VASTUULLISTA
KÄYTETTYJEN
AUTOJEN
KAUPPAA

Kamuxin työtä ohjaa kolme vastuullisuusteemaa, jotka ovat
järkeviä valintoja, luottamuksen arvoinen ja innostunut työstään.
Vastuullisuustyömme on tavoitteellista ja mitattavaa.
UUDISTIMME VUONNA 2019 vastuullisuusohjelmamme pääteemat

sekä määrittelimme niille tavoitteet ja mittarit. Työhön osallistui
Kamuxin johtoryhmä ja asiantuntijoita. Olennaisuustarkastelussa
käytimme sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja ky
symyksiä, haastattelimme analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilasimme

henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä sidosryh
miä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, vi
ranomaiset ja päättäjät sekä autoala laajasti.
Kunkin teeman alle on valittu olennaisimmat asiat. Teemat sekä
tavoitteet ja mittarit vahvistettiin loppuvuodesta 2019.

JÄRKEVIÄ
VALINTOJA

LUOTTAMUKSEN
ARVOINEN

INNOSTUNUT
TYÖSTÄÄN

• Tuoreempia autoja,
vaihtoehtoisia käyttövoimia

• Hyvä autokaupan tapa ja hallinto

• Reilu palkkaus ja palkkiot

• Erinomainen asiakaskokemus

• Turvallinen ja hyvinvoiva

• Jo tuotetun kierrättäjä

• Arvoa omistajille

• Monimuotoinen

• Tehokasta toimintaa

• Tunnollinen veronmaksaja

• Osaamista kehittävä

Teemme tuoreemman auton hankinnasta
mahdollista monille tarjoamalla monipuolisen valikoiman käytettyjä autoja. Autotuonnilla uudistamme autokannan keski-ikää.

Liiketoimintamme keskeisiä periaatteita
on vastuullinen toiminta. Haluamme toimia autokaupan edelläkävijänä ja tehdä
luotettavaa, läpinäkyvää ja avointa autokauppaa.

Kamux haluaa olla reilu, innostava ja
motivoiva työnantaja. Menestymisemme keskeisessä roolissa on ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö.

K AM U X V U OS I K ERTO M U S 2 0 1 9

2

KAMUXIN VASTUULLISUUDEN TAVOITTEET,
MITTARIT JA INDIKAATTORIT
OLEMME UUDISTANEET vastuullisuusraportointiamme vastaamaan

vastuullisuusohjelman teemoja. Olemme valinneet näitä teemoja tu
kevia mittareita ja indikaattoreita. Mittareiden seurantaa ja datan
keruuta jatkamme ja kehitämme vielä eteenpäin tulevina vuosina.

TEEMAT JA AIHEET

Liiketoimintamme luonteesta johtuen Kamuxille kertyy tietoa ajo
neuvokannan kehityksestä ja vaikutuksista. Niinpä vastuullisuusda
tamme kattaa mittarien ohella myös indikaattorisisältöä, jonka kat
somme olevan yleiseksi hyödyksi.

TAVOITTEET

MITTARIT

Teemme tuoreemman auton hankinnasta mahdollista monille

• Myydyt ajoneuvot verrattuna suosituimpiin hintakategorioihin
markkinalla
• Tuontiautojen ikä ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tuontiautoista

JÄRKEVIÄ VALINTOJA
Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia

Tuomme vähäpäästöisempiä autoja teille ja uudistamme autokantaa
Jo tuotetun kierrättäjä

Kierrätämme olemassa olevaa yhdessä kumppaneidemme kanssa

• Myytyjen käytettyjen ajoneuvojen määrä
• Materiaalien kierrätys elinkaaren lopussa

Tehokasta toimintaa

Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa kumppaneiltamme
•Johdamme toimintaa kysyntä- ja tarjontatiedolla
•Ajoneuvoja siirrettäessä optimoimme reitit ja siirtotavat
•Minimoimme liikkeiden energiankulutuksen ja jätteen määrän sekä kierrätämme
•Hyödynnämme laadukkaita kierrätysvaraosia sekä toimitiloissa kierrätystuotteita
•Minimoimme henkilöstön matkustustarpeen

• Autot oikeassa paikassa, vähäisempi siirtotarve
• Liikkeiden energiankulutus kWh
• Jätteen määrä t/vuosi
• Kierrätysvaraosien käyttö
• Etäpalaverit ja -koulutukset

Olemme autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana

• Toiminta lakien ja määräysten sekä Kamuxin Code of
Conductin ja ohjeiden mukaista
• Henkilöstön whistle blowing -kanavan ilmoitukset käsitellään
asianmukaisesti

LUOTTAMUKSEN ARVOINEN
Hyvä autokaupan tapa ja hallinto

Varmistamme sisäisesti hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatavat
Erinomainen asiakaskokemus

Asiointi Kamuxin kanssa on sujuvaa, läpinäkyvää ja suositteluun kannustavaa

• Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso 4,5/5

Arvoa omistajille

Kasvatamme omistaja-arvoa

• Liikevaihto ja sen kasvu, kannattavuus, osinko

Tunnollinen veronmaksaja

Huolehdimme verojen maksusta

• Verojalanjälki

Reilu palkkaus ja palkkiot

Palkkausmallimme on läpinäkyvä ja kannustava

• Maksetut palkat seuraavat liikevaihdon kehitystä

Turvallinen ja hyvinvoiva

Huolehdimme työhyvinvoinnista ja työkyvystä
Työturvallisuudessa tavoitteena nolla sairaspoissaoloon johtanutta tapaturmaa
Pyrimme jatkossakin alhaisiin sairaspoissaolojen määriin

• Työtyytyväisyys- ja –hyvinvointitutkimuksen arvosana maittain
• Tapaturmista johtuvat poissaolot
• Henkilöstön terveysprosentti

Monimuotoinen

Tavoittelemme yhä monimuotoisempaa työyhteisöä
Kohtelemme työntekijöitä tasa-arvoisesti

• Sukupuolijakauma
• Työntekijöidemme puhumien kielten lukumäärä
• Ikähaarukan laajuus

Koulutamme työhön ja tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisina

• Koulutusten kattavuus

INNOSTUNUT TYÖSTÄÄN

Osaamista kehittävä
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Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n
globaaleja kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable De
velopment Goals, SDG). Erityisesti tavoitteet 4, 8 ja 12 ovat
Kamuxille keskeisiä.

Taata kaikille avoin,
tasa-arvoinen ja laadukas
koulutus sekä elinikäiset
oppimismahdollisuudet

Edistää kaikkia koskevaa
kestävää talouskasvua,
täyttä ja tuottavaa
työllisyyttä sekä säällisiä
työpaikkoja

Varmistaa kulutusja tuotantotapojen
kestävyys

Vastuullisuuden johtaminen ja riskienhallinta
Kamuxin johtoryhmä vastaa yritysvastuuohjelman teemojen,
tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta sekä seurannasta.
Kamuxin hallitus hyväksyy vastuullisuusohjelman sekä työn
tulokset ja käsittelee vastuullisuuteen liittyviä asioita kokouk
sissaan. Viestintäjohtaja koordinoi eri aihepiirien asiantuntijoi
den kanssa päivittäistä vastuullisuustyötä.
Vastuullisuuteen liittyviä riskejä tunnistetaan ja hallitaan
osana Kamuxin kokonaisvaltaista riskienhallintatyötä. Lisäksi
vastuullisuusasiat myös riskien näkökulmasta käydään läpi jo
kaisessa johtoryhmän kokouksessa, ja ne ovat osa hallituksen
raportointipakettia.

VASTUULLISUUSTEEMAMME
ovat järkeviä valintoja,
luottamuksen arvoinen ja
innostunut työstään.
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JÄRKEVIÄ VALINTOJA
Tuoreempia autoja,
vaihtoehtoisia käyttövoimia
Haluamme Kamuxissa tehdä tuoreemman
ja vähäpäästöisemmän ajoneuvon hankinnasta mahdollista monille ihmisille. Kamux
tukee kansallisia energia- ja ilmastostrategioita sekä päästövähennystavoitteita. Koska autonvalmistuksen hiilidioksidikuorma on
iso, jo tuotetut ajoneuvot kannattaa käyttää järkevällä tavalla elinkaarensa loppuun
ja hyödyntää sen jälkeen niiden materiaalit kiertotaloudessa. Toisaalta kotitalouksien
käytettävissä olevat tulot määrittävät sen,
minkä hintakategorian ajoneuvoja useimmilla ihmisillä on mahdollisuus hankkia.
Vuonna 2019 Suomessa ensirekisteröidyissä henkilöautoissa suosituimmat viisi
olivat Skoda Octavia, Toyota Corolla, Nissan
Qasqhai, Toyota Yaris ja Ford Focus eli uutena 20 000–30 000 euron hintaluokan autot.
Kamuxin viime vuonna Suomessa myymistä

ajoneuvoista 17,6 % kuului kyseiseen hintakategoriaan käytettynä ja kaikkiaan 90,1 %
kategoriaan käytettynä alle 30 000 euroa.
Uudistamme Suomen autokantaa maahantuomalla tuoreempia ja matalampipäästöisiä autoja kuin Suomen teillä keskimäärin
liikkuu. Maahantuomiemme autojen keskimääräinen ikä vuonna 2019 oli 4,1 vuotta, kun Suomessa liikennekäytössä olevien
henkilöautojen keski-ikä vuonna 2019 oli
Autoalan tiedotuskeskuksen mukaan noin

12,2 vuotta. Tilastokeskuksen mukaan vuodesta 2007 lähtien niin rekisterissä kuin liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä on noussut joka vuosi.
Kotimaan liikenteen osuus on noin viidennes Suomen kaikista kasvihuonekaasupäästöistä. Henkilöautoliikenteen osuus
tieliikenteen päästöistä on reilu puolet.
Suomessa päästöt ovat vähentyneet kymmenessä vuodessa eli vuodesta 2008 vuoden 2018 loppuun mennessä noin kolmanneksen. Suomessa liikennekäytössä olevien
henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö

oli vuoden 2019 lopussa 155,4 g/km (NEDC). Kamuxin tuontiautojen CO2-päästöt
olivat vuonna 2019 keskimäärin 129,7 g/km
(NEDC). EU-maiden keskiarvo on 120,4 g/
km (NEDC, Traficom).
Vuonna 2019 Suomeen maahantuomistamme autoista 24,1 % oli vaihtoehtoisilla
käyttövoimilla toimivia autoja, kuten hybridejä, sähkö-, kaasu- tai etanoliautoja, ja
kaikista Suomessa myymistämme autoista näitä oli 5,9 %. Vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivien autojen osuus oli suurempi kuin Suomessa vuonna 2019 myydyissä
uusissa autoissa. Shop-in-shop-konseptimme Kamux Green kokoaa saman katon alle kattavan valikoiman hybridi-, sähkö- ja
kaasuautoja. Helsingin Konalan myymälästä
startannut Kamux Green on jo laajentunut
Lempäälän Ideaparkin myymälään.
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Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien
määrä suhteellisesti kasvaa, niin absoluuttiset
määrät ovat edelleen vähäiset. Vuonna 2019
Suomessa ensirekisteröidyistä henkilöautois
ta 8,8 % oli kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja se
kä ladattavia hybridejä, 77,6 % oli polttomoot
toriautoja ja ei-ladattavia hybridejä 13,6 %.
Koko Suomen autokannasta vuonna 2019
kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladatta
via hybridejä oli alle 2 %.
Ruotsissa 2019 ensirekisteröidyistä au
toista noin 13 % (Trafa.se) oli kaasu-, säh

kö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybri
dejä, ja koko autokannasta noin 7 %.
Saksassa 2019 ensirekisteröidyistä au
toista reilut 3 % oli kaasu-, sähkö- ja eta
noliautoja sekä ladattavia hybridejä, ja
koko henkilöautokannasta alle 2 % (KraftfahrtBundesamt).

Jo tuotetun kierrättäjä
Käytämme resursseja järkevästi ja edelly
tämme samaa kumppaneiltamme. Kamuxin
toiminta on kierrätystä ja osa kiertotaloutta,

jossa uusiutumattomia luonnonvaroja sääs
tetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja
kierrätyksen kautta. Teemme käytettyjen au
tojen vähittäiskauppaa ostamalla autoja toi
mitusverkostomme kautta sekä yksittäisiltä
kuluttajilta ja myymällä niitä eteenpäin. Auto
jen hankinta tehdään aina Kamuxin hankinta
ohjeen mukaisesti.

Tehokasta toimintaa
Oman toimintamme suorat ympäristövaiku
tukset syntyvät pääasiassa liikkeiden lämmi

tyksestä ja autojen siirtämisestä liikkeidemme
välillä. Autojen siirtoja pyritään optimoimaan
reittien ja siirtotapojen valinnoilla. Investoimal
la tiedolla johtamiseen pyrimme yhdistämään
kysynnän ja tarjonnan. Siten pystymme sijoit
tamaan autot myymälöihimme niin, että nii
den siirtely on vähäisempää.
Olemme ohjeistaneet henkilöstömme
ympäristötietoiseen ja taloudelliseen ajo
tapaan. Autoihimme tankataan vain välttä
mätön määrä polttoainetta. Huolto-, korja
us- ja puhdistustyöt teetetään paikallisilla

AUTON ELINKAARI JA HIILIDIOKSIDIPÄÄSTÖT
KAMUX ON JO TUOTETUN KIERRÄTTÄJÄ. Hiilidoksidipäästöjen

kannalta autot kannattaisi romuttaa vasta 15–20 vuoden
käyttöiässä. Käytetty auto on siis kokonaispäästöjen kannalta
usein järkevä vaihtoehto. Suomeen maahantuomiemme
autojen keskimääräinen ikä vuonna 2019 oli 4,1 vuotta.

AUTON VALMISTUS
Nykyisellään hiilidoksidipäästö on noin 4 tCO2
Vuonna 2001 lukema oli 5 tCO2
Vuoteen 2060 arvio on 2,7 tCO2

ALLE 10 VUOTTA
Alle kymmenvuotiaan auton
romuttaminen lisää päästöjä
verrattuna pidempään elinkaareen.

Lähde
CO2 emissions from cars, the facts (2018)
Transport & Environment, European Federation for Transport and Environment AISBL

KIERTOTALOUS JA KAMUX
Materiaalit kiertävät

Resurssiviisaus

Tuotteiden, osien ja
komponenttien arvo säilytetään

Elinkaaren pidentäminen

ALLE 15 VUOTTA
Alle 15 vuoden elinkaari edellyttää merkittäviä
käytönaikaisten päästöjen pienennyksiä, jotta romuttaminen kannattaisi päästön osalta.

15–20 VUOTTA
Hiilidioksidipäästöjen minimoinnin kannalta auton optimaalinen
elinkaari on 15–20 vuotta.

AUTON
ROMUTTAMINEN
Hiilidioksidipäästöt
noin 1 tCO2

Vanhojen dieselautojen typenoksidien päästöihin
romuttamisen vaikutus on myönteinen, jos tilalle
tuleva ajoneuvo on vähäpäästöinen.
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kumppaneilla, jolloin ei synny turhia ajoja.
Samalla tuetaan yritystoimintaa, jolla työl
listetään ihmisiä eri puolilla maata kaikissa
Kamuxin toimintamaissa. Yhteensä kump
paneita on noin 5 000 sisältäen myös au
tojen ostokanavat ja -kumppanit.
Käytämme laadukkaita kierrätettyjä va
raosia mahdollisuuksien mukaan. Esimer
kiksi moottorit, vaihteistot, turbot, ohjaus
vaihteet ja muut suuremmat varaosat ovat
pääosin ns. uudelleen valmistettuja. Pie
nemmät varaosat ovat uusia. Edellytämme
kumppaneiltamme asianmukaista jätteiden

kierrättämistä muun muassa akkujen, ren
kaiden ja ongelmajätteiden osalta.
Minimoimme jätteen määrän ja kierrä
tämme jätteet. Maksamme Suomen Au
tokierrätykselle vuosittain auton osiin liit
tyvästä asianmukaisesta kierrätyksestä
jäsenmaksun. Suosimme matkustamisen
sijaan etäneuvotteluita. Toimistotiloissam
me suosimme myös kierrätettyjä kalusteita.
Jätteen määrä vuonna 2019 oli 21,85
tonnia. Hyötykäyttöaste oli 97 % ja kierrä
tysaste 13 %. Tiedot kattavat 44 Suomen
48 myymälästä. Lopuissa neljässä myymä

TUOREEMMAT AUTOT
uudistavat iäkästä
autokantaa, mikä tukee
liikenteen päästöjen
vähentämistä.

lässä jätehuolto on osa laajempaa sopimus
ta kiinteistöhuollosta.
Hillitsemme liikkeidemme energiankulu
tusta erityisesti kiinteistöissä, joiden energia
ratkaisuihin voimme suoraan vaikuttaa. Liik
keiden energiankulutus ja päästöt syntyvät
pääasiassa valaistuksesta ja lämmityksestä.
Ne ovat usein osa vuokrasopimuksia, jolloin
Kamux ei voi vaikuttaa niihin suoraan. Säh
könkulutus kattaen 18 Suomen myymälää se
kä Hämeenlinnan konttoritilat oli 1 480 MWh
vuonna 2019.
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LUOTTAMUKSEN ARVOINEN
ASIAKASTYYTYVÄISYYS
vuonna 2019 oli 4,3/5

Hyvä autokaupan tapa ja hallinto
Kamuxin tavoitteena on olla autokaupan
edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden
kulttuurin rakentajana.
Toimimme lakien ja säännösten mukai
sesti ja edellytämme Hyvä autokaupan tapa
-toimintaohjeemme (Code of Conduct) nou
dattamista päivittäisessä työssä.
Jokainen uusi Kamux-myyjä perehdyte
tään toimintaohjeen mukaisiin toimintatapoi
hin. Näin edistämme sisäisesti hyvän kulut
tajakaupan ja hallinnon toimintatapoja, jotka
tukevat Kamuxille strategisesti tärkeän erin
omaisen asiakaskokemuksen toteutumista.
Me Kamuxilla emme tavoittele omaa etua
tai ota vastaan lahjuksia, emme hyväksy, hel
pota tai edistä rahanpesua tai harmaata ta
loutta. Edellytämme myös kaikkia kanssam
me yhteistyötä tekeviä autojen, palveluiden
ja tavarantoimittajia noudattamaan toiminta
ohjettamme lakien ja säädösten lisäksi.
Noudatamme aina kuluttajansuojalakia ja
kaupanteon yhteydessä kerromme rehellisesti
auton kunnosta, mahdollisista puutteista sekä
osallistumme korjauskustannuksiin kuluttaja
neuvonnan elinkaarimallin mukaisesti.

Kamuxilla on henkilöstölleen käytössä ano
nyymi whistle blowing -ilmoituskanava, jon
ka kautta mahdolliset havainnot Hyvän au
tokaupan tavan vastaisesta toiminnasta,
väärinkäytöksestä tai väärinkäytösepäilyis
tä voidaan ilmoittaa. Yhtiön verkkosivuilla
on myös yleinen palautesähköposti. Vuon
na 2019 vastaanotimme yhtiön ulkopuolelta
kaksi whistle blowing -ilmoitusta, jotka kä
siteltiin ja tutkittiin prosessin mukaisesti. Ne
eivät antaneet aihetta jatkotoimenpiteisiin.

Erinomainen asiakaskokemus
Kamux haluaa tarjota parhaan asiakaskoke
muksen käytettyjen autojen vähittäiskau
passa. Tavoitteena on, että asiointi kanssam
me on sujuvaa, läpinäkyvää, luottamusta
herättävää ja suositteluun kannustavaa. Au
toa ostaville asiakkaille tarjoamme mahdolli
suuden sujuvaan monikanavaiseen asiointiin
– valtaosa asiakkaistamme valitsee asiointi
tavakseen tänä päivänä verkon ja myymä
län yhdistelmän.
Jokaiselle auton ostaneelle lähetetään
asiakastyytyväisyyskysely, jonka tulokset
ovat keskeinen mittari toimintamme ja pal
velumme onnistumiselle. Kamux on asetta
nut asiakastyytyväisyyden tavoitetasoksi
4,5/5. Vuonna 2019 kyselyyn vastasi yhteen
sä 5 140 auton Kamuxilta ostanutta asiakas
ta (vuonna 2018: 6 081), ja saavutimme kai
kilta markkinoiltamme kokonaisarvosanan
4,3/5 (vuonna 2018: 4,2/5). Asiakastyytyväi
syys kohosi edelliseen vuoteen verrattuna
kohti asettamaamme tavoitetta. Näemme,

että tähän vaikuttivat vuoden aikaiset sisäi
set koulutukset, joissa asiakaskokemus on
ollut keskeisessä roolissa.
Jälkimarkkinointitiimi vastaa yhdes
sä myyntihenkilöstön kanssa reklamaatioi
den hoitamisesta kaikissa toimintamaissa
Kamuxin sisäisen ohjeistuksen mukaisesti.
Pyrimme hoitamaan reklamaatiotapaukset
mahdollisimman avoimesti, nopeasti ja oi
kein, jotta saavuttaisimme erinomaisen asia
kaskokemuksen kaikissa tapauksissa, ja siksi
lisäsimme resursseja jälkimarkkinoinnissam
me vuonna 2019.

Arvoa omistajille

me nousi 658,5 miljoonaan euroon, missä
oli kasvua edellisvuodesta 24,8 prosent
tia. Oikaistu liikevoittomme oli 25,4 miljoo
naa euroa eli 3,9 prosenttia liikevaihdosta.
Oman pääoman tuotto vuonna 2019 oli 25 %.
Osinkoa Kamuxin tavoitteena on jakaa vähin
tään 30 prosenttia tilikauden voitosta. Tilikau
den 2019 osalta Kamuxin hallitus ehdotti, et
tä tilikauden voitosta jaetaan 48,4 prosenttia
osinkona.

Tunnollinen veronmaksaja
Verojalanjälkemme oli 74,1 (56,8) miljoonaa
euroa. Merkittävimmät verojen maksuun liit
tyvät erät olivat autoverot sekä tilitetyt mar
ginaali- ja arvonlisäverot. Tuloveroja Kamux
maksoi vuonna 2019 yhteensä 5,0 (4,9) mil
joonaa euroa.

Kamux on sitoutunut kannattavaan kasvuun.
Tavoitteenamme on kasvattaa omistaja-ar
voamme pitkäjänteisellä ja suunnitelmallisel
la työllä. Arviomme mukaan
kasvumme on kestävällä poh
jalla; kehitämme olemassa ole
via myymälöitä ja avaamme
KONSERNIN VEROJALANJÄLKI (MILJ. €)
uusia strategisesti keskeisille
kauppapaikoille kasvukeskuk
Työnantajamaksut
siin ja hyville sijainneille asioin
Palkoista pidätetyt
7,4
ja maksetut
tikeskittymiin. Kasvatamme
ennakonpidätykset
7,4
myyntiä digitaalisilla myyntiKONSERNIN
ja asiakaspalvelukanavilla sekä
Maksetut
5,0
tuloverot
Autoverot
32,2 VEROJALANJÄLKI
ristiinmyynnillä.
YHTEENSÄ
74,1
Kamuxin liikevaihto on
kasvanut vuonna 2017 to
20,4
0,8
teutuneen pörssilistautu
0,9
Tilitetty marginaaliPolttoainevero
ja arvonlisävero
misen jälkeen keskimäärin
Ajoneuvovero
20 prosenttia vuodessa. Ti
likaudella 2019 liikevaihtom

K AM U X V U OS I K ERTO M U S 2 0 1 9

8

INNOSTUNUT
TYÖSTÄÄN
Reilu palkkaus ja palkkiot
Kamux pyrkii tasa-arvoiseen ja reiluun pal
kitsemiseen. Tavoitteenamme on läpinäky
vä ja kannustava palkkausmalli, jossa myyjän
palkitseminen koostuu palkan perusosasta
sekä suorituspohjaisesta osasta. Suorituksen
mukainen palkitseminen on sidottu myyty
jen autojen määrään ja katteeseen sekä in
tegroitujen palveluiden myyntiin. Palkkamal
lia kehitetään avoimessa vuorovaikutuksessa
myyntityötä tekevien kamuxlaisten kanssa.
Kamux maksoi henkilöstölle yhteensä
28 miljoonaa euroa palkkoina vuonna 2019.
Palkkojen määrä oli 28,5 prosenttia kor
keampi kuin vuonna 2018 liikevaihdon kas
vun ollessa tilikaudella 2019 24,8 prosenttia.

Turvallinen ja hyvinvoiva
Kamux toimii Kansainvälisen työjärjestön
(ILO) määrittelemien työntekijöiden oikeuk
sien, maakohtaisten työlainsäädäntöjen sekä
YK:n määrittämien ihmisoikeuksien mukai
sesti. Toteutimme vuonna 2019 työtyytyväi
syys- ja -hyvinvointitutkimuksen. Tulokset
säilyivät Suomessa edellisen tutkimuksen
tasolla (2017) kokonaisarvosanan ollessa
3,93. Ruotsissa ja Saksassa arvosanat pa
ranivat selkeästi: Ruotsissa saimme koko
naisarvosanaksi 4,16 ja Saksassa 3,96. Tut
kimuksessa näkyy selkeä panostuksemme

lähiesimiestoimintaan ja työyhteisön toimi
vuuteen, joiden tulokset ovat Kamuxilla tuk
ku- ja vähittäiskaupan vertailuryhmän ylä
puolella.
Vuonna 2020 kiinnitämme erityisesti
huomiota henkilöstömme toimintakyvyn ja
voimavarojen seurantaan. Näitä edistetään
muun muassa esimiesten kuukausittaisten
webinaari-koulutusten avulla, tarjoamalla
työntekijöille uusia työsuoritusta paranta
via työkaluja sekä kehittämällä koulutuspor
taaliamme.
Kamuxilla työtä tehdään pääasiassa
myymälä- ja toimisto-olosuhteissa, joissa
työtapaturmia sattuu yleensäkin vähän. Tyy
pillisimpiä tapaturmia toiminnassamme ovat
liukastumiset ja kompastumiset. Tavoittee
namme on, että sairauspoissaoloihin johta
neita tapaturmia olisi nolla. Vuoden aikana

PALVELIMME
asiakkaitamme yhteensä
27 eri kielellä.
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sattui yhteensä 14 sairauspoissaoloon johta
nutta tapaturmaa. Vuonna 2019 ei sattunut
yhtään vakavaa työtapaturmaa.
Pyrimme vaikuttamaan sairauspoissa
olojen määrään esimerkiksi varhaisen tuen
mallilla, jonka tavoitteena on ennaltaehkäis
tä työkykyhaasteita mahdollisimman var
haisessa vaiheessa. Kaiken kaikkiaan hen
kilöstömme terveysprosentti oli 67, mikä
tarkoittaa, että noin kahdelle kolmasosaa
henkilöstöstä ei kertynyt lainkaan sairaus
poissaoloja vuoden aikana. Terveysprosent
ti nousi edellisvuodesta ja oli yhtiön arvion
mukaan hyvällä tasolla. Kamuxin työterveys
huollon kumppanina on Terveystalo.

Monimuotoinen
Kamux on vastuullinen työnantaja ja haluaa
kohdella kaikkia työntekijöitään tasa-arvoi
sesti, kunnioittaen työntekijöiden yksityi
syyttä, uskonnonvapautta, yhdistymisva
pautta sekä ammatillisen järjestäytymisen
vapautta.
Tavoitteenamme on rakentaa entistä mo
nimuotoisempaa työyhteisöä. Kulttuurista
monimuotoisuutta heijastaa myyntityössä
käytettyjen kielten määrä. Vuonna 2019 ka
muxlaiset palvelivat asiakkaitaan yhteensä 27
eri kielellä. Palveluksessamme oli keskimäärin
vuoden aikana henkilötyövuosiksi muutettuna
595 henkilöä (472), joista 91 prosenttia oli mie
hiä (90) ja 9 prosenttia naisia (10).
Tuemme ja nopeutamme nuorten työ
elämään pääsyä tarjoamalla automyyjän töi
tä heti koulusta valmistumisen jälkeen sekä
kesätyöpaikkoja vielä opiskeleville. Toisaalta
jatkamme työuria esimerkiksi työllistämällä

senioreita autolähettien tehtävissä. Vuonna
2019 nuorimmat kamuxlaiset olivat 15-vuo
tiaita kesäapulaisia ja vanhimmat 81-vuotiai
ta autolähettejä.

Osaamista kehittävä
Ammattitaitoinen ja sitoutunut henkilöstö
on keskeisessä roolissa pitkäjänteisen ja kan
sainvälisen menestyksen mahdollistajana.
Haluamme olla reilu, innostava ja motivoiva
työnantaja joka päivä. Vuonna 2019 panos
timme entistä järjestelmällisemmin erityises
ti myyjien ja esimiesten koulutukseen, jotta
etenkin jokaisella työssään aloittavalla uudel
la kamuxlaisella on parhaat mahdolliset edel
lytykset menestyä työssään.
Kamuxin koulutuskeskuksen toimin
ta jatkui entistä keskitetymmin. Kehitimme
myyntityön koulutustapoja ja -materiaaleja
ja lanseerasimme verkkoportaalin tukemaan
oppimista. Kamuxin myyjien koulutus sisäl
tää lähiopetusta luokkatiloissa, oppimis- ja
tehtäväpaketin verkkoportaalissa sekä työs
säoppimisjakson myymälässä. Yhteensä 98
prosenttia uusista myyjistämme suoritti
Kamuxin uusien myyjien koulutusohjel
man vuonna 2019. Verkkokoulutusportaa
li otetaan käyttöön täysmittaisena vuon
na 2020. Jatkossa pystymme seuraamaan
verkkokoulutusten kattavuutta, oppimisen
edistymistä ja tuloksia aiempaa yksityis
kohtaisemmin. Vuoden 2020 koulutuksis
sa näkyvät myös kunkin kamuxlaisen kans
sa käydyt kehityskeskustelut, joiden pohjalta
tavoitteenamme on tarjota aiempaakin tar
kemmin kunkin työntekijän kehitystarpeisiin
vastaavia koulutuksia.

HENKILÖSTÖN KANSSA YHTEISTYÖSSÄ
kirkastettujen arvojemme jalkauttaminen
jatkui vuonna 2019. Arvot ohjaavat
kaikkea toimintaamme ja näkyvät
kaikessa tekemisessämme myyjien
kehityskeskusteluista päivittäiseen
myyntityöhön.

KAMUXIN ARVOT
• Yhteistyö ja iloinen
tekemisen meininki
• Vapaus ja vastuu
• Asiakkaan ilahduttaminen
• Kannattava kauppa
• Vastuullisuus
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