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Suunta tulevaan -hanke tarjoaa paikallista työnvälitystä PestuuMarkkinat.fi -
palvelun avulla 
 
Etelä-Pohjanmaan liitto on myöntänyt rahoituksen hankekuntien ohella Suunta tulevaan -hankkeelle (Alavus, 
Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kuortane, Soini, Teuva, Ähtäri), jolla vahvistetaan yritysten valmiuksia selvitä 
koronapandemiasta. Hankkeen näkyvimpänä osana on PestuuMarkkinat.fi -palvelu, joka on paikallinen töiden 
ja työntekijöiden välityspalvelu. 
 

PestuuMarkkinat.fi -palvelussa työ kohtaa tekijänsä 
 

Palvelussa eri mittaisia pestejä tarjoavat yritykset ja yhteisöt sekä maa- ja kotitaloudet voivat ilmoittaa 
avoimista tehtävistä ja työtä tarvitsevat voivat kertoa, millaisista pesteistä ovat kiinnostuneita. Töihin voivat 
tarjoutua myös yrittäjät ja kevytyrittäjät. Palvelu on kaikille käyttäjille maksuton ja sen käytössä avustaa 
meklari Ritva Raisio. 
 
Kaikki avoimet työpaikat näkyvät palvelussa, mutta työtä hakevien tiedot näkyvät vain meklarille. Meklari 
yhdistää työtä hakevat ja työpaikkojen tarjoajat. Ritva innostaa yrityksiä ilmoittamaan avoimista työpaikoista 
ja mahdollisista urakoista palvelussa: ”Meklarina näen, millaisia osaajia palveluun on ilmoittautunut ja voin 
näin auttaa yritystä löytämään sopivan tekijän nopeasti.” 
 
PestuuMarkkinat.fi -palvelu on ollut vuoden ajan käytössä Kuusiokuntien alueella. Palvelun kautta on 
markkinoitu alueella avoinna olevia työpaikkoja maakunnallisesti ja osin myös valtakunnallisestikin. 
Parhaimmillaan työhön on löydetty sopiva tekijä muutaman päivän sisällä, yleensä noin viikossa. Metalli-, 
sosiaali- ja terveysalan työntekijöille on tarvetta koko maakunnassa, joten heitä etsitään koko Suomesta. 
 

Avoimen työpaikan lisääminen palveluun käy helposti 
 

PestuuMarkkinat.fi -palvelu on helppokäyttöinen ja toimii kaikilla päätelaitteilla. Rekisteröitymisen jälkeen 
työnantaja täyttää uuteen työtarjoukseen tiedot avoinna olevasta työpaikasta. Valokuvia yrityksestä tai 
työtehtävästä kannattaa lähettää suoraan meklarille. Kuvat lisäävät avoimien työpaikkojen näkyvyyttä mm. 
Facebook-markkinoinnissa. Työpaikkatarjouksen voi jättää myös anonyymisti niin, että työnantajatiedot eivät 
tule julkisiksi. 
 
”Myös kotitalouksien arvelemme tarvitsevan kesällä apua esimerkiksi piha- ja puutarhatöissä ja vaikkapa 
ikkunanpesussa. Näistäkin kannattaa ilmoittaa, sillä nyt on hyvä mahdollisuus tavoitella tekemättömille töille 
tekijöitä paikallisen palvelun avulla ja auttaa esimerkiksi nuoria saamaan ensimmäisiä työpaikkoja”, toteaa 
Ritva. Hankkeessa mukana olevat kunnat toivovat, että PestuuMarkkinat.fi-palvelusta tulisi työkalu, jota 
alueen kaikki yritykset, asukkaat, mökkiläiset ja muut toimijat hyödyntäisivät ja siten edistäisivät paikallista 
työllistymistä. 
 
Mikäli olet työnhakija, kannattaa aktiivisesti seurata palvelun sivuja www.pestuumarkkinat.fi ja ilmoittelua 
Facebookissa. Rekisteröitymällä palveluun ja täyttämällä ”Omat tiedot” saat vinkin sinulle sopivasta 
työpaikasta ensimmäisten joukossa. Työnvälityksen ohella meklari voi tarvittaessa neuvoa esimerkiksi 
ansioluettelon tekemisessä tai koulutusmahdollisuuksien etsinnässä. 
 



Hallinnoijana Alavuden Kehitys Oy, kohdealueena Alavus, Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Kuortane, 
Soini, Teuva ja Ähtäri 
 

Suunta tulevaan –hankkeen ovat yhteistyössä suunnitelleet kohdealueen elinkeinotoimijat. Hanketta hallinnoi 
Alavuden Kehitys Oy. ”Olemme innoissamme PestuuMarkkinat.fi-palvelun laajentumisesta uusille alueille. 
Voimme hyödyntää Kuusiokunnissa saatuja kokemuksia ja tarjota hyviksi havaitut käytännöt nyt laajemman 
alueen yritysten ja työnhakijoiden avuksi. Hankerahoitus järjestyi ripeästi ja toteutus käynnistyy toukokuun 
kolmantena päivänä koko hankealueella. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2021 - 30.4.2022”, toteaa 
toimitusjohtaja Ulla Koivisto Alavuden Kehitys Oy:stä. 
 
 
Lisätietoja: 
meklari Ritva Raisio, p. 050 593 6210, meklari@pestuumarkkinat.fi 
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