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ET1 Tuetaan tehokasta Euroopan yhdennettyä rajaturvallisuutta ulkorajoilla 

 

ET1 – Tuotosindikaattorit  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi   
O.1.1 Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä  

Mittayksikkö   Laitteiden absoluuttinen määrä  

Määritelmä   Rajanylityspaikka määritellään asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artiklan 8 kohdassa. 

Tietolähde: BMVI-asetuksen 2 artiklan 1 kohta   

Ulkorajoilla tarkoitetaan ulkorajoja asetuksen (EU) N:o 399/2016 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artiklan määritelmän 

mukaisesti ja sisärajoja, joilla tarkastuksia ei ole vielä poistettu. Tietolähde: BMVI-asetuksen 2 artiklan 3 kohta   

Laitteilla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero kansallisten sääntöjen 

mukaisesti. Laitteisiin kuuluvat automaattiset rajatarkastusjärjestelmät/itsepalvelujärjestelmät/automaattiportit. 
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Tämän indikaattorin osalta ei huomioida sellaisia kulkuvälineitä (maa-, meri-, ilma), jotka ilmoitetaan niille kuuluvien 

indikaattoreiden yhteydessä.   

Tämä indikaattori kattaa myös rajavalvontaan hankitut laitteet, joita muut indikaattorit eivät kata.  

Tämä indikaattori kattaa myös rajanylityspaikkojen laitteet, jotka on vuokrattu tai leasing-vuokrattu.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

R.1.15 Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä   

Huomautukset Kukin laite ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut laitteet on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.1.1 josta automaattisten 
rajatarkastusjärjestelmien/itsepalvelujärjestelmien/automaattiporttien määrä  

Mittayksikkö   ABC- ja itsepalvelujärjestelmien ja e-porttien absoluuttinen lukumäärä  
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Määritelmä   Automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa automatisoidun rajanylityksen 

ja joka koostuu itsepalvelujärjestelmästä ja automaattiportista. Aina kun mahdollista, itsepalvelujärjestelmä ja 

automaattiportti tulee kirjata ja raportoida yksitellen koko ABC-järjestelmän sijaan.   

Itsepalvelujärjestelmällä tarkoitetaan automatisoitua järjestelmää, joka suorittaa kaikki henkilöön sovellettavat 

rajatarkastukset tai jotkin niistä ja jota voidaan käyttää tietojen esirekisteröimiseksi EES:ään. Itsepalvelujärjestelmä 

on sijoitettu ennen manuaalista rajavalvontaa tai matkailijoiden tietojen ennakkorekisteröintiä varten tarkoitettuja 

automaattiportteja. Sen avulla matkustajat voivat itse tallentaa kaikki tarvittavat tiedot (passi ja biometria) ja saada 

henkilöllisyytensä tarkistettua. Kioski on esimerkki itsepalvelujärjestelmästä.   

Automaattiportilla (e-gate) tarkoitetaan sähköisesti toimivaa infrastruktuuria paikassa, jossa ylitetään tosiasiallisesti 

ulkoraja tai sisäraja, jolta tarkastuksia ei ole vielä poistettu.   

Tietolähde: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2225, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta  

Tämä indikaattori kattaa myös automaattisen rajatarkastusjärjestelmän/itsepalvelujärjestelmän/automaattiportin 

vuokrauksen tai leasing-vuokrauksen.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.17 Automaattisten rajatarkastusjärjestelmien ja automaattiporttien kautta tapahtuneiden rajanylitysten määrä  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ABC-järjestelmien, itsepalvelujärjestelmien ja automaattiporttien kirjaamis- ja 

raportointiajankohta tässä indikaattorissa ja varmistaa samalla, että kukin itsepalvelujärjestelmä tai automaattiportti 

ilmoitetaan vain kerran.   

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja tietoja indikaattorissa 

”Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä”.  

Laitteet on ilmoitettava myös indikaattorissa ”Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä”.  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.2 Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä  

Nimi  Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä  

Mittayksikkö   Infrastruktuurin absoluuttinen lukumäärä   
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Määritelmä   Infrastruktuurilla tarkoitetaan Euroopan yhdennetyn rajaturvallisuuden kannalta olennaista pysyvää aineellista 

omaisuutta, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:  

Se on luonteeltaan liikkumaton (se on joko pysyvästi kiinnitettynä maahan tai pysyvästi maahan kiinnitettyyn 

kiinteistöön, jolloin se menettää yksilöllisen identiteettinsä ja muuttuu osaksi kiinteää omaisuutta, johon se on 

kiinnitetty).  

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien kohtuullinen huolto ja ylläpito, sen käyttöikä on rajoittamaton.  

Se säilyttää käytössä alkuperäisen muotonsa ja ulkonäkönsä.  

Infrastruktuuriin eivät kuulu laitteet.   

Ylläpito ja korjaus kattavat infrastruktuurin toimintakunnon ylläpitämiseksi tehtävät työt (esim. maalaus, putkien 

korjaus) sekä suuremmat korjaukset, jotka vaativat suuria rahamääriä ja pidentävät omaisuuden taloudellista 

käyttöikää.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin infrastruktuurit kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, 

ja varmistaa samalla, että kukin infrastruktuuri ilmoitetaan vain kerran huolimatta siitä, saako se erilaisia tukia yhden 

hankkeen aikana.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.3 Tukea saaneiden hotspot-alueiden määrä  

Mittayksikkö   Hotspot-alueiden absoluuttinen lukumäärä   

Määritelmä   Hotspot-alueella tarkoitetaan isäntäjäsenvaltion pyynnöstä perustettua aluetta, jolla isäntäjäsenvaltio, komissio, 

asiaankuuluvat unionin virastot ja osallistuvat jäsenvaltiot tekevät yhteistyötä, jonka tavoitteena on hallita olemassa 

olevaa tai mahdollista, ulkorajoille saapuvien maahantulijoiden määrän merkittävän kasvun aiheuttamaa suhteetonta 

muuttoliikkeeseen liittyvää haastetta.  

Tietolähde: Asetuksen (EU) 2019/1896 2 artiklan 23 kohta  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin hotspot-alueet kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, 

ja varmistaa samalla, että kukin hotspot-alue ilmoitetaan vain kerran samassa hankkeessa, huolimatta siitä, saako se 

erilaisia tukia yhden hankkeen aikana.    
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.4 Rajanylityspaikoilla rakennettujen/parannettujen tilojen määrä  

Mittayksikkö   Rajanylityspaikkojen tilojen absoluuttinen lukumäärä   

Määritelmä   Rajanylityspaikka määritellään asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artiklan 8 kohdassa.  

Tiloilla tarkoitetaan infrastruktuuria tai laitteistoa, jota muut indikaattorit eivät kata. Tiloja ovat esimerkiksi 

rakennukset, joissa on paikkoja manuaaliseen tarkastukseen tai pysäköintialueita.   

Infrastruktuurilla tarkoitetaan pysyvää aineellista omaisuutta, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:  

Se on luonteeltaan liikkumaton (se on joko pysyvästi kiinnitettynä maahan tai pysyvästi maahan kiinnitettyyn 

kiinteistöön, jolloin se menettää yksilöllisen identiteettinsä ja muuttuu osaksi kiinteää omaisuutta, johon se on 

kiinnitetty).  

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien kohtuullinen huolto ja ylläpito, sen käyttöikä on rajoittamaton.  

Se säilyttää käytössä alkuperäisen muotonsa ja ulkonäkönsä.  

Laitteilla tarkoitetaan mitä tahansa aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero kansallisten sääntöjen 

mukaisesti.  
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Parantamisella tarkoitetaan suorituskyvyn tai muiden ominaisuuksien parantamista. Laitteiden parantaminen on 

ilmoitettava tässä indikaattorissa. Laitteiden hankinta/vuokraus/leasing-vuokraus ilmoitetaan indikaattorissa 

”Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä”.  

”Rakennetut ja parannetut” eivät sisällä infrastruktuurin ylläpitotöitä tai korjauksia, jotka ilmoitetaan indikaattorissa 

”Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä”.   

Jos hanke kattaa useamman rakennuksen rakentamisen/parantamisen, kukin rakennus raportoidaan erikseen.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin tila ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta parannusten lukumäärästä.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.5 Hankittujen ilma-alusten määrä  

Mittayksikkö   Ilma-alusten absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Ilma-aluksella tarkoitetaan kaikkea rajavalvontaan käytettyä miehitettyä ja miehittämätöntä omaisuutta, jota 

käytetään erityisesti rajojen valvontaan Schengenin rajasäännöstön ja Eurosurin mukaisesti, tapauksen mukaan 

Euroopan raja- ja merivartioviraston määrittelemien teknisten ja toiminnallisten standardien mukaisesti.     

Tietolähde: Asetus (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 12 artiklan 2 kohta rajojen valvonnasta, 13 artiklan 1 

kohta rajojen valvonnan pääasiallisesta tavoitteesta, 13 artiklan 2 kohta rajojen valvonnan liikkuvista yksiköistä.  

Asetus (EU) 2019/1896 (eurooppalainen raja- ja merivartioasetus): 19 artikla Eurosurin soveltamisesta, 16 artikla, 64 

artiklan 4 kohta ja 64 artikla kokonaisuutena.  

Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja ilma-aluksia.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

R.1.15. Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä  
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin ilma-alukset kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että kukin ilma-alus ilmoitetaan vain kerran.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut miehittämättömät ilma-alukset on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.5.1 joista hankittujen miehittämättömien ilma-alusten määrä  

Mittayksikkö   Miehittämättömien ilma-alusten absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Miehittämättömällä ilma-aluksella tarkoitetaan kaikkea rajavalvontaan käytettyä miehittämätöntä hyödykettä, jota 

käytetään erityisesti rajojen valvontaan Schengenin rajasäännöstön ja Eurosurin mukaisesti, tapauksen mukaan 

Euroopan raja- ja merivartioviraston määrittelemien teknisten ja toiminnallisten standardien mukaisesti.     

Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja miehittämättömiä ilma-aluksia.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

R.1.15 Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä   
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Huomautukset  Kukin miehittämätön ilma-alus ilmoitetaan vain kerran.  Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää 

välitavoitetta. Sama miehittämätön ilma-alus on ilmoitettava myös indikaattorissa ”Hankittujen ilma-alusten määrä”.  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.6 Hankittujen meriliikennevälineiden määrä  

Mittayksikkö   Meriliikennevälineiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Meriliikennevälineellä tarkoitetaan kaikkea rajavalvontaan käytettyä miehitettyä ja miehittämätöntä 

meriliikennehyödykettä, jota käytetään erityisesti rajojen valvontaan Schengenin rajasäännöstön ja Eurosurin 

mukaisesti, tapauksen mukaan Euroopan raja- ja merivartioviraston määrittelemien teknisten ja toiminnallisten 

standardien mukaisesti.     

Tietolähde: Schengenin rajasäännöstö: 12 artiklan 2 kohta rajojen valvonnasta, 13 artiklan 1 kohta rajojen valvonnan 

pääasiallisesta tavoitteesta, 13 artiklan 2 kohta rajojen valvonnan liikkuvista yksiköistä.  

Asetus (EU) 2019/1896 (eurooppalainen raja- ja merivartioasetus): 19 artikla Eurosurin soveltamisesta, 16 artikla ja 

64 artikla. 

Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja meriliikennevälineitä.   
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

R.1.15. Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä  

Huomautukset  Kukin meriliikenneväline ilmoitetaan vain kerran.   

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.7 Hankittujen maakulkuneuvojen määrä  

Mittayksikkö   Maakulkuneuvojen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Maakulkuneuvolla tarkoitetaan kaikkea rajavalvontaan käytettyä miehitettyä ja miehittämätöntä 

maakulkuneuvohyödykettä, jota käytetään erityisesti rajojen valvontaan Schengenin rajasäännöstön ja Eurosurin 

mukaisesti, tapauksen mukaan Euroopan raja- ja merivartioviraston määrittelemien teknisten ja toiminnallisten 

standardien mukaisesti.    

Tietolähde: Schengenin rajasäännöstö: 12 artiklan 2 kohta rajojen valvonnasta, 13 artiklan 1 kohta rajojen valvonnan 

pääasiallisesta tavoitteesta, 13 artiklan 2 kohta rajojen valvonnan liikkuvista yksiköistä. Asetus (EU) 2019/1896 

(eurooppalainen raja- ja merivartioasetus): 19 artikla Eurosurin soveltamisesta, 16 artikla ja 64 artikla.  

Tämä indikaattori koskee myös vuokrattuja tai leasing-vuokrattuja maakulkuneuvoja.    
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Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

R.1.15 Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin maakulkuneuvot kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että kukin maakulkuneuvo ilmoitetaan vain kerran.  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.8 Tukea saaneiden osallistujien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

36 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka osallistuu ammattinsa 

puolesta yhdennetyn rajaturvallisuuden täytäntöönpanoon, kuten rajavartijat, hotspot-henkilöstö, rannikkovartiostot, 

laaja-alaisten tietojärjestelmien käytöstä ja ylläpidosta vastaava henkilöstö (”henkilöstö”).   

Osallistujille annettava tuki kattaa muun muassa seuraavat:  

palkat, sijoittamisen muihin jäsenvaltioihin, koulutus  
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Tuella tarkoitetaan mitä tahansa tukea osallistujille, joita muut indikaattorit eivät kata.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa. Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin 

osaindikaattorien välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot.  

Jos sama henkilö saa erilaisia tuen muotoja yhden ja saman hankkeen puitteissa, hänet tulee ilmoittaa hankkeessa 

vain kerran, paitsi jos kyseessä on osaindikaattori. Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut osallistujat on ilmoitettava 

myös tässä pääindikaattorissa.   

Jos henkilö poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja kirjattava uudeksi 

osallistujaksi. 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.8.1 josta koulutustoimiin osanottajien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   
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Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

36 kohdan määritelmän mukaisesti.   

Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka osallistuu ammattinsa puolesta yhdennetyn rajaturvallisuuden 

täytäntöönpanoon, kuten rajavartijat, hotspot-henkilöstö, rannikkovartiostot (”henkilöstö”).   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.1.19 Niiden koulutukseen osallistuneiden määrä, jotka kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta ilmoittavat 

käyttävänsä koulutuksen aikana hankkimiaan taitoja ja taitoja  

Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa.  

Jos sama henkilö saa erityyppisiä koulutuksia, hänet tulee ilmoittaa hankkeessa vain kerran. Jos henkilö kuitenkin 

poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja kirjattava uudeksi osallistujaksi.  

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja tietoja indikaattorissa 

Tukea saaneiden osallistujien määrä.  

Koska tämä on osaindikaattori indikaattorille ”Tukea saaneiden osallistujien määrä”, sama henkilö olisi ilmoitettava 

myös indikaattorissa ”Tukea saaneiden osallistujien määrä”.  
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.9 Kolmansiin maihin lähetettyjen maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden määrä  

Mittayksikkö   Maahanmuuttoalan yhteyshenkilöiden absoluuttinen lukumäärä    

Määritelmä   Maahanmuuttoalan yhteyshenkilö on yhteyshenkilö, jonka jonkin jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset tai komissio 

tai unionin virasto oman oikeusperustansa mukaisesti ovat nimenneet ja lähettäneet ulkomaille käsittelemään 

maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä. Lisäksi jos jäsenvaltiot ovat sopineet, että maahanmuuttoalan yhteyshenkilö 

huolehtii myös yhden tai useamman muun jäsenvaltion eduista, voidaan tämä katsoa yhteiseksi lähettämiseksi ja 

tällainen lähettäminen ilmoitetaan myös tässä indikaattorissa.  

Tietolähde: Asetuksen 2019/1240 2 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohta  

Tämän indikaattorin osalta maahanmuuttoalan yhteyshenkilö raportoidaan myös, jos henkilö on osa-aikainen tai 

käsittelee maahanmuuttoon liittyviä kysymyksiä rajoitetun ajan. Yhteisen lähettämisen tapauksessa 

maahanmuuttoalan yhteyshenkilön ilmoittaa se jäsenvaltio, joka myöntää rahoituksen BMVI-hankkeen kautta.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kun maahanmuuttoalan yhteyshenkilö on lähetetty, hänet voidaan kirjata ja ilmoittaa tässä indikaattorissa.  
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.10 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen tietoteknisten toimintojen määrä  

Mittayksikkö   Tietoteknisten toimintojen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tietotekniset toiminnot kattavat kaikki tämän erityistavoitteen soveltamisalaan kuuluvat tietotekniikkajärjestelmien ja 

rajavalvontaan tarkoitettujen tietoteknisten laitteiden muodot, mukaan lukien laajamittaiset 

tietotekniikkajärjestelmät, lukuun ottamatta viisumitietojärjestelmää, joka kuuluu erityistavoitteen 2 piiriin. 

Toiminnallisuus on summa tai mikä tahansa osa siitä, mitä tuote, kuten ohjelmistosovellus tai tietokonelaite, voi 

tarjota käyttäjälle. Toiminnallisuus tarkoittaa siis tiettyjen ohjelmisto-ominaisuuksien ryhmää.   

 Kehitetyllä toiminnallisuudella tarkoitetaan uutta toiminnallisuutta tai uutta aluetta, joka on äskettäin katettu 

valvontajärjestelmällä.  

Ylläpidetyillä/päivitetyillä toiminnoilla tarkoitetaan kaikkia tuotteen toimittamisen jälkeen tehtyjä muutoksia vikojen 

korjaamiseksi, suorituskyvyn parantamiseksi tai muiden ominaisuuksien parantamiseksi. Esimerkki toimintojen 

päivityksestä: kyselynopeuden tai tallennustilan lisääminen.  

Esimerkkejä toiminnallisuuksista:  

Yhteinen henkilöllisyystietovaranto (CIR): Luo/päivitä ja poista  

Yhteinen biometrinen tunnistusjärjestelmä (yhteinen BMS): Kirjauksien, vahvistusten ja tunnistusten määrä  
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Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID): Luotujen linkkien määrä, ratkaistujen keltaisten linkkien määrä; MID-

linkin luomista pidetään toiminnallisuutena.  

Toiminnallisuudeksi voidaan laskea kansallisen kehityksen myötä lisätty toiminnallisuus, kuten kyselynopeuden tai 

tallennustilan lisääminen.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin toiminnallisuus ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta parannusten lukumäärästä.   

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.11 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä  

Mittayksikkö   Laaja-alaisten tietojärjestelmien absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Se kattaa olemassa olevien laaja-alaisten tietojärjestelmien ja muiden äskettäin kehitettyjen laaja-alaisten 

tietojärjestelmien ylläpidon ja päivityksen.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Kukin järjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut tiedot on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   

Raportoidaan vain laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä, ei ylläpidon tai päivitysten määrää riippumatta siitä, onko 

järjestelmä kehitetty ja/tai ylläpidetty ja/tai päivitetty.  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.11.1 josta kehitettyjen laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä  

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta kehitetty laaja-alainen tietojärjestelmä tarkoittaa kaikkia uusia laaja-alaisia 

tietojärjestelmiä.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Kukin järjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Tämän indikaattorin tavoite ja raportoidut tiedot eivät voi ylittää pääindikaattorin tavoitetta ja raportoituja tietoja.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut tiedot on ilmoitettava myös pääindikaattorissa.  

 
 
 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.12 Kolmansien maiden kanssa toteutettavien yhteistyöhankkeiden määrä  

Mittayksikkö   Yhteistyöhankkeiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Kolmannet maat ovat muita kolmansia maita kuin Schengenin säännöstöön osallistuvia maita.  

Yhteistyöhankkeissa olisi oltava mukana vähintään yksi jäsenvaltio ja yksi kolmas maa (kuten edellä on määritelty).  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin hankepaikka ilmoitetaan vain kerran.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.1.13 Niiden henkilöiden määrä, jotka ovat hakeneet kansainvälistä suojelua 
rajanylityspaikalla  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Tämän indikaattorin osalta kansainvälistä suojelua hakevalla henkilöllä tarkoitetaan EU:n ulkopuolisen maan 

kansalaista tai kansalaisuudetonta henkilöä, joka on tehnyt turvapaikkahakemuksen, josta ei ole vielä tehty lopullista 

päätöstä, lukuun ottamatta niitä, jotka on otettu kiinni rajan valvonnan aikana.   

Rajanylityspaikalla tarkoitetaan toimivaltaisten viranomaisten ulkorajojen ylitykseen hyväksymää ylityspaikkaa.   

Tietolähde: Asetuksen 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 2 artikla  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa   

Huomautukset  Jäsenvaltion keräämät tiedot. Niitä ei luoda BMVI:n tukemista hankkeista. Jäsenvaltion asettamat määräajat, 

vähintään vuosittain.  
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ET1 Tulosindikaattorit  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.1.14 Euroopan raja- ja merivartioviraston kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Kalustoreservi (TEP) on keskitetty luettelo sellaisessa kalustoreservissä olevasta kalustosta, joka muodostuu joko 

jäsenvaltioiden tai viraston omistamasta, viraston operatiivisissa toimissa käytettävästä kalustosta sekä 

jäsenvaltioiden ja viraston yhteisomistuksessa olevasta vastaavasta kalustosta. Jäsenvaltiot rekisteröivät laitteet 

kalustoreserviin asetuksen 2019/1896 64 artiklan ja BMVI-asetuksen 13 artiklan 14 kohdan mukaisesti.  

Tietolähde: Eurooppalaista raja- ja merivartiostoa koskevan asetuksen 2019/1896 64 artiklan 1 kohta ja 64 artiklan 

14 kohta ja BMVI-asetuksen 13 artiklan 14 kohta.   

Kalustolla tarkoitetaan aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero kansallisten sääntöjen mukaisesti. 

Tämän indikaattorin osalta kalustoon kuuluvat ilma-alukset, meriliikennevälineet ja maakulkuneuvot. Se sisältää 

kaluston, joka vuokrataan tai leasing-vuokrataan BMVI-resursseilla ja jotka rekisteröidään kalustoreserviin.  

BMVI-asetuksen 13 artiklan 14 kohdan b alakohta kaikkien suurten toimintavälineiden rekisteröinnistä viraston 

kalustoreserviin.  
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Indikaattorin 

mittayksikkö  

TEPiin rekisteröityjen laitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Tavoite 2029  Jäsenvaltio asettaa ohjelman strategian mukaisesti.  

Jäsenvaltioiden olisi yksilöitävä tavoite niiden hyödykkeiden lukumäärän perusteella, jotka ne aikovat hankkia BMVI:n 

puitteissa (liitteiden III ja IV mukaisesti), koska ne kaikki on rekisteröitävä TEPiin. Tällaista tavoitetta tarkistetaan, jos 

jäsenvaltiot saavat lisärahoitusta Frontexin erityistoimista.  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.1 Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä  

O.1.5 Hankittujen ilma-alusten määrä  

O.1.6 Hankittujen meriliikennevälineiden määrä  

O.1.7 Hankittujen maakulkuneuvojen määrä  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin laitteet raportoidaan tässä indikaattorissa, ja varmistaa 

samalla, että ainoastaan TEPiin rekisteröidyt laitteet raportoidaan.    

Tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää kaikkien asiaan liittyvien tuotosindikaattoreiden tavoitteiden ja 

raportoitujen tietojen summaa.   

Kukin laite raportoidaan vain kerran, vaikka se rekisteröitäisiin useita kertoja rajoitetun ajan.    
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.1.15 Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettujen laitteiden määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Tämän indikaattorin osalta Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetetuilla laitteilla tarkoitetaan laitteita, 

jotka on ostettu tai vuokrattu tai leasing-vuokrattu BMVI-hankkeessa ja otettu käyttöön Euroopan raja- ja 

merivartioviraston operatiivisessa toiminnassa asetuksen 2019/1896 64 artiklan mukaisesti.   

Kalustolla tarkoitetaan aineellista hyödykettä, jolle on annettu inventaarionumero. Tämän indikaattorin osalta 

kalustoon kuuluvat ilma-alukset, meriliikennevälineet ja maakulkuneuvot.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Laitteiden absoluuttinen lukumäärä  

Tavoite 2029  Jäsenvaltio asettaa ohjelman strategian mukaisesti. Se olisi laskettava siten, että perustasoon lisätään EU:n 

rahoituksella ostettavien ja Euroopan raja- ja merivartioviraston käyttöön asetettavien lisälaitteiden suunniteltu 

määrä vuoteen 2029 mennessä. 

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.1 Rajanylityspaikoille hankittujen laitteiden määrä  

O.1.5 Hankittujen ilma-alusten määrä  

O.1.5.1 Hankittujen miehittämättömien ilma-alusten määrä  
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O.1.6 Hankittujen meriliikennevälineiden määrä  

O.1.7 Hankittujen maakulkuneuvojen määrä  

Huomautukset  Kaikki käyttöön otetut laitteet raportoidaan tässä indikaattorissa, vaikka käyttöönotto tapahtuisi sen hankkeen 

jälkeen, jossa laitteet hankittiin/vuokrattiin/leasing-vuokrattiin.   

Kukin laite raportoidaan vain kerran, vaikka se otettaisiin käyttöön Euroopan raja- ja merivartioviraston 

operatiivisessa toiminnassa useita kertoja rajoitetun ajan.    

Tavoitetiedot ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää tulosindikaattorin ”Euroopan raja- ja merivartioviraston 

kalustoreserviin rekisteröityjen laitteiden määrä” tavoitetta ja raportoituja tietoja.  

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.1.16 Kansallisten viranomaisten Eurosurin kansallisten koordinointikeskusten kanssa 
aloittamien/parantamien yhteistyön muotojen määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Eurosurin kansalliset koordinointikeskukset on määritelty asetuksen 2019/1896 21 artiklassa.  

Tämän indikaattorin osalta yhteistyön aloittaminen/parantaminen tarkoittaa uuden viranomaisen lisäämistä 

viranomaisiin, joiden kanssa kansalliset koordinointikeskukset jo vaihtavat tietoja ja tekevät yhteistyötä asetuksen 

2019/1896 21 artiklan mukaisesti.   
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Indikaattorin 

mittayksikkö  

Niiden uusien viranomaisten absoluuttinen lukumäärä, joiden kanssa Eurosurin kansallinen koordinointikeskus 

vaihtaa tietoja  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin viranomainen ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.1.17 Automaattisten rajatarkastusjärjestelmien ja automaattiporttien kautta tapahtuneiden 
rajanylitysten määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Automaattisella rajatarkastusjärjestelmällä tarkoitetaan järjestelmää, joka mahdollistaa automatisoidun rajanylityksen 

ja joka koostuu itsepalvelujärjestelmästä ja automaattiportista.  

Automaattiportilla (e-gate) tarkoitetaan sähköisesti toimivaa infrastruktuuria paikassa, jossa ylitetään tosiasiallisesti 

ulkoraja tai sisäraja, jolta tarkastuksia ei ole vielä poistettu.  

Tietolähde: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2225, annettu 30 päivänä marraskuuta 2017 

asetuksen (EU) 2016/399 muuttamisesta rajanylitystietojärjestelmän käytön osalta  

Tämän indikaattorin osalta siihen sisältyy myös rajanylitys itsepalvelujärjestelmien kautta.   

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R2225
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Itsepalvelujärjestelmällä tarkoitetaan automatisoitua järjestelmää, joka suorittaa kaikki henkilöön sovellettavat 

rajatarkastukset tai jotkin niistä ja jota voidaan käyttää tietojen esirekisteröimiseksi EES:ään. Itsepalvelujärjestelmä 

on sijoitettu ennen manuaalista rajavalvontaa tai matkailijoiden tietojen ennakkorekisteröintiä varten tarkoitettuja 

automaattiportteja. Sen avulla matkustajat voivat itse tallentaa kaikki tarvittavat tiedot (passi ja biometria) ja saada 

henkilöllisyytensä tarkistettua. Kioski on esimerkki itsepalvelujärjestelmästä.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Rajanylitysten absoluuttinen lukumäärä      

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.1.1.1 Hankittujen automaattisten rajatarkastusjärjestelmien/itsepalvelujärjestelmien/automaattiporttien määrä  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin rajanylitykset kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että se tehdään vähintään kerran vuodessa.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.1.18 Huomioon otettujen Schengen-arvioinneissa ja haavoittuvuusarvioinneissa annettujen 
suositusten määrä rajaturvallisuuden alalla  

Indikaattorin 

määritelmä   

Schengenin arviointisuosituksella tarkoitetaan jäsenvaltiolle tai Schengenin säännöstöön osallistuvalle maalle 

Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamiseen käytettävän arviointi- ja seurantamekanismin perustamisesta 

annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/2013 15 artiklan mukaisesti annettua suositusta. Se ei sisällä 

suosituksia yhteisen viisumipolitiikan ja poliisiyhteistyön alalla.   

Haavoittuvuusarvioinnin suosituksella tarkoitetaan jäsenvaltiolle tai Schengenin säännöstöön osallistuvalle maalle 

asetuksen 2019/1896 32 artiklan mukaisesti annettua suositusta.  

Tämän indikaattorin osalta olisi otettava huomioon ainoastaan suositukset, joilla on taloudellisia vaikutuksia 

rajaturvallisuuden alalla.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Toimeenpantujen suositusten absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  
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Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin toimeenpannut suositukset kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että se tehdään vasta sitten, kun komissio tai virasto on vahvistanut, että 

suositus on otettu huomioon.   

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteessä VII olevan taulukon 6B 

huomautusten mukaisesti) niiden Schengen-suositusten kokonaismäärä, joilla on taloudellisia vaikutuksia tämän 

erityistavoitteen soveltamisalaan. Tämä on kumulatiivinen luku, joka olisi päivitettävä aina, kun jäsenvaltio saa 

suosituksia, joilla on taloudellisia vaikutuksia.   

Schengenin suosituksista: Arvioituaan toimitetun seurantakertomuksen, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle sovitusta 

suosituksen päättämisestä. Kun uusi tietotekninen sovellus KOEL on otettu käyttöön, jäsenvaltioille ilmoitetaan 

automaattisesti suosituksen päättämisestä.   
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ET 2 Tuetaan yhteistä viisumipolitiikkaa 

 

ET2 Tuotosindikaattorit  

  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.1 Viisumihakemusten käsittelyn digitalisoimista tukevien hankkeiden määrä  

Mittayksikkö   Hankkeiden absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Viisumien käsittelyllä tarkoitetaan viisumihakemusten käsittelyä jäsenvaltioissa viisumihakemuksista viisumien 

myöntämiseen. Viisumihakemusten käsittelyn digitalisointi tarkoittaa, että kaikki viisumikäsittelyn vaiheet tehdään 

digitaalisesti. Tähän kuuluu viisumin hakeminen digitaalisin menetelmin.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.10 Digitaalisin menetelmin jätettyjen viisumihakemusten määrä  

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin hanke kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.2 Tukea saaneiden osallistujien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 

artiklan 36 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka käsittelee 

ammattinsa puolesta viisumipolitiikkaa (”henkilöstö”).    

Osallistujille annettava tuki kattaa muun muassa palkat ja koulutuksen. Tuella tarkoitetaan mitä tahansa tukea 

osallistujille, joita muut indikaattorit eivät kata.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  

Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa. Jos sama henkilö saa eri tukimuotoja saman hankkeen puitteissa, hänet olisi ilmoitettava hankkeessa 

vain kerran, lukuun ottamatta osaindikaattoreita, joissa sama henkilö voidaan ilmoittaa useissa osaindikaattoreissa. 

Jos henkilö kuitenkin poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja kirjattava 

uudeksi osallistujaksi.  
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Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut osallistujat on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot. 

 
 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.2.1 josta koulutustoimien osanottajien määrä  

Mittayksikkö   Absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

36 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka käsittelee ammattinsa 

puolesta viisumipolitiikkaa (”henkilöstö”).   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  

R.2.12 Niiden koulutukseen osallistuneiden määrä, jotka kolmen kuukauden kuluttua koulutuksesta ilmoittavat 

käyttävänsä koulutuksen aikana hankkimiaan taitoja ja taitoja  
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Huomautukset  Kun osallistuja tulee hankkeeseen, hänet voidaan kirjata tähän indikaattoriin ja hänestä voidaan raportoida tässä 

indikaattorissa.  

Jos sama henkilö saa erityyppisiä koulutuksia saman hankkeen puitteissa, hänet olisi ilmoitettava hankkeessa vain 

kerran, lukuun ottamatta osaindikaattoreita, joissa sama henkilö voidaan ilmoittaa useissa osaindikaattoreissa. Jos 

henkilö kuitenkin poistuu yhdestä hankkeesta ja aloittaa toisessa hankkeessa, hänet on katsottava ja kirjattava 

uudeksi osallistujaksi.  

Koska tämä on osaindikaattori indikaattorille ”Tukea saaneiden osallistujien määrä”, sama henkilö olisi ilmoitettava 

myös indikaattorissa ”Tukea saaneiden osallistujien määrä”.  

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja tietoja indikaattorissa 

”Tukea saaneiden osallistujien määrä”.  
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.3 Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä  

Mittayksikkö   Lähetetyn henkilöstön absoluuttinen määrä   

Määritelmä   Konsulaatti tarkoittaa jäsenvaltion diplomaattista edustustoa tai jäsenvaltion konsuliedustustoa, jolla on lupa 

myöntää viisumeja ja jota johtaa lähetetty konsulivirkamies konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen 

mukaisesti (asetus 810/2009 yhteisön viisumisäännöstön laatimisesta (viisumisäännöstö)).  

Lähetetyllä henkilöstöllä tarkoitetaan Schengen-viisumeja käsittelevässä kolmannessa maassa toimivaa äskettäin 

lähetettyä henkilöstöä lähettämisen kestosta riippumatta. Henkilö ilmoitetaan kerran, vaikka lähettämisen kestoa 

pidennettäisiin useita kertoja yhdessä hankkeessa.   

Kolmannella maalla tarkoitetaan muita kuin Euroopan unioniin kuuluvia maita tai maita tai alueita, joiden asukkailla ei 

ole oikeutta Euroopan unionin vapaaseen liikkuvuuteen asetuksen (EU) 2016/399 (Schengenin rajasäännöstö) 2 

artiklan 5 kohdan mukaisesti.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä   

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu   
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Huomautukset  Kun henkilö siirtyy asemaansa konsulaattiin, hänet voidaan kirjata ja ilmoittaa tässä indikaattorissa.  

Jos sama henkilö saa erilaisia tuen muotoja yhden ja saman hankkeen puitteissa, hänet tulee ilmoittaa hankkeessa 

vain kerran, paitsi jos kyseessä on osaindikaattori.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut henkilöt on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot.  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.3.1 josta viisumihakemusten käsittelystä huolehtivan henkilöstön määrä  

Mittayksikkö   Lähetetyn henkilöstön absoluuttinen määrä  

Määritelmä   Viisumien käsittelyllä tarkoitetaan jäsenvaltioiden viranomaisten suorittamaa viisumihakemusten tutkintaa ja 

päätöksentekoa viisumihakemuksista viisumien myöntämiseen.  

Tämän indikaattorin osalta henkilö ilmoitetaan myös, jos hän toimii viisumien käsittelyssä osa-aikaisesti.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä   

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  
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Huomautukset  Kun henkilö on lähetetty, hänet voidaan kirjata ja ilmoittaa tässä indikaattorissa.  

Koska tämä on osaindikaattori indikaattorille ”Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä”, sama henkilö 

olisi ilmoitettava myös indikaattorissa ”Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä”.  

Välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää välitavoitetta, tavoitetta ja ilmoitettuja tietoja indikaattorissa 

”Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä”; SFC2021:ssä on validointisääntö.  

  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.4 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen tietoteknisten toimintojen määrä  

Mittayksikkö   Tietoteknisten toimintojen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tietotekniset toiminnot kattavat kaikki tietoteknisten järjestelmien näkökohdat, mukaan lukien tämän 

erityistavoitteen soveltamisalaan kuuluvat laaja-alaiset tietotekniset järjestelmät. Toiminnallisuus on summa tai mikä 

tahansa osa siitä, mitä tuote, kuten ohjelmistosovellus tai tietokonelaite, voi tarjota käyttäjälle. Toiminnallisuus 

tarkoittaa siis tiettyjen ohjelmisto-ominaisuuksien ryhmää.   

Kehitetty toiminnallisuus tarkoittaa uutta toiminnallisuutta.   
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Ylläpidetyillä/päivitetyillä toiminnoilla tarkoitetaan kaikkia tuotteen toimittamisen jälkeen tehtyjä muutoksia vikojen 

korjaamiseksi, suorituskyvyn parantamiseksi tai muiden ominaisuuksien parantamiseksi. Esimerkki toimintojen 

päivityksestä: kyselynopeuden tai tallennustilan lisääminen.  

Esimerkkejä toiminnallisuuksista:  

Yhteinen henkilöllisyystietovaranto (CIR): Luo/päivitä ja poista  

Yhteinen biometrinen tunnistusjärjestelmä (yhteinen BMS): Kirjauksien, vahvistusten ja tunnistusten määrä  

Rinnakkaishenkilöllisyyksien tunnistin (MID): Luotujen linkkien määrä, ratkaistujen keltaisten linkkien määrä; MID-

linkin luomista pidetään toiminnallisuutena.  

Toiminnallisuudeksi voidaan laskea kansallisen kehityksen myötä lisätty toiminnallisuus, kuten kyselynopeuden tai 

tallennustilan lisääminen. 

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä   

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu   

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin toiminnallisuus kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, 

ja varmistaa samalla, että kukin toiminnallisuus ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta ylläpitojen tai 

parannusten lukumäärästä.  
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.5 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä  

Mittayksikkö   Laaja-alaisten tietojärjestelmien absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tässä indikaattorissa kehitetyllä laaja-alaisella tietojärjestelmällä tarkoitetaan kaikkea VIS-asetuksen muuttamiseen 

liittyvää kehitystä kansalliseen viisumitietojärjestelmään ja kaikkea uutta kehitettyä laaja-alaista tietojärjestelmää.  

Ylläpidetyillä/parannetuilla laaja-alaisilla tietojärjestelmillä tarkoitetaan kaikkia tuotteen toimittamisen jälkeen tehtyjä 

muutoksia vikojen korjaamiseksi, suorituskyvyn tai muiden ominaisuuksien parantamiseksi. Se kattaa 

viisumitietojärjestelmän sekä muiden uusien laaja-alaisten tietojärjestelmien ylläpidon ja parantamisen.   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin järjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Välitavoitteen, tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään yhtä suuria kuin osaindikaattorien välitavoite, 

tavoite ja raportoidut tiedot.  

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut tiedot on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa.   
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Raportoidaan vain laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä, ei ylläpidon tai päivitysten määrää riippumatta siitä, onko 

järjestelmä kehitetty ja/tai ylläpidetty ja/tai päivitetty.  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.5.1 josta kehitettyjen laaja-alaisten tietojärjestelmien määrä  

Mittayksikkö   Laaja-alaisten tietojärjestelmien absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Tässä indikaattorissa kehitetyllä laaja-alaisella tietojärjestelmällä tarkoitetaan kaikkea VIS-asetuksen muuttamiseen 

liittyvää kehitystä kansalliseen viisumitietojärjestelmään ja kaikkea uutta kehitettyä laaja-alaista tietojärjestelmää.  

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin järjestelmä ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa.   

Tämän indikaattorin tavoite ja raportoidut tiedot eivät voi ylittää pääindikaattorin tavoitetta ja raportoituja tietoja. 

Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut tiedot on ilmoitettava myös pääindikaattorissa.  
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.6 Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä  

Mittayksikkö   Infrastruktuurin absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Infrastruktuurilla tarkoitetaan pysyvää aineellista omaisuutta, joka täyttää kaikki seuraavat edellytykset:  

Se on luonteeltaan liikkumaton (se on joko pysyvästi kiinnitettynä maahan tai pysyvästi maahan kiinnitettyyn 

kiinteistöön, jolloin se menettää yksilöllisen identiteettinsä ja muuttuu osaksi kiinteää omaisuutta, johon se on 

kiinnitetty).  

Tavanomaisissa käyttöolosuhteissa, mukaan lukien kohtuullinen huolto ja ylläpito, sen käyttöikä on rajoittamaton.  

Se säilyttää käytössä alkuperäisen muotonsa ja ulkonäkönsä.  

Ylläpito ja korjaus kattavat infrastruktuurin toimintakunnon ylläpitämiseksi tehtävät työt (esim. maalaus, putkien 

korjaus) sekä suuremmat korjaukset, jotka vaativat suuria rahamääriä ja pidentävät omaisuuden taloudellista 

käyttöikää.    

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä   

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  



43 
 
 
 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Huomautukset  Kukin infrastruktuuri ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta ylläpitojen tai parannusten 

lukumäärästä.  

  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
O.2.7 Vuokralle otettujen / kirjanpidosta poistettujen kiinteistöjen määrä  

Mittayksikkö   Kiinteistöjen absoluuttinen lukumäärä  

Määritelmä   Kiinteistö tarkoittaa rakennusta tai sen osaa   

Asiaan liittyvä 

tulosindikaattori  

R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä   

R.2.8.1 Niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden kannalta on parannettu  

Huomautukset  Kukin kiinteistö ilmoitetaan vain kerran yhdessä hankkeessa huolimatta korjausten tai kirjanpidosta poistojen 

lukumäärästä.   
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ET2 Tulosindikaattorit  

  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.2.8 Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Uusi konsulaatti tarkoittaa konsuliosaston avaamista paikassa, jossa asianomainen jäsenvaltio ei ollut läsnä.  

Parannetulla konsulaatilla tarkoitetaan olemassa olevaa konsulaattia, jossa on tehty korjaustöitä sen pitämiseksi 

toimintakunnossa (esim. maalaus, putkiston korjaus) sekä olemassa olevan konsulaatin korjauksia tai laajentamista 

samassa paikassa (kaupungissa).    

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Konsulaattien absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.3 Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä   

O.2.3.1 Viisumihakemusten käsittelystä huolehtivan henkilöstön määrä  

O.2.4 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen tietoteknisten toimintojen määrä  
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O.2.6 Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä  

O.2.7 Vuokralle otettujen / kirjanpidosta poistettujen kiinteistöjen määrä  

Huomautukset  Kukin konsulaatti ilmoitetaan vain kerran huolimatta parannusten lukumäärästä. Kaikki osaindikaattorissa ilmoitetut 

konsulaatit on ilmoitettava myös tässä pääindikaattorissa. Tavoitteen ja raportoitujen tietojen olisi oltava vähintään 

yhtä suuria kuin osaindikaattorin välitavoite, tavoite ja raportoidut tiedot.  

Indikaattorin tunnus ja 

nimi  
R.2.8.1 josta niiden konsulaattien määrä, joiden asiakaslähtöisyyttä viisuminhakijoiden 
kannalta on parannettu  

Indikaattorin 

määritelmä   

Asiakaslähtöisyyteen kuuluvat mahdolliset parannukset, joilla lisätään asiakasmukavuutta fyysisten tapaamisten 

aikana, digitaalisten menetelmien kehittäminen viisumihakemusta ja -käsittelyä varten, uudet/parannetut 

viestintäkanavat tai viisumihakijoille tarkoitettu aineisto.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Konsulaattien absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Viisumihakemusten käsittelyn digitalisoimista tukevien hankkeiden määrä   

O.2.2 Tukea saaneiden osallistujien määrä   

O.2.2.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä  
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O.2.3 Kolmansiin maihin lähetetyn konsulihenkilöstön määrä   

O.2.3.1 Viisumihakemusten käsittelystä huolehtivan henkilöstön määrä  

O.2.4 Kehitettyjen/ylläpidettyjen/parannettujen tietoteknisten toimintojen määrä   

O.2.6 Ylläpidetyn/korjatun infrastruktuurin määrä  

O.2.7 Vuokralle otettujen / kirjanpidosta poistettujen kiinteistöjen määrä 

Huomautukset  Kukin konsulaatti ilmoitetaan vain kerran huolimatta parannusten lukumäärästä.   

Koska tämä on indikaattorin ”Schengen-alueen ulkopuolisten uusien/parannettujen konsulaattien määrä” 

alaindikaattori, samat parannukset on ilmoitettava myös indikaattorissa ”Schengen-alueen ulkopuolisten 

uusien/parannettujen konsulaattien määrä”.  

Tämän indikaattorin tavoite ja raportoidut tiedot eivät saa ylittää indikaattorissa ”Schengen-alueen ulkopuolisten 

uusien/parannettujen konsulaattien määrä” raportoituja tietoja.  

  

 

 



47 
 
 
 
 
 

Kirkkokatu 12, Helsinki 
PL 26, 00023 Valtioneuvosto 
Vaihde 0295 480 171  
kirjaamo.sm@govsec.fi | www.intermin.fi | [www.eusa-rahastot.fi] | [eusa.sm@govsec.fi] 

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  

R.2.9 Huomioon otettujen Schengen-arvioinneissa annettujen suositusten määrä yhteisen 

viisumipolitiikan alalla  

Indikaattorin 

määritelmä   

Schengenin arviointisuosituksella tarkoitetaan jäsenvaltiolle tai Schengenin säännöstöön osallistuvalle maalle 

Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamiseen käytettävän arviointi- ja seurantamekanismin perustamisesta 

annetun neuvoston asetuksen (EU) N:o 1053/2013 15 artiklan mukaisesti annettua suositusta viisumipolitiikan alalla.   

Tämän indikaattorin osalta ilmoitetaan ainoastaan suositukset, joilla on taloudellisia vaikutuksia yhteisen 

viisumipolitiikan alalla.  

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Toimeenpantujen suositusten absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin toimeenpannut suositukset kirjataan ja raportoidaan tässä 

indikaattorissa, ja varmistaa samalla, että se tehdään vasta sitten, kun komissio on vahvistanut, että suositus on 

otettu huomioon.  Jäsenvaltioiden on ilmoitettava (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteessä VII olevan 

taulukon 6B huomautusten mukaisesti) niiden yhteisen viisumipolitiikan alalla annettujen Schengen-suositusten 

kokonaismäärä, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Tämä on kumulatiivinen luku, joka olisi päivitettävä aina, kun 

jäsenvaltio saa suosituksia, joilla on taloudellisia vaikutuksia. Schengenin suosituksista: Arvioituaan toimitetun 
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seurantakertomuksen, komissio ilmoittaa jäsenvaltiolle sovitusta suosituksen päättämisestä. Kun uusi tietotekninen 

sovellus KOEL on otettu käyttöön, jäsenvaltioille ilmoitetaan automaattisesti suosituksen päättämisestä. 

  

Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.2.10 Digitaalisin menetelmin jätettyjen viisumihakemusten määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Digitaalisin menetelmin jätetty hakemus tarkoittaa hakemusta, joka on jätetty digitaalista alustaa käyttäen 

tietokoneella luettavassa muodossa.   

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Digitaalisin menetelmin jätettyjen viisumihakemusten absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.1 Viisumihakemusten käsittelyn digitalisoimista tukevien hankkeiden määrä  

Huomautukset  Jäsenvaltion tehtävänä on määrittää ajankohta, jolloin paikka kirjataan ja raportoidaan tässä indikaattorissa, ja 

varmistaa samalla, että se tehdään vähintään kerran vuodessa. Jäsenvaltion keräämät tiedot. Niitä ei luoda tietyistä 

hankkeista. Jäsenvaltioiden olisi ilmoitettava (yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen liitteessä VII olevan taulukon 

6B huomautusten mukaisesti) digitaalisia ja muita kuin digitaalisia menetelmiä käyttäen tehtyjen viisumihakemusten 

kokonaismäärä.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.2.11 Jäsenvaltioissa viisumihakemusten käsittelyssä aloitettujen/parannettujen yhteistyön 
muotojen määrä  

Indikaattorin 

määritelmä   

Yhteistyöhön tulee osallistua isäntämaan lisäksi kumppani vähintään yhdestä jäsenvaltiosta (mukaan lukien 

Schengenin säännöstöön osallistuvat maat). Yhteistyöhön kuuluvat muun muassa seuraavat:  

yhteiset viisumikeskukset   

sijoittaminen samaan paikkaan   

konsuliviranomaisten yhteistyömekanismit.   

Indikaattorin 

mittayksikkö  

Yhteistyömuotojen absoluuttinen lukumäärä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

Ei sovellettavissa  

Huomautukset  Kukin yhteistyömuoto ilmoitetaan vain kerran huolimatta siitä, onko se käynnistetty ja onko sitä parannettu yhden 

hankkeen aikana.   
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Indikaattorin tunnus 

ja nimi  
R.2.12 Niiden koulutukseen osallistuneiden määrä, jotka kolmen kuukauden kuluttua 
koulutuksesta ilmoittavat käyttävänsä koulutuksen aikana hankkimiaan taitoja ja tietoja  

Indikaattorin 

määritelmä   

Osallistujalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka hyötyy suoraan toimesta (hankkeesta) mutta ei vastaa toimen 

(hankkeen) aloittamisesta tai sen aloittamisesta ja toteuttamisesta yhteisiä säännöksiä koskevan asetuksen 2 artiklan 

36 kohdan määritelmän mukaisesti. Tämän indikaattorin osalta osallistuja on henkilö, joka käsittelee ammattinsa 

puolesta viisumipolitiikkaa (”henkilöstö”).   

Indikaattorin 

mittayksikkö ja tavoite  

Absoluuttinen määrä  

Asiaan liittyvä 

tuotosindikaattori  

O.2.2.1 Koulutustoimiin osallistujien määrä   
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Huomautukset  3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on saanut koulutuksen, hänen tuloksensa voidaan kirjata ja raportoida 

tässä indikaattorissa.  

Jos osallistuja osallistui useisiin saman hankkeen koulutustoimiin, tiedot on kirjattava seuraavasti:  

kirjataan kunkin osallistujan tulokset 3–6 kuukautta sen jälkeen, kun osallistuja on päättänyt jokaisen koulutustoimen  

lasketaan kunkin osallistujan kokonaistulos määrittämällä edellä 1 kohdassa ilmoitettujen yksittäisten tulosten 

keskiarvo. Tämä vaihe suoritetaan hankkeen päättyessä.  

Jos osallistujan kokonaistulos on positiivinen, ilmoita se indikaattorissa. Kokonaistulos katsotaan positiiviseksi, kun 

suurin osa osallistujan vastauksista (> 50 %) osoittaa, että hän käyttää koulutuksessa hankkimiaan taitoja ja 

osaamista. Jos kokonaistulos on 50:50 (esim. kaksi positiivista ja kaksi negatiivista vastausta), tuorein kirjattu tulos 

on ilmoitettava tämän osallistujan kokonaistuloksena. Tulos tarkoittaa osallistujan arviota siitä, käyttääkö hän 

hankittuja taitoja.  

Tavoite ja raportoidut tiedot tässä indikaattorissa eivät voi olla korkeammat kuin indikaattorin ”Koulutustoimiin 

osallistujien määrä” vastaavat arvot. 
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