
Biometrinen tunnistaminen
18.8.2021

Pirkanmaan turvallisuusklusterin webinaari ja 
verkostoitumistilaisuus



Agenda

830 Tervetuloa - Petri Nykänen, Pirkanmaan turvallisuusklusterin psta (10min)

840 Biometrinen tunnistaminen: kuvaan perustuvat tekniikat, niiden haasteet ja 
kehittyminen - Sami Isoaho, Viria/Loihde (30min)

910 Biometrinen tunnistaminen: fyysisiin suureisiin kuten sormenjälkiin perustuvat 
tekniikat, niiden haasteet ja kehittyminen - Juha Turunen, Deltabit (30min)

940 Tauko (5min)

945 Biometrinen tunnistaminen ja tutkimuksen kehittyminen - Heikki Huttunen, Visy
Oy/Tampereen yliopisto (30min)

1015 Turvallisuusklusterin esittely ja toiminta - Petri Nykänen (20min)

1035 Nopeat esittelyt organisaation tarpeista tai tarjonnasta päivän teemaan liittyen (1-2 
min pitsaukset ilman kalvoja)
- Aki Leppälä, Finsafe Turvapalvelut Oy

1040 Kysymyksiä esittäjille & Vapaa keskustelu

1130 Tilaisuus päättyy



Huomioitavaa

• Nopeat esittelyt organisaation tarpeista tai tarjonnasta päivän teemaan liittyen (1-2 min 
pitsaukset ilman kalvoja)

→ Jos haluat tämän mahdollisuuden käyttää, laita siitä viesti Zoomin chattiin.

• Verkostoituminen

→ Zoomin chatissä voit laittaa kaikille viestin ja kertoa missä mielessä olet kiinnostunut
keskustelemaan biometrisen tunnistamisen ratkaisuista. Muista myös yhteystiedot.

• Kysymykset esittäjille

→ Kysymykset Zoomin chattiin.
→ Ajan salliessa kysytään heti esityksen jälkeen, muuten tilaisuuden loppupuolella.

• Anna palautetta tilaisuudesta

→ Linkki suosittelykyselyyn Zoomin chatissä: https://go.taplause.com/nps/H1KS40QYO

https://go.taplause.com/nps/H1KS40QYO


TAUKO
Jatkamme klo 9.53 



Nopeat esittelyt organisaation tarpeista tai 
tarjonnasta päivän teemaan liittyen

(1-2 min pitsaukset ilman kalvoja)



Kysymyksiä esittäjille & Vapaa keskustelu

• Kysymykset Zoomin chattiin tai livenä.

• Verkostoituminen – kerro jos olet kiinnostunut keskustelemaan
biometrisen tunnistamisen ratkaisuista.

• Anna palautetta https://go.taplause.com/nps/H1KS40QYO

https://go.taplause.com/nps/H1KS40QYO


• Tampereen kaupunki- ja tapahtumaturvallisuuden SURE-hanke

• Business Tampereen tilaama Kokonaisturvallisuuden ja strategisen 
analyysin maisteriohjelman Pro Gradu –työ (JYU): 
”KAMERAVALVONNASSA KÄYTETTÄVÄN TEKOÄLYN HYÖDYNTÄMINEN 
SUOMESSA”
o Tutkimuksen tarkoituksena on havainnollistaa kameravalvonnassa 

käytettävän tekoälyn mahdollisuudet Suomessa. 
o Tutkimuksen pääpaino on lakiteknisesti perustella, millä tavoin 

erilaisia kameravalvontaa tukevia tekoälyohjelmistoja voidaan 
hyödyntää kaupungin toimesta. 

o Tekijät: Markus Haaranen & Janne Allonen
o https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69171

• Turva-alan yrittäjät ry:n ”Hyvä opinnäytetyö”-stipendi (11/2020).
o ”Tutkielmassa kuvataan ansiokkaasti kameravalvonnan ja tekoälyn 

mahdollisuuksien suhdetta lainsäädäntöön sekä EU:n yleisen 
tietosuoja-asetuksen mukanaan tuomia uudistuksia.”

Kameravalvonnassa käytettävän tekoälyn hyödyntäminen

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/69171


Ota yhteyttä!
Turvallisuuden ohjelmajohtaja, Business Tampere
Pirkanmaan turvallisuusklusterin johtaja
Petri Nykänen
+358-40-806 2375
petri.nykanen@businesstampere.com
www.pirkanmaanturvallisuusklusteri.fi

Klusterin postilista: www.lyyti.fi/reg/Turvallisuusklusterin_rekisteri_6714
Klusterin digitaalinen alusta: www.tamperebusinesscommunity.com – Safety & Security – verkosto
Suosittelisitko meitä? Anna palautetta: https://go.taplause.com/nps/H1KS40QYO
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