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Bilaga till ansökan om uppehållstillstånd; passfoto
Till ansökan om uppehållstillstånd ska bifogas ett passfoto av
sökanden som uppfyller kraven i den finska polisens anvisningar för
passfoto. Fotot kan vara svartvitt eller i färg. Fotot för ansökningen får
vara högst sex (6) månader gammalt. Klistra fast fotot i rutan till
höger.

Använd inte häftapparat för
att fästa fotot.

Namnteckning med tunn svart tuschpenna mitt i det inramade
fältet, utan att röra kanterna.
Mottagaren av ansökan identifierar den sökande med hjälp av pass och säkerställer att det är den
sökandes foto och underskrift.
Passfotot skall vara 47 mm högt och 36 mm brett. Avståndet mellan hjässan och hakspetsen skall vara 32-36 mm.
Huvudet ska hållas rakt och vara mitt på bilden. Axlarna skall vara i linje med ansiktet dvs. vinkelrätt mot kameran.
Porträttliknande bilder, där den som fotograferas tittar över sin axel, tillåts inte. Fotot ska tas rakt framifrån. Fotot får
inte tas ovanifrån, nedifrån eller från sidan. Blicken ska vara riktad rakt mot kameran.
Ansiktet ska vara helt synligt. Ansiktsuttrycket ska vara neutralt. Munnen får inte vara öppen. Ögonen ska vara
öppna, man får inte kisa med ögonen. Ansiktet ska vara helt synligt. T.ex. kläder eller hår får inte täcka ansiktet.
Speciell uppmärksamhet ska fästas vid att ögonen kan urskiljas. I fotoexempel 8 täcker glasögonbågarna delvis
ansiktet och i exempel 9 gör ljusreflexerna det. Glasögon kan tas av under fotograferingen. Mörka glasögon och
ögonlapp får användas endast av hälsoskäl.
Bakgrunden ska vara enfärgad och jämn. Bakgrundsfärgen ska vara ljus och neutral. Inga skuggor får synas i
bakgrunden. Ansiktet måste tydligt urskiljas mot bakgrunden. Andra människor och leksaker får inte synas. Ett litet
barn får stödas men ingen del av den som ger stöd får synas på bilden. För barn under 11 år godkänns en bild där
huvudstorleken är mindre än det som anges i anvisningen (men min 25 mm) om oskärpa eller annan förvrängning
annars inte kan undvikas.
Belysningen ska vara jämn: det får inte synas några skuggor eller klara punkter i ansiktet eller i bakgrunden.
Belysningen får inte skapa rödögdhet. Belysningen ska ha naturlig färg, den får t.ex. inte vara blå- eller rödaktig.
Bilden får inte vara över- eller underexponerad.
Fotot ska framkallas på högklassigt fotopapper.Fotot skall vara skarpt och tydligt, det får inte vara suddigt eller
kornigt. Fotot måste vara rent: det får t.ex. inte ha skråmor, fläckar eller skrynklor. Det är förbjudet att manipulera
eller retuschera fotot. På fotografiet får det inte finnas sådana optiska eller andra förvrängningar av
ansiktets faktiska proportioner som försvårar visuell eller maskinell identifiering av personen på fotografiet.

största möjliga
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