
Ohjausta ja neuvontaa maahanmuuttaneille 

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa korkeakoulutukseen liittyvissä asioissa 

tiistaisin klo 10–12 ilman ajanvarausta Palvelutorilla (Trio, 2. kerros). 

Asiointikielet suomi, venäjä ja ukraina.  

Englanninkielinen ohjaus ja ohjaus muina aikoina, varaa aika: oske@lab.fi   

Osaamista täydentävä ja sanavarastoa laajentava koulutus maahanmuuttaneille: 

KEHITÄ OPISKELUN JA TYÖELÄMÄN TAITOJASI 

21.3.2023 alkaen tiistaisin klo 16–18 (kuusi tapaamista) 

Paikka: LAB-ammattikorkeakoulu, Mukkulankatu 19, Lahti 

Kurssin aikana käsiteltävät aiheet: 

 digitaaliset taidot 

 oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen  

 työelämään ja opiskeluun liittyvät taidot  
 
Kurssin aikana tarjotaan tukea ja henkilökohtaista ohjausta  

englannin ja venäjän kielillä. Koulutus on maksuton. 

Ilmoittautumiset: mariia.baliasina@lab.fi  

Tarkemmat tiedot: www.lab.fi/fi/uutiset/maahanmuuttaneille-koulutusta-opiskelu-ja-

tyoelamataitojen-kehittamisesta  

Torstaisin klo 16–18 

Osoite: Harjula (1. kerros), Harjulankatu 7, Lahti 

Tukea, ohjausta ja neuvontaa mm. työ- tai opiskelupaikan etsimisessä, 

työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisessa ja oman osaamisen 

tunnistamisessa. 

ЗУСТРІЧІ В ПУНКТІ "РАЗОМ" 

По четвергах з 16:00 до 18:00 

Адреса: Harjula (1 поверх), Harjulankatu 7, Lahti 

Підтримка, керівництво та поради, наприклад у пошуку роботи чи 

місця навчання, реєстрації як безробітнього, що шукає роботу в  

TE-toimisto та допомога у визнанні власної компетентності. 

Esite - брошура (pdf)  

Koulutusta opiskelu– ja työelämätaidoista 

Razom-ohjauspiste 

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  

Osoitelähde: OSKE LAB -hankkeen postitusrekisteri  

1/2023  |  28.2.2023    

Infon aihe: Koulutusmahdollisuudet 

Aika: Tiistaina 7.3. klo 16.30–17.30  

Paikka: Palvelutori, Lava-tila (Kauppakeskus Trio, 2. kerros, Lahti) 

Seuraavat infot tiistaina 4.4. ja 9.5. klo 16.30–17.30.  

Aiheina mm. työmarkkinat Päijät-Hämeessä ja työelämän pelisäännöt 

Suomessa, aiheet tarkennetaan myöhemmin. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХІД ДЛЯ УКРАЇНЦІВ 

Тема заходу: Можливості навчання 

Час: вівторок 7.3. з 16:30 до 17:30 

Місце: Palvelutori, зал Lava (торговий центр Trio, 2 поверх, Лахті) 

Наступні інформаційні заходи у вівторок 4.4. та 9.5. з 16:30 до 17:30. 

Розглянемо теми, напр. ринок праці в Пяйят-Хяме та правила гри в 

трудовому житті у Фінляндії, теми будуть уточнені пізніше. 

Infotilaisuus ukrainalaisille 

Lahden OSKE LAB -hanke vahvistaa alueen elinvoimaisuutta ja osaamisen uusiutumista tukemalla korkeakoulutettujen maahanmuuttajien työllistymistä.  

Razom – Yhdessä – Together -hanke tukee tilapäisen suojelun perusteella oleskeluluvan saaneiden työllistymistä Päijät-Hämeessä.  

Lisätiedot:  
marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi 

Додаткова інформація:  
iuliia.polyanovska@lab.fi 

https://lab.fi/fi/projekti/razom  
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