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Tokmanni tarjoaa jälleen noin 1 000 täysi-ikäisten kesätyöpaikkaa  
tai 14–17-vuotiaiden nuorten kesäharjoittelupaikkaa 

Pohjoismaiden suurin halpakauppakonserni Tokmanni kantaa vastuuta nuorten työllistämisestä ja 
syrjäytymisen ehkäisemisestä työllistämällä tulevana kesänä arviolta noin tuhat täysi-ikäistä 
kesätyöntekijää tai 14–17-vuotiasta kesäharjoittelijaa eri puolilla Suomea. Työnantajana Tokmanni on 
mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa ja Tutustu työelämään ja tienaa  
-kesäharjoitteluohjelmassa. 

 

Tokmannissa täysi-ikäisille tarkoitetut kesätyöpaikat täytetään konserniin kuuluvien Tokmannien, Tarjoustalojen, 

Robinhoodien ja Maxi-Kodintukkujen myymälöihin sekä konsernin Mäntsälässä sijaitsevaan logistiikkakeskukseen. 

14–17-vuotiaille nuorille valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman kautta tarjottavat 

kesäharjoittelupaikat sijaitsevat konsernin myymälöissä.  

– Kesätyö tai kesäharjoittelu on monille nuorille ensimmäinen askel työelämään, ja meille Tokmannissa on tärkeää 

olla mukana auttamassa nuoria hankkimaan kokemusta työelämästä. Olemme erittäin ilahtuneita voidessamme 

palkata runsaasti kesätyöntekijöitä ja 14–17-vuotiaita nuoria tänäkin vuonna, Tokmanni-konsernin 

henkilöstöjohtaja Saara Korpelainen kertoo.  
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Tokmanneissa, Tarjoustaloissa, Robinhoodeissa ja Maxi-Kodintukuissa työskentelevien kesätyöntekijöiden ja  

-harjoittelijoiden työtehtäviin lukeutuu muun muassa tuotteiden hyllyttämistä ja hinnoittelua sekä asiakkaiden 

palvelemista. Logistiikkakeskuksessa kesätyöntekijät keräävät myymälöiden tilaamia tuotteita keruutrukeilla.  

Tokmanni on mukana Vastuullinen kesäduuni -kampanjassa. Kampanjassa mukana olevat yritykset ovat 

sitoutuneet hyvän kesätyön periaatteisiin. Tokmannissa hyödynnetään muun muassa Kaupan liiton julkaisemaa 

nuorten johtamisen kymmentä teesiä (http://www.kaupanvuosi.fi/kauppa-tyonantajana/nuoriso-ohjelma/). Lisäksi 

esimerkiksi nuoret kesäharjoittelijat saavat oman kummiohjaajan, joka opastaa työntekoa. 

– Haluamme tarjota kesätyöntekijöillemme ja -harjoittelijoillemme mielekkäitä työtehtäviä ja hyvän käsityksen 

kaupan alan työelämästä ja sen pelisäännöistä. Emme edellytä heiltä vankkaa työkokemusta, vaan arvostamme 

positiivista asennetta ja halua oppia uutta. Rohkaisemme kaikkia olemaan reippaita, aktiivisia ja oma-aloitteisia jo 

kesätyö- tai kesäharjoittelupaikan hakemisessa, sillä niitä ominaisuuksia tarvitaan myöhemmin myös työelämässä, 

Korpelainen kertoo. 

Tokmannissa korostetaan kesäharjoittelusta voivan olla paljon hyötyä myös tulevaisuutta silmällä pitäen. 

– Kesäharjoittelun suorittaneella nuorella on jo paljon osaamista esimerkiksi tuotteiden hyllyttämisestä ja 

asiakaspalvelusta, joten hänellä on täysi-ikäistyttyään hyvät edellytykset hakea meille esimerkiksi 

kesätyöntekijäksi tai jouluapulaiseksi. Olemme palkanneet edellisinä kesinä työskennelleitä nuoria myöhemmin 

myös vakituisiin työsuhteisiin, Korpelainen kertoo. 

Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelu Tokmannilla 

– Tokmanni tarjoaa kesäharjoittelupaikkoja valtakunnallisen Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoitteluohjelman 

mallin mukaisesti 14–17-vuotiaille nuorille. Kesäharjoittelun tavoitteena on antaa nuorille kokemusta kaupan alan 

yritysten liiketoiminnasta ja eri työtehtävistä.  

– Kesäharjoittelun kesto on kaksi viikkoa eli kymmenen työpäivää. Kesäharjoittelu suoritetaan Tokmannin, 

Tarjoustalon, Robinhoodin tai Maxi-Kodintukun myymälässä yhtäjaksoisesti kesä-elokuun välisenä aikana. 

Kesäharjoittelijan työvuorot sijoitetaan maanantaista perjantaihin klo 08.00–18.00 väliseen aikaan niin, että 

päivittäinen työaika on kuusi tuntia. Kokonaispalkkana kesäharjoittelusta maksetaan 345 euroa. 

– Avoimia Tutustu työelämään ja tienaa -kesäharjoittelupaikkoja voi hakea täyttämällä kesäharjoittelua koskeva 

Tutustu työelämään ja tienaa -hakulomake Tokmannin verkkosivuilla osoitteessa www.tokmanni.fi/yritys/tyopaikat.  

Kesäharjoittelupaikkaa voi hakea verkossa 31. maaliskuuta saakka.  

 

http://www.kaupanvuosi.fi/kauppa-tyonantajana/nuoriso-ohjelma/
http://www.tokmanni.fi/yritys/tyopaikat
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Kesätyö Tokmannilla 

– Tokmanni tarjoaa kesätyöpaikkoja täysi-ikäisille Tokmannin, Tarjoustalon, Robinhoodin tai Maxi-Kodintukun 

myymälöissä ja Tokmanni-konsernin logistiikkakeskuksessa Mäntsälässä.  

– Kesätöihin haluavat täysi-ikäiset voivat hakea avoimia työpaikkoja täyttämällä kesätyötä hakulomake 

myymälätyöhön tai varastolle Tokmannin verkkosivuilla osoitteessa www.tokmanni.fi/yritys/tyopaikat. 

Kesätyöpaikkaa voi hakea verkossa 31. maaliskuuta saakka.  

TOKMANNI OY 

 

Lisätietoja medialle: 

 

Saara Korpelainen 

Henkilöstöjohtaja 

 

puhelin 020 728 6520 

etunimi.sukunimi(at)tokmanni.fi 

 
Tokmanni-konserni on Suomen suurin halpakauppaketju. Konserniin kuuluu yhteensä 149 myymälää myymäläketjujen 
Tokmanni, Tarjoustalo, Robinhood ja Maxi-Kodintukku alla. Konserni yhdistää kaikki myymäläketjunsa yhden Tokmanni-
ketjunimen alle vuoden 2015 loppuun mennessä. Myymäläverkosto kattaa koko Suomen etelästä pohjoiseen ja idästä länteen. 
Pohjoisin myymälä on Rovaniemellä ja eteläisin Hangossa. Myymäläketjujen lisäksi konsernilla on oma verkkokauppa. Vuonna 
2013 konsernin liikevaihto oli 711 miljoonaa euroa. Tokmanni-konserni työllistää tällä hetkellä noin 3 000 henkilöä. 
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