
Ohjausta ja neuvontaa maahan muuttaneille 

Henkilökohtaista ohjausta ja neuvontaa korkeakoulutukseen liittyvissä asioissa 

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

Asiointikielet suomi, venäjä ja ukraina.  

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

Infotilaisuuden aiheena voi olla esim. Suomen koulutusjärjestelmä, hakeminen 

ammattikorkeakouluun, valintakokeet, avoin AMK tms. Infot voidaan toteuttaa 

suomen, englannin tai venäjän kielellä. 

Ota yhteyttä: oske@lab.fi  

Torstaisin klo 16–18 (POIKKEUS: suljettu 6.4. ja 18.5.)  
Osoite: Harjula (1. kerros), Harjulankatu 7, Lahti 

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

työttömäksi työnhakijaksi ilmoittautumisessa ja oman osaamisen tunnistamisessa. 

Huom. Torstaina 30.3. ohjauspisteellä järjestetään CV-työpaja. 

Ilmoittautumiset: iuliia.polyanovska@lab.fi  

ЗУСТРІЧІ В ПУНКТІ "РАЗОМ" 

По четвергах з 16:00 до 18:00 (ВИНЯТОК: закрито 6.4. та 18.5) 

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. 

у четвер 30.3. в пункті зустрічей організовується майстерня по  

складанню резюме. Реєстрація: iuliia.polyanovska@lab.fi  

Varaa infotilaisuus ryhmällesi 

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  

2/2023  |  29.3.2023    

Suomalaisen työelämän pelisäännöt 

Tiistaina 4.4.2023 klo 16.30–17.30 

Aiheena työsopimus, työnantajan ja työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ym. 

Työmahdollisuudet ja -markkinat Päijät-Hämeessä 

Tiistaina 9.5.2023 klo 16.30–17.30 

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

Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЗАХІД ДЛЯ УКРАЇНЦІВ  

Правила гри у фінському трудовому житті 

Вівторок, 4 квітня 2023 р. о 16.30–17.30 

Теми: трудовий договір, права та обов'язки роботодавця і працівника, тощо. 

Можливості роботи та ринок праці у регаоні Päijät-Häme 

Вівторок, 9 травня 2023 р. о 16.30–17.30 

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

Ласкаво просимо послухати та поспілкуватися! 

Infotilaisuudet 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.  

RAZOM  
Lisätiedot:  

marja.kiijarvi-pihkala@lab.fi 

Додаткова інформація:  

iuliia.polyanovska@lab.fi 

Osaamisenpaikka.fi -sivustolla on materiaaleja, vinkkejä, harjoituksia ja muuta 

monipuolista aineistoa maahan muuttaneille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille, 

mentoreille, opettajille ja ohjaajille. Sivustoa 

ylläpitävät LAB-ammattikorkeakoulun ja 

Koulutuskeskus Salpauksen hankkeet. 

Osaamisenpaikka.fi tarjoaa tietoa 

OSKE LAB 

oske@lab.fi 

Instagram: @oske_lab 

www.lab.fi/oske-lab 
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