
KERTOMUS

vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta 
hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston (eu-LISA) tilinpäätöksestä varainhoitovuodelta 

2015 sekä viraston vastaus

(2016/C 449/32)

JOHDANTO

1. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava 
eurooppalainen virasto (eu-LISA), jäljempänä ”virasto”, perustettiin Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N: 
o 1077/2011 (1). Tallinnassa, Strasbourgissa ja Sankt Johann im Pongaussa sijaitseva virasto vastaa toisen sukupolven 
Schengenin tietojärjestelmän (SIS II), viisumitietojärjestelmän (VIS) ja Eurodac-järjestelmän operatiivisesta hallinnoinnista.

2. Taulukossa esitetään viraston avainluvut (2).

Taulukko

Viraston avainluvut

2014 2015

Talousarvio (miljoonaa euroa) (1) 64,9 71,7

Henkilöstö 31. joulukuuta (2) 129 134

(1) Talousarviota koskevat luvut perustuvat maksumäärärahoihin.
(2) Virkamiehiä, väliaikaisia toimihenkilöitä ja sopimussuhteisia toimihenkilöitä ja kansallisia asiantuntijoita.

Lähde: Viraston toimittamat tiedot.

TARKASTUSLAUSUMAN PERUSTANA OLEVAT TIEDOT

3. Tilintarkastustuomioistuimen valitsema tarkastustapa käsittää analyyttiset tarkastustoimenpiteet, tapahtumien suoran 
testaamisen ja viraston valvontajärjestelmien keskeisten kontrollien arvioinnin. Tämän lisäksi hyödynnetään muiden 
tarkastajien työhön perustuvaa evidenssiä ja analysoidaan toimivan johdon vahvistusilmoitukset.

TARKASTUSLAUSUMA

4. Tilintarkastustuomioistuin on tarkastanut Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 287 artiklan 
mukaisesti

a) viraston tilinpäätöksen, joka sisältää tilinpäätöslaskelmat (3) ja selvityksen talousarvion toteuttamisesta (4) 31. 
joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta, ja

b) tilien perustana olevien toimien laillisuuden ja asianmukaisuuden.

Toimivan johdon velvollisuus

5. Toimiva johto vastaa viraston tilinpäätöksen laatimisesta ja sen oikein esittämisestä sekä tilien perustana olevien 
toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (5).
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(1) EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1.
(2) Lisätietoja viraston toimivaltuuksista ja toiminnasta esitetään sen sivustolla: www.eulisa.europa.eu.
(3) Sisältävät taseen, tuloslaskelman, rahavirtalaskelman, nettovarallisuuden muutoksia koskevan laskelman sekä yhteenvedon 

keskeisistä tilinpäätöksen laatimisperiaatteista ja muut liitetiedot.
(4) Sisältää talousarvion toteutumalaskelman liitteineen.
(5) Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013 (EUVL L 328, 7.12.2013, s. 42), 39 ja 50 artikla.

www.eulisa.europa.eu


a) Viraston tilinpäätöksen laatimista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja 
ylläpitää sisäisen valvonnan järjestelmä, jonka pohjalta on mahdollista laatia ja esittää oikein tilinpäätös, jossa ei ole 
petoksesta tai virheestä johtuvaa olennaista virheellisyyttä, valita asianmukaiset tilinpäätöksen laatimisperiaatteet ja 
soveltaa niitä komission tilinpitäjän vahvistamien kirjanpitosääntöjen (6) mukaisesti sekä laatia kirjanpidolliset arviot, 
jotka ovat kyseisissä olosuhteissa kohtuulliset. Toimitusjohtaja vahvistaa viraston tilinpäätöksen sen jälkeen, kun 
viraston tilinpitäjä on laatinut tilinpäätöksen kaiken käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja liittänyt tilinpäätökseen 
laatimansa ilmoituksen, jossa hän toteaa muun muassa saaneensa kohtuullisen varmuuden siitä, että tilinpäätös antaa 
kaikilta olennaisilta osiltaan oikean ja riittävän kuvan viraston taloudellisesta asemasta.

b) Tilien perustana olevien toimien laillisuutta ja asianmukaisuutta sekä varainhoidon moitteettomuuden periaatteen 
noudattamista koskeviin toimivan johdon velvollisuuksiin kuuluu suunnitella, ottaa käyttöön ja ylläpitää vaikuttava ja 
tehokas sisäisen valvonnan järjestelmä, joka sisältää riittävän valvonnan ja tarkoituksenmukaiset toimenpiteet 
sääntöjenvastaisuuksien ja petosten estämiseksi sekä oikeudelliset toimet, joiden avulla tarvittaessa peritään takaisin 
aiheettomasti maksetut tai käytetyt varat.

Tarkastajan velvollisuus

6. Tilintarkastustuomioistuimen vastuulla on antaa tarkastuksensa perusteella tarkastuslausuma Euroopan parla-
mentille ja neuvostolle (7) tilinpäätöksen luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja 
asianmukaisuudesta. Tilintarkastustuomioistuin toimittaa tarkastuksensa kansainvälisten tilinpäätösstandardien ja 
eettisten ohjeiden (IFAC) sekä ylimpien tarkastuselinten kansainvälisten standardien (INTOSAI) mukaisesti. Kyseisissä 
standardeissa edellytetään, että tilintarkastustuomioistuin suunnittelee ja toimittaa tarkastuksen siten, että sen avulla 
saadaan kohtuullinen varmuus siitä, onko viraston tilinpäätöksessä olennaisia virheellisyyksiä ja ovatko tilien perustana 
olevat toimet lailliset ja asianmukaiset.

7. 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 tarkoituksenmukaiset tarkastustoimenpiteet. Tarkastukseen 
kuuluu myös sovellettujen tilinpäätösperiaatteiden asianmukaisuuden ja esitettyjen kirjanpidollisten arvioiden 
kohtuullisuuden sekä tilinpäätöksen yleisen esittämistavan arvioiminen. EU:n varainhoitoasetuksen 208 artiklan 
4 kohdassa säädetyn mukaisesti (8) tilintarkastustuomioistuin on tätä kertomusta ja tarkastuslausumaa laatiessaan ottanut 
huomioon riippumattoman ulkopuolisen tarkastajan viraston tilien osalta suorittaman tarkastustyön.

8. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että se on saanut tarpeellisen määrän tarkoitukseen soveltuvaa tarkastusevi-
denssiä tarkastuslausumansa perustaksi.

Lausunto tilien luotettavuudesta

9. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston taloudellinen asema 31 päivänä joulukuuta 2015 sekä sen toimien 
tulokset ja rahavirrat mainittuna päivänä päättyneeltä varainhoitovuodelta on esitetty tilinpäätöksessä kaikilta 
olennaisilta osiltaan oikein viraston varainhoitoa koskevien säännösten ja komission tilinpitäjän vahvistamien 
kirjanpitosääntöjen mukaisesti.

Lausunto tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta

10. Tilintarkastustuomioistuin katsoo, että viraston 31 päivänä joulukuuta 2015 päättyneeltä varainhoitovuodelta 
annetun tilinpäätöksen perustana olevat toimet ovat kaikilta olennaisilta osiltaan lailliset ja asianmukaiset.

11. Jäljempänä esitettävät huomautukset eivät aseta tilintarkastustuomioistuimen lausuntoja kyseenalaiseksi.
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(6) Komission tilinpitäjän vahvistamat kirjanpitosäännöt perustuvat kansainvälisen tilintarkastajaliiton (International Federation of 
Accountants, IFAC) antamiin kansainvälisiin julkisen sektorin tilinpäätösstandardeihin (International Public Sector Accounting Standards, 
IPSAS) tai, silloin kuin se on relevanttia, kansainvälisen tilinpäätösstandardeja käsittelevän elimen (International Accounting Standards 
Board, IASB) antamiin kansainvälisiin IAS/IFRS-tilinpäätösstandardeihin (International Accounting Standards/International Financial 
Reporting Standards).

(7) Delegoitu asetus (EU) N:o 1271/2013, 107 artikla.
(8) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).



HUOMAUTUKSET TOIMIEN LAILLISUUDESTA JA ASIANMUKAISUUDESTA

12. Virasto teki kahden miljoonan euron puitesopimuksen toimeksisaajan kanssa hankintapalveluista (hankintapalvelut), 
jotka koskivat palveluntarjoajana olevan kolmannen osapuolen koulutus-, valmennus- ja oppisopimuspalveluja (koulutus-
palvelut). Toimeksisaaja yksilöi sopivat koulutuspalvelut pyyntöjen mukaan ja esittää koulutuspalveluista hintatarjouksen 
sekä omasta hankintapalvelustaan maksun (tulospalkkion). Puitesopimuksessa ei kuitenkaan täsmennetty, että 
hankintapalveluiden olisi oltava viraston varainhoitosääntöihin sisältyvien hankintasäännösten mukaisia. Niin ollen 
nykyisellä prosessilla, jossa hintatarjous annetaan viraston hyväksyttäväksi, ei taata, että palveluhankinnat ovat kaikkien 
varainhoitosääntöihin sisältyvien vaatimusten mukaisia.

13. Kiinnostuksenilmaisupyynnöt ja ehdokkaiden esivalinta noin 20 miljoonan euron neuvottelumenettelyyn 
toteutettiin ilman tulojen ja menojen hyväksyjän valtuutusta.

HUOMAUTUKSET BUDJETTIHALLINNOSTA

14. Sidottuja määrärahoja siirrettiin osastossa 2 (hallintomenot) yhdeksän miljoonaa euroa eli 50 prosenttia kaikista 
sidotuista määrärahoista (vuonna 2014: 15 miljoonaa euroa eli 87 prosenttia). Määrärahasiirrot liittyvät lähinnä 
Strasbourgissa sijaitsevan kiinteistön laajennuksesta tehtyyn suureen sopimukseen (4,6 miljoonaa euroa) sekä 
monivuotisten sopimusten perusteella toteutuneisiin palveluihin.

15. Schengenin säännöstöön liittyneiden maiden (Sveitsi, Liechtenstein, Islanti ja Norja) kanssa ei ole vieläkään ole 
sovittu järjestelyistä, joiden yhteydessä määritettäisiin tarkat säännöt asianomaisten maiden osallistumisesta viraston työhön 
sekä niiden äänioikeudesta ja maksuosuuksista viraston talousarvioon. Sääntöjen puuttuessa Schengenin säännöstöön 
liittyneet maat osallistuvat viraston talousarvion osaston 3 (toimintamenot) rahoittamiseen EU:n kanssa tehtyjen 
assosiaatiosopimusten mukaisesti. Maat eivät kuitenkaan vielä osallistu viraston talousarvion osastoihin 1 ja 2 (palkat ja 
muut hallintomenot) kuuluvien toimien rahoittamiseen.

MUITA HUOMAUTUKSIA

16. Tarkastetuista hankintamenettelyistä kävi ilmi, että virasto teki puitesopimuksia yhden ainoan toimeksisaajan kanssa 
määrittelemättä pyytämiään palveluja tarkasti. Tämä rajoittaa kilpailua ja lisää riippuvuutta kyseisestä toimeksisaajasta. 
Viraston olisi tehtävä sopimuksia useiden palveluntoimittajien kanssa tai määriteltävä vaaditut palvelut tarkemmin, mikäli 
se on mahdollista.

AIEMPINA VUOSINA ESITETTYJEN HUOMAUTUSTEN SEURANTA

17. Liitteessä on yhteenveto korjaavista toimenpiteistä, jotka virasto on toteuttanut tilintarkastustuomioistuimen 
aiempina vuosina esittämien huomautusten perusteella.

Tilintarkastustuomioistuimen IV jaosto on tilintarkastustuomioistuimen jäsenen Baudilio TOMÉ 
MUGURUZAN johdolla hyväksynyt tämän kertomuksen Luxemburgissa 13. syyskuuta 2016 
pitämässään kokouksessa.

Tilintarkastustuomioistuimen puolesta

Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

presidentti 
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LIITE

Aiempina vuosina esitettyjen huomautusten seuranta

Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2013
Aineellisia käyttöomaisuushyödykkeitä ei ole vakuutettu, lukuun 
ottamatta usean riskin palovakuutusta, joka kattaa Tallinnassa 
sijaitsevat toimitilat.

Toteutettu

2013

Viraston perustamisasetuksen mukaan kunkin Schengenin säännös-
tön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen sekä Euro-
dacia koskeviin toimenpiteisiin osallistuvan valtion on suoritettava 
maksuosuus viraston talousarvioon. Schengenin säännöstöön liitty-
neet maat käyttivät viraston hallinnoimia järjestelmiä vuonna 2013, 
vaikka komission neuvottelut olivat edelleen kesken.

Kesken (1)

2014

Tilien luotettavuus: tiettyjä seikkoja painottava kappale

Asettamatta kyseenalaiseksi kohdassa 8 esitettyä kantaa, tilintarkas-
tustuomioistuin kiinnittää huomiota siihen, miten Schengenin 
tietojärjestelmä (SIS II), viisumitietojärjestelmä (VIS) ja Eurodac 
(-järjestelmät) on arvostettu viraston tilinpäätöksessä. Näiden 
järjestelmien operatiivinen hallinnointi on viraston ydintehtävä. 
Järjestelmien kehittämisestä aiheutuvien kulujen kokonaismäärästä 
ei ole luotettavia ja täydellisiä tietoja, joten järjestelmät on kirjattu 
viraston tileihin komission kirjanpitoon sisältyvän nettokirjanpito-
arvon mukaan; kirjauksia päivitettiin vuoden päättyessä (noin 
6,6 miljoonaa euroa siirron ajankohtana ja 2,1 miljoonaa euroa 
31. joulukuuta 2014) (2). Nettokirjanpitoarvot liittyvät lähinnä 
tietokonelaitteisiin ja valmiina ostettavien ohjelmistojen osiin eikä 
niihin sisälly ohjelmistojen kehittämiskuluja (ks. viraston tilinpää-
töksen liitetieto 6.3.1).

Kesken

2014

Sidottuja määrärahoja siirrettiin varainhoitovuodelta 2013 varain-
hoitovuodelle 2014 osastossa 1 (henkilöstömenot) ja osastossa 2 
(hallintomenot) yhteensä 6,6 miljoonaa euroa, josta 1,7 miljoonaa 
euroa (26 prosenttia) peruuntui vuonna 2014. Tämä osoittaa, että 
talousarviotarpeet yliarvioitiin vuoden 2013 lopussa.

ei relevantti
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Vuosi Tilintarkastustuomioistuimen huomautus
Korjaavan toimenpiteen tilanne

(Toteutettu / Kesken / Tekemättä / Ei 
relevantti)

2014

Varainhoitovuodelle 2015 siirrettyjen sidottujen määrärahojen 
osuus oli erittäin suuri osastossa 2 (hallintomenot): niiden määrä 
oli 15 miljoonaa euroa eli 87 prosenttia (vuonna 2013 siirrettiin 
kuusi miljoonaa euroa eli 79 prosenttia sidotuista määrärahoista). 
Määrärahasiirrot johtuivat lähinnä siitä, että viraston Strasbourgin 
toimipaikan laajennusta ja kunnostusta koskevat hankintamenettelyt 
viivästyivät. Sidottujen määrärahojen siirtojen osuus oli suuri myös 
osastossa 3 (toimintamenot): niiden määrä oli 24,5 miljoonaa euroa 
eli 85 prosenttia määrärahoista (vuodelta 2013 ei ole saatavilla 
vertailukelpoisia lukuja). Siirrot johtuivat lähinnä it-järjestelmien 
ylläpitoon liittyvien sopimusten monivuotisuudesta. Peruuntuneiden 
varainhoitovuodelta 2013 tehtyjen siirtojen ja varainhoitovuodelta 
2014 varainhoitovuodelle 2015 tehtyjen siirtojen suuri määrä on 
vastoin talousarvion vuotuisperiaatetta. Viraston on otettava 
käyttöön luotettavat menettelyt talousarvion suunnittelua, toteutta-
mista ja valvontaa varten.

ei relevantti

(1) Lisätietoja kohdasta 15 sekä viraston vastauksesta.
(2) Määrä oli 0,2 miljoonaa euroa 31. joulukuuta 2015 eli alle olennaisuusrajan.
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VIRASTON VASTAUS

14. Kyseinen puitesopimus tehtiin avoimessa menettelyssä viraston varainhoitoasetuksen sääntöjen mukaisesti. Vaikka 
menettelyssä ei yksiselitteisesti edellytetty, että sopimuksensaajan tulisi noudattaa EU:n hankintasääntöjä, eritelmissä on 
maininta pakollisesta markkinoiden alhaisimman hintatarjouksen ehdosta. Virastolla on oikeus määrätä hinnantarkistus, jos 
tarjolla on edullisempi hinta.

Virasto ei ole tietoinen lakisääteisestä toimeksisaajia koskevasta velvoitteesta noudattaa erityisiä hankintasääntöjä.

15. Viraston kantana on, että varainhoitoasetuksen ja sen soveltamissääntöjen tarkoittamaa esivalintaa (eli etukäteen 
laadittujen valintaperusteiden muodollinen soveltaminen) ei tehty ennen neuvottelumenettelyn aloittamista. Kiin-
nostuksenilmaisupyyntöä käytettiin osana markkinakartoitusta eikä tarjouskilpailumenettelynä. Markkinakartoituksen 
tulokset sisältyivät asiakirjoihin, jotka tulojen ja menojen hyväksyjä hyväksyi ennen tarjouskilpailun käynnistämistä.

16. Kuten tilintarkastustuomioistuin Strasbourgin toimitilan laajennukseen liittyvästä määrärahasiirrosta toteaa, 
maksusuunnitelman tiedettiin edellyttävän suuria C 1:n ja C 2:n määrärahojen siirtoja, ja hallintoneuvosto oli suunnitellut 
ja hyväksynyt nämä toimet.

Virasto käytti huomattavia voimavaroja suunnitteluun ja koordinointiin tarkistaakseen, että jaksottamattomat 
määrärahasiirrot olivat kaikissa tapauksissa perusteltuja, mistä osoituksena on peruutusten voimakas väheneminen 
1 690 194,29 eurosta (eli 25,53 % kaikista määrärahasiirroista vuonna 2014) 457 590,48 euroon (eli 8,7 % 
määrärahasiirroista vuonna 2015).

17. Virasto katsoo huomautuksen olevan aiheellinen ja toteaa, että kaikki oikeudellisesti mahdolliset toimet on tehty, 
jotta saataisiin assosioituneet maat suorittamaan maksuosuutensa viraston talousarvioon, ja että neuvotteluja näiden 
maiden kanssa johtaa Euroopan komissio eikä virasto. Sopimukset edellyttävät kyseisten maiden kansallisten parlamenttien 
hyväksymistä.

18. Virasto määrittelee tekniset vaatimukset parhaimman tietonsa perusteella tarjouskilpailujen alkamisen aikana tai, 
kun neuvottelut nykyisen toimeksisaajan kanssa ovat vääjäämättömät.

Erityisesti viraston hallinnoimien järjestelmien osalta virastosta riippumattomat ulkopuoliset tekijät rajoittavat 
mahdollisuuksia avata tarjouskilpailuja uudelleen. Näitä tekijöitä ovat muiden muassa seuraavat: järjestelmien muuttuneet 
tekniset ja oikeudelliset vaatimukset, joita joudutaan vertailemaan tarjouskilpailussa; tarjouskilpailuja järjestävien 
työntekijöiden rajoitettu määrä; operatiivisen toiminnan sopimusten vaatimuksille asettamat aikarajoitukset. 
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