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Lahden OSKE LAB –hanke vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla 

korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä. Korkeakoulutettujen lisäksi hankkeen palveluista 

hyötyvät korkeakouluopinnoista kiinnostuneet sekä korkeakoulussa parhaillaan opiskelevat maahanmuuttajat. 

OSKE LAB –uutiskirje 

Tervetuloa info- ja keskustelutilaisuuteen! 

Aika: Torstai 17.11.2022 klo 16  

Aihe: LABin mahdollisuudet maahanmuuttajille  

Paikka: Lahden Palvelutorin Lava-tila (Kauppakeskus Trio, 2. kerros) 

Mihin koulutukseen on mahdollista hakea? Onko mahdollista  

aloittaa opiskelu ammattikorkeakoulussa ilman pääsykoetta?  

Infossa kerrotaan erilaisista vaihtoehdoista. 

Infotilaisuus järjestetään selkeällä suomen kielellä sekä englannin  

kielellä. Osallistujilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä myös  

venäjäksi ja ukrainaksi. Info kestää noin tunnin.  

Yhteyshenkilö: mariia.baliasina@lab.fi 
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Ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille 

OSKE LAB -hanke tarjoaa maahanmuuttajille ohjausta ja neuvontaa 

korkeakoulutukseen liittyvissä asioissa vielä marraskuun ajan: 

tiistaisin 22.11. ja 29.11. klo 10–12, ei ajanvarausta 

Palvelutorilla (Kauppakeskus Trio, 2. kerros) 

Asiointikielet suomi, englanti ja venäjä. 

Muut ajat ajanvarauksella, ota yhteyttä mariia.baliasina@lab.fi  

Ohjaukset jatkuvat tammikuussa – lisätietoja seuraavassa uutiskirjeessä.  

Toivomme, että välität uutiskirjeessä olevaa tietoa eteenpäin. 

Jos et jatkossa halua saada uutiskirjettä tai haluat tilata sen eri osoitteeseen  
tai jos sinulla on kysyttävää, lähetä viesti osoitteeseen oske@lab.fi  

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea korkeakoulutettujen  

maahan muuttaneiden osaajien työllistymistä suomalaisille  

työmarkkinoille. Seuraava mentorointiohjelma käynnistyy 2.2.2023. 

Etsimme mentoreiksi vapaaehtoisia henkilöitä, joilla on kokemus  

suomalaisesta työelämästä sekä halua jakaa osaamistaan ja  

tietoaan eteenpäin. Mentorointikieli on suomi.  

Mentorin roolista kiinnostunut, ota yhteyttä: marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi    

Lue syksyllä aloittaneesta mentorointiryhmästä:  

lab.fi/fi/uutiset/maahan-muuttaneiden-tyollistymista-tuetaan-mentoroinnin-avulla 

Kaikille avoin ja maksuton Lahden tiedepäivä 24.11. tuo esille  

Päijät-Hämeessä tehtävää tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa.  

Dive to Diversity -osiossa kuullaan mm. OSKE LAB, MISTOC,  

Razom ja Arjen apu -hankkeiden tuloksia.  

Esitysten aiheet: 

Ukrainalaisten palvelutarvekartoitus - alustavia tuloksia 

Keväällä 2022 Lahden alueelle saapui lyhyessä ajassa suuri määrä  

ukrainalaisia pakolaisia. Esityksessä kerrotaan heille suunnatun  

palvelutarvekartoituksen alustavia tuloksia. 

Tarpeellista tietoa ilman tarpeettomia sanoja 

Kielikoulutuksen ja työharjoittelun lisäksi motivaation lisääntyminen  

ja oman polun selkeyttäminen ovat tärkeitä maahanmuuttajille. 

Palautetta Arjen apu -hankkeessa saadusta avusta 

Arjen Apu -hankkeen kohderyhmälle tehdyssä kyselyssä selvitetään,  

minkälaista apua kohderyhmäläiset ovat hankkeen aikana saaneet. 

Kokemustietoa monimuotoistuvasta palveluekosysteemistä 

Väitöskirjatutkimuksesta nousevia havaintoja siitä, mitä mikrotasolla  

muodostuvat kokemukset kertovat meille sosiaalipalveluiden  

moninaistumisesta ja palveluekosysteemistä.  

Hoitotyö vaatii digitaalista osaamista 

Digitaaliset ja teknologiset ratkaisut lisääntyvät hoito- ja hoiva-alalla.  

Tämä vaatii työntekijöiltä uudenlaista osaamista. Minkälaisia  

valmiuksia ulkomailta saapuneilla hoitajilla on? 

Uusi mentorointiryhmä starttaa ensi vuonna  

— lähde mentoriksi maahanmuuttajalle!    

Monikulttuurisuudesta Lahden tiedepäivässä 24.11.  

Syksyn viimeinen koulutusinfo 17.11. 

Avoimen ammattikorkeakoulun polkuopinnot soveltuvat henkilölle, joka 

tähtää tutkinto-opintoihin.  

Ilmoittautuminen tammikuussa 2023 alkaviin polkuopintoihin  

alkaa 29.11. klo 8.00 ja päättyy 4.12.  

Ilmoittautumislinkki löytyy jokaisen koulutuksen esittelytiedoista. 

Toimi nopeasti, opiskelupaikat täyttyvät pian! 

Lue lisää: lab.fi/fi/koulutus/avoinamk/polkuopinnot  

Avoin AMK ja polkuopinnot 

Tule mukaan  

kuuntelemaan ja  

keskustelemaan! 
 

Tiedepäivän ohjelma ja abstraktit:  

lab.fi/fi/lahden-tiedepaiva-2022 
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