
Sairauksien torjuntaa
Kasvojen ilmeitä on tutkittu jo varsin 

pitkään. Louis Kuhne kehitti 1800-luvun 

lopussa oman ”uuden lääketieteensä”, 

joka perustui luonnon parantaviin me-

netelmiin. Sen yhteydessä hän kehitti 

myös kasvojen ilmeopin, jossa pystyttiin 

havaitsemaan kasvojen piirteistä elimis-

töön kertyneet vieraat aineet. Esimerkiksi 

ympäristömyrkyt tai lääkeaineiden tai 

huumeiden pitkällinen käyttö saattavat 

näkyä ihmisen ulkomuodossa. Kasvot on 

ensimmäinen tarkkailun kohde. Nämä 

vierasaineet kertyvät elimistöön pitkän 

aikavälin kuluessa ja ne voivat vaikuttaa 

ihmisen terveydentilaan oleellisesti.

Vammaisten apuvälineiksi 
Moderni tietotekniikka tuli Suomessa 

mukaan vammaisia tukemaan 70-luvun 

alussa, jolloin Tampereelle perustettiin 

Biotekniikan instituutti. 1970-luvun 

puolivälissä tutkimusta jatkettiin myös 

Oulussa, jolloin ryhmämme jäsen osal-

listui  hahmontunnistustutkimukseen. 

Tavoitteena oli kehittää vammaisille 

apuvälineitä, esimerkiksi sokeille pu-

huvia lukulaitteita, jotka pystyivät au-

tomaattisesti lukemaan kirjoja.

Kasvot ja ilmeet  
turvallisuutta parantamassa

Kesällä 2008 julkaistu  
pikku-uutinen kertoi 
Oulun yliopiston uudesta 
kansainvälisestä projektista, 
jossa tietokone tulkitsee 
ihmisen ilmeet ja liikkumisen 
videokameran kuvista. 
Paitsi ilmeiden automaattiseen 
tunnistamiseen videokuvista 
projekti tähtää uuden 
menetelmän kehittämiseen, 
jossa tietokoneohjelma osaa 
erottaa liikkuvasta kuvasta 
ihmisen ja seurata häntä 
kuvalähteestä toiseen. 
Aiemmin on tutkittu 
pääasiallisesti yksittäisiä 
pysäytettyjä kuvia. 
Lähi-infrapunakameran avulla 
voidaan tunnistaa kasvojen 
ilmeitä jopa lähes pimeässä.

Kasvot ja ilmeet mukaan 
tekoälytutkimukseen
1980-luvun alussa ilmeet tulivat esille 

tietokonetuetussa yhteistyössä ja tekoäly-

tutkimuksessa. Toronton yliopiston tutki-

jaryhmä kehitti järjestelmän, joka pystyi 

tunnistamaan ihmisen ilmeet reaaliajassa 

ja kertomaan tuloksen äänisignaalilla. 

Järjestelmä oli hyvin yksinkertainen, 

kone kertoi koehenkilön tunteista: hy-

myilyä ja murjottamista. Jos henkilö veti 

päänsä pois koneen näkökentästä, kone 

kysyi: ”Minne hän katosi?”  

Tutkijaryhmä rakensi myös toisentyyp-

pisen koeympäristön. Siinä tietokoneelle 

tarjottiin valokuvia, joista kone pystyi 

päättelemään koehenkilön sukupuolen. 

Tulos oli yllättävä, sillä kone selviytyi 

tehtävästä paremmin kuin laboratoriossa 

työskentelevät henkilöt. Selitykseksi 

on tarjottu sitä, että koehenkilöt tarkas-

telivat valokuvaa kokonaisuutena, he 

kiinnittivät huomiota esimerkiksi tukan 

muotoon tai parroitukseen. Kone tyytyi 

vain tarkastelemaan ennalta annettuja 

”tirkistysaukkoja”, tupleja. Kone tarkas-

teli kuvia ikäänkuin mikroskoopin pers-

pektiivistä tehden päätelmiä esimerkiksi 

ihon rakenteen ja ihokarvojen perusteella. 



Kokeen jälkeen tutkimusryhmän johtaja 

pohdiskeli, tarvitsisiko työryhmä lisää 

koulutusta tunnistaakseen henkilöiden 

sukupuolen paremmin.

Hahmon tunnistaminen ja konenä-

kö ovat olleet jo kauan tutkimuksen 

kohteena ja niiden avulla on toteutettu 

runsaasti käytännön sovelluksia ja kau-

pallisia laitteisto- ja ohjelmistotuotteita 

laadunohjauksen automatisoimiseksi 

tuotantolaitoksissa. Tarkoituksena on 

korvata ihmisten toteuttamia tarkastus-

tehtäviä automaattiratkaisuilla. Ihmisten 

suorittamat tarkastukset ovat kalliita 

eivätkä useinkaan riittävän tarkkoja. 

Lisäksi ihmiset väsyvät, jolloin hei-

dän huomiokykynsä heikkenee. Etuna 

on kuitenkin ihmisten havainnoiman 

tiedon prosessointi ja ymmärtäminen 

sekä ihmisten oppiminen. Automaattitar-

kastusten haasteet kasvavat koko ajan. 

Amerikkalainen professori Patrick Wang 

toi esille esitelmässään konferenssissa In-

ternational Conference on Computational 

Intelligence and Security 2007 esimerkin. 

Hän otti taskustaan siististi viikatun 

nenäliinan ja totesi, että kone voidaan 

hyvin opettaa tunnistamaan se. Sen jäl-

keen hän rypisti nenäliinansa kasaan ja 

totesi, että koneelle on ylivoimaista enää 

tunnistaa nenäliina samaksi esineeksi. 

Tässä lähestytään samoja vaikeuksia 

kuin mitä on ihmisten automaattisessa 

visuaalisessa tunnistamisessa.

Ilmeet ja käytös turvallisuutta 
parantamassa
Vuonna 2004 tapasimme eräässä konfe-

renssissa hollantilaisen Delftin teknisen 

yliopiston professorin L.J.M. Rothkrant-

zin, joka esitteli kehittämäänsä uutta 

turvallisuusjärjestelmää (A Multimodal 

Workbench for Automatic Surveillance). 

Järjestelmä perustui siihen, että sellaisiin 

paikkoihin, joissa liikkuu paljon ihmisiä, 

sijoitetaan kameroita, jotka tarkkailevat 

ihmisten ilmeitä ja käyttäytymistä. Ka-

meroita sijoitettiin esimerkiksi maan-

alaisten asemien tuloreiteille, toreille, 

marketteihin ja vastaaviin. Kun kame-

roiden välittämissä kuvissa havaitaan 

tietokonekäsittelyssä poikkeavuuksia 

ihmisten ilmeissä tai liikkeissä normaa-

litilanteisiin verrattuna, annetaan hälytys 

mahdollisen terrori-iskun varalta.

Turvallisuusasioita tutkivina kiinnos-

tuimme kysymään lisää järjestelmän 

toiminnasta. Professori Rothkrantz kertoi 

mielellään erilaisista ilmeistä piirrosku-

vien avulla, mutta ei paljastanut turvalli-

suuteen liittyviä yksityiskohtia.

Jäimme pohdiskelemaan asiaa. Jos 

terrori-isku tapahtuu väenpaljoudessa 

ja aiheuttaa pakokauhua, niin ei siinä 

ehditä ihmisten pakokauhureaktioita 

toimittamaan enää tietokonekäsittelyyn, 

saati antaa hälytysmerkkiä! Jälkimauksi 

tästä esimerkistä jäi myös, että turhaan 

kansaa pelotellaan, nimenomaan sellais-

ta kansaa, joka ei mitenkään syyllisty 

terroritekoihin.

Turvallisuustutkimuksessa on alati 

haettu tasapainoa. Toivotaan, että tur-

vakontrollit toimivat ja niihin liittyy 

myös pelotearvoa. Samalla toivotaan, 

että ihmisten arvoja, erityisesti jokaisen 

henkilön yksityisyyteen liittyviä arvoja, 

kunnioitetaan asianmukaisesti. Myös 

kansainvälisessä standardoinnissa on 

alettu kiinnittää huomiota siihen, mi-

ten biometrisissä järjestelmissä otetaan 

huomioon yksityisyysaihe yhtenä tär-

keänä järjestelmävaatimuksena. Tästä 

on esimerkkinä ISOn standardiluonnos 

Security evaluation of biometrics.

Ajatus siitä, että turvallisuutta ke-

hitettäessä haetaan tasapainoa, tuntuu 

tavallisesta kansalaisesta hyvältä tavoit-

teelta. Kuitenkin tietoturva-alan tutki-

joina joudumme toteamaan, että se ei 

ole oikein. Se on kompromissaamista. 

Voidaanko saada mitään pysyvää aikaan 

turva-alalla, jos joudutaan tyytymään 

vähiten huonoihin ratkaisuihin? Kyllä 

tähtäimen tulisi olla ennakoivassa toi-

minnassa, proaktiivisessa riskien hallin-

nassa. Tietoturvallisuudessa kehitystä ei 

edistetä pienin askelin, jolloin itse asiassa 

pysytään vain paikallaan, vaan tarvitaan 

jälleen niitä ”jättiläisen saappaita, joilla 

kymmenen peninkulmaa taittuu yhdellä 

askeleella”. Keskinkertaisuudella asioita 

ei ratkaista, tavoite on asetettava mah-

dollisimman korkealle, ylivertaisuuteen, 

exellence -tasolle.

Faktaa vai fiktiota?
Suomen televisio esitti talvella 2006 

asiaohjelman ”Isoveli valvoo”, josta oli 

vaikea sanoa, oliko se faktaa vai fiktiota. 

Tosiasiana esitettiin, että suurkaupunkien 

valvontakamerat on liitetty maailmanlaa-

juiseen metropolien valvontaverkkoon, 

joka pystyy käsittelemään kolmiulotteisia 

biopassikuvia suoraan laajasta tieto-

kannasta. Jokainen yksittäinen henkilö 

pystytään kattavien kameraverkkojen 

avulla paikantamaan ja katvealueilla 

tilannetta voidaan tarkentaa helikop-

tereissa olevilla infrapunakameroilla. 

Tällaisia verkkoja käytetään rikollisten, 

erityisesti terroristien paikantamiseen ja 

pidättämiseen.

Vaikka ohjelma oli vakuuttavasti esi-

tetty ja se sisälsi asiantuntijahaastatteluja, 

sen täytyi kuitenkin olla fiktiota. Siinä 

loukattiin voimakkaasti kansalaisten pe-

rusarvoja, erityisesti yksityisyyttä. Mutta 

kuinka sinisilmäisiä olemmekaan? Se, 

mikä on tänään meillä puhdasta fiktiota, 

voi olla jossakin muualla jo nyt faktaa. 

Tämä pätee erityisesti turva-asioita kä-

siteltäessä. Miten mahtaa olla meillä 

tilanne viiden vuoden kuluttua?

Teknisesti tarkastellen biopassien kuvat 

niin passeissa kuin tietokannoissakin ovat 

toistaiseksi kaksiulotteisia, niiden avulla 



ei pystytä tunnistamaan automaattisesti 

henkilöä liikenteen vilinästä. Kolmiulot-

teiset kuvat tarkoittavat sitä, että henkilön 

ei tarvitse suunnata katsettaan kameraan, 

vaan järjestelmä automaattisesti tunnistaa 

kohteen pään asemasta ja tarkastelu-

kulmasta riippumatta. Valvontakamerat 

ovat toistaiseksi olleet hyvin yksinker-

taisia, pelkästään kuvien tallentamiseen 

tarkoitettuja laitteita. Kolmiulotteiset 

järjestelmät vaativat myös kameroissa 

teräväpiirtotekniikkaa.

Verkkotekniikat kehittyvät varsin no-

peasti. Suurten tietokantojen käsittely 

on aina vaativaa työtä. Toteutuksessa 

tarvitaan paljon osaamista ja rahaa. 

Olisiko kyseessä kuitenkin faktaa ajan-

vietetasolla – tai ideointia seuraavan 

polven Echelon-järjestelmää varten? 

Tätä toisen maailmansodan jälkeen ra-

kennettua maailmanlaajuista seuranta- ja 

vakoilujärjestelmää on kehitetty niin, 

että se edelleen vastaa ominaisuuksiltaan 

sotilasnormistoa. Järjestelmän avulla 

on mahdollista seuloa maailman viesti- 

ja dataliikenteestä yksittäisiä sanoja ja 

lauseita. Niitä voidaan tarkentaa ja löy-

dettäessä epäilyttävä lähde sen seurantaa 

voidaan tehostaa.

 Tässä keskitymme pelkästään kasvojen 

ilmeisiin ja niiden hyödyntämiseen tur-

vallisuutta parannettaessa. Toinen mah-

dollinen tutkimusalue on äänentunnistus, 

jonka avulla voidaan myös varmistaa 

henkilön identiteetti. Mainittu Echelon 

-järjestelmä tähtää puolestaan viestien si-

sältöön. Suomessa huomio on kiinnitetty 

tärkeiden yrityssalaisuuksien vuotaessa 

siihen, kuka soittaa kenellekin, erityisesti 

lehtien toimittajille. Teletunnistetiedot 

tulevat olemaan jatkossakin tärkeitä, 

mutta kansainvälinen ”tiedustelu” tähtää 

syvemmälle sisältöihin.

Uusinta tunnistusta lentokentillä
Kesällä 2007 maailmaa hämmästytti 

kohu-uutinen, jossa kerrottiin suoma-

laisia väärennettyjä passeja löytyneen 

ennätysmäärä. Yhteensä Englannissa 

takavarikoitujen yli 1800 passin hinnaksi 

on arvioitu noin 1,5 miljoonaa euroa 

katukaupassa. Suomen passeja joukossa 

oli 562 kappaletta, suurin koskaan tavattu 

väärennetty erä. Takavarikoidut passit 

olivat vanhanmallisia, niissä ei ollut 

biotunnisteita. Passien arvoa korostettiin 

nimenomaan sillä, että suomalaisuuteen 

liittyy maailmalla positiivisia arvoja, 

mutta väärisssä käsissä olevan passin 

haltijan kiinnijäämisriski oli suhteel-

lisen pieni, koska suomalaisia liikkuu 

maailman ihmisvirroissa vain hyvin 

harvassa.

Jokaisen USAhan matkustavan kas-

vot kuvataan rajalla passintarkastuk-

sen yhteydessä. Mihin kuvat menevät? 

Suomessa rajavartiolaitos otti 8.7.2008 

käyttöön Helsinki-Vantaan lentoasemalla 

automaattisen rajatarkastusjärjestelmän, 

joka perustuu henkilön biometriseen 

tunnistamiseen. Käyttöön otettu järjes-

telmä on kokeiluvaiheessa. Kokeilun 

tarkoituksena on selvittää automaattisen 

rajatarkastuksen soveltuvuutta Schenge-

nin ulkorajalla suoritettaviin rajatarkas-

tuksiin. Käytännön tavoitteita ovat asia-

kirjaturvallisuuden entistä tehokkaampi 

hyödyntäminen sekä rajatarkastuksista 

vapautuvan henkilöstön kohdentaminen 

muihin tarvittaviin tehtäviin. 

Rajavartiolaitos pitää tärkeänä mah-

dollisuutta tarjota matkustajille sujuva 

automaattitarkastus. Tärkeää on myös 

kerätä kokemuksia toteutuksesta ja edel-

leen kehittää rajaliikenteen sujuvuutta jat-

kuvasti lisääntyvistä matkustajamääristä 

huolimatta. Jos tulokset ovat positiivisia, 

käyttöä valmistaudutaan laajentamaan 

Helsinki-Vantaan lentoaseman lisäksi 

itärajan kansainvälisille rajanylityspai-

koille. Tarkastuksen alussa kone kaappaa 

passin sirulta kuvan. Tämän jälkeen 

henkilö astuu porttien väliin painamalla 

kämmenellään aukaisuportin salpaa. Kun 

henkilö on porttien välissä, kone ottaa 

hänestä kuvan, jota se vertaa passin sirulla 

olevaan kuvaan. Samalla kone tarkastaa 

henkilön tietoja. Jos kuvat täsmäävät, 

eikä muissa tiedoissa ole huomautettavaa, 

henkilö pääsee seuraavan portin läpi. 

Toiminta kuulostaa monimutkaiselta, 

mutta se kestää vain 10–15 sekuntia. Kun 

alussa henkilö painaa kädellään portin 

aukaisuportin salpaa, voisi olettaa, että 

tämä olisi suunniteltu vaihe myöhemmin 

mukaan liitettävää sormenjälkitunnistusta 

varten. 

Biometriselle tunnistukselle on omi-

naista, että sitä käytetään jonkun pe-

rinteisen menetelmän rinnalla. Edellä 

kerrotussa järjestelmässä fyysinen passi 

on jotakin, mitä henkilö omistaa. Valo-

kuva puolestaan kertoo, mitä henkilö on. 

Biometrinen tunnistus perustuu passin 

biotunnisteessa olevaan kuvaan, jota 

verrataan tarkastuksen aikana otettuun 

kuvaan. Tunnistus perustuu kasvojen 

geometrian varsin muuttumattomiin 

mittasuhteisiin, esimerkiksi silmien 

etäisyyteen.

Ongelmia automaattisessa passintar-

kastusprosessissa on aiheutunut niin 

siruttomista passeista kuin kelvottomista 

kuvista. Samoin nopeasti kasvavien las-

ten ja nuorten kuvissa voi olla muutok-

sia. Niitä on myös kasvoleikkauksessa 

käyneiden tunnistamisessa. Voiko enää 

käyttää ollenkaan kesäpartaa?

Rajatarkastusjärjestelmän käyttö 

edellyttää, että henkilölle on myönnet-

ty biometrisellä tunnisteella varustettu 

sirupassi. Biometrisen tunnisteen sisäl-

tävän passin kannessa on tätä osoittava 

tunnuskuva. Automaattisen sähköisen 

tunnistamisen etuna on rajatarkastusten 



sujuvuus ja tätä kautta matkustajien 

parempi palvelu. Kun uusi järjestelmä 

nopeuttaa rajamuodollisuuksia, siitä on 

suurta hyötyä sekä matkustajalle että 

rajaviranomaisille. 

Mutta mitä riskejä syntyy matkustajan 

yksityisyyden suhteen? Kun prosessin 

yhteydessä kerätään henkilöistä tietoja, 

niin mitä tiedoille tapahtuu? Miten tietoja 

käsitellään tarkastuksen jälkeen ja mihin 

niitä kerätään? Kuka saa oikeuden käyttää 

niitä? Miten niitä siirretään verkoissa? 

Nyt käyttöönotettu järjestelmä on ollut 

aikaisemmin käytössä myös kehittäjä-

maassa Portugalissa. Voimmeko luottaa 

siihen, että yhteistä EU:n lainsäädäntöä 

tulkitaan yhdenvertaisella tavalla Uni-

onin sisällä henkilöiden yksityisyyteen 

liittyvissä asioissa?

Koekäyttöön otettu järjestelmä palve-

lee nimenomaan Schengenin sopimuk-

seen liittyvien raja-alueiden liikennet-

tä. Vuosien kuluessa Yhdysvaltoihin 

suuntautuvalta matkustajaliikenteeltä on 

vaadittu yhä tarkentuvia tietoja matkus-

tajien henkilötiedoista, yksityisyydestä. 

Esillä ovat laajat kysymykset alkaen 

sormenjäljistä aina ruokavalioihin asti. 

Mitä näille tiedoille tapahtuu?

Vuosia sitten kysyttiin eräältä koke-

neelta työntekijältä, miten tietotekniikka 

on helpottanut hänen päivittäisiä työru-

tiineitaan. Silloin työntekijä vastasi, että 

ennen käytettiin käsikortistoja, jolloin 

jokainen käyttäjä tiesi tarkoin, missä 

mennään. Kun tietotekniikka otettiin 

käyttöön, niin sen jälkeen ei ehdi enää 

muuta tehdä kuin ”tätä atk:ta”. Helen 

Collinsin mukaan ei edes koulutuksella 

voida asiantilaa parantaa. 

Kiire ja biometria
Työrytmiä organisaatioissa leimaa kiire. 

Tietokoneet on luotu suorittamaan suuret 

määrät rutiinitehtäviä nopeasti. Ihmi-

nen puolestaan stressaantuu joutuessaan 

työskentelemään pakkotahtisesti koneen 

ohjaamana liukuhihnalla. Ihminen tarvit-

see kiireen lomassa taukoja, pysähdyksiä, 

jolloin hänellä on aikaa miettiä ja jopa 

kehittää työympäristöään. Kiireellä on 

tapana tukahduttaa luovuus. Pahinta 

on, ettei ihmisillä ole aikaa ajatella ja 

pohtia asioita.

Kiire pahenee esimerkiksi lentoken-

tillä yhä tiukkenevien turvatarkastusten 

myötä. Vince Poscente puuttuu ilmiöön 

kirjassaan The Age of Speed. Hän kertoo 

kokemuksistaan Orlandon lentokentällä. 

Muiden jonottaessa turvatarkastuksiin 

jonon ohi vilahtaa nainen, joka oli rekis-

teröitynyt matkustajille tarjottuun ohjel-

maan, jossa käytetään tarkastusten apuna 

nopeuttavaa biometristä menetelmää. 

Menetelmänä oli koko vartalon pyyh-

käisevä tunnistustekniikka sovellettuna 

henkilön tunnistamiseen. Menetelmän 

ansiosta henkilö selvisi tarkastuksesta 10 

sekunnissa, kun muut jonottivat turvatar-

kastuksessa vähintään 20 minuuttia. Jo 

pelkästään havainto siitä, että joku selviää 

hetkessä jonotuksesta, saa muut kiinnos-

tumaan asiasta. Yhdysvalloissa puhu-

taankin kiireen ja sen rinnalla nopeuden 

kasvun tuomasta uudesta aikakaudesta: 

A more-faster-now revolution.

Kokovartalon pyyhkäisevä tunnistus-

tekniikka ei ole ollut Suomessa paljoa 

esillä. Sen sijaan esimerkkejä löytyy 

muun muassa sormien luuston mallin-

tavasta pyyhkäisystä. USAssa on tun-

nettu aikaisemmin kaikkea biometriaan 

kohtaan sosiaalista vastustusta, koska 

esimerkiksi sormenjälkien tunnistus on 

koettu voimakkaasti rikolliseen toimin-

taan tai ainakin rikosten selvittämiseen 

liittyväksi. Vaikka ihmiset eivät ihannoi 

biometrisiä tunnistusmenetelmiä, niin 

muutkin biostatistiikkaan perustuvat 

tunnistusmenetelmät ovat jo tulleet tu-

tuiksi suurelle yleisölle: äänen tunnistus, 

silmään liittyvät värikalvon ja silmän-

pohjan verkkokalvon verisuonirakenteen 

tunnistus ja kasvojen tunnistus. Tätä ovat 

tukeneet elokuvissa käytetyt kuvitellut 

esimerkit biometrisestä tunnistusta osana 

uutta yhteiskuntaa laajemmassa muodos-

sa kuin asiat todellisuudessa etenevät. 

Tämä viihteen tuoma piirre on puolestaan 

vaikuttanut siihen, että ihmiset ovat al-

kaneet hyväksyä biometriset menetelmät 

osaksi yhteiskunnan toimintaa. 

Jo 90 prosenttia amerikkalaisista ajat-

telee, että on tärkeää suunnitella turva-

toimenpiteitä biometristen tunnisteiden 

väärinkäyttöä vastaan. Heidän mielestään 

biometriset menetelmät edustavat uhkaa 

niin yksityisyydelle kuin turvallisuudelle 

tarkasteltuna yksilön ja kansakunnan 

näkökulmasta. Teknologia tunnistaa 

kansalaiset heidän muuttumattomien 

biologisten ominaisuuksiensa perusteella 

ja tapahtumiin liittyvä tieto voidaan 

tallentaa. Tästä eteenpäin prosessi on 

arvoituksia täynnä. Miten tietojen tallen-

taminen on organisoitu ja varmennettu? 

Mitä tapahtuu, jos henkilötietoihin liitty-

vä informaatio joutuu vääriin käsiin?

Suomessa viihdeteollisuuden tuomat 

piirteet biometriikassa eivät ole vielä yhtä 

voimakkaasti esillä. Ajatus siitä, että sor-

mella hipaisu tai pelkkä kohdistettu katse 

avaa kaikki ovet, ei ole meille juurtunut. 

Perinteinen avain tai kulkukortti toimii 

rinnalla pääsynohjauksen varmenteena. 

Mutta aikakausi on yllätyksiä täynnä, 

myös muut tekniikan alueet kehittyvät 

samaa tahtia. Esimerkiksi uusimmat 

automallit tunnistavat omistajan ja avaa-

vat hänelle ovet tunnistettuaan avaimen 

kuljettajan taskussa. Eikä taskulle tarvitse 

mennä autoa käynnistettäessäkään. 

Pankkiautomaatit
Pankkiautomaateissa henkilön tunnistus 

on tapahtunut aikaisemmin magneetti-

juovalla ja nykyisin sirulla varustetun 

pankkikortin avulla. Lisäksi tilin käyt-

töön oikeutettu henkilö tarvitsee tilin 

käyttöä varten tunnusluvun. 



Siirtyminen magneettijuovakorteista 

sirukortteihin tapahtui myös siksi, että 

saataisiin lisää turvallisuutta nostettaessa 

automaatilta rahaa. Kuitenkin oleellisinta 

on ihmisen oman toiminnan huolellisuus. 

Kun operoidaan verkossa tietokoneen 

välityksellä, silloin kertakäyttösalasanat 

satunnaisessa järjestyksessä tuovat lisää 

turvallisuutta toimintaan.

Pankkiautomaatit ovat koko yhteiskun-

nan toimivuuden kannalta keskeinen asia. 

Niihin on kuitenkin kohdistunut erilaisia 

uhkia. Aluksi oli niin sanottuja valeau-

tomaatteja, jotka pelkästään keräsivät 

ihmisten tilinumeroita ja tunnuslukuja, 

mutta eivät jakaneet rahaa. Seuraavassa 

vaiheessa virallisiin automaatteihin ulko-

puoliset rikolliset lisäsivät ylimääräistä 

tekniikkaa, jolla pankkikorttien tietojen 

keruu onnistui. Tekniikan rinnalla ihmi-

siltä on suoraan verkon kautta pyritty 

huijaamaan tunnuslukuja esimerkiksi 

social engineering- tai phishing -tek-

niikkoja käyttäen. Samanaikaisesti on 

ollut mahdollista hankkia Internetin vä-

lityksellä pankkikorttien tekoa varten 

tietoa, välineitä ja toimivia pankkien 

tunnuslukuja sekä korttipohja-aihioita 

suoraan ”underground”-toimittajilta kiu-

saamatta kansalaisia heidän tietojensa 

urkkimisella. Myös tiedot tekaistuista 

nimistä, niitä vastaavista pankeista ja 

niillä toimivista tunnusluvuista on saa-

tavana suoraan verkosta.

Tunnistus pankkitoiminnan yhteydessä 

tulee jatkuvasti tärkeämmäksi. Pankkien 

sisätiloissahan on ollut jo pitkän aikaa 

valvontakameroita. Myös yksittäisiä au-

tomaatteja on varustettu kameroilla, jotta 

tapahtumatiedot poikkeavista tilanteista 

saataisiin edes jälkikäteen selvitettyä. Sa-

malla verkkoympäristöjen turvallisuuteen 

kiinnitetään yhä enemmän huomiota. 

Ammattirikolliset eivät ole yksittäisen 

tilinkäyttäjän tunnuksista kiinnostuneita, 

vaan heidän toimintansa on suuntautu-

nut sinne, missä käsitellään miljoonien 

käyttäjien tunnisteita ja tilitietoja.

Artikkelimme alussa mainittiin Oulun 

yliopiston tutkimusprojektista MOBIO 

(Mobile Biometry), jossa tähdätään esi-

merkiksi siihen, että verkkopankkiin 

on mahdollista kirjautua kasvojen ja 

suojatunnusten yhdistelmällä. Kasvojen 

tunnistusjärjestelmän on oltava robus-

tinen; siis sellainen, joka sallii erilaiset 

olosuhteiden vaihtelut eikä ole erityisen 

altis virheille. Silloin täytyy keskittyä 

vain oleellisiin ilmeisiin.  

Tutkimushankkeessa on tarkoitus hyö-

dyntää matkapuhelinten sisäänrakennet-

tuja kuvan- ja äänentunnistustoimintoja. 

Tällöin on mahdollista turvata pankki-

yhteys sillä, että omistaa kännykän, sen 

turvakoodin, pankkiyhteyden tunnuksen 

ja henkilökohtaisen salasanan ja ker-

takäyttöisen salasanan. Niiden lisäksi 

tulee lisää turvallisuutta, kun käytetään 

kasvojentunnistukseen ja äänentunnis-

tukseen liittyviä menetelmiä. Kuitenkin 

pelkästään omalla virheellisellä tai taita-

mattomalla toiminnallaan voi aiheuttaa 

paljon harmia. Jotta näin ei kävisi, bio-

metrisen menetelmän älykäs integrointi 

yksinkertaistaa prosessia huomattavasti 

niin pankkiasioissa kuin kaikissa muissa-

kin arkipäivän varmentamista vaativissa 

rutiineissa. 

MOBIO-projekti tuo runsaasti uusia 

haasteita. Kännykkä on lähes kaikilla 

kansalaisilla. Yleensä heillä on myös 

iso pino erilaisia maksu-, tunnistus- ja 

jäsenyyskortteja taskussaan. Kun vi-

rastoissa oli aikoinaan pyrkimyksenä 

päästä hoitamaan kaikki asiat ”yhdeltä 

luukulta”, niin eikö olisi jo lähitulevai-

suudessa, ainakin seuraavien kolmen 

vuoden aikana, syytä rakentaa jokamie-

hen kännykkään sellaiset ominaisuudet, 

että hän selviäisi ”yhdellä kapulalla” 

arkipäivän rutiineista. Aivan niinkuin 

aikoinaan kännykkään lisättiin RFID 

-lukijalaite, kun yhteiskunta ilmaisi, että 

sellaista tarvitaan. 

Huoli yksityisyydestä
Erityisesti tietosuojavaltuutetun toimisto 

on Suomessa kantanut huolta kansalaisten 

yksityisyydestä ja julkaissut oppaan: 

Onko kameravalvonta henkilötietojen 

käsittelyä? Tallentavaa kameravalvon-

taa harjoittavan tulee huomioida toi-

minnassaan henkilötietolain asettamat 

vaatimukset. Talletetut kuvat ja ääni 

ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja 

henkilötietoja, jos luonnollinen henki-

lö on niistä tunnistettavissa. Tallentavaa 

kameravalvontaa harjoittava käsittelee 

henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla 

ja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekiste-

rinpitäjä. Tallenteiden säilytysajalla ei ole 

vaikutusta siihen, tuleeko henkilötietolaki 

sovellettavaksi. Tallentavaa kameraval-

vontaa harjoittava on henkilötietolaissa 

tarkoitettu rekisterinpitäjä, vaikka tallen-

teet säilytettäisiin vain tunnin ajan ennen 

tallenteen päälle nauhoitusta.

Henkilötietolaissa tarkoitetun henkilö-

rekisterin muodostavat jollekin alustalle 

talletetut tiedot. Jos kameravalvontajär-

jestelmä ei ole tallentava eikä henkilö-

tietoja muutenkaan kerätä järjestelmän 

avulla, henkilötietolaki ei tule sovellet-

tavaksi. Tästäkin löytyy tietosuojaval-

tuutetun toimistosta opas: Yksityisyyden 

suoja kameravalvonnassa. 

Kolmiulotteiset teräväpiirtojärjes-

telmät ovat kalliita ja niiden toteutus 

vaatii tuekseen varsin monimutkaisia 

ratkaisuja. Sensijaan webbikamerat ovat 

tulleet hyvin halvoiksi, yksinkertaisiksi ja 

helpoiksi käyttää Internetin kautta. Kuka 

tahansa voi niitä sijoittaa melkein minne 

tahansa ja seurata toisten elämää. Tällä 

hetkellä Internetistä voi löytää tuhansia 

tällaisia käytössä olevia julkisesti näh-

täviä seurantasivustoja. 

Suomessa on pitkät perinteet työpaik-

kavalvonnasta kameroilla. 1970-luvulla 



pankit ottivat kameravalvonnan käyttöön 

torjuakseen pankkiryöstöjä. Se loi työn-

tekijöille turvallisuuden tunnetta ja toimi 

samalla pelotefunktiona rosvojen suun-

taan. Ryöstöjä sillä ei pystytty torjumaan, 

niistä tuli huolellisemmin suunniteltuja 

ja organisoituja. 

Kun kameroista todettiin olevan ko-

konaisuuden kannalta suurta hyötyä, 

niin 1980-luvun alussa pankit toteuttivat 

seuraavan hankkeen. Tietokoneet pantiin 

ilman kameroita valvomaan jokaisen 

työntekijän tehokkuutta seuraamalla, 

kuinka monta korjausnäppäimen painal-

lusta työntekijä teki työpäivän aikana. 

Toiminnasta ei kerrottu työntekijöille, 

mutta se vaikutti työntekijän palkkaan. 

Kun tämä paljastui työntekijöille, virheitä 

alkoi tulla erittäin paljon ja sairaslomien 

määrä kasvoi huomattavasti. Järjestelmä 

oli purettava nopeasti.

On työympäristöjä, joissa kamera-

valvonta on sulautunut luonnollisella 

tavalla osaksi toimintaa. Supermarkettien 

toiminta perustuu siihen, että henkilökun-

nan määrä on minimissä. Silloin kamerat 

toimivat osana valvontajärjestelmää es-

täen tai paljastaen myymälävarkauksia. 

Myös henkilökunnan toimintaa seurataan 

esimerkiksi kassojen yläpuolella olevilla 

kameroilla.

Vauvojen ilmeet  
tutkimusta tukemassa
Kun Louis Kuhne pyrki selvittämään 

ihmisen tilan tarkkailemalla hänen kas-

voihinsa kertyneitä patteja, paukamia tai 

vastaavia kertymiä, staattisia kasvojen 

muutoksia, niin nykyaikana korostetaan 

kasvojen ilmeissä tapahtuvia dynaamisia 

muutoksia.

Mielenkiinnolla olemme seuranneet 

Oulun yliopiston alkavaa MOBIO-pro-

jektia. Kun vielä ensimmäisessä tiedot-

teessa kerrottiin, että kasvojen ilmeet 

ovat tärkeitä, se sai mielenkiintomme 

heräämään. Myös Delfin yliopiston ai-

kaisempi projekti tuntui lupaavalta juuri 

ilmeiden korostuneen roolin takia.

Delfin yliopiston tutkijoille esitetyistä 

ilmeisiin liittyvistä kysymyksistä tuli 

vain epäsuoria vastauksia. Oulun yli-

opiston tiedote mainitsee, että ilmeistä 

on kännykällä tapahtuvassa kasvojen-  ja 

äänentunnistuksen yhteydessä pikem-

minkin haittaa kuin hyötyä.

Mistä siis on kysymys? Biometristen 

tunnistusmenetelmien käyttö on sekä 

muodikasta että myös vaativaa ja kovaa 

työtä. Kaiken pohjalla on vanha korjaa-

maton virhe. Alun perin otettiin väärä 

termi käyttöön. Biometriikka kuulosti 

hyvältä, jopa lupaavalta. Vain hyvin 

harvat ymmärtävät, että kyseessä on 

nimenomaan bio-ilmiöihin liittyvästä 

tilastotieteestä, siis biostatistiikasta.

Kasvojen ilmeisiin liittyvä epävar-

muus heijastelee juuri edellä esitettyjä 

haasteita. Kun tekniikka empii ilmeiden 

ymmärtämisen ja hyödyntämisen kanssa, 

niin lääketieteen puolella Tampereen 

yliopistossa on ymmärretty ilmeiden 

lähtökohdat tutkimalla vauvojen ilmeitä 

osana neurotieteiden tutkimusohjelmaa 

(NEURO).

Tutkimusohjelman kuluessa on sel-

vinnyt, että vauvat alkavat tunnistaa 

ilmeiden merkityksiä ja tunneilmaisuja 

noin puolen vuoden ikäisinä. Vauvojen 

kommunikointi ympärillä olevaan ta-

pahtuu suurelta osin kasvojen kautta. 

Seitsemänkuisena vauva suuntaa jo tark-

kaavaisuuttaan iloisia kasvoja voimak-

kaammin pelästyneisiin kasvoihin. Lapsi 

herkistyy kielteisille tunneilmaisuille ja 

alkaa vierastaa tuntemattomia aikuisia. 

Vauvalle kehittyy varoitusjärjestelmä, 

jonka avulla hän tunnistaa uhkaavan tai 

pelottavan tilanteen ja valpastuu. 

Tampereen tutkimuksissa on selvinnyt 

myös se, että lapsen katseella on taipumus 

juuttua pelästyneisiin kasvoihin. Pelkät 

pelästyksestä ymmyrkäiset silmät muuten 

neutraaleissa kasvoissa eivät riitä. Vauvat 

oppivat lukemaan ja tulkitsemaan kasvoja 

heti syntymästään lähtien. 

Sulautuva turvallisuus
Kamerat tuovat turvallisuutta, koska 

niillä on rikoksia ennalta estävää pe-

lotearvoa. Kuitenkin nykyiset valvon-

takamerat ovat vielä tekniikaltaan niin 

alkeellisia, että niiden kuvien perusteella 

vain osa rikoksista selviää. Ilmeillä ei 

ole merkitystä. 

Vallalla on käsitys, että kameroita 

lisäämällä saadaan lisää turvallisuutta. 

Samalla vaarannetaan jokaiselle kansa-

laiselle kuuluvaa yksityisyyttä. Kame-

roilla voidaan jäljittää tilanteita rikosten 

tutkinnassa. Kuitenkin ne liittyvät his-

toriatietoihin, reaktiivisuuteen. Niillä on 

vaikutusta myös proaktiivisesta tarkas-

telukulmasta, niiden käyttö voi ennalta 

estää rikoksen suorittamisen. Toisaalta 

yhden kohteen asianmukainen suojaus 

voi myös siirtää rikoksen tapahtumaan 

toisessa, suojaamattomassa kohteessa. 

Kasvoistakaan ei ole hyötyä, naamarit 

peittävät kohteen.

Nyt on menossa niin yritysturvallisuu-

dessa kuin liikenteen seurannassa vaihe, 

jolloin kamerat pyritään integroimaan 

osaksi suurempaa kokonaisuutta. Sil-

loin niiden vaikutus suuntautuu pelkästä 

valvontakuvasta todelliseen toimintaan. 

Vasta siinä vaiheessa on mahdollista 

saada ilmeet mukaan parantamaan tur-

vallisuustyötä.

Kasvojen ilmeet kuuluvat tietotek-

niikan uusien sovellutusten ryhmään. 

Yhteiskunta tulee harppaamaan aimo 

askeleen, kunhan kasvot ja niiden il-

meet saadaan toimimaan suurempien 

kokonaisuuksien yhteydessä. Aina läsnä 

oleva, myös passiiviseksi tietojenkäsit-

telyksi kutsuttu aikakausi on jo ovella. 

Sen edustajia ovat esimerkiksi Ad-hoc 

-tyyppiset verkot ja älytarrat. 

Tietotekniikan alkuaikoina pyrittiin 

rakentamaan koneita ja laitteita, joilla 

pystyttiin siirtämään ihmisten aivotyötä 

koneille, vapauttamaan ihmisiä rutiinin-

omaisista työprosesseista. Nyt koneita 

ollaan soveltamassa alueille, joissa ihmi-

sen havainnointikyky on ylivoimainen. 

Kohdealueita ovat esimerkiksi ihmisten 

terveydestä huolehtiminen, liiketoimin-

nan tehostaminen, liikenteen valvonta 

ja myöhemmin myös ohjaus. Kuhnen 

ajatukset muistaen ymmärrämme, että 

hänen toimintaansa liitetty verbi, kuh-

niminen, ei ole pelkästään negatiivinen 

ajan kuluttamiseen liittyvä termi, vaan 

sillä voisi olla merkityksensä kiireisessä 

nykyajassa. 

Toivottavasti ymmärrämme olla siirtä-

mättä kaikkea aivotyötä koneille. Pelkät 



rutiinit riittävät. Silloin ihmisille jää aikaa pohtia uusia, inno-

vatiivisia ratkaisuja. Tietokoneet, myös kameroista koostuvat 

verkostot, ovat edelleen ihmisiä palvelemassa. 
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