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PALVELUN K UVAUS
Valokuvapalvelun tarkoitus on tarjota väline ehdokaskuvien keräämiseksi
vaalipalveluun. Kuvat keräämisessä palvelun kautta täyttää seuraavat
kriteerit:
● Valokuva linkitetään luotettavasti oikean jäsenen profiiliin.
● Valokuvan tallennus tapahtuu tietoturvallisesti, eikä siinä vaadita
erillisiä henkilötietoja sisältävän tiedoston siirtoa .
● Kuva täyttää tarvittaessa painettavan valokuvan tekniset
vaatimukset.
● Kuva voidaan rajata ja käsitellä palvelussa ja kuva toistuu samassa
muodossa muissa vaalipalveluissa.
● Kuva tallennetaan automaattisesti kolmena eri versiona
(alkuperäinen, painokelpoinen, verkkokäyttöön optimoitu).
● Kuvat on nimetty siten, että niitä voidaan helposti hyödyntää myös
jatkossa.

PALVELUN K ÄYTTÖ
Ehdokkaat lisäävät itse omat kuvansa valokuvapalveluun.

Vaalikelpoiset jäsenet tai hyväksytyt ehdokkaat
Vaalikelpoinen jäsen, tai hyväksytty ehdokas tunnistautuu palveluun
palvelun etusivulla olevasta linkistä.
Linkki ohjaa tunnistautumispalveluun, jossa henkilö tunnistautuu
mobiilivarmenteella, tai omilla pankkitunnuksillaan.
Tunnistautumisen jälkeen henkilö voi ladata kuvan palveluun, jonka
jälkeen hän voi käsitellä kuvaa rajaamalla, skaalaamalla tai kääntämällä
sitä. Henkilö voi myös muuttaa kuvan kontrastia tai valoisuutta.
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Kuvan lisäämisen vaiheet
Palveluun kirjautuminen
1. Mene verkkoselaimessa
palvelun etusivulle
osoitteeseen
https://vaalit.edita.fi/eepee-val
okuva
2. Valitse “tunnistaudu”

Tunnistautuminen
1. Valitse avautuvasta valikosta
oma pankkisi tai
mobiilivarmenne
2. Tunnistaudu valitsemasi
pankin palvelussa.

Lisää kuva palveluun
1. Lisää valitsemasi kuva
palveluun raahaamalla se
näytöllä varattuun paikkaan
tai valitsemalla kuvatiedosto
koneesi kansioista
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Kuvan esikatselu
1. Lataamasi kuva näkyy sille
varatussa paikassa siinä
muodossa, jossa se esitetään
vaalipalveluissa.
2. Voit hyväksyä kuvan suoraan
valitsemalla tallenna kuva
TAI
3. Voit muokata kuvaa
painamalla kuvan alareunassa
olevasta kynän kuvasta
Jos lataamasi kuva ei täytä
painettavan kuvan tai
verkkokäyttöön soveltuvan kuvan
teknisiä vaatimuksia, tulee tästä
ilmoitus kuvan alapuolelle. Voit
halutessasi ladata uuden kuvan
valitsemalla “lataa uusi kuva”.
Kuvan muokkaaminen
1. Avautuvassa näytössä voit
muokata kuvaa haluamallasi
tavalla. Muokkausvaihtoehtoja
ovat:
a. Kuvan rajaaminen
b. Kuvan kiertäminen
c. Kuvan suurentaminen tai
pienentäminen
d. Kuvan vaaleuden
säätäminen
e. Kuvan kontrastin
säätäminen
2. Käsiteltyäsi kuvan
haluamallasi tavalla voit
tallentaa sen.
Kuvan hyväksyminen
1. Ollessasi tyytyväinen voit
tallentaa kuvan ja kirjautua
ulos.
Voit halutessasi käydä
vaihtamassa kuvaa
tunnistautumalla palveluun
uudelleen ja toistamalla tässä
ohjeessa kuvatut vaiheet
uudelleen.
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