
DT\661526FI.doc PE 386.717v01-00
FREELANCEKÄÄNNÖS

FI FI

EUROOPAN PARLAMENTTI
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

2. huhtikuuta 2007

TYÖASIAKIRJA
Ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi diplomaatti- ja 
konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston muuttamisesta 
biometristen tunnisteiden käyttöönoton ja viisumihakemusten vastaanoton ja 
käsittelyn järjestämistä koskevien määräysten osalta (KOM (2006) 269)

II OSA

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Sarah Ludford



PE 386.717v01-00 2/5 DT\661526FI.doc
FREELANCEKÄÄNNÖS  

FI

2. Jäsenvaltioiden välisen yhteistyön mekanismit 

Biometristen tunnisteiden käyttöönotto vaikuttaa sekä jäsenvaltioiden konsulaattien toimintaan että 
viisuminhakijoihin. Jäsenvaltiot tarvitsevat muun muassa lisää tiloja, työntekijöitä ja laitteistoa. 
Viisuminhakijoiden puolestaan täytyy saapua henkilökohtaisesti paikalle ainakin ensimmäistä 
hakemusta jättäessään. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia erityisesti siinä tapauksessa, että 
jäsenvaltiolla ei ole konsulaattia kyseessä olevassa kolmannessa maassa ja/tai hakijan on 
matkustettava pitkä matka konsulaattiin päästäkseen.  Jotta biometristen tunnisteiden käyttöönoton 
tuomiin haasteisiin voidaan vastata, jäsenvaltioiden on tiivistettävä yhteistyötään. 

Ongelmien ratkaisemiseksi komissio on ehdottanut useita mekanismeja jäsenvaltioiden välisen 
yhteistyön toteuttamiseksi: rajoitettu edustaminen, yhteisten tilojen järjestäminen, yhteiset 
viisumikeskukset tai viimeisenä keinona viisumihakemusmenettelyn ulkoistaminen ulkoiselle 
palveluntarjoajalle. Viisumitietojärjestelmää (VIS) käyttääkseen jäsenvaltioiden on joko 
varustettava omat konsulaattinsa biometristen tunnisteiden ottamista varten, hyödynnettävä jotakin 
edellä mainituista yhteistyömekanismeista tai turvauduttava ulkoistamiseen. 

2 a. Rajoitettu edustaminen

Rajoitetun edustamisen ansiosta jäsenvaltiot voisivat edustaa toisiaan ainoastaan hakemusten 
vastaanottamisessa ja biometristen tunnisteiden ottamisessa. Mitä hyötyä tästä sitten olisi? Eikö 
tällainen rajoitettu edustaminen olisi hakijan kannalta vastoin “yhden luukun periaatetta”, jos 
hakijan täytyy mennä yhteen konsulaattiin sormenjälkien antamista ja toiseen esimerkiksi 
henkilökohtaista haastattelua varten? Kuka laatisi tarkat säännöt edustamisesta tunnisteiden keruuta 
sekä käsittelymaksujen perimistä varten?

2 b. Yhteisten tilojen järjestäminen

Yhteisten tilojen järjestäminen tarkoittaa sitä, että yhden tai useamman jäsenvaltion diplomaatti- ja 
konsuliedustustojen henkilökunta vastaanottaa hakemukset (ja biometriset tunnisteet) toisen 
jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustustossa ja jakaa laitteiston kyseisen jäsenvaltion kanssa. 
Yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden olisi sovittava yhteistyöpuitteista. 

Tällaisella yhteistyöllä pyritään tukemaan jäsenvaltioita kustannusten jakamisessa. Koska kaikki 
toiminnot suoritetaan diplomaattistatuksen alaisuudessa, yhteistyö ei aiheuttaisi uusia 
erityisongelmia tietosuojan suhteen. Käytännössä yhteisten tilojen järjestäminen edellyttää sitä, että 
jäsenvaltioilla on käytössään suuret tilat. Ovatko jäsenvaltiot halukkaita tällaiseen yhteistyöhön ja 
jos eivät ole, mistä se johtuu?

2 c. Yhteiset viisumikeskukset (CAC)

Tässä yhteistyömuodossa yhden tai useamman jäsenvaltion konsuli- ja diplomaattiedustuston 
henkilökunta kootaan viisumihakemusten (sekä biometristen tunnisteiden) vastaanottamiseksi 
yhteen, ”neutraaliin” rakennukseen. Yhteistyöhön osallistuvien jäsenvaltioiden tulisi sopia 
yhteistyöpuitteista, kuten yhteisten tilojen järjestämisessä. 
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Yhteisten viisumikeskusten ansiosta resurssit olisi mahdollista keskittää ja jakaa, joten 
konsulaattien välinen yhteistyö vahvistuisi ja jäsenvaltiot säästäisivät kustannuksissa.1. Yhteiset 
viisumikeskukset myös helpottaisivat hakemuksen jättämistä maissa, joissa hakijoiden on 
matkustettava pitkiä matkoja päästääkseen konsulaattiin tai joissa kaikilla jäsenvaltioilla ei ole 
edustusta. On myös väitetty, että yhteiset viisumikeskukset helpottaisivat sen määrittämistä, mikä 
jäsenvaltio on vastuussa kustakin hakemuksesta. 

Kuten ulkoistamisen yhteydessä (katso jäljempänä oleva kohta), konsulaattitoiminnot suoritettaisiin 
kuitenkin ilman diplomaattistatuksen suomaa suojaa. Tämä aiheuttaa tietosuojaongelmia: miten 
jäsenvaltiot kykenevät takaamaan tietosuojan niin, etteivät hakijan kotimaan viranomaiset pääse 
tietoihin käsiksi (esim. tietoja etsiäkseen tai siepatakseen). Lisäksi on pohdittava, miten biometriset 
tunnistetiedot saadaan siirrettyä turvallisesti viisumiviranomaisille. Jotkut jäsenvaltiot 
kyseenalaistavat yhteisten viisumikeskusten tuoman todellisen lisäarvon ja pitävät ajatusta 
epärealistisena. Ei ole myöskään kovin selvää, kuka laatisi yhteisten viisumikeskusten 
toimintasäännöt ja mikä niiden status olisi. Onko komissio arvioinut nämä seikat?

Yhteisen viisumikeskuksen perustamista ja toimintaa koskeva pilottihanke on käynnissä 
Chisinaussa (Moldovassa). Paikaksi valittiin Moldova, koska kovin monella jäsenvaltiolla ole 
edustusta siellä. Mitä kokemuksesta on opittu?

2 d. Toimintojen ulkoistaminen ulkoisille palveluntarjoajille

Viimeinen mahdollisuus on se, että jokin ulkoinen palveluntarjoaja vastaanottaa hakemukset ja 
kerää biometriset tunnisteet (jos edustuston varustaminen biometristen tunnisteiden keräämistä 
varten, yhteisten tilojen järjestäminen tai yhteisen viisumikeskuksen perustaminen ei ole paikallisen 
tilanteen vuoksi tarkoituksenmukaista).  

Esittelijä on yllätyksekseen havainnut, että eräät jäsenvaltiot ilmeisesti jo käyttävät ulkoistamista 
ilman yhteisön oikeudellisia puitteita2. Ulkoistaminen koskee lähinnä tapaamisten järjestämistä ja 
hakemusten vastaanottamista, mutta jatkossa viisumitietojärjestelmän käytön ulkoistaminen koskisi 
myös biometrisiä tunnisteita. Esittelijä miettii, onko kyseinen jäsenvaltioiden soveltama käytäntö 
sallittua ilman yhteisön sääntöjä. Luoko komission ehdotus siis oikeudellisen kehyksen jo 
vallitsevalle tilanteelle? 

Komissio ehdottaa kahta mahdollista ulkoistamisen muotoa: 
1. Ulkoinen palveluntarjoaja toimii puhelinpalvelukeskuksena, joka antaa yleisiä ohjeita 

viisumin hakemisesta ja vastaa tapaamisten sopimisesta (1B1 kohdan a alakohta). 
2. Ulkoinen palveluntarjoaja antaa tietoa sekä kerää hakemukset, käsittelymaksut ja 

hakemuksiin liittyvät asiakirjat ja biometriset tiedot. Tämän jälkeen ulkoinen 
palveluntarjoaja siirtää täydelliset hakemukset ja tiedot hakemuksen käsittelystä 
vastaavan jäsenvaltion diplomaatti- ja konsuliedustustolle (1B1 kohdan b alakohta). 

  
1 Huom! Viisumihakemusten käsittelymaksun nostamista 60 euroon on perusteltu viisumitietojärjestelmän 
käyttöönotolla.
2 Näin toimii etenkin Italia, joka on ensimmäisenä Schengen-maana ulkoistanut osan viisumihakemusten käsittelystä 
ulkopuoliselle virastolle Intiassa (VSF). Italian esimerkkiä näyttivät seuraavan myös eräät muut Schengen-maat (Saksa, 
Ranska, Belgia, Itävalta, Alankomaat ja Portugal), ja ulkoistaminen houkuttelee jatkuvasti yhä useampaa jäsenvaltiota. 
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Ensiksi mainittu ulkoistamisen muoto voisi olla hyvä tapa helpottaa käytännön toimia, eikä se 
periaatteessa vaikuta kielteisesti tietosuojaan ja tietoturvaan. Toinen ulkoistamisen muoto 
puolestaan aiheuttaa niiden suhteen ongelmia. Toinen ulkoistamisen muoto voisi kyllä hyödyttää 
viisuminhakijoita sekä konsulaatteja, koska hakijat säästäisivät ajassa ja matkakustannuksissa ja 
konsulaatit välttäisivät kuuluisat jonot ja saisivat enemmän aikaa hakemusten käsittelyyn. Tähän 
liittyy kuitenkin joitakin vakavia tietosuoja- ja tietoturvaongelmia, jotka tietosuojaviranomaiset ovat 
jo tuoneet esiin1. Uhkana on myös ns. visa shopping -ilmiö, jos vain yksi tai muutama Schengen-
maa käyttää jotakin tiettyä järjestelmää. Ulkoistaminen saattaisi myös nostaa viisuminhakijoilta 
perittäviä viisumimaksuja. Komission ehdotuksessa sanotaan selvästi, ettei viisuminhakijan 
maksaman kokonaissumman tulisi ylittää käsittelymaksua. Jotkut jäsenvaltiot kuitenkin vastustavat 
tätä ja katsovat, että jos joitakin lisäpalveluja on tarjolla, hakijan tulee vastata niihin liittyvistä 
kustannuksista. 

Joissakin tapauksissa ulkoiset palveluntarjoajat joutuvat tekemään merkittäviä biometrisiin 
tunnisteisiin liittyviä päätöksiä, kuten päättämään siitä, ovatko tunnisteet riittävän luotettavia 
järjestelmään tallennettaviksi. Tällaisten päätösten tekemisen tulisi kuitenkin olla julkisten 
viranomaisten tehtävä, eikä palveluntarjoajilla pitäisi olla harkintavaltaa. 

Biometrisiin tunnisteisiin liittyvien kysymysten lisäksi on oikeutettua epäillä sitä, onko perusteltua 
antaa kaikki muut toisen ulkoistamisen muodon yhteydessä mainitut tehtävät ulkoisen 
palveluntarjoajan hoidettavaksi. Ensi näkemältä hakemuksiin liittyvien asiakirjojen 
vastaanottaminen vaikuttaa mutkattomalta, mutta käytännössä saattaisi tulla ongelmia. Konsulaatin 
tehtävä on päättää siitä, riittävätkö hakemuksen mukana toimitetut asiakirjat vai tarvitaanko vielä 
joitakin lisäasiakirjoja. Ulkoisen palveluntoimittajan mukanaolo prosessissa saattaa hankaloittaa 
asioita viisuminhakijan kannalta. Täydellinen viisumihakemus sekä siihen liittyvät asiakirjat 
sisältävät myös hyvin paljon tietoa, mikä saattaa aiheuttaa ongelmia asiakirjojen 
luottamuksellisuudelle ja tietoturvalle. On myös keskusteltava siitä, missä määrin ulkoistamiseen 
voidaan turvautua maissa, joissa esiintyy paljon lahjontaa. Eikö ulkoistaminen vaarantaisi 
viisumitietojärjestelmän käyttöönoton tuoman lisäturvallisuuden? 

Toinen ulkoistamisen muoto voidaan toteuttaa usealla eri tavalla, joiden edut ja haitat olisi 
tutkittava huolellisesti: ei ulkoisteta mitään toimintoja; ulkoistetaan ainoastaan tietojen antaminen 
jne., mutta ei biometristen tunnisteiden keruuta; ulkoistetaan sekä tietojen antaminen jne. että 
biometristen tunnisteiden keruu, mutta ulkoisen palveluntoimittajan tulee toimia 
diplomaattistatuksen alaisuudessa; ulkoistetaan sekä tietojen antaminen jne. että biometristen 
tunnisteiden keruu, mutta niin, että kaikki tapahtuu konsuliviranomaisen tiukassa valvonnassa.  

Esittelijä toivoo, että asiaan löydetään sellainen oikeudellinen ratkaisu, joka sekä varmistaa 
järjestelmän tehokkuuden ja turvallisuuden että huomioi viisuminhakijoiden tarpeet. 

Johtopäätökset:

Koska ehdotus koskee erittäin tärkeitä asioita, komission olisi pitänyt esittelijän mukaan tehdä 
laajennettu vaikutustenarviointi eikä tyytyä vuonna 2004 toteutettuun viisumitietojärjestelmää 
koskevaan vaikutustenarviointiin. 

  
1 Katso esimerkiksi Euroopan tietosuojavaltuutetun lausunto, jossa kehotetaan tiukasti välttämään hakemusten 
käsittelyn ulkoistamista ulkoisille palveluntarjoajille, jos käsittelyä ei toteuteta diplomaattistatuksen alaisuudessa.
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Koska laajennettua vaikutustenarviointia ei ole tehty, kaikkien toimielinten on nyt käsiteltävä 
ehdotukseen liittyviä asioita syvällisesti. Esittelijä katsoo, että 27. maaliskuuta järjestetty 
asiantuntijaseminaari on hyvä alku työlle. 


