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Passfoton förmedlas direkt från fotoaffären till polisen!

Närmare 50 fotoaffärer runtom i landet har inlett ett samarbete med polisen angående pass- och 
visumfotografering. Den nya samarbetsformen erbjuder smidigare och bättre service för kunden, 
samtidigt som den underlättar polisens pass- och visumfotohantering.

Från det ögonblick då kunden stiger in i fotoaffären med önskan om en passfotografering, tar det enbart 
några minuter tills polisen har passfotografierna i sina elektroniska dokument. Dessutom bevaras 
fotografierna i polisens datafiler i sex månader – man har alltså gott om tid att beställa tid för behandling 
av sitt pass- eller id-kortsärende. 

Hur är det här möjligt? Det är frågan om en slags elektronisk arbetsstation, med vilken den 
professionella fotografen i affären förmedlar bilden direkt in i polisens programvara. 
De yrkesfotografer som förmedlar tjänsterna har alla gått en utbildning tillsammans med polisen.
 
När kunden ber om passfotografering uppger hon samtidigt sina personuppgifter, och fotografen för in 
samtliga uppgifter i polisens programvara.

Även om passfotona skulle ha tagits i t.ex. Kankaanpää (där för övrigt landets första arbetsstation av det 
här slaget installerades) kan passpolisen var som helst i landet använda fotografierna. För den som ska 
ansöka om, eller förnya, sitt pass gäller såsom tidigare att boka tid hos polisen. Fingeravtryck och 
signatur lämnas på plats och ställe – men pappersfoton behöver man inte längre bekymra sig över. 

Härefter kommer man att känna igen de professionella passfotograferingsställena på ett certifikat 
utfärdat av Suomen Fotokaupan Liitto och Finland proffsfotografer. De lanserar inom kort ett Passfoto-
certifikat, som beviljas endast de affärsidkare som har utbildats för det nya programmet.

Tilläggsuppgifter: Du hittar din närmaste fotoaffär där arbetsstationen finns via en länk på vårt 
förbunds webbplats: fotokaupanliitto.fi/press/jasenliikkeet/
Du hittar oss också på Facebook: www.facebook.com/fotokaupanliitto

Bilder? Två pressbilder är bifogade, fritt till ert förfogande. Den ena visar fotograferingen, den andra 
arbetsstationen för passfotohantering.
Fotografi: Marja Seppälä.
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