
 

Biometriset tunnistusmenetelmät ja niiden 
hyödyntäminen rajatarkastuksissa Euroopassa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oulun yliopisto 

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta 
Tietojenkäsittelytieteet 
LuK-tutkielma 

Arto Apila 
13.10.2022



2 

Tiivistelmä 

Rajatarkastukset ja niiden tekniset toteutukset ovat merkittävässä osassa sujuvien ja 

turvallisten rajanylitysten kannalta. Alati kehittävän tietoyhteiskunnan kehitys ja sen 
mukanaan tuomat tarpeet näkyvät myös viranomaistoiminnassa, kuten rajatarkastuksissa.  
Rajatarkastuksia on perinteisesti tehty ihmisvoimin vertailemalla passin kuvaa sitä 

esittävään matkustajaan henkilöllisyyden varmentamiseksi. Nykyiset tietotekniset 
apuvälineet ovat tulleet mukaan myös ”passintarkastukseen” rajatarkastusautomaattien ja 

kehittyvän biometristen tietojen hyödyntämisen muodossa. 

Tässä tutkimuksessa etsittiin kirjallisuuskatsauksen muodossa vastausta 
tutkimuskysymykseen ”Mitä biometriset tunnistusmenetelmät ovat ja miten niitä 

hyödynnetään rajatarkastuksissa? Koska tutkimuksen ytimessä on tarkasti säädelty 
viranomaistoiminta, jossa joudutaan välillä puuttumaan ihmisten perusoikeuks iin, 

tutkimuksen kannalta tärkeinä lähteinä on käytetty paljon viranomaisjulkaisuja sekä 
lakeja ja asetuksia. 

Tutkimuksen tuloksena saatiin laaja kattaus siitä, miten biometriset tunnistusmenete lmät 

ovat aikojen saatossa kehittyneet, ja miten siihen liittyvää automatiikkaa hyödynnetään 
rajatarkastuksissa. Tutkimus kohdistui pääasiassa Schengen-alueen ulkorajaa koskeviin 

käytänteisiin, mutta tulevaisuuden ratkaisuissa selvitettiin myös muualla maailmassa 
meneillään olevia pilottihankkeita uuden teknologian käyttöönotosta. 

Matkustusasiakirjojen teknisiä ominaisuuksia tutkittiin osana rajatarkastusautomati ikan 

toimintaa ja biometristen tietojen tallentamista. Matkustusasiakirjojen tekninen 
standardisointi mahdollistaa rajatarkastusautomaattien sujuvan käytön ympäri maailman. 
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Rajatarkastukset, biometriikka 
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1. Johdanto 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan, miten biometrisia henkilöntunnistusmenetelmiä käytetään 

Schengenin ulkorajoilla tehtävissä rajatarkastuksissa. Tutkimus toteutetaan 
kirjallisuuskatsauksena, jossa tutkitaan aiheeseen liittyviä aiempia tutkimuksia sekä 
aihepiiriin liittyvää lainsäädäntöä. Olen tehnyt aiemmin Oulun yliopiston 

tietojenkäsittelytieteiden johdatus tutkimustyöhön -kurssille tutkimuksen otsikolla 
”Automatiikan ja biometristen tietojen hyödyntäminen rajatarkastuksissa”. Aiempaa 

tutkimustani ja siinä kerättyjä havaintoja hyödynnetään osana tätä tutkimusta syventäen 
aihetta automatiikan pohjalla oleviin teknisiin ratkaisuihin, niitä rajoittaviin lakeihin ja 
asetuksiin sekä biometriikan ja matkustusasiakirjojen kehitykseen historiansa aikana. 

Biometrisistä tiedoista rajatarkastuksissa Schengen-alueen ulkorajoilla on jo käytössä 
sormenjälkien vertailu ja kasvokuva. Schengen-alueen viisumia haettaessa kolmans ien 

maiden kansalaisten sormenjäljet ja kasvokuvat on kerätty vuodesta 2014 alkaen. 
Euroopan parlamentin ja neuvostoon asetukseen 767/2008 perustuen kolmansien maiden 
kansalaisten biometrisiä tietoja voidaan verrata VIS-tietokannan (Visa Information 

System) tietoihin rajatarkastusten yhteydessä. (Euroopan komissio, julkaisua ika 
tuntematon & Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 767/2008) Euroopan 

komission (julkaisuaika tuntematon) mukaan sormenjälkivertailu lisää rajatarkastajien 
kykyä varmistaa, että henkilö, joka viisumin esittää on varmasti sama henkilö, jolle 
viisumi on myönnetty. 

Jatkumona VIS:lle Euroopan parlamentti ja neuvosto on julkaissut vuonna 2017 
asetuksen 2017/2226, joka määrittä uuden eurooppalaisen rajanylitystietojärjeste lmän 

EES:n (Entry/Exit System) käyttöönoton. Järjestelmä on kehitetty vastaamaan vuoteen 
2019 asti jatkuneeseen kolmansien maiden kansalaisten yhä kasvavaan 
matkustajamäärään Euroopassa. Uuden järjestelmän myötä rajatarkastuksissa kolmans ien 

maiden kansalaisilta kerätään biometrisinä tietoina sormenjäljet ja kasvokuva. Kerättyjä 
tietoja hyödynnetään matkustajien biometrisessä verifioinnissa rajanylityksen 

yhteydessä. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226) 

Tutkimuksen perustana on tavoite vastata tutkimuskysymykseen: Mitä biometriset 
tunnistusmenetelmät ovat ja miten niitä hyödynnetään rajatarkastuksissa? Tutkimus on 

rajattu koskemaan rajatarkastusten toteuttamisen osalta Euroopassa sovellettavia 
käytäntöjä, koska Esimerkiksi Yhdysvallassa sovellettavien paikallisten lakien ja 

asetusten mahdollistamat toimintatavat eivät ole suoraan otettavissa käyttöön 
Euroopassa.  Biometriikan hyödyntämisen teknisissä ratkaisuissa otetaan huomioon myös 
soveltuviksi arvioidut kansainväliset tutkimukset ja julkaisut. 

Tämän tutkimuksen tuloksista on hyötyä arvioitaessa sitä, mihin suuntaan 
rajatarkastuksien tietotekniset toteutukset ovat lähitulevaisuudessa menossa. Samalla 

saadaan tietoa siitä, mitä osa-aluetta rajatarkastuksissa käytettävien automaatt isen 
apuvälineiden käytössä olisi syytä tutkia enemmän. Pääasiallisena aineistona olevat 
viranomaisjulkaisut tuovat esiin lakitekniset rajoitteet, jotka määrittävät uusien 

suunniteltavissa olevien teknisten ratkaisujen mahdollisuuksia. Lisäksi aiempia 
biometriikkaa käsitteleviä tutkimuksia on otettu mukaan kirjallisuuskatsaukseen, vaikka 

ne eivät liittyisi rajatarkastuksiin, koska sormenjälkien vertailua ja kasvojentunnistusta 
koskevat lainalaisuudet ovat yhtäläisiä käyttötarkoituksesta riippumatta. 
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2. Tutkimusmenetelmä 

Pääasiallisena tavoitteena oli etsiä tietoa siitä, mitä biometriikan, automatiikan, tekoälyn 

ja rajatarkastuksien yhdistämisestä tiedetään ja miten biometrista tunnistamista sekä sen 
automatisointia hyödynnetään osana rajatarkastuksia. Aihepiir in 
jatkotutkimusmenetelmäksi soveltuva kehitystutkimus vaatii sitä, että aiheen 

aikaisemmat toimintatavat ja teoriat on tutkittu ongelmakohtien löytämiseksi (Halonen, 
2021). 

Työskentelen rajavartiolaitoksen teknisellä osastolla tietotekniikkayksikössä 
järjestelmäsuunnittelijana rajatarkastustekniikkasektorilla. Sektorimme päätehtävänä on 
kansallisen rajatarkastustekniikan kehittäminen. Työnantajani rajavartiolaitos toimii 

sisäministeriön alaisuudessa ja sen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu rajatarkastusten 
suorittaminen rajanylityspaikoilla (Rajavartiolaitos, 2020). 

Työtehtäväni motivoi minua tutkimaan tätä aihepiiriä syvällisemmin, koska tiedossani 
oli, että biometriikka on olennainen osa nykymuotoisia rajatarkastuksia. Lisäksi vaikuttaa 
siltä, että tulevaisuuden ratkaisut rajatarkastusten toteuttamisessa nojaavat yhä enenevissä 

määrin ihmisten biometriseen tunnistamiseen pelkän perinteisen matkustusasiakirjan 
sijaan. Lisäksi biometriikan kehityksen tutkiminen on lähes välttämätöntä, jotta voi 

ymmärtää sen kehittämistarpeet ja aiempien toteutusten hyvät ja huonot puolet. 

Tutkimukseen ei ole haettu rajavartiolaitoksen tutkimuslupaa, joten rajavartiolaitoksen 
tai muiden turvallisuusviranomaisten sisäisiä julkaisemattomia tutkimuksia tai muuta 

lähdemateriaalia ei ole käytetty tässä tutkimuksessa lähdeaineistona. Tutkimus tehdään 
julkisesti saatavilla oleviin lähteisiin perustuen. Henkilökohtaista hiljaista tietoani 

hyödynnetään tutkimuksessa käytettävän aineiston etsimisessä, koska tutkimuksen 
aihepiirin kohteet eivät välttämättä ole suuren yleisön laajasti tuntemia tahoja. 

Yhtenä havaintoa oli, että kasvojentunnistuksen tekniikoista ja algoritmeista on tehty 

paljon tieteellistä tutkimusta. Tämän aiheen syvällisempi tutkiminen rajattiin kuitenkin 
tästä tutkimuksesta pois sen laajuuden takia. Aihetta kuitenkin käsitellään siinä määrin 

kuin sen koettiin olevan välttämätöntä rajatarkastustekniikassa käytettävien ratkaisujen 
kannalta. 

Aihepiiriin liittyvien julkaisujen internethauissa käytettiin hyväksi työkokemustani 

rajatarkastustekniikan parissa. Jo etukäteen tiedettiin, että Euroopan raja- 
meriturvallisuusvirasto Frontex on laatinut muun muassa rajatarkastuksista, 

biometriikasta ja rajatarkastusautomaateista käsikirjoja ja oppaita, jotka ovat saatavilla 
julkisesti Frontexin internetsivuilta.  

Internethakuihin käytettiin Google-hakua (https://www.google.fi/) hakusanoina 

esimerkiksi ”Frontex” ja haettavan aiheen termi. Hakulauseina toimi esimerk iks i 
”Frontex automated border control”, joka antoi hakutuloksissa toisella sijalla Frontexin 

julkaiseman oppaan ”Best Practice Operational Guidelines for Automated Border Control 
(ABC) Systems”. Frontexin tekemiä julkaisuja voitiin pitää aihepiirin kannalta 
luotettavina ja valideina, koska Frontex on Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksella 2007/2004 perustettu rajaturvallisuusvirasto (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2019/1896). Näistä materiaaleista sai kirjallista tietoa siitä, miten 

biometriikkaa tällä hetkellä hyödynnetään Euroopan rajaviranomaisten toiminnassa.  
Lisäksi Frontexin julkaisuista tuli helposti ilmi EU:n asetukset, joihin 
rajatarkastustoiminta perustuu. EU:n asetustekstejä tulkitsemalla tutkimusmateriaa l in 
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pohjaksi muodostui muodollisesti tosiasiallinen pohja, joka varaan muun lähdeaineiston 
tulkintaa ja analysointia pystyi rakentamaan. 

Yhdeksi tutkimuskohteeksi valikoitui aihepiiriin tiukasti nivoutuvat lait ja asetukset, 

koska rajatarkastukset ovat turvallisuusviranomaisen suorittamaa julkisen vallan käyttöä, 
jota säätelee kansallinen ja kansainvälinen lainsäädäntö. Tutkimuksen aineistoa 

analysoidessa tuli pian selväksi, että lait ja asetukset antavat hyvin tarkan kuvan siitä, 
miten automatiikkaa ja biometriikkaa rajatarkastuksissa käytetään. Tutkimusaineistossa 
on mukana myös eri viranomaistahojen julkaisuja, joista voidaan selvittää 

rajatarkastusten ja biometriikan nykytilannetta käytössä olevien tietojärjestelmien 
pohjalta. Rajatarkastusten kontekstin ymmärtäminen on välttämätöntä, jotta voidaan 

perehtyä syvällisemmin siinä käytettävään teknologiaan. 

Tutkimuksessa käsiteltiin myös biometriikan ja matkustusasiakirjojen historiaa. Jotta 
voidaan ymmärtää paremmin nykyisiä käytössä olevia ratkaisuja, tulee tuntea myös niihin 

johtaneet taustat kaukaa historiasta. Esimerkiksi alkeellisen matkustusasiakirjan juuret 
ovat 450 luvulla ennen ajanlaskun alkua (Neh. 2:7, 1992 & Robertson, 2010). 

Sormenjälkien ja kasvokuvien käyttäminen ihmisten tunnistamiseen on saanut alkunsa jo 
1800-luvulta (Stigler, 1995 & Cole, 2001, kuten viitannut Dumbrava, 2021). 

Rajatarkastukset ja biometriikka pitävät sisällään valtavan määrän juuri tätä aihealue tta 

käsittäviä toiminnallisia ja lakiteknisiä termejä, joten tutkimuksessa nähtiin tarpeelliseks i 
käsitellä ja tutkia myös aihepiirin terminologiaa omassa osiossaan. Viimeisessä osassa 

ennen yhteenvetoa tutkimuksessa selvitettiin uutislähteiden avulla, mitä mahdollis ia 
tulevaisuuden rajatarkastuksissa käytettävistä laitteista on Euroopassa ja maailmalla on 
jo testattu (NFCW, 2022 & Helsingin Sanomat, 2022 & Semedo et al, 2021). 

Käytetyistä lähteistä lähes 50 prosenttia on asetuksia tai muita viranomaisten julkaisuja. 
Nämä viranomaislähteet koostuvat pääosin EU:n asetuksista, Frontexin julkaisuista ja 

ICAO:n (International Civil Aviation Organization) dokumenteista. 
Viranomaisjulkaisujen lisäksi tutkimukseen valikoitui mukaan luotettavaksi arvioituja 
verkkouutisia sekä tutkimusaihetta sivuavia aiempia tutkimuksia.  

Tutkimusaihetta käsitteleviä aineistoja etsittiin Google Scholarin, IEEE:n ja Scopuksen 
tietokannoista. Hakusanoina käytettiin muun muassa sanoja ”rajatarkastus”, ”border 

check”, ”border control”, ”automated border control”, ”facial recognition”, ”biometr ic” 
ja ”EES” näiden sanojen erilaisilla yhdistelmillä. Esimerkiksi hakulause ”automated 
border control” antoi IEEE:n tietokannasta 174 osumaa ilman hakuehtojen rajaamista. 

Tutkimus etenee kappaleen 2. lainsäädännöstä, terminologian esittelystä ja 
rajatarkastusten yleisestä toimittamisesta kappaleessa 4. tutkittavaan biometriikan 

peruskäsitteistöön ja biometriikan historiaan. Viidennessä kappaleessa kerrotaan, miten 
biometriikka käytetään rajatarkastuksissa Schengen-alueella lähdeaineiston perusteella. 
Lopuksi kerrotaan tulevaisuuden näkymistä rajatarkastustekniikan saralla ja nivotaan 

tutkimuksessa saadut tulokset loppupäätelmiksi. 
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3. Perustietoa Schengen-alueen rajatarkastuksia 
säätelevistä lainsäädännöistä ja 
viranomaistahoista 

Rajatarkastusten toimittamiseen liittyy paljon lakiteknisiä sekä tietoteknisiä seikkoja, 

jotka rajoittavat ja määrittelevät matkustajiin kohdistuvien toimenpiteiden suorittamista 
sekä matkustusasiakirjoissa ja tietojärjestelmissä olevien tietojen käsittelemistä. Jotta 

tutkittua aineistoa voi käsitellä sujuvasti, tulee nämä perustiedot tuoda esille sekä 
selventää sitä, mitkä eri viranomaistahot valvovat ja säätelevät rajatarkastuksien 
toimittamista. 

Kappaleessa 3.3 kerrotaan tutkimuksessa selvinnyt rajatarkastusten toteuttamistapa 
Schengen-alueen ulkorajoilla. Pohjatietoina tutkittiin myös matkustusasiakir joja 

sääteleviä teknisiä vaatimuksia, joiden soveltamisesta on voimassa Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetukset. 

3.1 Keskeinen terminologia ja käytetyt lyhenteet 

Rajatarkastuksiin sekä biometriikkaan liittyy paljon keskeisiä termejä ja lyhenteitä, jotka 
toistuvat tutkittavassa aineistossa jatkuvasti. Terminologian ymmärtäminen on 

välttämätöntä tutkimusaineiston käsittelyssä. Lisäksi termejä ja lyhenteitä käytetään 
virallisissa lainsäädännöllisissä asiakirjoissa, joten sanaston tunteminen on välttämätöntä 
tekstien analysoimisessa. 

ABC, Automated Border Control, automatisoitu rajatarkastus on järjestelmä, joka 
todentaa koneellisesti luettavan tietosirun sisältävän matkustusasiakirjan (e-MRTD ja 

matkustajalta otetun biometrisen näytteen perusteella, että luettu asiakirja kuuluu 
henkilölle, joka asiakirjan esittää (Frontex, 2012). 

EES, Entry/Exit System on uusi rajanylitystietojärjestelmä, joka on tulossa käyttöön 

Euroopan laajuisesti. EES:n käyttöönotosta on Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 
2017/2226. EES lisää biometriikan hyödyntämistä rajatarkastuksissa, kun käyttöön 

otetaan kolmansien maiden kansalaisilta kerättävät sormenjäljet ja kasvokuvat, joita 
käytetään myöhemmin henkilöiden henkilöllisyyden biometriseen todentamiseen 
rajanylityksissä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/2226). 

e-MRTD, eMRTD, Electronic Machine Readable Travel Document, sähköinen 

koneluettava matkustusasiakirja on ICAO 9303 -asiakirjojen mukainen 

matkustusasiakirja, jossa on MRTD:n perusominaisuuksien lisäksi sähköisesti luettava 
RFID-tietosiru. Sirun sisältämät tietorakenteet ovat määrämuotoiset (ICAO, 2014). 

eu-LISA, European Union Agency for the Operational Management of Large-Scale  

IT Systems in the Area of Freedom, Security and Justice on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksella (EU) 1077/2011 perustettu virasto, joka hallinnoi laajojen 

tietojärjestelmähankkeiden toteuttamisesta ja tukee Schengen-jäsenmaita järjestelmien 
kansallisessa teknisissä toteutuksissa. Eu-LISA hallinnoi esimerk iks i 
viisumitietojärjestelmää (VIS, Visa Information System) ja tällä hetkellä kehitteil lä 

olevaa Euroopan laajuista rajanylitystietojärjestelmää (EES). (Eu-LISA, 2022) 
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Frontex, European Border and Coast Guard Agency, Euroopan raja- 

merivartiovirasto on virasto, joka kehittää ja koordinoi Euroopan yhteistä rajavalvontaa 
Frontex tutkii ja kehittää rajatarkastustekniikan ratkaisuja yhteistyössä jäsenvaltio iden 

kanssa. (Frontex, 2022) 

ICAO, International Civil Aviation Organization, Kansainvälinen siviili-

ilmailujärjestö on perustettu YK:n alaisuuteen vuonna 1944 (ICAO, julkaisua ika 
tuntematon). ICAO laatii suosituksia ja esityksiä muun muassa lentomatkustamiseen 
liittyviin turvallisuusnäkökohtiin. ICAO on laatinut matkustusasiakirjoista ICAO 9303 -

suositusasiakirjat, jota sovelletaan Euroopassa Euroopan unionin neuvoston asetuksen 
2252/2004 mukaisesti. 

MRTD, Machine Readable Travel Document, koneluettava matkustusasiakirja on 
ICAO 9303 -suositusten mukainen matkustusasiakirja (passi, henkilökortti, oleskelupa, 
viisumi), joka sisältää määritellyt tiedot suosituksen mukaisilla asemoinneil la. 

Varsinaiset koneluettavat rivit (MRZ) sijaitsevat passin henkilötietosivun alareunassa. 
(ICAO, 2014) 

MRZ, Machine Readable Zone, koneluettava alue  on matkustusasiakirjassa oleva 
koneellisesti luettava kaksi- tai kolmerivinen teksti. MRZ sisältää tiedot asiakirjasta ja 
asiakirjan haltijan henkilötiedot. Passeissa MRZ sijaitsee henkilötietos ivun alareunassa. 

(Kinneking, 2013) 

NIST, National Institute of Standards and Technology on vuonna 1901 perustettu 

Yhdysvaltojen kauppaministeriön alaisuudessa toimiva tutkimuslaboratorio. NIST tutkii 
muun muassa sormenjälkien laadunvalvontaan liittyvää automatiikka. (NIST, 
julkaisuaikatuntematon) 

Rajavartiolaitos on suomalainen viranomainen, joka toimii sisäministeriön alaisuudessa. 
Sen keskeisimpiin tehtäviin kuuluu rajatarkastusten suorittaminen rajanylityspaikoil la. 

(Rajavartiolaitos, 2020) 

SBC, Schengen Border Code, Schengenin rajasäännöstö on Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus (EU) 2016/399. ”Schengenin rajasäännöstössä määritellään säännöt, 

joita sovelletaan kaikkiin Schengenin alueen ulkorajat ylittäviin henkilöihin.” Säännöstö 
määrittää muuan muassa säännöt, joiden mukaan matkustajien rajatarkastukset 

toteutetaan ja mitkä maahantulon edellytykset Schengenin ulkorajoilla ovat käytössä. 
(EUR-Lex, 2020) 

Schengen on eurooppalainen vapaa liikkuvuuden sopimus, jossa siihen kuuluvien maiden 

väliset rajatarkastukset on poistettu (Eurooppatiedotus, 2020). 

TCN, Third Country National, kolmannen maan kansalainen on ”ulkomaalainen, 

joka ei ole EU-kansalainen tai häneen rinnastettava eli Islannin, Liechtensteinin, Norjan 
tai Sveitsin kansalainen” (Maahanmuuttovirasto, 2022). 

VIS, Visa Information System, viisumietojärjestelmä on Schengen-maiden yhteinen 

järjestelmä, jonne tallennetaan yli 12-vuotiaiden kolmansien maiden kansalaisten 
sormenjäljet viisuminhaun yhteydessä. Rajatarkastuksissa henkilön sormenjälk iä 

verrataan VIS-tietokannan tietoihin. VIS mahdollistaa henkilön henkilöllisyyden 
biometrisen todentamisen sormenjälkien perusteella. (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 767/2008) 
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3.2 Matkustusasiakirjoja koskevat kansainväliset suositukset 

Matkustusasiakirjojen tietosisältöä ja tietojen esitystapaa säätelevät kansainväliset 
säännökset. Euroopan Unionin jäsenmaiden myöntämien matkustusasiakirjojen sisältö, 

tekniset ominaisuudet ja ulkoasu määritellään Euroopan unionin neuvoston asetuksessa 
2252/2004. Asetus määrittää jäsenvaltioiden matkustusasiakirjojen noudattavan ICAO 

9303 -suositusasiakirjoja. 

3.2.1 Matkustusasiakirjojen historia 

Termin ”passport”, passi, väitetään olevan peräisin Yhdistyneistä kuningaskunnista, 
koska matkustaminen tapahtui satamien kautta, viitaten pääsyyn satamaan (pass = pääsy, 
port = satama-alue). Toisten väitteiden mukaan termin etymologia viittaa ranskan kielen 

termiin ”passeport” (passer = pääsy, port = satama). (Mangion, 2020) 

Ensimmäiset maininnat alkeellisen dokumentin käyttämisestä rajanylitykseen juontavat 

juurensa Raamatun Vanhan testamentin Nehemian kirjaan (445 ennen ajanlaskun alkua). 
Nehemian tehtävä oli auttaa Jerusalemin jälleenrakennuksessa, ja päästäkseen Juudaan 
valtakuntaan hänellä oli mukanaan kuninkaan kirjeitä matkansa vakuudeksi. ”Sanoin 

kuninkaalle vielä: ”Jos sinä, kuningas, näet hyväksi, anna mukaani Eufratin länsipuolisen 
maakunnan maaherroille osoitetut käskykirjeet, jotta he sallisivat minun kulkea 

alueidensa läpi Juudaan”. (Neh. 2:7, 1992 & Robertson, 2010) 

Lähdeaineistoa etsiessä sivuosumana tuli vastaan venäläinen sananlasku ”A man consists 
of a body, a soul, and a passport” (Salter, 2022). Se kuvastaa mielestäni hyvin sitä, mikä 

merkitys ihmisen luotettavalla tunnistamisella on. Tutkimuksen edetessä löytyi osin 
viihteellinen antropologinen artikkeli Egyptin faarao Ramses II:n tapauksesta, jossa kävi 
ilmi passin tai muun matkustusasiakirjan asema viranomaistoiminnassa. Ramses II:n 

tapauksessa kuolemakaan ei vapauttanut matkustusasiakirjan tarpeesta.  

Ramses II:lle myönnettiin passi noin 3000 vuotta kuolemansa jälkeen. (Heritage Daily, 

2020) Ramses II:n muumio kaivettiin ulos Kuninkaiden laaksossa sijanneesta 
hautapaikastaan vuonna 1881. Myöhemmin havaittiin, että muumio oli alkanut kärsimään 
kosteusvaurioista, jotka vaativat entisöintitoimenpiteitä. Ammattitaitoinen entisöintip iste 

oli Ranskassa, jonne muumio oli toimitettava. Koska Egyptin lain mukaan myös kuolleet 
henkilöt tarvitsivat passit maasta poistuakseen, myönnettiin Ramses II:lle 

matkustusasiakirja vuonna 1974 noin 3000 vuotta kuolemansa jälkeen. 1974 Ranskaan 
viemistä varten. Passissa oli faaraon kuva ja ammattina ”kuningas (edesmennyt). 
(Koskenalho, 2019) 

Kiinan Han-dynastia vaati 200 ennen ajanlaskun alkua dokumentteja rajojen ylittämiseen. 
Dokumenteissa oli tietoja haltijansa ulkoisista tuntomerkeistä, kuten iästä ja pituudesta.  

Keskiaikainen islamilainen kalifaatti myönsi bara-nimisiä dokumentteja, joita 
kansalaisten täytyi esittää matkustaessaan alueelta toiselle. Tämä on lähellä nykyistä 
ajatusta kansalaisille myönnettävästä virallisesta matkustusasiakirjasta. (Mangion, 2020) 
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Kuva 1. Venäläinen passi vuodelta 1837 (Wikimedia Commons, 2015). 

Kuvassa 1 on Venäjällä vuonna 1837 myönnetty höyryveturin rakentajalle myönnetty 

passi. Passi myönnettiin, jotta rakentaja pääsee poistumaan Venäjältä. Vanhimp ia 
säilyneitä passeja on Englannin, Skotlannin ja Irlannin kuningas Charles I (Kaarle I) 
myöntämä passi Sir Thomas Littletonille ”siirtyäkseen tästä valtakunnasta meren toiselle 

puolelle”. (Clark, 2017) Tyypillinen 1500-luvun matkustusasiakirja oli paikallisen 
hallinnon käsin kirjoitettu paperi, joka oli enemmänkin suosituskirje, kuin henkilön 

identifioimiseen tarkoitettu dokumentti. 1700-luvulla passeissa alettiin käyttämään 
painettuja pohjia ja alkeellisia turvatekijöitä, kuten vesileimoja. Tällöin myös asiakirjan 
kantajan fyysinen kuvailu yleistyi. Asiakirjan haltijan fyysisistä ominaisuuksista listatt iin 

pituus sekä kuvaus kasvonpiirteistä sisältäen silmien ja nenän yksityiskohdat. (Topol, 
2021) 

Aina 1800-luvun lopulle asti matkustusasiakirjan ulkoasua tai sen yhtenäistämistä ei 
juurikaan ajateltu. Ensimmäiset kirjasen muotoon tehdyt passit ovat peräisin 1860-luvulta 
Saksata (Topol, 2021). Kansainvälisten matkustusasiakirjojen standardien kehittämän 

alkoi ensimmäisen maailmansodan jälkeen. Yhtenä syynä kehitystarpeelle oli 
Yhdysvaltoihin suuntautunut suuri siirtolaisten määrä. (Pines, 2017)  

Kansainliitto (League of Nations) alkoi kehittämään passien ja matkustusasiakirjojen 
kansainvälisiä standardeja vuosina 1920 ja 1926 pitämissään konferensseissa.  
Rajaviranomaiset olivat olleet ongelmissa matkustusasiakirjojen vaihtelevien ulkoasujen 

ja sisältöjen kanssa. Pariisissa pidetyssä 21.10.1926 pidetyssä konferenssissa määritelt i in 
passien fyysisiksi mitoiksi 15,5 cm x 10,5 cm ja sivumääräksi 32 sivua. (Quito, 2017) 
Vaikka passin koko on tästä sittemmin muuttunut, oli tämä kansainvälinen standardi 

tärkeä askel kohti nykymuotoisia matkustusasiakirjoja. Nykyisen passin fyysiset mitat 
ovat 12,5 cm x 8,8 ja sivumäärä on vakiintunut 32-16 sivuun (ICAO, 2021). 

ICAO, joka on perustettu YK:n alaisuuteen vuonna 1944, piti matkustusasiakirjojen 
standardisointia koskevan tilaisuuden vuonna 1968. Kansainvälinen matkustusasiakir joja 
säätelevän dokumentin ICAO 9303 ensimmäinen versio julkaistiin vuonna 1980. Siinä 

määriteltiin henkilötietosivun ulkoasu sisältäen koneluettavan alueen yksityiskohdat. 
ICAO 9303 -asiakirjan toinen versio vuodelta 1986 määritteli viisumien ominaisuudet, ja 
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viisumia käsittelevä osuus on sittemmin eriytetty omaksi osuudekseen (ICAO 9303 Part 
2). Vuoden 2001 syyskuun 11. päivän Word Trade Centerin terrori-iskujen jälkeen ICAO 
9303:n kehittäminen jatkui biometriikkaan keskittyen. Sähköisesti etäluettavaa tietosirua 

(biometrinen passi) koskevat standardit julkaistiin vuonna 2004, joita päivitettiin edelleen 
vuosina 2006 ja 2008. (Chatvin, 2011) 

3.2.2 Nykyiset koneluettavat matkustusasiakirjat 

Biometriikan hyödyntämisen kannalta ICAO 9303 -suosituksen merkittävimp iä 
määrityksiä ovat matkustusasiakirjan konelukuriviin, tietosiruun ja biometris i in 

tunnisteisiin suorasti liittyvät määrittelyt (ICAO, 2021). ICAO 9303 -asiakirja määrittää 
asiakirjaluvussa käytettävien laitteiden ja ohjelmistojen pakolliset ominaisuudet siten, 

että suositusten mukaisesti tehtyjen matkustusasiakirjojen konelukurivien lukeminen 
onnistuu asiakirjalukijoilla. 

 

Kuva 2. Suomen myöntämän biometrisen passin henkilötietosivu (Wikimedia Commons,  

2021). 

Kuvassa 2. on Suomen myöntämän biometrisen passin (e-MRTD) henkilötietos ivu. 

Henkilötietosivun alaosassa on ICAO 9303 -suositusten mukainen koneellisesti luettava 
alue, joka sisältää kaksirivisen konelukurivin. Konelukurivien tiedoissa on mukana 
asiakirjan tiedot ja sen haltijan henkilötiedot. MRZ:n yläpuolella on visuaalises t i 

tarkastettava alue (VIZ, Visual Inspection Zone). VIZ pitää sisällään matkustusasiakirjan 
ja sen haltijan tiedot mukaan lukien kuva.  

Sähköisen koneluettavan matkustusasiakirjan tietosirussa täytyy olla vähintään 32 
kilotavun tallennustila ja sen täytyy täyttää ISO/IES 14443- ja ISO/IES 7816-4-
standardien asettamat vaatimukset. Pakollisia sirun sisältämiä tietoja ovat kopio 

matkustusasiakirjan konelukuriveistä, sekä asiakirjan haltijan kasvokuva. (ICAO, 2014). 
Lisäksi sirulle voidaan tallentaa muitakin tietoja, kuten esimerkiksi matkustusasiakirjan 
haltijan sormenjälkien ja iiriksen biometrinen tunnistuskuva. Sirulle on varattu 

myöhempää käyttöä varten tilaa esimerkiksi syntymätodistuksen tai muiden 
myöntäjävaltioiden valitsemien tietojen tallentamista varten.  (Kinneking, 2013) 
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3.3 Rajatarkastusprosessi Suomessa ja muualla Schengenin 
ulkorajoilla 

Suomessa rajavartiolaitos soveltaa Schengenin ulkorajalla rajatarkastuks issa 
rajavartiolain muuttamisesta annetun lain 478/2010 1 §:n mukaan Schengenin 
rajasäännöstöä (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 562/2006) (Laki 

rajavartiolain muuttamisesta 478/2010). 

Schengenin ulkorajalla toimitetussa rajatarkastuksessa EU-kansalaisille suoritetaan 

vähimmäistarkastus ja kolmannen maan kansalaisille perusteellinen tarkastus.    
Schengenin rajasäännöstön mukaan vähimmäistarkastuksessa rajanylittäjän 
henkilöllisyys tarkastetaan hänen matkustusasiakirjansa perusteella. Matkustusasiakirjan 

aitous ja voimassa olo tarkastetaan tarvittaessa teknisiä apuvälineitä käyttäen. Lisäksi 
henkilöstä ja matkustusasiakirjasta voidaan tehdä hakuja kansallisista ja kansainvälis istä 

tietojärjestelmistä esimerkiksi voimassa olevien etsintäkuulutusten tarkastamiseks i. 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 562/2006) 

Perusteelliseen tarkastukseen kuuluvat kaikki vähimmäistarkastuksessa tarkastettavat 

seikat. Vähimmäistarkastuksen lisäksi tarkastetaan mahdollisesti maahantulossa 
edellytetty viisumi tai oleskelupa sekä niiden voimassa olo ja oikeellisuus. Lisäksi 

kolmannen maan kansalaisen tarkastettaviin maahantuloedellytyksiin kuuluu muun 
muassa suunnitellun oleskelun kohdepaikan ja keston selvittäminen sekä se, onko henkilö 
ylittänyt sallittujen oleskeluvuorokausien määrän. Kolmannen maan kansalaisesta, joka 

tarvitsee maahan saapumiseen viisumin, tehdään sormenjälkien perusteella 
viisumitietojärjestelmään. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) 562/2006) 
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4. Biometriikan määritelmä ja historiaa 

Siitä lähtien, kun valokuva yli 100 vuotta sitten liitettiin mukaan passeihin, voidaan 

ajatella biometristen tunnisteiden olleen käytössä manuaalisissa rajatarkastuks issa  
(Topol, 2021). Ensimmäisistä havaintoja matkustusasiakirjan kantajan fyysis istä 
kuvailuista dokumentissa on jo vuodelta 200 ennen ajanlaskun alkua Kiinan Han-

dynastian myöntämissä dokumenteissa (Mangion, 2020). 1500-luvulta aina 1900-luvulle 
saakka matkustusasiakirjan haltijan fyysinen kuvailu oli yleistä, jotta dokumentin kantaja 

voitiin identifioida (Topol, 2021). Tässä osassa tutkimusta käsitellään biometriikan 
historian lisäksi myös sitä, millaisia teknisiä vaatimuksia sormenjälki- ja kasvokuville on 
asetettu, jotta niitä voidaan käyttää osana rajatarkastuksia.

4.1 Mitä biometriikka on? 

Biometrinen tunnistaminen tarkoittaa yleisesti henkilön henkilöllisyyden tunnistamista 

automaattisin menetelmin biometriikan avulla. Biometrinen tunnistamien perustuu 
henkilön yksilöllisiin ja erottaviin ominaisuuksiin. (ICAO, 2021.) Termi biometriikka, 
englanniksi ”biometrics”, on tullut käyttöön kreikan kielen sanoista ”bios” (elämä) ja 
”metron” (mittaaminen) (El-Abed, & Charrier, 2014). Tämä vapaasti käännetty termi 
”elämän mittaaminen” kertookin hyvin sen, mistä biometriikassa on kyse; elävien 

olentojen ominaisuuksien mittaamisesta ja taltioimisesta siten, että tulokset ovat 
keskenään vertailtavissa. 

Kaikkien biometrisissä vertailuissa käytettävien näytteiden tulisi täyttää seuraavat 

kriteerit (El-Abed, & Charrier, 2014):  

1. Universaalisuus, oltava kerättävissä yhtäläisesti kaikilta henkilöiltä. 

2. Ainutlaatuisuus, verrattavien näytteiden on oltava yksilöllisiä. 
3. Pysyvyys, vertailtavien ominaisuuksien tulisi pysyä samoina ihmisen eliniän ajan.  
4. Kerättävyys, näytteet tulee olla helposti taltioitavissa. 

5. Hyväksyttävyys, tulee olla toteutettavissa kaikilla käyttäjillä. 

 

Kuva 3. Erilaisia ihmisen biometrisessa tunnistamisessa käytettäviä erottavia ominaisuuksia 

(Wikimedia Commmons, 2007). 
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Kuvassa 3 havainnollistetaan millä kaikilla erottavilla ominaisuuksilla ihminen voidaan 
biometrisesti tunnistaa. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi kasvot, sormenjäljet, käden 
geometria, iiris, DNA, allekirjoitus ja myös ihmisen tapa kirjoittaa näppäimistöllä. 

Nykyisin rajatarkastuksissa biometriikkaa hyödynnetään digitaalitekniikan tuomin 
apuvälinein, mutta biometriikan historia ulottuu paljon kauemmaksi kuin tietoteknisen 

aikakauden alku. Sormenjälkiä on kerätty musteen avulla ja vertailtu silmämääräises t i 
suurennuslaseilla, valokuvia taas on käytetty lännenelokuvista tuttuun tyyliin etsittyjen 
rikollisten kiinnisaamiseksi ja tunnistamiseksi.  

4.2 1800-luvun sormenjälkien tutkimus on perustana nykyisiinkin 
käytössä oleville vertailualgoritmeille 

Tunnettu sormenjälkien historia systemaattisena tunnistusmenetelmänä alkaa 1800-luvun 
lopulta, jolloin brittiläinen siirtomaan virkamies William Herschel käytti Intiassa 

musteella kerättyjä sormenpäiden kuvia sopimuksien varmennuskeinona. Ensimmäiset 
tieteellisinä pidettävät tutkimukset sormenjälkien yksilöllisyydestä identifioivina 
ominaisuuksina on tehnyt Charles Darwinin serkku, Francis Galton. (Dumbrava, 2021) 

Galton on kirjoittanut 1890-luvulla useita kirjoja sormenjäljistä tekemistään 
tutkimuksista (Sir Francis Galton FRS, julkaisuaika tuntematon).  

 

Kuva 4. Francis Galtonin sormenjäljet kirjansa Finger Prints kannessa (Wikimedia Commons, 
2014). 

Galtonin tutkimuksissa (kuvassa 4 on kirjan Finger Prints (1892) kansikuva) tulee esiin 

termi minutiae, yksityiskohdat, jotka tarkoittavat sormenjäljet toisistaan kiistatta erottavia 
tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi pienet saarekkeet ja haaraumat sormenjälk ien 
kohoumissa, joita kutsutaan harjuiksi (ridges). Muita sormenjäljen nimettyjä osia ovat 

kaari, silmukka ja kierre. (Stigler, 1995) 
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Kuva 5. Havainnollistava kuva sormenjäljen erottavista yksityiskohdista (Wikimedia 
Commons, 2020). 

Kuva 5 havainnollistaa sormenjäljissä olevia yksilöllisiä erottavia yksityiskoht ia 

(minutiae). Samoja erottavia tekijöitä nimetään jo vuonna 1892 julkaistussa Galtonin 
kirjassa, ja osin samat sormenjälkien tunnistamiset menetelmät ovat käytössä 
nykyisissäkin sormenjälkien vertailujärjestelmissä, kuten AFIS (Automated Fingerpr int 

Identification System). Galtonin tutkimuksia on hyödynnetty automaattis issa 
sormenjälkien identifioinnissa 1960- ja 1970-lukujen vaihteesta lähtien, jolloin 

tietokoneiden hyödyntämistä sormenjälkien käsittelyssä ryhdyttiin tutkimaan 
Yhdysvaltain liittovaltion poliisin (FBI, Federal Bureau of Investigat ion) 
toimeenpanemana yhdessä NIST:n kanssa (NSTC, julkaisuaika tuntematon.) Vaikka 

FBI:n ja NIST:n käynnistämää tutkimusta voidaan pitää nykymuotoisenk in 
sormenjälkien automaattisen vertailun lähtölaukauksena, sormenjälkien automatiso itua 

vertailua on kokeiltu jo 1940-luvulla. (Dumbrava, 2021) 

Vuonna 1975 FBI:n rahoittama hanke johti ensimmäisen sähköisen sormenjälkiluk ijan 
kehittämiseen. Seuraavien vuosien aikana NIST kehitti ensimmäisen sormenjälk ien 

vertailuun tarkoitetun algoritmin M40, joka oli FBI:n käytössä. Tuolloin otettiin myös 
ensiaskeleet nykyisinkin käytössä olevan AFIS-järjestelmän käytössä. (NSTC, 

julkaisuaika tuntematon.) Automaattinen sormenjälkien käsittelyjärjestelmä vähensi 
huimasti sormenjälkien vertailuun käytettävää aikaa. Aiemmin poliisien käsityönä 
tekemä sormenjälkien vertailutyö vei aikaa kuukausi, automaattinen järjestelmä  

mahdollisti 100000:n sormenjäljen vertailun noin puolessa tunnissa. Nykyisillä 
teknologioilla tämä ei enää aikaa sekuntiakaan. Sittemmin AFIS-järjestelmään on liite tty 

myös kasvokuvat ja iiriskuvat, tätä versiota kutsutaan nimellä ABIS (Automated 
Biometric Identification System). (Innovatrics, 2022) 
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Nykyisin NIST:n luomat standardit ja sormenjälkien laaduntarkastusalgoritmit ovat 
käytössä rajatarkastuksissa Schengen-alueella. Vuonna 2023 käyttöön tuleva Euroopan 
laajuinen rajanylitystietojärjestelmä EES nojaa järjestelmässä biometriikan osalta NIST:n 

standardeihin (NIST_NFIQ, NIST Fingerprint Image Quality). (Fontex, 2021) 

4.3 Ihmisen tunnistaminen valokuvan perusteella 1800-luvulta 
nykyaikaan 

Ensimmäiset alkeelliset pysyvät valokuvat on otettu 1820-luvulla, mutta vasta negatiivil le 

kuvaamisen keksimisen jälkeen valokuvien monistamisesta tuli mahdollista (Wikipedia, 
2022). Ehkä juuri kuvien monistusmahdollisuuden ansiosta huomattiin niiden arvo myös 
lainvalvojien keskuudessa. Cole (2001) kertoo kirjassaan, että ”rosvogalleriat, rogues 

galleries” alkoivat yleistyä 1850 luvulla Yhdysvalloista Eurooppaan leviten (kuten 
viitannut Dumbrava, 2021). Nämä kuvat kiinniotettavista tai muuten vaarallis ista 

henkilöistä ovat eräänlainen ensiaskel manuaalisesti tapahtuvasta biometrisestä henkilön 
tunnistamisesta.  

Vankien kuvat ja pidätyskuvat olivat ensimmäisiä standardoituja ja systemaatt is ia 

tunnistuskuvia ihmisistä jo 1920-luvulla, mutta matkustusasiakirjoihin vakiintuneet 
kuvausstandardit tulivat käyttöön 1900-luvun puolivälin jälkeen (Tampereen yliopisto, 

2020). Merkkipaaluna valokuvan liittämiselle passeihin pidetään vuosia 1914 ja 1915, 
jolloin Yhdysvallat ja Saksa määräsivät laeilla valokuvan pakolliseksi passeihin (Topol, 
2021). 

 

Kuva 6. Edith Södergranin passikuva vuodelta 1921 (Wikimedia Commons, 2008). 

Passikuvat itsessään eivät kuitenkaan olleet millään tavalla standardisoituja, vaan kuvissa 
saattoi olla esimerkiksi ihmisiä seisomassa puistoissa, istumassa tuoleilla tai hevosen 
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selässä tai jopa soittamassa kitaraa. Kuvassa 6 on esimerkkinä nykymittapuulla hyvin 
vapaamuotoinen passikuva. Kuvien kokoakaan ei ollut määritelty muutoin kuin, että sen 
täytyi mahtua mukaan passiin (Topol, 2021). 

Kappaleessa 3.2.1 mainitut Kansainliiton matkustusasiakirjoja koskevat konferenss it 
muuttivat passien ja matkustusasiakirjojen kansainvälisiä standardeja mukana myös 

valokuvien vaatimuksia. Vuoden 1926 Kansainliiton konferenssissa määritettiin, että 
passikuvissa ei voinut enää käyttää hattua, kasvot täytyi olla kokonaan näkyvissä ja kuvan 
täytyi sopia tiettyyn sille varattuun tilaan passissa. Hymyileminen passikuvassa kiellett i in 

vuonna 2004. (Parkinson, 2015) Viimeisimmät entistä tarkemmat määritykset 
passikuvalle tulivat biometrisen passin käyttöönoton jälkeen ICAO 9303:n 2004 vuoden 

päivitysten myötä. 

4.4 Kasvojen tunnistamisen automatisointi 

Ensimmäiset tutkimukset tietokonepohjaisesta kasvojentunnistuksesta sijoittuvat 1960-

luvulle, jolloin tutkija Woodrow Bledsoe tutki tietokoneiden käyttämistä ihmisten 
kasvojen tunnistamisessa. Tutkimuksien rahoitus oli peräisin Yhdysvaltojen 

puolustusministeriöltä ja tuntemattomaksi jääneiltä tiedusteluorganisaatioilta Ihmisten 
kasvokuvista laskettiin tiettyjä koordinaattipisteitä esimerkiksi pupillien, silmien sisä- ja 
ulkokulmien, hiusrajan ja suun koon sijaintien ja etäisyyksien mukaan. Nämä tiedot 

syötettiin tietokoneelle manuaalisesti ja lukujen perusteella saatiin tehtyä tietokantaan 
vertailukelpoinen tietue. Tietokoneen tehtävänä oli etsiä kasvokuvista laskettujen 

”maamerkkien” perusteella mahdollisimman lähellä toisiaan olevat tietueet. (Bledsoen, 
1966 Gate:n, 2004 viittauksen mukaan) 

Kasvojen tunnistaminen ja vertailu täysin automaattisesti mainitaan 1969 vuonna 

julkaistussa tutkimuksessa Pattern Recognition (Sakai, Nagao, & Fujibayashi, 1969). 
Japanilaisen Kyoton yliopiston tutkimuksessa (Kanade, 1973) automaattinen 

kasvokuvien tunnistaminen uuden kuva-analyysijärjestelmän avulla tunnisti oikein 
viisitoista ihmistä kahdestakymmenestä. Kasvojen tunnistuksen automatisoinnin 
tutkimukset jatkuivat 1970- ja 1980-luvuilla Stanfordin ja muiden suurien yliopistojen 

toimesta. 1990-luvulla kasvanut tietokoneiden suorituskyky mahdollis t i 
parempilaatuisten valokuvien ja nopeampien teknologioiden hyödyntämisen kasvojen 

tunnistamisessa. (Gate, 2004) 

Eigenface-menetelmä (Principal Component Analysis, PCA) kasvojen tunnistamiseen 
kehitettiin MIT Media Laboratoriossa Yhdysvaltojen Massachusettsissa.  Menetelmä 

julkaistiin vuonna 1991 Journal of Cognitive Neurosciencen artikkelissa. Tässä 
menetelmässä algoritmit erottavat kasvot muusta kuvan datasta ja muuntavat kasvokuvan 

kooditiedostoksi ja ”haamukuvan” kaltaisiksi mustavalkoisiksi vertailumateriaaleiks i, 
kuten kuvan 7 esimerkki näyttää. (Gate, 2004) 
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Kuva 7. Eigenface-menetelmän käsittelemiä kasvojen vertailukuvia (Wikimedia Commons, 
2018). 

MIT:n tutkijoiden mukaan eigenface-menetelmän tuottamat ”haamukuvat” (kuva 7) 

olivat tehokkain tapa kasvojen enkoodaamiseen. Toinen 1990-luvun alussa tutkittu 
menetelmä oli paikallisten ominaisuuksien analyysi (Local Feature Analysis, LFA), jota 
tutkittiin Rockefellerin yliopistossa. Siinä analysoitiin kasvojen geometrisia mittoja ja 

eroja niiden välillä. (Gate, 2004) 

 

 

Kuva 8. Kasvojentunnistusjärjestelmän pääelementit (Wójcik at al., 2016 kuvan 1. mukaan 
esitettynä). 
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Kuvassa 8 näytetään kaavion muodossa kasvojentunnistuksen prosessi. Ensimmäiseks i 
järjestelmä saa syötteenään kameralta kuvadataa, josta tunnistetaan ihmisen kasvot. 
Seuraavaksi kasvokuva normalisoidaan ja pakataan vertailtavaan muotoon käytössä 

olevan algoritmin mukaisesti. Vertailukelpoista kuvaa verrataan tietokannassa olevaan 
tietoon ja päätetään vastaavatko tietokantahakuun syötetyt kasvot siellä olevia 

vertailumateriaaleja. (Wójcik, W. at al., 2016) Sama työjärjestys sopii niin tunnistamiseen 
(haku 1:N) kuin todentamiseenkin (haku 1:1). 

Yhdysvaltojen puolustusministeriön tutkimus- ja kehittämisvirasto (The Defence 

Advanced Research Projects Agency, DARPA) sekä NIST perustivat vuonna 1993 
FERET-ohjelman (Face Recognition Technology), jonka tarkoituksena oli tukea 

tutkimuksia, kerätä dataa FERET:mn tietokantaan ja suorittaa kasvojen 
tunnistusteknologioiden arviointeja. Useat yliopistot olivat mukana ohjelmassa 
kehittämässä kasvojen tunnistamisen algoritmeja niin valokuviin kuin videoihink in 

perustuen. Jälkikäteen arvioituna FERET-ohjelman hyödyt näkyvät moderneissa 
automaattisissa kasvojentunnistusalgoritmeissa. (NIST, 2011) 

Yksi kehityksessä ja jo käytössäkin olevista kasvojentunnistusmenetelmistä on 
perinteisten 2D-kasvokuvien sijaan 3D-kasvokuvat. Tällöin kasvojentunnistuksen 
laskentapisteisiin saadaan mukaan aidot syvyysarvot ja kasvojen kolmiulotteista muotoa 

voidaan hyödyntää tunnistamisessa tehokkaammin.  
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5. Biometristen tunnistusmenetelmien tekniset 
toteutukset ja niiden käyttäminen 
rajatarkastuksissa 

Biometristen tietojen avulla tapahtuva henkilöiden identifioiminen pohjautuu kahteen 

erilliseen prosessiin; ennakkoon tapahtuvaan tunnistamiseen sekä rajatarkastuksen 
yhteydessä tehtävään todentamiseen.  

Biometrinen identifiointi jaetaan kahteen eri päävaiheeseen. Rekisteröinnissä 
(tunnistaminen) biometriikan avulla selvitään, että onko henkilö se, joka hän sanoo 
olevansa. Samalla tutkitaan eri tietojärjestelmiin kohdistuvilla hauilla, onko samoilla 

biometrisillä tiedoilla jo tehty rekisteröinti eri henkilöllisyydelle. Tätä rekisteröint iä 
kutsutaan nimellä ”enrolment”. Siinä haetaan useiden hakukohteiden joukosta 

vastaavuuksia yhtä haettavaa kohdetta vastaan yksi moneen -haulla (1:N). (Biometr ics 
Institute, 2022 & Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/2226) 

Todentamisessa (verification) rajatarkastuksen yhteydessä henkilöstä otettavaa 

biometriikkaa (kasvokuva, sormenjäljet) verrataan tietojärjestelmissä ja/tai 
matkustusasiakirjan sirulla oleviin biometrisiin tietoihin. Tässä hakutavassa vertailu 

tehdään yksi yhteen -haulla 1:1, eli onko henkilö biometristen tietojen perusteella se, joka 
väittää olevansa tai sama henkilö, kuin hänen esittämässään matkustusasiakirjassa. 
(Biometrics Institute, 2022 & Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/2226) 

5.1 Biomeristen identifiointijärjestelmien arkkitehtuuri 

Biometristen tunnistus- ja todentamisjärjestelmien arkkitehtuuri voidaan jakaa viiteen 

moduuliin. Ensimmäisessä moduulissa biometrinen näyte kerätään esimerkiksi ottamalla 
ihmisestä kasvokuva tai lukemalla hänen sormenjälkensä siihen tarkoitetulla 
lukulaitteella. Toisessa moduulissa kerätty näyte muutetaan automaattiseen käsittelyyn 

sopivaan aakkosnumeraaliseen muotoon sitä varten kehitettyjen algoritmien avulla. 
Samalla voidaan tehdä kerätylle datalle automaattinen laadunvalvonta, joka varmistaa, 

että näytteestä on saatavilla riittävän paljon riittävän hyvälaatuisia yksityiskohtia 
analysointia varten. (El-Abed, & Charrier, 2014) 

Kolmannessa moduulissa sopivaan muotoon muutettu biometrinen näyte tallennetaan 

tietokantaan, josta se voidaan hakea jatkossa verifiointia varten. Neljäs moduuli vertaa 
järjestelmään syötettyä näytettä tietokannassa olevaan näytteeseen. Viides moduuli pitää 

sisällään tietokannan näytteen ja verifioinnissa annettavan näytteen vertailun 
päätöksentekoalgoritmit, joilla automatiikka päättelee annettujen raja-arvojen perusteella 
ovatko näytteet peräisen samalta henkilöltä. (El-Abed, & Charrier, 2014) 
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Kuva 9. Biometrisen identifioinnin järjestelmien arkkitehtuuri (ISO/IEC 19795-1:n mukaan). 

Kuva 9 näyttää karkeasti järjestelmäarkkitehtuurin, jos on eriytettynä biometrisen 
identifioinnin moduulit. Prosessi lähtee liikkeellä kuvan 9 vasemmasta reunasta, jossa 

tunnistettava henkilön biometrinen näyte luetaan. Kuvan 9 keskellä tehdään näytteelle 
laaduntarkastus ja näyte paketoidaan sopivaan muotoon automaattista käsittelyä varten.  
Mikäli laadunvalvonta hylkää otetun näytteen, suoritetaan näytteen ottaminen uudestaan.  

Henkilön biometristen tietojen rekisteröinnissä määrämuotoinen näyte lähetetään 
tarkoituksenmukaiseen tietokantaan. Jos taas kyse on verifioinnista, siirrytään prosessissa 

neljänteen moduuliin (”Matching”), jossa näytettä verrataan tietokantaan aiemmin 
tallennettua näytettä vastaan. Viimeisessä vaiheessa kuvan 9 oikeassa reunassa 
päätöksentekomoduuli tekee päätöksen siitä vastaavatko tietokannassa oleva näyte ja 

verifioinnissa kerätty näyte toisiaan. 

Kasvokuvan ja sormenjälkinäytteiden laatuarvioinnissa Schengenin ulkorajoilla on 

käytettävä laadun varmistavaa algoritmia ennen niiden toimittamista EES:n 
keskusjärjestelmään. Sormenjälkien osalta rekisteröinnissä on käytettävä NIST_NFIQ 
2.0 -algoritmia. Verifioinnissa voidaan hyväksyä teknisten syiden takia muunk in 

vastaavan laadunvalvonta-algoritmin käyttäminen, mikäli sen vastaavuus on ennalta 
määritelty. Kasvokuvien laadunvarmistus on tehtävä ISO 19794-5 -standardin mukaisten 

vaatimusten mukaan. (Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/329) 

5.2 Asetukset ja tekniset standardit, jotka määrittävät biometriikan 
käyttöä rajatarkastuksissa 

Euroopan komissio on julkaissut komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2019/329, 
joka on annettu ” sormenjälkien ja kasvokuvan laatua, resoluutiota ja käyttöä 

biometriseen todennukseen ja tunnistukseen rajanylitystietojärjestelmässä (EES) 
koskevien eritelmien vahvistamisesta” (Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 
2019/329). Lisäksi Frontex on julkaissut opaskirjan ”Technical Guide for Border Checks 

on Entry/Exit System (EES) related equipment”, jossa määritellään teknisisä vaatimuks ia 
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rajatarkastuksissa käytettävään biometriikkaan lähitulevaisuudessa käyttöön tulevan 
EES:n osalta. 

EES:n käyttöönotossa vaatimuksissa sormenjälkikuvan nimellisresoluution on oltava 500 

tai 1000 pistettä tuumalla. Lisäksi sormenjälkien on täytettävä standardin ANSI/NIST-
ITL 1–2011 vuoden 2015 päivityksen tai sitä uudemman standardin vaatimukset. 500 

ppi:n sormenjälkikuvat on tiivistettävä WSQ-algoritmilla,1000 ppi:n sormenjälkikuvissa 
on käytettävä JPEG 2000 -kompressiota. Kasvokuvan tulee olla resoluutioltaan 600 x 800 
- 1200 x 1600 pikseliä ja silmien keskipisteiden etäisyyden toisistaan on oltava vähintään 

120 pikseliä. Kasvokuvat pakataan JPG (ISO/IEC 10918) tai JPEG 2000 (JP2) (ISO/IEC 
15444–1) -standardien mukaisesti. (Euroopan komission täytäntöönpanopäätös (EU) 

2019/329) 

Kasvokuvan teknisisiä ja käytännön vaatimuksia määritetään Euroopan komission 
täytäntöönpanopäätös (EU) 2019/329:n lisäksi Frontexin (2021) julkaisemassa teknisessä 

opaskirjassa. Sen mukaan kasvokuvan teknisiä vaatimuksia määrittää ISO 19794-5:2011, 
joka on käytössä myös Suomessa myönnettävien passien kuvavaatimuksissa. (Frontex, 

2021.) ISO 19794-5 määrittää myös kuvauksessa käytettävän suositeltavan kameran 
optiikan polttovälin, jotta kuvissa vältytään optiselta vääristymältä. Optinen 
vääristyminen näkyy hyvin kasvoista läheltä otetuissa laajakuvissa, joissa esimerk iks i 

nenä näyttää todellisuutta isommalta. 

Taulukko 1. ISO 19794-5:2011:n mukaisia laatuvaatimuksia kasvokuvalle. 

Attribuutti Laatuvaatimus 

Valaistus Tasainen valaistus ilman varjoja 

Tausta Tasavärinen vaalea 

Silmät Avoinna ja selvästi näkyvillä 

Silmälasit Ei heijastuksia, tummentumia eikä isoja 

kehyksiä 

Suu Kiinni ja selvästi näkyvillä 

Pään sijainti Keskellä kuvaa 

Väritys Neutraali, ei punasilmäisyyttä 

 

 

Taulukossa 1 mainittua ISO 19794-5:2011:n vaatimusten mukaista yhtenäistä vaaleaa 

taustaa ei vaadita EES:n rekisteröinti- tai verifiointikuvissa. Eu-LISA tukee jäsenmaiden 
kansallisia EES-toteutuksia tarjoamalla heidän käyttöönsä USK:n (User Software Kit), 
jota voidaan käyttää kuvan laatuvaatimusten täyttymisen tarkastamiseen ennen kuvan 

lähettämistä EES:n keskusjärjestelmään. (Frontex, 2021) 

Kasvokuvausjärjestelmän tulee tunnistaa tilanne, jossa kuvassa on näkyvissä useammat 

kuin yhden henkilön kasvot ja kuvausjärjestelmän korkeuden tulisi säätyä automaattises t i 
kuvattavan henkilön pituuden mukaan. Sormenjälkien ottamisen ei tulisi kestää 10 
sekuntia kauempaa eikä hyvissä valaistusoloissa otettavan kasvokuvan ottamiseen saisi 

mennä yli 7 sekuntia. (Frontex, 2021) Frontexin (2021) julkaisun perusteella EES:n 
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biometrisen identifioinnin arkkitehtuuri noudattaa kappaleessa 5.1 kuvassa x esiteltyä 
viisimoduulista ISO/IEC 19795-1 -standardin mukaista arkkitehtuuria. (Frontex, 2021) 

5.3 Biometrinen henkilöllisyyden varmentaminen VIS-kyselyn avulla 

VIS-viisumietojärjestelmä on vuonna 2014 käyttöön otettu Schengen-maiden yhteinen 
järjestelmä, jonne tallennetaan yli 12-vuotiaiden viisumivelvollisten kolmansien maiden 

kansalaisten sormenjäljet viisuminhaun yhteydessä. Viisumishakemisvaiheessa 
toteutetaan siten biometristen tietojen osalta määriteltyä tunnistamista, jossa 
sormenjälkitietojen avulla haetaan vastaavuuksia tietojärjestelmistä yksi moneen -haulla 

(1:N) henkilön tunnistamista varten ja hänen tietonsa rekisteröidään VIS:n tietokantaan. 
(Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 767/2008) 

Rajatarkastuksen yhteydessä yli 12-vuotiaan viisumivelvollisten kolmannen maan 
kansalaisen sormenjäljet luetaan sormenjälkilukijalla ja hänen hallussaan olevan 
matkustusasiakirjan viisumin tiedoilla tehdään viisumitietojärjestelmään 

aakkosnumeerinen haku. Tällä tavalla henkilön henkilöllisyys todennetaan (verifioidaan) 
vertaamalla rajatarkastuksen yhteydessä otettavaa biometrista tunnistetta yksi yhteen -

haulla (1:1) tietojärjestelmässä oleviin aiemmin rekisteröityihin tietoihin. (Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetus 2016/399) 

5.4 EES – Entry/Exit System 

Euroopassa otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön uusi Euroopan laajuinen 
rajanylitystietojärjestelmä EES (Enty-Exit System). Järjestelmän myötä kolmasien 

maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen leimaamisesta luovutaan, sillä jatkossa 
rajanylitystiedot tallentuvat koko Euroopassa käytössä olevaan yhteiseen 
tietojärjestelmään. Järjestelmä ei syrjäytä käytössä olevaa viisumitietojärjestelmää vaan 

tulee toimimaan sen kanssa sähköisesti tietoja vaihtaen. (Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetus 2016/399) 

Viisumitietojärjestelmään tallennetaan tällä yli 12-vuotiaiden kolmansien maiden 
viisumivelvollisten kansalaisten viisumin hakuprosessin aikana. Jatkossa EES:iin 
tallennetaan kolmannen maan kansalaisen ensimmäisen maahantulon yhteydessä myös 

hänen kasvokuvansa biometrista todentamista varten. Viisumivelvollisten sormenjäljet 
haetaan viisumitietojärjestelmästä EES:iin sormenjälkiin perustuvaa biometrista 

todentamista varten. Viisumivapailta kolmannen maan kansalaisilta tallennetaan 
kasvokuvan lisäksi sormenjäljet, koska näitä tietoja ei ole käytettävissä 
viisumitietojärjestelmän kautta. Ensimmäisen maahantulon jälkeen kolmannen maan 

kansalaisen rajatarkastuksessa henkilön henkilöllisyys todennetaan vertailemalla 
tarkastuksen yhteydessä otettavia sormenjälkiä tai kasvokuvaa EES:n tietojärjestelmässä 

oleviin tietoihin. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2016/399) 

Entry/Exit System:iä on pilotoitu Frontexin toimesta vuonna 2021 Espanjassa 
Yhdistyneille kuningaskunnille kuuluvan Gibraltarin rajalla ja Bulgariassa Turkin rajalla. 

Kokeilussa simuloitiin EES:n vaatimien biometristen tietojen keräämistä kolmannen 
maan kansalaisilta rajatarkastuksien yhteydessä. Pilotissa käytettiin automaattis ia 

rajatarkastusjärjestelmiä, joissa matkustajat käyttivät tietojensa tallentamiseen 
itsepalvelukioskeja. (Frontex, 2021) 
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Frontexin Bulgariassa toteutetussa EES:n pilottihankkeessa mukana ollut yritys Vision-
Box kertoo verkkoartikkelissaan (Vision-Box 2021), että Bulgariassa oli käytössä 
matkustajien itsepalveluna toimivat rekisteröintijärjestelmät. Nämä itsepalvelulait teet 

kysyivät matkustajilta maahantulon edellytyksiin liittyvät EU-asetusten mukaiset 
kysymykset ja ottivat matkustajalta EES:n vaatimat biometriset tunnisteet. Pilotissa 

käytettiin tavallisten sormenjälkilukijoiden lisäksi kontaktittomia sormenjälkilukijo ita. 
(Vision-Box, 2021)  

5.5 Automaattiset rajatarkastusjärjestelmät 

Karkeasti ilmaistuna automaattinen rajatarkastusjärjestelmä (ABC) on järjestelmä, joilla 
rajatarkastukset suoritetaan ilman rajavartijoiden puuttumista tarkastuksiin. ABC-

järjestelmä koostuu fyysisistä porteista, matkustusasiakirjan lukijasta, sormenjäljet ja/tai 
kasvokuvan ottavasta laitteesta ja järjestelmää hallinnoivasta taustaohjelmisto sta. 
(Frontex, 2012) 

Yleisiä toiminnallisia vaatimuksia rajatarkastusautomaateille on kyky lukea 
matkustusasiakirja ja tutkia sen turvatekijöitä asiakirja aitouden varmistamiseksi. Lisäksi 

järjestelmän on kyettävä vertaamaan matkustajalta otettavia biometrisiä näytteitä 
matkustusasiakirja sirun tietoihin tai erillisestä tietokannasta haettaviin tietoihin. 
(Frontex, 2012) Ensimmäisen kerran sormenjälkiin perustuvaa henkilön henkilöllisyyden 

automaattista biometrista todentamista on kokeiltu Alankomaissa Amsterdamin 
Schipholin lentokentällä vuonna 1992. (del Rio et al., 2016) Matkustaja luettaa 

matkustusasiakirjan ABC-järjestelmän asiakirjalukijassa, jonka jälkeen matkustajasta 
otettavaa live-kuvaa verrataan matkustusasiakirjan sirun sisältämään biometriseen 
kasvokuvaan. 

Rajatarkastusautomaatit voidaan jakaa yleisesti kolmeen kategoriaan niiden toteutustavan 
mukaan. Yksivaiheisessa prosessissa (one-step process) kaikki rajatarkastuksen osa-

alueet tehdään yhden luukun periaatteella asiakirjaluvusta biometriseen tunnistamiseen, 
ja prosessin onnistuttua matkustaja voi jatkaa matkaansa. Integroidussa kaksivaiheisessa 
prosessissa (integrated two-step process) henkilön matkustusasiakirja sekä henkilön 

mahdollisuus käyttää rajatarkastusautomaattia varmennetaan esimerk iks i 
rajatarkastusautomaatin ensimmäisellä portilla. Jos asiakirjan varmentaminen onnistuu ja 

henkilöllä on oikeus käyttää kyseistä rajatarkastusautomaattia, matkustaja pääsee 
etenemään toiselle portille, jossa tehdään henkilön biometrinen tunnistaminen. Tätä tapaa 
toteuttaa ABC-järjestelmä kutsutaan myös nimellä ”mantrap”, koska verifioinnin 

epäonnistuessa matkustaja jää ”ansaan” kaksivaiheisen järjestelmän porttien väliin. 
(Frontex, 2012) 

Erillisessä kaksivaiheisessa prosessissa (segregated two-step process) asiakirjan 
lukeminen ja muut valmistavat toiminnot tehdään eri paikkaan sijoitetulla laitteella, kuin 
varsinainen biometrinen tunnistaminen ja rajatarkastus. Erillisen kaksivaihe isen 

prosessin ensimmäisen vaiheen toimenpiteet tekevää osaa kutsutaan kioskiksi (kiosk) ja 
varsinaista verifioinnin tekevää porttia nimellä e-gate. (Frontex, 2012) 

Tällä hetkellä kolmansien maiden kansalaisten täysimittaista rajatarkastusautomaatt ien 
käyttöä rajoittaa ainakin se, että Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 
2016/399:n mukaan kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjat on leimattava. 

Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka esimerkiksi jonkin viisumivapaan kolmannen maan 
kansalaisen on sallittua käyttää rajatarkastusautomaattia, tulee hänen passinsa silti leimata 

manuaalisesti automaattisen rajatarkastuksen jälkeen. Tällä järjestelyllä ei automaattien 
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käyttämisestä saada ulosmitattua kaikkea sitä manuaalista työtä vähentävää hyötyä, jota 
ne voisivat tarjota. (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/399) 

Käyttöön tuleva EES-rajanylitystietojärjestelmä poistaa kolmansien maiden kansalaisten 

manuaalisen leimaamisen, sillä rajanylitystiedot tallennetaan eurooppalaisen 
tietojärjestelmään (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus 2017/2226). Oman arvioni 

mukaan manuaalisen leimaamisen poistaminen lisää mahdollisuuksia hyödyntää 
automaattisia rajatarkastuksia paremmin myös kolmannen maan kansalaisten osalta. 
EES-rajanylitystietojärjestelmästä kerrotaan tarkemmin luvussa 4.4. 
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6. Rajatarkastuksien tulevaisuus teknisten 
toteutusten osalta 

Rajatarkastuksia suorittavat viranomaiset tutkivat jatkuvasti uusia toimintatapoja 
rajatarkastusten sujuvoittamiseksi automatisaation ja biometristen todennusmenetelmien 

avulla. Lisäksi biometriikan ja matkustusasiakirjojen lukemiseen käytettävät laitteet 
kehittyvät jatkuvasti. Laitteiden kehityksen esimerkkinä mainittakoon Jenetricin julkaisu, 
jossa he kertovat kehittävänsä asiakirjaluvun toteuttamista sormenjälkien lukemiseen 

käytettävällä laitteella (Jenetric, 2022). 

6.1 Biometrics on the Move 

Semedo, D. et al (2021) kertoo konferenssijulkaisussaan Frontexin vuoden 2019 
Biometrics on the Move -testistä Lissabonin lentoasemalla. Julkaisussa kerrotaan testissä 
olleen tulevaisuuden järjestelmän, jossa matkustaja rekisteröi (tunnistaminen) itsensä 

älypuhelimen sovelluksella käyttäen puhelimen kameraa kasvokuvansa rekisteröimiseen 
erityiseen sovellukseen. Samalla matkustaja lukee matkustusasiakirjansa tiedot 

sovelluksen käyttöön puhelimensa kameran ja sirunlukijan avulla. Tämä rekiströint i 
voidaan tehdä ajasta ja paikasta riippumatta, se vaatii toimiakseen soveltuvan 
älypuhelimen ja internetyhteyden. (Semedo et al, 2021) 

Lentoasemalla hyväksytysti rekisteröitynyt matkustaja käyttää tähän tarkoitukseen 
määriteltyä kulkureittiä, jonka varrella olevat kamerat ottavat hänestä kasvokuvia ja 

tekevät vertailua (todentaminen) rekisteröityjen matkustajien tietokantaan. Todentamisen 
onnistuttua matkustaja voi jatkaa matkaansa menemättä manuaaliseen rajatarkastukseen. 
(Semedo et al, 2021) 

6.2 Singaporen APICS 

Uutissivusto NFCW uutisoi heinäkuussa 2022 Singaporessa testissä olevasta 

järjestelmästä, joka tekee automaattisia rajatarkastuksia ajoneuvoilla maahan saapuville 
matkustajille ilman, että heidän täytyy poistua ajoneuvoista. (NFCW, 2022) 

Singaporen rajatarkastusviranomainen Immigration and Checkpoints Authority (ICA) on 

testannut Malesiasta ajoneuvoilla maahan saapuvien matkustajien tarkastamista kuvan 
11. mukaisella automaattisella tarkastusjärjestelmällä. Tässä järjestelmässä rajatarkastus 

biometrisine todentamisineen tehdään siten, että kuljettajan tai matkustajien ei tarvitse 
nousta autosta. Testattavan järjestelmän nimi on automated passenger in-car clearance 
system (APICS). Järjestelmän aiempi malli käytti biometristen tunnisteiden keräämiseen 

robottikäsiä, joiden avulla luettiin matkustajien sormenjäljet. Uudempi malli rekisteröi 
matkustajien kasvo- ja iiriskuvan biometrista vertailua varten. (NFCW, 2022) 

6.3 Digitaalisten matkustusasiakirjojen pilottihanke Suomen ja 
Kroatian välisessä lentoliikenteessä 

Helsingin Sanomat uutisoi 29.7.2022 Suomen mahdollisesta osallistumisesta digitaalisen 
matkustusasiakirjan pilottihankkeeseen. Uutisen mukaan kyseessä on ensimmäinen 
digitaalisen matkustusasiakirjan kokeilu Euroopan unionissa rajat ylittävässä 
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matkustajaliikenteessä. Pilotin takana on EU:n komission toive siitä, että jäsenmaat 
järjestäisivät tällaisen kokeilun. Toteutuessaan kokeilu rahoitetaan EU:n komission 
varoilla. Kokeilulla haetaan mahdollisuutta nopeuttaa rajatarkastuksia käyttämällä 

fyysisen passin sijasta digitaalista matkustusasiakirjaa. Digitaalisen matkustusasiakirjan 
käyttämistä on suunniteltu kokeiltavan myös Hollannin ja Kanadan välisessä liikenteessä. 

(Helsingin Sanomat, 2022) 

Kokeilun pitkän tähtäimen tavoitteena on se, että matkustajat voisivat jatkossa matkustaa 
ilman mukana olevaa fyysistä matkustusasiakirjaa. Matkustajat tunnistettais i in 

rajatarkastuksessa kasvokuvan avulla. Pilottihankkeen aikana matkustusasiakirja on 
kuitenkin pidettävä mukana rajatarkastuksissa. EU:n komission rahoituksen varmistuessa 

kokeilu alkaisi jo vuoden 2022 lopulla ja jatkuisi läpi vuoden 2023. (Helsingin Sanomat, 
2022) 

Kroatia soveltunee testiin hyvin, sillä sen on Euroopan unioin jäsen, mutta ei kuulu 

Schengeniin. Tästä syystä Suomen ja Kroatian välisessä liikenteessä suoritetaan 
rajatarkastukset, mutta EU-kansalaisten matkustusasiakirjoja ei tarvitse leimata 

manuaalisesti. 
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7. Pohdinta ja johtopäätelmät 

Vielä 1980- ja 1990-luvuilla arkipäiväinen biometrinen tunnistautuminen oli tieteis- ja 

toimintaelokuvien utopiaa, mutta nykyisin käytämme kasvojamme avaamaan 
matkapuhelintemme näytön lukituksen ja vahvistamme verkkopankkimaksuja 
sormenjäljellämme. Ei siis ole ihme, että automaattinen biometrinen tunnistaminen on 

tullut arkipäiväiseksi myös viranomaistoiminnassa. 

Tutkimuksessa saatiin kerättyä laajasti lähdeaineistoon perustuvia vastauksia asetettuun 

tutkimuskysymykseen ”Mitä biometriset tunnistusmenetelmät ovat ja miten niitä 
hyödynnetään rajatarkastuksissa?” Samalla havaittiin mahdollinen aukko tutkimuks issa 
koskien biometriikan ja automaattisten rajatarkastusten soveltamista Schengenin 

maantierajanylityspaikoilla siten, että matkustajien ei tarvitsisi nousta ajoneuvoistaan 
ulos rajatarkastusta varten. 

Esiin noussut tieto siitä, että kolmansien maiden kansalaisten matkustusasiakirjojen 
leimaamisesta luovutaan Schengenin ulkorajoilla, luonee tulevaisuudessa enemmän 
mahdollisuuksia hyödyntää rajatarkastusten automatisointia manuaalisten työtehtävien 

vähentyessä.  

Yhtenä havaintona oli se, että rajatarkastusten kehittämisessä tehdään jatkuvasti muun 

muassa erilaisia testejä maailmalla. Tästä herää kysymys, että miten päästään 
kustannustehokkaisiin ratkaisuihin, joissa automatiikan ja muiden uusien teknisten 
ratkaisujen käyttöönoton hintalappu on järkevässä suhteessa saatavaan hyötyyn. 

Esimerkiksi koko Euroopan laajuiset mittavat tietojärjestelmäuudistukset ovat mittava 
hanke, joka käyttää paljon henkilöstöresursseja rahallisen kustannuksen ohella. ICAO on 

julkaissut työkalun, jolla voi arvioida ja laskea rajatarkastusautomaatt ien 
kustannustehokkuutta (ICAO, julkaisuaika tuntematon).  

Tutkimuksen aikana selvisi, että nykyiset tavat hyödyntää biometrisiä tunniste ita 

rajatarkastuksessa vaativat lähes poikkeuksesta sitä, että matkustajalla on hallussaan 
ICAO 9303 -asiakirjojen mukainen matkustusasiakirja. Tämä havainto johti siihen, että 

myös matkustusasiakirjoja ja niitä koskevia suosituksia sekä tietosisältöjä täytyi tutkia 
siltä osin, kuin ne vaikuttavat biometristen tunnisteiden käyttämiseen rajatarkastuksissa. 
Materiaaleista tehdyt havainnot auttoivat muotoilemaan tutkimisaluetta käsittämään 

tutkittavan alueen laajaa käsitteellistä aineistoa, jossa merkittävänä pohjana ovat 
tutkittavaa alaa koskevat määräävät käsitteet. Näin ollen osa tutkimuksen sisällöstä 

koostui myös laajasta käsitteiden merkityksen selvittämisestä lähdeaineiston pohjalta. 

Tutkimukseen mukaan otetusta 61 lähteestä 29, eli noin 48 prosenttia oli 
viranomaislähteitä, laki- ja asetustekstejä sekä muita virallisiksi julkaisuiksi luokiteltavia 

julkaisuja. Tämä havainto kertoo paljon siitä, että juuri tässä tutkimuksessa asetettuun 
tutkimuskysymykseen vastaavia siviilitutkimia tehty verrattain vähän, ja taas toisaalta 

siitä, että aihepiiri on ennakko-oletukseni mukaisesti hyvin tarkkaan laissa ja asetuksissa 
säädeltyä.  

Kasvojentunnistuksesta, sormenjäljistä ja muista teknisistä taustatekijöistä tutkimuks ia 

löytyy huomattavan paljon enemmän kuin niiden soveltamisesta käytännön 
rajatarkastustoiminnassa. Vertaisarvioiduista tutkimuksista löytyi kuitenkin lopulta 

paljon hyödyllisiä aineistoja, jotka auttoivat selvittämään biometriikan historiaa ja 
tekniikkaa automaation takana. Havainto rajatarkastuksien ja biometriikan yhdistävien 
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tutkimusten vähyydestä sai miettimään tulevaisuuden jatkotutkimuksien aiheita ja 
tarpeellisuutta. 

Jatkotutkimus voisi olla syytä toteuttaa ensin kvalitatiivisena tutkimuksena, jossa 

selvitettäisiin sitä, missä kohdassa rajatarkastusprosessi mahdollinen automatiikan 
pullonkaula sijaitsee. Jatkona tälle laajempi konstruktiivinen kehitystutkimus selvittä is i 

ratkaisumalleja aiemmassa vaiheessa löydettyyn ongelmaan. 

Tutkimusta tehdessä ja omaa arkitietoa tehdessä tuli esiin yleisesti tiedossa oleva seikka 
teknologian valtavasta kehitysvauhdista viimeisimpien vuosikymmenien aikana. Tämän 

vuoksi tutkimuksia teknologisista aiheista on vaikeaa tehdä liikaa, jotta myös tieteelliset 
aineistot pysyvät alta kehittyvän teknologian mukana. Ilman tieteellistä tutkimusta 

uusimmat teknologiat tuskin päätyvät viranomaistoiminnassa käytettävien standardien 
hyväksymiksi. Kasvojentunnistuksen algoritmit ovat itsessään niin laaja alue, että 
pelkästään niidenkin tutkiminen voisi olla hyvin mielenkiintoista ja hyödyllistä 

jatkotutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa tehtyjen havaintojen perusteella 
kasvojentunnistus on todennäköisesti merkittävässä osassa tulevaisuuden 

rajatarkastuksia. 

Maantierajojen automaattisissa biometriikkaa hyödyntävissä järjestelmissä tutkimuksen 
kohteena voisi olla esimerkiksi se, että miten matkustajien kasvokuvat tai muu 

biometrinen tunniste saataisiin kerättyä luotettavasti ja kustannustehokkaas t i 
matkustajien tunnistamiseksi ilman, että matkustajien on poistuttava ajoneuvoista 

rajatarkastusta varten. Ajoneuvojen sisältä kuvaavat jo maailmalla olemassa olevat 
laitteet ovat vielä varsin kalliita investointeja, eikä niiden toiminta esimerkiksi Suomen 
Itä-rajan vaihtelevissa sääolosuhteissa ole välttämättä täysin ongelmatonta. Lisäksi 

täytyisi varmistaa se, että kaikki ajoneuvossa olevat matkustajat havaitaan, eikä 
rajatarkastusta pysty välttelemään piiloutumalla ajoneuvossa kameroiden katvealueelle. 

Alati kehittyvällä tietojärjestelmien aikakaudella passin voinee jo pian ainakin osittain 
korvata älypuhelimella, joka toimii muutenkin luotettavana tunnistustyökaluna niin 
pankkipalveluissa kuin monissa muissakin järjestelmissä. Ehkä myös rajatarkastuksien 

tulevaisuuden ratkaisuissa fyysisen matkustusasiakirjan tarve vähenee ja 
tunnistautumisessa siirrytään kohti paperitonta matkustamista nykyisiä kokeiluja 

laajemmin. 

Kuten Suomen ja Kroatian välisen mahdollisen sähköinen matkustusasiakirjan 
pilottihankkeen uutisoinnista (Helsingin Sanomat, 2022) ja uuden eurooppalaisen 

rajanylitystietojärjestelmän (EES) kehittämisestä käy ilmi, Euroopan unionilla on halu ja 
kysy kehittää rajatarkastuksia vastaamaan alati digitalisoituvan maailman kehitystä. 
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