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I. Johdanto

Tässä työasiakirjassa esitetään pääpiirteittäin esittelijän tärkeimmät kysymykset ja huolenaiheet, 
jotka liittyvät komission ehdotukseen diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen 
konsuliohjeiston muuttamisesta biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten 
vastaanoton ja käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta.

II Ehdotuksen lyhyt esittely ja sen tila

Ehdotus on tarpeen viisumitietojärjestelmän täytäntöönpanon kannalta ja sen tavoitteet ovat 
kahtalaiset. Toisaalta se muodostaa oikeusperustan biometristen tietojen keräämiselle ja luo normit 
kyseiselle toiminnalle. Toisaalta se taas luo oikeudelliset puitteet jäsenvaltioiden 
konsuliedustustojen järjestäytymiselle, jotta niille annettaisiin mahdollisuus selvitä biometristen 
tietojen keräämisestä aiheutuvasta työmäärästä ja jotta kustannukset pidettäisiin alhaisina.

Ehdotus sisällytetään yleisesti uudelleen laadittuun yhteisön viisumisäännöstöön (KOM(2006)0403, 
jonka esittelijä on Henrik Lax)1. Koska on tunnustettu, että uudelleen laatiminen kestää pidempään, 
komissio on päättänyt antaa erillisen säädöksen edistääkseen viisumitietojärjestelmään liittyvien 
kysymysten käsittelyä.

Esittelijä korostaa, että viisumitietojärjestelmää koskevasta asetuksesta käytävät neuvottelut olivat 
edenneet jo pitkälle, kun komissio esitteli tämän ehdotuksen. Voi olla ongelmallista, että tiiviisti 
toisiinsa liittyvistä ehdotuksista ei ole neuvoteltu rinnakkain, sillä on katsottu, että biometristen 
tietojen keräämisessä tehtävien poikkeusten kaltaisia kysymyksiä olisi säänneltävä 
viisumitietojärjestelmän puitteissa ennemmin kuin nykyisen ehdotuksen puitteissa.

Avoimempi ja järkevämpi tapa olisi ollut ensinnäkin tarkistaa koko viisumisäännöstö, mukaan 
luettuna biometristen tietojen kerääminen, ja vasta sitten ehdottaa viisumitietojärjestelmää, jolla 
pannaan täytäntöön viisumisäännöstön määräykset. Koska näin ei ole tehty, on vaarana, että 
viisumisäännöstön hyväksymisen jälkeen viisumitietojärjestelmää koskevaa asetus on tarkistettava 
kauttaaltaan, jotta se olisi yhdenmukainen yhteistä viisumipolitiikkaa koskevan yhteisön säännöstön 
kanssa. Tämä on erittäin valitettavaa. Sen takia esittelijä tukee viisumisäännöstöstä vastaavan 
esittelijän (Henrik Lax) kehotusta lisätä mietintöjen johdonmukaisuutta ja koordinointia.

III Keskeiset aiheet

Ehdotuksessa käsitellään seuraavia keskeisiä aiheita:

1. biometriset tiedot (kerääminen, normit, ikärajat, käyttö, keräämistiheys jne.);

2. jäsenvaltioiden väliset yhteistyömekanismit viisumihakemusten käsittelemiseksi ja erityisesti 
käsittelyn ulkoistamiseksi, mutta myös muiden komission ehdottamien yhteistyömuotojen 
käytännön soveltuvuus.

  
1 Tunnetaan tästä lähtien uudella nimellä eli viisumisäännöstönä.
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1. Biometriset tiedot

1 a Kerääminen ja normit

Jäsenvaltioiden on kerättävä kultakin hakijalta biometrisiä tunnisteita, jotka koostuvat kasvokuvasta 
ja kymmenestä sormenjäljestä. Kunkin hakijan on jätettävä ensimmäinen viisumihakemuksensa 
henkilökohtaisesti. Teknisten vaatimusten on vastattava kansainvälisiä normeja, jotka 
Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälinen siviili-ilmailujärjestö (ICAO) on asettanut asiakirjan 
9303 osassa I – passit (kuudes painos). Asiakirjaan viitattiin komission ehdotuksessa, ennen kuin se 
sai lopullisen ja hyväksytyn asiakirjan aseman. Komissio ei ole vieläkään antanut esittelijälle 
jäljennöstä kyseisestä asiakirjasta.

On ilmaistu huolia biometristen tietojen normeja koskevista ICAOn päätöksistä1. On todellakin 
oikeutettua esittää kysymyksiä ICAOn normeja asettavasta roolista ja EU:n osallistumisesta sekä 
avoimuuden puutteesta ja demokraattisesta vastuuvelvollisuudesta. Onko arvioitu, kuinka 
luotettavia ja asianmukaisia kyseiset ICAOn normit ovat ja kuinka hyvin ne on mukautettu 
viisumitietojärjestelmään?

Biometrisiä tietoja on kerättävä turvallisessa ympäristössä. Olisiko luotava yhtenäiset tietoturva- ja 
tietosuojasäännöt, joita sovelletaan kaikkialla biometrisiä tietoja kerättäessä?

1 b Ikärajat ja käyttö

Sormenjäljet

Komissio ehdottaa, että sormenjälkiä otettaisiin 6-vuotiailta ja sitä vanhemmilta lapsilta. 
Yläikärajaa ei ehdoteta. Komissio katsoo, että sormenjälkien antamiseen kykenemättömät iäkkäät 
henkilöt katsotaan henkilöiksi, ”joiden osalta sormenjälkien ottaminen on fyysisesti mahdotonta”.

Komissio perustelee kuuden vuoden ikärajaa perusteluosassa, jossa se toteaa, että 6–12-vuotiaiden 
lapsien sormenjälkiä voidaan hyödyntää vain tunnistusvertailun suorittamiseksi (toisin sanoen vain 
tunnistustarkoituksiin). Teksti ei kuitenkaan sisällä tällaista määräystä. On epäselvää, haluaako 
komissio todella sallia 6–12-vuotiaiden lapsien sormenjälkien käytön ainoastaan tunnistusta varten. 
Jos näin on, miksi itse säädökseen ei ole sisällytetty tällaista määräystä? Esittelijä katsoo myös, että 
sormenjälkien käyttöä olisi mieluiten säänneltävä viisumitietojärjestelmää koskevan asetuksen 
puitteissa (siinä käsitellään käyttöä, kun taas tämä asetus koskee keräämistä).

On erityisen silmiinpistävää, että ikärajoja koskeva ehdotus kuvastaa keskustelua, jota komissio on 
jo käynyt jäsenvaltioiden kanssa viisumeja käsitelleen työryhmän ja strategisen komitean (Scifa) 2
puitteissa. Vaikuttaa siltä, että komissio yrittää estää jo etukäteen Euroopan parlamentin 
demokraattisen osallistumisen yhteispäätösmenettelyn avulla. Esittelijä pahoittelee, että tällainen 
merkittävä, ihmisten yksityisyyteen huomattavasti vaikuttava päätös on tehty ilman demokraattista 
keskustelua, ja toivoo, että Euroopan parlamentin näkemykset otetaan täysimääräisesti huomioon
yhteispäätösmenettelyn aikana.

  
1 Katso esimerkiksi "Avoin kirje ICAO:lle – toinen raportti aiheesta 'kansainvälinen infrastruktuuri liikkumisen 
valvomiseksi'", 30. maaliskuuta 2004.
2 Katso perustelut, sivu 9.
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Asiantuntijat eivät ole tehneet todistusvoimaisia tutkimuksia lapsille ja iäkkäille henkilöille 
tarkoitetun sormenjälkiteknologian luotettavuudesta. Eurodac- ja US-Visit -järjestelmät näyttävät 
olevan ainoita kokemuksia suuresta väestöstä, ja kummassakin järjestelmässä sormenjälkiä 
tallennetaan yli 14-vuotiailta henkilöiltä. Yläikärajan osalta on todettava, että Yhdysvaltojen US-
Visit -ohjelmassa yli 79-vuotiaiden henkilöiden ei tarvitse antaa sormenjälkiään. Tämä johtuu siitä, 
että kyseisten henkilöiden ei enää katsota aiheuttavan riskejä ja että sormenjälkien laatu heikkenee 
iän myötä. Voi myös olla, että iäkkäiden henkilöiden on vaikeampi antaa sormenjälkiä esimerkiksi 
siksi, että he ovat heiveröisiä tai he vapisevat. 

Biodev-hankkeen alustavassa raportissa1 todetaan, että vaikka tutkimukset ja kokeet ovat vielä 
tarpeen, käytännössä sormenjäljet voidaan ottaa helposti 7-vuotiailta lapsilta ja että tehokkaamman 
järjestelmän avulla sormenjälkiä voitaisiin ottaa jopa alle 7-vuotiailta lapsilta.

Uuden ikärajan asettaminen vaatii perusteellisia tutkimuksia. Esittelijä suosittelee, että ikärajat 
asetettaisiin mieluiten 14 ja 79 vuoden välille, sillä ne vastaavat parhaiten viisumitietojärjestelmän 
tavoitteisiin. Esittelijä arvioi kuitenkin perusteellisesti näkökohtia, jotka koskevat lapsikaupan 
torjumista. Tämä poistaisi myös tarpeen säännellä sitä, miten hakijoiden henkilöllisyys voidaan 
varmistaa, ja se voisi myös ratkaista kysymyksen siitä, miten usein lasten olisi annettava biometrisiä 
tietoja, kun he kasvavat.

Valokuvat

Komissio erottaa toisistaan skannatut valokuvat ja valokuvat, jotka otetaan hakemusta esitettäessä. 
Syyt erotteluun eivät kuitenkaan ole selviä.

Valokuvien ottamiselle ei aseteta ikärajaa. On kuitenkin järkevää tallentaa keskustietokantaan 
ainoastaan sellaisia tietoja, joiden laatu on riittävää ja joita voidaan käyttää luotettavasti. Tämä ei 
päde vastasyntyneistä lapsista otettuihin valokuviin. Komission ehdotuksen mukaan alle 
6-vuotiaiden lasten ei lisäksi tarvitse saapua konsulaattiin henkilökohtaisesti, sillä heidät on 
vapautettu sormenjälkien antamisesta. Hakijoiden kannalta on hyödytöntä, että heidän täytyy saapua 
paikalle henkilökohtaisesti valokuvien antamista varten. Voitaisiinko vaatia, että tiettyä ikävuotta 
nuorempien lasten osalta käytetään ainoastaan skannattuja valokuvia?

Jos ikäraja on asetettava, mikä sen pitäisi olla? Pitäisikö valokuville asetettavan ikärajan olla 
yhdenmukainen sormenjäljille asetettavan ikärajan kanssa?

Valokuvien käytön osalta voidaan todeta, että viisumitietojärjestelmää koskevasta asetuksesta 
käydyissä toimielinten välisissä neuvotteluissa sovittiin, että valokuvia voidaan käyttää ainoastaan 
henkilöllisyyden varmistamiseen. Asiantuntijoiden tekemät tutkimuksen nimittäin osoittavat, että 
kasvojentunnistustekniikka ei ole vielä riittävän kehittynyttä, jotta sen avulla saataisiin luotettavaa 
tietoa tunnistamisprosessiin.

1 c Yhdenmukaisuus viisumitietojärjestelmän tavoitteiden kanssa

Sormenjälkien ja valokuvien antamiselle asetettavia ikärajoja koskevat kysymykset eivät liity vain 
  

1 Biodev-hanke, 21. marraskuuta 2005, "Rapport intermédiaire à la Commission européenne".
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tekniseen toteutettavuuteen tai niiden luotettavaan käyttöön, vaan myös siihen, miten ne 
hyödyttävät viisumitietojärjestelmän tavoitteiden täytäntöönpanoa. Lisäksi, jotta kunnioitettaisiin 
tarpeellisuuteen ja suhteellisuuteen liittyviä tietosuojaa koskevia periaatteita, biometristen tietojen 
antamisessa tehtäviä poikkeuksia olisi arvioitava kyseisten tavoitteiden perusteella. Näin ollen tässä 
yhteydessä tehtävien poliittisten päätösten olisi perustuttava teknisten tosiasioiden lisäksi 
seikkoihin, jotka koskevat yksityisyyden suojaamista.

Onko komissio arvioinut ehdotettua ikärajaa ja biometristen tietojen antamisessa tehtäviä 
poikkeuksia viisumitietojärjestelmän tavoitteiden perusteella noudattaakseen tarpeellisuutta ja 
suhteellisuutta koskevia periaatteita?

1 d Biometristen tietojen keräämistiheys

Komissio ehdottaa, että jokaiselta hakijalta edellytetään henkilökohtaista läsnäoloa, kun hän esittää 
ensimmäisen viisumihakemuksensa. Hakijalta ei edellytetä henkilökohtaista läsnäoloa mahdollisten 
seuraavien hakemusten osalta, sillä biometriset tunnisteet jäljennetään ensimmäisestä hakemuksesta 
edellyttäen, että viimeisen merkinnän tekemisestä on kulunut enintään 48 kuukautta. Tämä liittyy 
viisumitietojärjestelmää koskevassa asetuksessa säädettyyn viiden vuoden säilytysaikaan. Termin 
”viimeinen merkintä” tarkoitusta olisi selvennettävä, sillä termiä ei käytetä viisumitietojärjestelmää 
koskevassa asetuksessa.

Esittelijä katsoo, että lähestymistapa on periaatteessa tasapainoinen ja että se hyödyttää 
merkittävästi matkustajia, joiden tarkoitusperät ovat vilpittömiä ja jotka matkustavat usein. 
Hakijoiden oikeuksia suojellaan, sillä heiltä edellytetään henkilökohtaista läsnäoloa ainoastaan 
kerran neljässä vuodessa, jos he hakevat viisumia. Myös biometristen tietojen pitkä käyttöaika 
lisäisi käyttäjäystävällisyyttä ja vähentäisi konsulaattien työtaakkaa.

Asiaan liittyy kuitenkin muutamia huolenaiheita. Lasten biometriset tunnisteet muuttuvat nopeasti, 
mikä on olennaista, kun otetaan huomioon komission ehdottama alhainen ikäraja sormenjälkien 
ottamiselle. Tämä voi vaikuttaa siihen, miten tarkkaan sormenjäljet täsmäävät annettuihin jälkiin. 
Tällaiset ongelmat voitaisiin periaatteessa välttää korottamalla ikärajaa, jolloin sormenjäljet ovat 
riittävän kehittyneitä. Kaikkien muiden hakijoiden osalta olisi myös tutkittava tarkasti ongelmia, 
joita voi esiintyä käytännössä (erityisesti rajatarkastuspisteissä), jos sormenjälkien 
täsmäämistarkkuus voi vaihdella. On käsiteltävä tarkkaan ”varastettua henkilöllisyyttä / 
kaksoisolentoja” koskevaa kysymystä.


