15. syyskuuta mennessä. Ne kattavat tilitapahtumat 
saman vuoden tammikuun 1. päivästä kesäkuun 30. päi-
vään. Vaarnan tilintarkastajan tulee suorittaa tehtäväksi 
saamansa tilintarkastukset vuoden loppupuoliskon osalta 
helmikuun loppuun mennessä ja vuoden alkupuoliskon 
osalta elokuun loppuun mennessä, jotta vaarnan tilintar-
kastuskomitealle jää 15 päivää aikaa tarkastaa ja lähettää 
tilintarkastukset.

Vaarnanjohtaja voi pyytää erityisiä tilintarkastuksia myös 
muuna ajankohtana, kuten sen jälkeen kun uusi vaarnan-
johtaja tai piispa erotetaan tehtävään. Jos näitä tilintarkas-
tuksia suoritetaan, ne tulee tehdä paperilomakkeille eikä 
niitä lähetetä eteenpäin. Ne ovat vain vaarnan tilintarkas-
tuskomitean ja johtohenkilöiden avuksi.

KORKEALAATUISTEN TILINTARKASTUSTEN 
SUORITTAMINEN
Korkealaatuiset tilintarkastukset alkavat rukouksella, ja ne 
suoritetaan Pyhän Hengen innoituksen alaisina.

Korkealaatuisten tilintarkastusten suorittamiseksi vaar-
nan tilintarkastajan täytyy ymmärtää kirkon talousasioita 
koskevat menettely-  ja toimintatavat, myös vyöhykekoh-
taiset toimintatavat. Hänen täytyy varata riittävästi aikaa 
talouskirjanpidon perinpohjaiseen tarkastamiseen sekä 
yksityiskohtaisten havaintojen kirjaamiseen. Laadukkaiden 

tilintarkastusten suorittaminen vie yleensä tunnin tai kaksi.

Kukin tilintarkastuksen osio alkaa ohjeilla tilintarkastajalle. 
Ohjeissa selitetään tilintarkastusosion tarkoitukset ja anne-
taan ohjeita siitä, kuinka nämä tarkoitukset saavutetaan. 
Useimpien tilintarkastuskysymysten jäljessä on lisäohjeita, 
joissa on yksityiskohtaista opastusta ja tarkennuksia. 
Vaarnan tilintarkastajan tulee lukea kaikki ohjeet huolella 
ja noudattaa niitä jokaista tilintarkastusta suorittaessaan. 
Hänen tulee esittää tilintarkastuskysymykset juuri siten 
kuin ne on kirjoitettu. Kysymysten muotoileminen uudel-
leen voi johtaa väärinymmärryksiin ja vähemmän tehokkai-
siin tilintarkastuksiin.

Menettely-  ja toimintatapojen arviointi. Tilintarkas-
tuksen ensimmäinen osio, ”Menettely-  ja toimintatapojen 
arviointi”, auttaa vaarnan tilintarkastajaa ratkaisemaan, 
ymmärtävätkö yksikön johtaja ja kirjuri kirkon hyväksymät 
taloudelliset toimintatavat ja noudattavatko he niitä. Vaar-
nan tilintarkastaja esittää tämän osion kysymykset juuri 
siten kuin ne on kirjoitettu. Yksikön johtajan ja kirjurin 
vastaukset auttavat tilintarkastajaa arvioimaan, kuinka 
nämä henkilöt ymmärtävät nämä toimintatavat ja noudat-
tavat niitä. Jos yksikön johtaja tai kirjuri ei ymmärrä kirkon 
talousasioita koskevia menettely-  ja toimintatapoja tai ei 
noudata niitä, hän saattaa aiheuttaa seuraavanlaisia riskejä: 
kirkon varojen menettäminen tai väärinkäyttö, niiden jäsenten 
epäluulo tai syytökset, joiden lahjoituksia on käsitelty väärin, 
tai lankeaminen kiusauksiin, joita ei olisi ollut, jos hän olisi 
noudattanut tarkoin kyseisiä menettely-  ja toimintatapoja.

Pistokokeet. Osion ”Menettely-  ja toimintatapojen 
arviointi” jälkeisiä osioita numeroituine kysymyksineen 
pidetään pistokoeosioina. Toisin kuin osiossa ”Menettely-  
ja toimintatapojen arviointi”, jossa vaarnan tilintarkastaja 
kirjaa yksikön johtajan ja kirjurin vastaukset tilintarkastus-
kysymyksiin, pistokoeosioissa vaarnan tilintarkastajan 
on tutkittava fyysisiä todisteita kuten lahjoituslipukkeita, 
laskuja ja kuitteja ratkaistakseen, onko kirkon hyväksymiä 
toimintatapoja noudatettu. 

Ohjeita vaarnan ja seurakuntien tilintarkastusten suorit-
tamiseen sekä yksityiskohtaisia tietoja tietyistä tilintar-
kastusosioista on tukikeskuksen sivustolla osoitteessa 
churchofjesuschrist.org. Napsauta tukikeskuksen sivulla 
Aikakirjanpito ja sitten Tilintarkastukset. Sinua keho-
tetaan kirjautumaan sivustolle kirkon käyttäjätilisi käyttä-
jätunnuksella ja salasanalla.
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2.3 Tarjota tilintarkastuksen aikana  
rajoitetusti koulutusta
Jos vaarnan tilintarkastaja tilintarkastusta suorittaessaan 
havaitsee, ettei kirkon talousasioita koskevia menettely-  ja 
toimintatapoja noudateta, hän raportoi nämä ongelmat 
osana tilintarkastustuloksia. Näitä ongelmia nimitetään 
tilintarkastuspoikkeamiksi. Ennen kuin yksikön johtaja 
allekirjoittaa tilintarkastuksen, joka sisältää tilintarkastus-
poikkeamia, hänen tulee ymmärtää raportoidut ongelmat 
ja laatia suunnitelma niiden asianmukaiseksi oikaisemiseksi 
siten, ettei niitä ilmene uudelleen. Yksikön johtajan laatimia 
suunnitelmia nimitetään oikaisutoimiksi, ja myös ne kirjataan 
tilintarkastustuloksiin.

Vaarnan tilintarkastajan tulee auttaa yksikön johtajaa ja kirju-
ria ymmärtämään kukin tilintarkastuspoikkeama ja se, miksi 
menettely-  tai toimintatapa, jota ei noudatettu, on tärkeä. 
Vaarnan tilintarkastaja voi opastaa yksikön johtajaa oikaisu-
toimien laatimisessa. Vaarnan tilintarkastajan tulee kuiten-
kin huolehtia siitä, että hän tarjoaa vain koulutusta, jonka 
vaarnan tilintarkastuskomitea tai vaarnan kirjuri koordinoi tai 
hyväksyy. Muutoin vaarnan tilintarkastaja ottaa sen riskin, 
että hän luo vaarnassa taloudellisia käytäntöjä, jotka ovat 
ristiriitaisia tai jotka eivät ole hyväksyttyjä.

2.4 Raportoida kaikista tilintarkastuspoikkea-
mista vaarnan tilintarkastuskomitealle
Vaarnan tilintarkastaja edustaa vaarnan johtokuntaa suorit-
taessaan tilintarkastuksen seurakunnassa tai vaarnassa. Kun 
hän havaitsee pienenkin ongelman, hänen tulee raportoida 
se vaarnan tilintarkastuskomitealle. Vaarnan tilintarkastajan 
kokonaisvaltainen, täsmällinen ja ajallaan annettu raportti 
auttaa vaarnan tilintarkastuskomiteaa arvioimaan ja käsitte-
lemään kaikkia vaarnan taloudellisia riskejä tehokkaasti.

Vaarnan tilintarkastaja raportoi havainnoistaan vaarnan 
tilintarkastuskomitealle yhdellä tai useammalla seuraavista 
tavoista:

• Hän kirjaa yksityiskohtaiset havainnot jokaisen 
tilintarkastuspoikkeaman osalta. Kun vaarnan 
tilintarkastaja huomaa tilintarkastuspoikkeaman, hän 

merkitsee tilintarkastuskysymykseen ”Ei”. Tekeepä hän 
sitten tilintarkastusta verkossa tai paperilomakkeella, 
hän kuvailee ongelman kirjoittamalla sen selkeästi ja 
kokonaisuudessaan. Kuvaukseen tulee sisältyä yksityis-
kohdat ongelman laadusta, laajuudesta ja sen aiheutta-
neesta syystä, jos se tiedetään.

• Hän kirjoittaa lisähuomautuksia joko liitteenä 
paperiseen tilintarkastuslomakkeeseen tai kirjoittamalla 
ne verkkotilintarkastuksessa Tilintarkastustulos- sivun 
osioon ”Vaarnan tilintarkastajan huomautukset”. Jos 
vaarnan tilintarkastajalla on huolenaiheita, joita ei suo-
raan käsitellä tilintarkastuksessa, hänen tulee ilmoittaa 
yksityiskohdat vaarnan tilintarkastuskomitealle.

• Hän antaa raportin vaarnan tilintarkastuskomi-
tean kokouksissa.

Vaarnan tilintarkastajan ei pidä kyseenalaistaa yksikön johta-
jan päätöksiä paastouhriavusta tai talousarviomäärärahojen 
käytöstä. Yksikön johtajalla on pappeuden avaimet noiden  
päätösten tekemiseksi. Jos vaarnan tilintarkastajasta kuiten-
kin tuntuu, ettei taloudellisia menettelytapoja tai huoltotyön  
periaatteita noudateta, hänen tulee raportoida huolen-
aiheistaan vaarnan tilintarkastuskomitealle.

Jos vaarnan tilintarkastaja tilintarkastuksen jossakin vaiheessa 
epäilee kirkon varojen väärinkäyttöä tai havaitsee sitä, hänen  
täytyy viipymättä ilmoittaa siitä vaarnan tilintarkastuskomi-
tean puheenjohtajalle. Yleensä tilintarkastaja suorittaa 
tilintarkastuksen loppuun ennen kuin ilmoittaa siitä puheen-
johtajalle. Vaarnan tilintarkastuskomitean puheenjohtaja 
tai vaarnanjohtaja ottaa sitten yhteyden kirkon tilintarkas-
tusosastoon tai vyöhykkeen talousjohtajaan, joka antaa 
lisäohjeita.

2.5 Säilyttää luottamuksellisuus
Vaarnan tilintarkastajan viimeinen velvollisuus on säilyttää 
luottamuksellisuus. Koska vaarnan tilintarkastajat tekevät 
työtä erittäin luottamuksellisten tietojen kanssa, heidän 
täytyy aina muistaa velvoite olla keskustelematta luottamuk-
sellisista asioista kenenkään muiden kuin vaarnan tilintarkas-
tuskomitean jäsenten kanssa.


