
One click is enough to 
make the world a better

place.



MIGRISSÄ

• Milloin kävit viimeksi Migrissä? Miksi?
• Mikä on maahanmuuttovirasto eli Migri?
• Mitä palveluita Migrissä on?



MIGRISSÄ

• Hei, mun oleskelulupa täytyis uusia.
• Mä tarvisin työluvan.
• Mä tarvisin oleskeluluvan opiskelua 

varten.
• Mä haen pysyvää oleskelulupaa.
• Mulla on määräaikainen oleskelulupa.
• Kuinka pitkään sun oleskelulupa on 

voimassa?



MIGRISSÄ

• Onko sulla Suomen kansalaisuus?
• Haetko sä Suomen kansalaisuutta?
• Milloin?
• Miksi? Miksi et?
• Mitä täytyy olla, että voi saada Suomen 

kansalaisuuden?
• Oletko sä turvapaikanhakija?
• Oletko sä tullut pakolaisena Suomeen?
• Oletko sä tullut Suomeen työn perusteella?
• Oletko sä tullut Suomeen perhesyistä?



MIGRISSÄIhmisoikeudet
Estää
Laillinen <-> laiton
Maahanmuutto
Viisumi
Tilapäinen
Hoitaa, huolehtia
Liikkua
Järjestö
Väestörekisteri
Selvitys
Syntymätodistus
Vähemmistö <-> enemmistö
Alaikäinen
Täysi-ikäinen
Syrjiä



MIGRISSÄ
Menet Migriin. Sinun täytyy jatkaa oleskelulupaa.

Sinä: (Tervehdi)
Virkailija: Terve! Miten voin auttaa?
Sinä: (Kerro asiasi.)
Virkailija: Okei, teitkö hakemuksen netissä?
Sinä: (Vastaa myöntävästi.)
Virkailija: Mä katson nyt sinun hakemuksen, tarkistan sen. Joo, näyttää siltä, että kaikki 

dokumentit ovat valmiit ja olet maksanut myös netissä. Onko tämä ensimmäinen 
kerta, kun sinä haet oleskelulupaa vai jatkoa?

Sinä: (Vastaa myöntävästi.) 
Virkailija: Voinko tarkistaa sinun alkuperäiset dokumentit….. Joo…tässä on 

kaikki...tarkistan... kaikki on hyvin, nyt saanko sinun sormenjäljet? Voisitko 
laittaa sormen tähän?

Sinä: (Vastaa)
Virkailija: Kyllä, hyvä. Okei, kaikki hyvin. Sinun lupa valmistuu noin 3 kuukaudessa. 

Voimmeko lähettää sinulle viestin puhelimella vai sähköpostilla?
Sinä: (Vastaa)
Virkailija: Kyllä vaan. Saanko sinun osoitteen? 
Sinä: (Vastaa kysymykseen ja kiitä.)  
Virkailija: Selvä, kiitos!



MIGRISSÄ
DIALOGIT

A. Kysy oleskeluluvan jatkamisesta.
B. Hae oleskelulupaa työnteon perusteella.
C. Hae pysyvää oleskelulupaa.
D. Olet lähdössä matkalle. Kysy matkustusasiakirjaa / muukalaispassia.
E. Peruuta hakemus.
F. Kysy Suomen kansalaisuuden hakemisesta.



MIGRISSÄ
MITÄ PUHUT?

1. Olet Suomessa yli 3 kuukautta. Pyydä sopivaa lupaa.
2. Olet Suomessa alle 3 kuukautta. Pyydä sopivaa lupaa.
3. Kysyt passihakemuksen valokuvasta.
4. Kysyt EU-kansalaisen työluvasta.
5. Haet ensimmäistä oleskelulupaa.
6. Haet oleskeluluvan jatkoa.
7. Haet kansalaisuutta. Sinulla on kysymyksiä.
8. Olet odottanut Suomen passia jo 16 kuukautta. Haluat kysyä lisää.
9. Olet tehnyt YKI-testin, mutta et ole varma, mitkä kombinaatiot riittävät 

Suomen kansalaisuushakemukseen.
10.Haluat matkustaa Schengen-maahan. Kysyt viisumista. 
11.Oma aihe.



MIGRISSÄ
MITÄ KERROT?

A. Mitä kokemuksia sinulla on 
Maahanmuuttovirastosta 
(Ulkomaalaisvirastosta = Migristä)? Mitä 
hyvää ja mitä huonoa sen toiminnassa on?

B. Millä tavalla sinä hait Suomesta 
oleskelulupaa? Kuinka kauan luvan saaminen 
kesti?



MIGRISSÄ
MITÄ MIELTÄ 
OLET?
A. Migrissä kohdellaan 

turvapaikanhakijoita huonosti.

B. Suomi ottaa vastaan liian vähän 
pakolaisia.



www.gimara.fi
info@gimara.fi
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