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OLESKELULUPAHAKEMUKSEN LIITE; PASSIKUVA
Oleskelulupahakemukseen on liitettävä Suomen poliisin
passivalokuvaohjeen vaatimukset täyttävä valokuva oleskeluluvan
hakijasta. Valokuva voi olla mustavalkoinen tai värillinen. Kuva saa
olla enintään kuusi (6) kuukautta vanha. Liimaa valokuva vasemmalla
olevan kehyksen sisään.

Älä käytä nitojaa valokuvan
kiinnittämiseen.

Nimikirjoitus ohuella mustalla tussikynällä kehyksen keskelle,
eikä se saa osua kehyksen reunoihin.
Hakemuksen vastaanottaja tunnistaa hakijan passista ja varmistaa, että kuva ja allekirjoitusnäyte ovat
hakijan.
Passikuvan on oltava 47 mm korkea ja 36 mm leveä. Päälaen ja leuankärjen välin on oltava kuvassa 32-36 mm.
Pään pitää olla suorassa ja keskellä kuvaa. Hartioiden täytyy olla samassa linjassa kasvojen kanssa eli suorassa
kulmassa kameraan nähden. Muotokuvatyyppisiä kuvia, joissa kuvattava katsoo olkansa yli, ei sallita. Kuva on otettava suoraan edestä. Kuvaa ei saa ottaa ylhäältä, alhaalta eikä sivulta. Katseen pitää kohdistua suoraan kameraan.
Kasvojen on näyttävä kokonaan ja erityisesti silmien on erotuttava selvästi. Ilmeen on oltava neutraali. Suu ei saa
olla auki. Silmien on oltava auki eikä niitä saa siristää. Kasvojen on näyttävä kokonaisuudessaan. Esimerkiksi
asusteet tai hiukset eivät saa peittää kasvoja. Erityistä huomiota on kiinnitettävä silmien erottumiseen. Silmälasit voi
aina ottaa pois kuvausta varten. Tummia laseja ja silmälappua saa käyttää vain terveydellisistä syistä.
Taustan pitää olla yksivärinen ja tasainen. Taustan värin on oltava vaalea ja neutraali. Taustalla ei saa näkyä
varjoja. Kasvojen täytyy selkeästi erottua taustasta. Muita ihmisiä tai tavaroita ei saa näkyä. Pientä lasta voi tukea,
mutta mikään osa tukijasta ei saa näkyä kuvassa. Alle 11-vuotiailla hyväksytään kuva, jossa pään koko on
ohjeessa annettua pienempi (mutta vähintään 25 mm), mikäli sumentumista tai muuta vääristymistä ei muuten
voida välttää.
Valaistuksen on oltava tasainen: kasvoilla tai taustassa ei saa näkyä varjoja eikä kirkaspisteitä. Valaistus ei saa
aiheuttaa punasilmäisyysilmiötä. Valaistuksen täytyy olla luonnollisen värinen, ei esim. sinertävä eikä punertava.
Kuva ei saa olla yli- eikä alivalottunut.
Valokuva tulostetaan korkealaatuiselle valokuvapaperille. Kuvan on oltava terävä ja tarkka, se ei saa olla sumea
eikä rakeinen. Kuvan täytyy olla puhdas: siinä ei saa olla esimerkiksi naarmuja, tahroja eikä ryppyjä. Kuvan
manipulointi /retusointi on kielletty. Kuvassa ei saa olla kasvojen todellisten mittasuhteiden optisia tai muita
vääristymiä, jotka vaikeuttavat kuvassa olevan silmämääräistä tai koneellista tunnistamista.
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