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JOHDANTO 

1. Tässä tarkastuskertomuksessa käsitellään sopimuksia, jotka koskevat Schengenin 

sopimukset allekirjoittaneiden valtioiden välisen tietoliikenneinfrastruktuurin Sisnetin 

perustamista ja toimintaa. 

2. Sisnet on korvattu Schengen-alueen viisumitietojärjestelmällä. Sisnetin 

tietoliikenneinfrastuktuuri lopetti toimintansa vuonna 2016. Sisnetin perustamisesta ja 

toiminnasta tehdyt sopimukset päätettiin 26. huhtikuuta 2016. Sopimusten perusteella 

toimitettuja palveluja koskeva loppulasku maksettiin 7. heinäkuuta 2016. 

3. Lokakuussa 2016 Sisnetin rahoitusmekanismin jäljellä oleva määrä (467 287 euroa) 

jaettiin seuraavasti: 

- osakasvaltioille jaettiin 243 694 euroa 

- Alankomaille suoritettiin vuodesta 2010 lähtien lykkääntynyt 212 182 euron 

korvausmaksu 

- Suomelle palautettiin 11 354 euron ennakkomaksu, jonka se oli vuonna 2015 

suorittanut vuoden 2016 maksuosuutta varten 

- maksettiin vuotta 2016 koskevat 57 euron pankkikulut. 

4. Sisnetin rahoitusmekanismi on näin ollen päätetty, ja varainhoitovuoden 2016 

tilinpäätös on viimeinen Sisnet-tietoliikenneinfrastruktuurin perustamista ja toimintaa 

koskevista sopimuksista laadittu tilinpäätöslaskelma. 
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TARKASTUSLAUSUMA 

5. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut neuvoston päätöksen 2000/265/EY1, sellaisena kuin 

se on viimeksi muutettuna neuvoston päätöksellä 2009/915/EY2 (jäljempänä ’Sisnetin 

varainhoitoasetus’), 47 artiklan 1 kohdan ja Euroopan tilintarkastustuomioistuimen 23. maaliskuuta 

2000 tekemän päätöksen mukaisesti Sisnetin tilinpäätöksen3

6. Tilintarkastustuomioistuimen lausunnot annetaan allekirjoittajavaltioille Sisnetin 

varainhoitoasetuksen 48 artiklan mukaisesti. 

 31. joulukuuta 2016 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta ja tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden. 

Toimivan johdon velvollisuus 

7. Sisnetin tulojen ja menojen hyväksyjä toteuttaa tulot ja menot sisältävää talousarviota Sisnetin 

varainhoitoasetuksen 12–45 artiklassa annettujen varainhoitosäännösten mukaisesti. Neuvoston 

varapääsihteeri laatii lopullisen tilinpäätöksen Sisnetin varainhoitoasetuksen 46 ja 47 artiklan 

mukaisesti. Kyseisissä artikloissa määritetään Sisnetin tulojen ja menojen hyväksyjän ja 

varapääsihteerin vastuualueet. Näiden henkilöiden vastuulla on a) laatia Sisnetin tilinpäätös, b) 

kehittää sellainen organisaatiorakenne sekä sisäiset hallinto- ja valvontajärjestelmät ja -menettelyt, 

joiden pohjalta on mahdollista laatia tilinpäätös, jossa ei ole petoksesta tai virheestä johtuvaa 

olennaista virheellisyyttä, ja c) varmistaa tilien perustana olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. 

Tarkastajan velvollisuus 

8. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma 

Sisnetin tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 

asianmukaisuudesta. 

9. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisen tilintarkastajaliiton 

(International Federation of Accountants, IFAC) kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja eettisten 

ohjeiden sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä 

standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen 

                                                      

1 EYVL L 85, 6.4.2000, s. 12. 

2 EUVL L 323, 10.12.2009, s. 9. 

3 Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman sekä taseen liitetietoineen. 
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siten, että sen avulla saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko Sisnetin tilinpäätöksessä olennaisia 

virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana olevat toimet lailliset ja asianmukaiset. 

10. Tarkastuksessa suoritetaan toimenpiteitä, joiden avulla hankitaan tarkastusevidenssiä 

tilinpäätökseen sisältyvistä luvuista ja siinä esitettävistä muista tiedoista sekä tilien perustana olevien 

toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta. Toimenpiteiden valinta perustuu tarkastajan 

harkintaan ja arvioon siitä, kuinka suuri on riski, että petoksesta tai virheestä johtuen tilinpäätökseen 

sisältyy olennainen virheellisyys tai tilien perustana olevien toimien kohdalla on jätetty olennaisella 

tavalla noudattamatta Euroopan unionin lainsäädännön vaatimuksia. Näitä riskejä arvioidessaan 

tarkastaja arvioi sisäisiä kontrolleja, jotka ovat relevantteja tilinpäätöksen laatimisen ja sen oikein 

esittämisen kannalta, sekä valvontajärjestelmiä, joiden avulla on tarkoitus varmistaa tilien perustana 

olevien toimien laillisuus ja asianmukaisuus. Tämän pohjalta tarkastaja suunnittelee olosuhteisiin 

nähden asianmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen kuuluu myös sovellettujen 

tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden kohtuullisuuden 

sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. 

11. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen 

soveltuvaa tarkastusevidenssiä tarkastuslausumansa perustaksi. 

Lausunto tilien luotettavuudesta 

12. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Sisnetin taloudellinen asema 31. päivänä joulukuuta 

2016 sekä sen toimien tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on 

esitetty tilinpäätöksessä4

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta 

 kaikilta olennaisilta osiltaan oikein Sisnetin varainhoitoa koskevien 

säännösten mukaisesti. 

13. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että Sisnetin 31. päivänä joulukuuta 2016 päättyneeltä 

varainhoitovuodelta annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta 

osiltaan lailliset ja asianmukaiset. 

 
 

                                                      

4 Tilinpäätös laadittiin 31. maaliskuuta 2017 ja tilintarkastustuomioistuin vastaanotti sen 
3. huhtikuuta 2017. 
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Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio 

TOMÉ MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 6. kesäkuuta 

2017 pitämässään kokouksessa. 

 
 
 Tilintarkastustuomioistuimen puolesta 
 
 
 
 
 
 Klaus-Heiner LEHNE 
 presidentti 
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