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SISÄLLYS

Työelämäpalveluiden markkinapaikka on verkkopalvelu, joka auttaa
alan yrityksiä löytämään entistä helpommin tarjolla olevat
työelämänpalvelut. 

Työelämän markkinapaikka kohtauttaa eri tahoja ja sen avulla tavoittaa
kustannustehokkaasti oikeassa hetkessä. Palvelu säästää työnantajien
aikaa sekä tuo vertailtavuutta myös hinnoittelussa. 

Palvelun avulla palveluntarjoajat taas tavoittavat KIRA-alan yleisöä sekä
pystyvät auttamaan työnantajia oikeaan aikaan. Markkinapaikan kautta
työelämäpalvelun tarjoajat tavoittavat 30 000 KIRA-alan työnantajaa.
Palvelu on rakennettu yhdessä työnantajien ja palveluntarjoajien
kanssa, ja sen kehitys käynnistyi tarpeesta. 

Taustaa 1.

"Informaatio saatavilla helposti ja 
ymmärrettävästi yhdestä paikasta"

https://markkinapaikka.vastuugroup.fi/?page=1


Osaavan ja motivoituneen henkilöstön saaminen oikeana ajankohtana
Hahmottaa miten todellisuudessa palveluntarjoajan ratkaisu toimii ja miten
se sopii tarpeeseen
Saada ehdotukset sopivista palveluista ja palveluntarjoajista sekä ostaa
palvelu helposti ja nopeasti

2. Työelämäpalveluiden 
markkinapaikka työnantajille

"Osaavan työvoiman
löytäminen on erittäin
työlästä ja aikaa vievää.
Työntekijöiden kouluttaminen
(jota kautta voi myös saada
osaavia tekijöitä) vaatii myös
aikaa. Työvoiman tarve voi
tulla yllättäen ja se voi myös
kadota yllättäen. Tilanteet
elävät nopeasti.”

Työnantajien tarpeet

Markkinapaikan hyödyt
työnantajalle

Motivoituneen ja osaavan tekijän löytäminen tarpeeseen 

Ymmärrys työvoiman saatavuudesta ja kanavista siihen hetkeen, kun
työmaa starttaa
Tarpeeseen sopivien palveluntarjoajien ehdottaminen ja muiden
työnantajien vertaispalaute
Täsmäkoulutusta työntekijöille ja opiskelijoille

        vaivattomasti, stressittömästi sekä riskittömästi

 

Palveluiden  selaaminen
 

Muiden työnantajienpalautteen,
referenssien ja palvelukuvausten
selaus

 
Sopivan palveluntarjoajan
valinta

Yhteydenotto
 



Tavoittaa ostava asiakas (työnantajan päätöksentekijä) 

Tavoittaa markkinapaikan yleisö
Saada omat palvelut kuvattua oikein, jotta urakoitsijat 

        oikeaan aikaan ja oikean tarpeen osalta

        voivat tarttua niihin

3. Työelämäpalveluiden 
markkinapaikka palveluntarjoajille

”Työnantajat, työntekijät ja
opiskelijat eivät reagoi
markkinointiimme. Heitä on
ylipäätään vaikea tavoittaa.
Puuttuu yhteinen
digitaalinen kanava, josta
osapuolet voisivat helposti ja
nopeasti löytää toisensa”

Palveluntarjoajien 
tarpeet

Markkinapaikan hyödyt
palveluntarjoajalle

Työelämäpalveluiden markkinapaikan kautta yksityisillä palveluntarjoajilla
ja oppilaitoksilla on mahdollisuus saada omat palvelut 29 972 rakennusalan
työnantajan nähtäville Vastuu Groupin työnantajaportaalin etusivulle. 
Yksityiset palveluntarjoajat ja julkiset oppilaitokset saavat suoria
kontekstisidonnaisia ja oikea-aikaisia yhteydenottopyyntöjä rakennusalan
työnantajilta. 

Heidän ei jatkossa tarvitse enää pyrkiä tavoittamaan työnantajia
oikea-aikaisesti, vaan he voivat tämän palvelun kautta keskittyä
vastaanottamaan valmiita yhteydenottopyyntöjä.
Näkyvyys Markkinapaikalla toimii tehokkaasti suoraan myynti- ja
markkinointikanavana kohderyhmälle ja tarjoaa näin ollen yhden
vaihtoehdon kohderyhmän huomion saamiseen oikeassa ajan
hetkessä. 

 

Oikeiden henkilöiden tavoittaminen
oikeassa hetkessä (työnantajat,
työntekijät ja koulutettavat)

Työnantajan palaute, miten hyvin
tarpeeseen pystyttiin vastaamaan

Osaajatarpeen tietäminen
ajoissa



4. Markkinapaikan palvelut

HR- ja rekrytointipalvelut
Työelämäyhteistyö ammatillisen koulutuksen,
ammattikorkeiden ja yliopistojen kanssa

Täydennyskoulutukset
Ammattipätevyydet ja sertifikaatit

Työhyvinvointi 
Työturvallisuus

Uuden työntekijän löytäminen

Motivoituneiden koulutus

Hyvien työntekijöiden pitäminen

hello@reallygreatsite

MARKKINAPAIKKA SISÄLTÄÄ SEURAAVAT PALVELUT:



5. Palvelukategoriat 

Tulossa myöhemmin

Työnantaja
Palvelun-
tarjoaja

Palvelu-
kategoriat

Uuden työntekijän
löytäminen

Motivoituneiden 
koulutus

Hyvien 
työntekijöiden 

pitäminen

Työmaaesimiesten ja
mestarien kouluttaminen
Työssätukeminen

Kouluttaja tekijöille/ 

Mestari-kisällitoiminta
       koulutukset tarpeeseen 

Osaava tekijä tulevaan  projektiin
(aikavalinnalla)
Osaava tekijä heti (aikavalinnalla) 

Mahdollisuus tuoda
palvelukuvaukset esille ja saada

validoituja leadeja
 

Mahdollisuus selata tarjottuja
palveluita hänen tarpeeseen

pohjautuen ja lähettää
tarkennettu

yhteydenottopyyntö
 



6. Pilotointi ja hinnoittelu

Pilotti rajataan touko-joulukuun 2022 aikana Uudenmaan alueelle noin 17 000 Vastuu Groupin
asiakasyritykselle. 

PILOTOINNIN VAIHEET 

Toukokuu 
Otamme 10-15 palveluntarjoajaa mukaan pilottiin. 

Kesäkuu 
Tuomme kesäkuussa Uudenmaan pilottiyritysten ja oppilaitosten palvelut Työelämäpalveluiden
markkinapaikalle rakennusalan yritysten ostettaviksi. 

Kesä-elokuu
Palveluntarjoajia tullaan nostamaan kesä-, heinä- ja elokuussa esille Uudenmaan työnantajille
lähtevissä uutiskirjeissä sekä työnantaijien omilla yritystileillä.

Syys-joulukuu
Pilotin seuranta.  Keräämme syksyn aikana palautteet ja muokkaamme niiden pohjalta palvelua
tarpeen mukaan. 

Nykyinen markkinapaikka tulee jatkossa olemaan myös tuotantoversio. Erillistä markkinapaikkaa ei
tarvitse enää kehittää, vaan voimme lanseerata saman markkinapaikan vuoden 2023 alusta kaikkien
työnantajien saataville ja laajentaa sitä. Pilotin aikana markkinapaikalle tuotuja palveluita ja siihen
liittyvää työtä ei tarvitse siis tehdä uudestaan.



Ilmoittaudu pilottiin ja sovi tapaaminen
 

Petri Tuomela 

+358504143155 

petri.tuomela@vastuugroup.fi 

Palvelua lähdetään
testaamaan pilotissa. Vastuu
Groupilla on oikeus
pilottivaiheen jälkeen hinnan
muutoksiin kerättyihin
kokemuksiin pohjautuen. 

5 palvelutuotetta 
näkyville 

 
Loppuvuoteen 2022 

 
Palvelua markkinoidaan

uutiskirjeissä (kesä-,
heinä- ja elokuu)  

 
sis. palveluiden

kuvausten muotoilun
markkinapaikalle

sopivaksi 
 
 

5 palvelutuotetta
näkyville 

 
Loppuvuoteen 2022

 
Palvelua markkinoidaan

uutiskirjeissä  (kesä-,
heinä- ja elokuu)  

 
sis. palveluiden

kuvausten muotoilun
markkinapaikalle

sopivaksi 
 
 

Yksityiset
palveluntarjoajat

 

Julkiset
palveluntarjoajat

 

Markkinapaikan
maksu 

Organisaation
näkyvyys 

 
 
 

Palvelu-/
Tuoteilmoitukset

rakennusalan
yritysten

ostettaviksi 
 
 

800 € + alv /loppuvuosi 
 

sis. kk-maksut ja
leadimaksut sekä

palveluiden tuomisen
markkinapaikalle

 
 

800 € + alv /loppuvuosi 
 

sis. kk-maksut ja
leadimaksut sekä

palveluiden tuomisen
markkinapaikalle 

 
 

PILOTIN HINNOITTELU 

https://app.hubspot.com/meetings/petri-tuomela


Luotettava Työntekijä -palvelu, joka auttaa työnhakijoita työpaikan hakemisessa.
Työnhakijat täyttävät Luotettava Työntekijä -palvelussa oman osaajaprofiilinsa ja
jakavat sen avoimena työhakemuksena palvelussa mukana oleville
henkilöstöpalveluyrityksille tai muille työllistymistä auttaville palveluille. 

7. Vastuu Groupin muut palvelut
 

Luotettava Työntekijä

Osana Digitaalinen työllistäminen -hanketta on käynnistetty rakennus- ja
kiinteistöpalvelualan jatkuvan oppimisen, ohjauksen ja työllistämisen
verkostotyö. Yhdessä verkoston kanssa on kartoitettu rakennus- ja
kiinteistöpalvelualan kohtaanto-ongelmaan vaikuttavia tekijöitä ja ilmiöitä. 

 

Työelämän metrokartta

Muut Vastuu Groupin
palvelut
MyDataShare-palvelu

 

LUE LISÄÄ

Ratkaisupajat 

Digitaalinen työllistyminen -hankkeen aikana syksyllä 2021 ja keväällä 2022 järjestettiin 10 ratkaisupajaa, joissa tarkasteltiin
kiinteistöpalvelu- ja rakennusalan kohtaanto-ongelmiin vaikuttavia tekijöitä eri näkökulmista. Ratkaisupajoissa ideoitiin
konkreettisia ratkaisuehdotuksia yhdessä verkoston kanssa tunnistettuihin ja sanoitettuihin haasteisiin ja näitä aihoita
lähdetään yhdessä jatkojalostamaan syksyllä 2022. 

 

Kartoituksen yhteydessä verkosto on kasvanut ja lukuisiin kartoitustyöpajoihin on osallistunut 
yli 200 kokemusasiantuntijaa. Verkostotyön tulokset on koottu "Työelämän metrokarttaan". 

https://luotettavatyontekija.vastuugroup.fi/
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/yhteistyo/digitaalinen-tyollistyminen
https://www.vastuugroup.fi/fi-fi/palvelut
https://www.mydatashare.com/
https://vastuugroup.visualisoinnit.fi/metrokartta/

