
KUKAAN EI OLE ”LAITON” 

Kun henkilö hakee oleskelulupaa perusteena perheside Suomen
kansalaiseen ja odottaa päätöstä, hän on maassa laillisesti. Tämä koskee
yleensä myös niitä, jotka ovat saaneet kielteisen päätöksen ja valittaneet siitä
hallinto-oikeuteen. 
Oleskelulupapäätöksen odottajalla on yhteiskunnassa tiettyjä oikeuksia,
vaikka ne ovat rajallisia ja hän ei välttämättä ole itsekään tietoinen niistä
kaikista.
Oleskelulupapäätöksen odottaja tulisi kohdata yhteiskunnan jäsenenä,
yhtenä ”meistä”, vaikka hänen asemansa epävarma onkin.
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OLESKELULUPASTRESSI VAIKUTTAA KOKO PERHEESEEN JA LÄHIPIIRIIN 
Stressitasot voivat olla korkeat epävarmassa elämäntilanteessa ja eri
ihmiset reagoivat stressiin eri tavoilla. 
Vaikeiden tunteiden ilmaisemisessa on kulttuurieroja.
Tilanne on kuormittava kaikille osapuolille perheessä. Se heijastuu
parisuhteeseen ja voi vaikuttaa myös isompien lasten hyvinvointiin.

4 FAKTANTARKISTUS JA LÄHDEKRITIIKKI  

Älä arvaile tai jaa epävarmaa, tarkistamatonta tietoa! Tämä voi aiheuttaa
ahdistusta ihmisessä, jolla on viranomaisprosessi kesken ja joka joutuu
muutenkin käsittelemään paljon vaikeatajuista tietoa eri lähteistä. Ota
mieluummin yhteyttä luotettavaan tahoon ja tarkista. 

5 EI TARVITSE OLLA KAIKKITIETÄVÄ 

Kuuntele ja kysy, älä oleta. Jokaisen tilanne on yksilöllinen.
Jos et tiedä mitä sanoa, voit kertoa sen ja että asia on uusi. 
Pyri sensitiivisyyteen; mitä ihminen haluaa kertoa ja mitä ei? 
Familiassa toimii vapaaehtoisia tukihenkilöitä, jotka ovat itse käyneet
läpi oleskelulupaprosessin. Heihin saa yhteyden Familian toimiston
kautta ja heiltä voi pyytää keskusteluapua vaikeissa tilanteissa. 

MITÄ VOI TEHDÄ, JOS HALUAA AUTTAA? 
Voit kysyä, kokeeko henkilö tarvitsevansa ulkopuolista ammattiapua ja
auttaa häntä löytämään sitä tarvittaessa.
Jos oleskeluluvan odottaja tai tämän perheenjäsenet tarvitsevat apua
viranomaisasioiden selvittelyssä, kysy voitko auttaa esimerkiksi tiedon
etsimisessä.
Voit auttaa etsimään vertaistoimintaa järjestöistä tai kohtuuhintaisia
harrastuksia.

Saatat kohdata oleskelulupapäätöstä odottavan henkilön tai hänen perheenjäsenensä roolissasi
ammattilaisena, vapaaehtoisena, ystävänä, sukulaisena, naapurina tai harrastuksissa. Muutamia
asioita on hyvä ottaa huomioon. 

JOS KOHTAAT HENKILÖN, JOKA ODOTTAA
OLESKELULUPAPÄÄTÖSTÄ PERUSTEENA PERHESIDE 
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F A M I L I A S T A  V O I  A I N A  K Y S Y Ä  L I S Ä T I E T O A !  
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