
 6 kuukauden ajan 

 yhdessä tai useammassa 

lupahakemuksessa 

 sekä sähköisessä asioinnissa että 

lupatiskillä 

 

ja seuraavien lupatyyppien hakemuksissa: 

 passi (kaikki poliisin ja 

Maahanmuuttoviraston myöntämät 

tyypit, mukaan lukien myös 

väliaikainen passi, muukalaispassi ja 

pakolaisen matkustusasiakirja) 

 henkilökortti (pois lukien 

väliaikainen henkilökortti) 

 järjestyksenvalvojakortti, 

vartijakortti, väliaikainen vartijakortti 

ja turvasuojaajakortti  

 aseenkäsittelylupa 

 oleskelulupa, oleskelulupakortin 

uusiminen ja EU-kansalaisen 

perheenjäsenen oleskelukortti 

Sähköinen passikuva 

Valtaosa passikuvista toimitetaan poliisille 

sähköisesti lupahallinnon valokuvapalvelimen 

kautta. Valokuvaaja syöttää kuvasi palvelimelle. 

Saat samalla sähköisen tai paperisen 

kuvakuitin, joka sisältää kuvan yksilöllisen 

tunnuksen. Älä hukkaa kuvatunnusta! 

 

VERKOSSA: Jos teet hakemustasi verkossa, 

syötä kuvatunnus sille varattuun kenttään. 

PALVELUPISTEESSÄ: Jos asioit poliisin tai 

Maahanmuuttoviraston palvelupisteessä, anna 

kuvatunnus virkailijalle, niin hän liittää kuvan 

sen avulla hakemukseesi. 

 

Huomaa, että lupahallinnon 

valokuvapalvelimelle kuvan yhteyteen ei ole 

pakko syöttää mitään henkilötietoja. Jos 

kuitenkin esimerkiksi samasta perheestä on 

kuvattavana monta henkilöä, on hyvä liittää 

kuvaan vaikkapa etunimi tai lempinimi, jolloin 

sinun on helpompi muistaa, mikä kuvatunnus 

on kenenkin. 

Helppo käyttää Usein kysyttyä 

MIKSI KÄYTTÄISIN SÄHKÖISTÄ KUVAA: Sähköinen kuva mahdollistaa 

sähköisen hakemuksen teon, ja sen laatu on parempi kuin paperikuvassa, joten 

sen hylkääminen on epätodennäköisempää. Lisäksi kuvan skannaamiseen ja 

käsittelyyn ei kulu aikaa tiskillä. 

MILLOIN KUVA ARVIOIDAAN: Lupavirkailija tarkastaa kuvan 

käsitellessään hakemuksen, johon kuva on liitetty. Kuville ei ole 

ennakkotarkastusta. 

MITÄ JOS KUVA HYLÄTÄÄN: Jos kuva on puutteellinen, virkailija hylkää 

sen ja ilmoittaa hylkäyksestä hakijalle. Hakemuksen käsittelyä jatketaan vasta, 

kun hyväksyttävä kuva on toimitettu. Hakemusta ei joudu maksamaan 

uudelleen, vaikka kuva hylättäisiin. 

MITEN KORVAAVA KUVA TOIMITETAAN: Kun uusi kuva on otettu, sen 

kuvatunnus täytyy toimittaa lupavirkailijalle. Sähköisissä hakemuksissa tämä 

onnistuu täydennystoiminnon avulla. Jos hakemus tehdään tiskillä, uuden 

kuvatunnuksen toimittamisesta sovitaan samalla lupavirkailijan kanssa. 

KUVA ITSELLE?  Valokuvapalvelimelle syötetty kuva on käytettävissä poliisin 

ja Maahanmuuttoviraston lupapalveluissa. Palvelinta ei ole tarkoitettu yleiseen 

kuvien säilytykseen, eikä sieltä sen vuoksi ikävä kyllä pysty hakemaan kuvia 

muuhun käyttöön. Jos tarvitset kuvaasi muuhun, sovi kuvan toimittamisesta 

kuvaajan kanssa. Kuvan syöttäjä näkee kuvan omalla käyttäjätilillään. 

Sinun kuvasi näkyy siis valokuvaamon käyttäjätilillä. 
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