
VASTUULLISUUS KAMUXILLA

Osaavaa ja palvelevaa
kiertotaloutta

Vuonna 2021 kehitimme asiakaspalveluamme vastaamaan yhä paremmin 
tarpeita monikanavaisessa palveluympäristössä. Samoin toteutimme 

merkittäviä kehityshankkeita henkilöstömme osaamisen ja ammattitaidon 
kehittämiseksi. Ympäristönäkökulmasta kiertotalouden merkitys korostuu yhä 

vahvemmin.
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KAMUXILLA ON KOLME VASTUULLISUUSTEEMAA, jotka kattavat olennaiset vastuullisuusaiheet. Teemojen 
ja aiheiden määrittelyssä olemme käyttäneet sidosryhmänäkemyksenä asiakkaiden palautteita ja kysymyksiä, 
haastatelleet analyytikkoja ja sijoittajia sekä peilanneet henkilöstötutkimuksista saatua tietoa. Kamuxin keskeisiä 
sidosryhmiä ovat asiakkaat, henkilöstö, omistajat, yhteistyökumppanit, viranomaiset ja päättäjät sekä autoala 
laajasti. 

Järkeviä valintoja
• Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia 

käyttövoimia
• Kiertotalouden toimija
• Tehokasta toimintaa

Luottamuksen 
arvoinen
• Luotettavat tiedot autoista
• Erinomainen asiakaskokemus
• Arvoa yhteiskunnalle

Innostunut 
työstään
• Monipuoliset uramahdollisuudet
• Osaamista ja hyvinvointia edistävä
• Monimuotoisuuteen pyrkivä

Teemme tuoreemman auton hankinnasta 
mahdollista monille tarjoamalla monipuoli-
sen valikoiman käytettyjä autoja. Autotuon-
nilla uudistamme autokannan keski-ikää 
Suomessa.

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

Kamux haluaa olla reilu, innostava ja motivoi-
va työnantaja. Menestymisemme keskeises-
sä roolissa on ammattitaitoinen ja sitoutunut 
henkilöstö. 

Olennaisuustarkastelu on toteutettu vuonna 2019.  
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Kamuxin vastuullisuuden tavoitteet ja mittarit
Johtoajatuksemme on, että mittarit keskittyvät olennaisimpaan ja antavat pätevän kokonaiskuvan toimintamme 
vastuullisuudesta. Kehitämme mittareiden seurantaa ja datankeruuta osana liiketoiminnan kokonaisuutta.  

TEEMAT JA AIHEET TAVOITTEET TÄRKEIMMÄT MITTARIT

Järkeviä valintoja

Tuoreempia autoja, 
vaihtoehtoisia käyttövoimia

Teemme tuoreemman auton hankinnasta mahdollista monille 
Tuomme vähäpäästöisempiä autoja teille ja uudistamme autokantaa

Myydyt ajoneuvot 
Tuontiautojen ikä ja vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus tuontiautoista

Kiertotalouden toimija Huolto-, korjaus- ja varustelutoimenpiteet ajoneuvon elinkaaren 
jatkamiseksi

% myydyistä ajoneuvoista

Tehokasta toimintaa Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme samaa 
kumppaneiltamme 
Johdamme toimintaa kysyntä- ja tarjontatiedolla, optimoimme 
ajoneuvojen reitit ja siirtotavat

Polttoaineen kulutus

Luottamuksen arvoinen

Luotettavat tiedot autoista Auton jälkikorjauskulujen kustannustenjakoon liittyvät korjaavat 
päätökset

Korjaavat  päätökset, % myydyistä autoista 

Erinomainen asiakaskokemus

Asiointi Kamuxin kanssa on sujuvaa, läpinäkyvää ja suositteluun 
kannustavaa

Asiakastyytyväisyyden tavoitetaso 4/5*

Olemme autokaupan edelläkävijä luottamuksen ja avoimuuden 
kulttuurin rakentajana

Henkilöstön whistle blowing -kanavan ilmoitukset käsitellään 
asianmukaisesti

Arvoa yhteiskunnalle Luomme taloudellista hyvinvointia yhteiskunnassa Maksetut palkat 
Verojalanjälki

Innostunut työstään

Monipuoliset uramahdollisuudet Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä autokaupan ammattilaisina 
dynaamisessa työyhteisössä

Henkilöstömäärän kasvu 
Sisäiset rekrytoinnit, määrä

Osaamista ja hyvinvointia edistävä Sitoutunut, osaava ja motivoitunut henkilöstö on avain Kamuxin 
menestymiseen

Työtyytyväisyys- ja hyvinvointitutkimuksen arvosana maittain 
Henkilöstön terveysprosentti

Monimuotoisuuteen pyrkivä Tavoittelemme yhä monimuotoisempaa työyhteisöä 
Kohtelemme työntekijöitä tasa-arvoisesti

Sukupuolijakauma 
Työntekijöidemme puhumien kielten lukumäärä 
Ikähaarukan laajuus

* Vuoden alusta 2021 laajensimme asiakastyytyväisyyskyselyn koskemaan myös Kamuxilla asioineita, joiden kanssa autokaupat eivät toteutuneet. 
Uuden tutkimustavan myötä olemme määritelleet uuden tavoitetason.
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Olemme sitoutuneet edistämään toiminnassamme YK:n globaaleja kestävän  
kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG).  
Erityisesti tavoitteet 4, 8 ja 12 ovat Kamuxille keskeisiä. 

Vastuullisuuden johtaminen ja riskienhallinta 
Kamuxin johtoryhmä vastaa yritysvastuuohjelman 
teemojen, tavoitteiden ja mittareiden asettamisesta 
sekä seurannasta. Kamuxin hallitus hyväksyy vas-
tuullisuusohjelman sekä työn tulokset ja käsittelee 
vastuullisuuteen liittyviä asioita kokouksissaan. Hen-
kilöstöjohtaja sekä yritysvastuun työryhmä koordinoi-
vat eri aihepiirien asiantuntijoiden kanssa päivittäistä 
vastuullisuustyötä. 

Vastuullisuuteen liittyviä riskejä tunnistetaan ja 
hallitaan osana Kamuxin kokonaisvaltaista riskien-
hallintatyötä. Lisäksi vastuullisuusasiat myös riskien 
näkökulmasta käydään läpi jokaisessa johtoryhmän 
kokouksessa, ja ne ovat mukana tarkastusvaliokun-
nan työlistalla ja osana hallituksen raportointipakettia.

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

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

Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys
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Ilmasto, kiertotalous ja Kamuxin 
nettovaikutukset

Upright Project on kehittänyt nettovaikutusmallin, 
jolla mitataan yrityksen kokonaisvaikutusta ja arvon-
luontia, eli mitä yritys saa tuotteidensa ja palveluiden-
sa kautta aikaan. Uprightin Kamux-analyysi on 
verk ko sivuillamme osiossa Vastuullisuus Kamuxissa. 
Hyödynnämme sen tuloksia yhtiön strategisessa 
suunnittelussa ja vastuullisuusohjelman  
kehittämisessä.

Kamuxin vaikutusten kannalta erityisen merkittä-
vää on ihmisten liikkumisen, tavaroiden kuljettamisen 
ja yhteiskunnan infrastruktuurin tukeminen. Mallin-
nuksen myötä arvonluonti yhteiskunnassa sai lisää 
painoarvoa. Teemme tuoreemman auton hankinnasta 
mahdollista monille. Lisäksi yhtiö tukee yhteis kunnan 
toimintaa tarjoamalla työpaikkoja ja maksamalla 
veroja. 

Upright Project mallinsi myös tulevaisuuden  
skenaarioita Kamuxin vaikutusprofiilin suhteen. 
Kamuxin toimintaympäristöön vaikuttavat globaalit 
megatrendit ja -ilmiöt, kuten ilmastonmuutos ja di-
gitalisaatio sekä lyhyemmällä tähtäimellä esimerkiksi 
koronapandemia.

 

Vähäpäästöisten autojen osuus kasvussa
Kamuxin toiminnan suurin vaikutus ympäristöön 
syntyy epäsuorasti, kun ajoneuvot ovat käytössä 
liikenteessä. Kamuxin vaikutusprofiilin kannalta kes-
keistä on vähäpäästöisten autojen kehitys ja osuus 
käytettyjen ajoneuvojen kaupasta. Liikenteen päästö-
jen pienentämisellä on tärkeä rooli ilmastonmuutok-
sen torjumisessa. Päästövähennystavoitteet, niiden 
toteuttamisen tavat ja mahdolliset kustannukset 
autoilulle vaihtelevat eri maissa. Ne muovaavat myös 
Kamuxin nettovaikuttavuutta. 

Kiertotalouden merkitys korostuu
Myönteisiä ympäristövaikutuksia käytettyjen ajoneu-
vojen kaupalla on erityisesti kiertotalouden näkökul-
masta. Kamux mahdollistaa osaltaan jo tuotettujen 
ajoneuvojen käytön niiden järkevän elinkaaren ajan. 
llmastohaaste, luonnon köyhtyminen sekä uusiutu-
mattomien raaka-aineiden käyttö korostavat kierto-
talouden merkitystä. Kamuxin toiminta on kierrätystä 
ja osa kiertotaloutta, jossa uusiutumattomia luonnon-
varoja säästetään kunnostamisen, uudelleenkäytön ja 
kierrätyksen kautta.

VASTUULLISUUS KAMUXILLA
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Järkeviä 
valintoja

Tuoreempia autoja, vaihtoehtoisia käyttövoimia
Kamux tukee kansallisia energia- ja ilmastostrate-
gioita sekä päästövähennystavoitteita. Uudistamme 
Suomen autokantaa maahantuomalla tuoreempia ja 
matalampipäästöisiä autoja, kuin Suomen teillä keski-
määrin liikkuu. 

Liikenteen osuus on noin neljännes kaikista kasvi-
huonekaasupäästöistä sekä Euroopassa että globaa-
listi (Euroopan komissio ja SLOCAT Transport  
and Climate Change Global Status Report). Henkilö-
autoliikenteen osuus puolestaan tieliikenteen pääs-
töistä on maailmanlaajuisesti noin 41 prosenttia  
(statista.com). Suomessa liikenteen kasvihuone-
kaasupäästöt olivat vuodesta 2005 vuoteen 2019 
vähentyneet noin 13 prosenttia (Liikennefakta).  
Myös autonvalmistuksen hiilidioksidikuorma on  
iso, ja siksi jo tuotetut ajoneuvot kannattaa käyttää 

järkevällä tavalla elinkaarensa ajan ja hyödyntää sen 
jälkeen niiden materiaalit kiertotaloudessa. 

Kamux tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman au-
toja ja myös uuden teknologian vähäpäästöisiä polt-
tomoottoriautoja sekä vaihtoehtoisia käyttövoimia. 
Kuitenkin kotitalouksien käytettävissä olevat tulot 
sekä ihmisten ajotarpeet ja asuinpaikat määrittävät 
sen, millaisia autovalintoja ihmiset tekevät ja minkä 
hintakategorian ajoneuvoja useimmilla ihmisillä on 
mahdollisuus hankkia. 

Vaikka vaihtoehtoisten käyttövoimien määrä suh-
teellisesti kasvaa, ovat absoluuttiset määrät edelleen 
melko vähäiset ja autokanta Euroopassa muuttuu 
hitaasti. Suomessa niin rekisterissä kuin liikennekäy-
tössä olevien henkilöautojen keski-ikä on vuodesta 
2007 lähtien noussut (Tilastokeskus).

Vähäpäästöisiä
polttomoottoriautoja 

ja vaihtoehtoisia 
käyttövoimia.
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SUOMI Suluissa olevat luvut ovat vuoden 2020 vertailulukuja

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keskimääräinen CO2-päästö vuoden lopussa 151,5 g/km (153,5) (Liikennefakta.fi)

Liikennekäytössä olevien henkilöautojen keski-ikä   12,6 vuotta (12,5)

Ensirekisteröidyistä henkilöautoista 

• kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja  
sekä ladattavia hybridejä

11,2 prosenttia (6,3) 
20,5 prosenttia (13,7) 

• polttomoottoriautoja 39,8 prosenttia (60,5)

• ei-ladattavia hybridejä 28,5 prosenttia (19,4)

Koko autokannasta kaasu-, sähkö- ja etanoliautoja sekä ladattavia hybridejä 4 prosenttia (alle 3) (Autoalan tiedotuskeskus)

Kamux

Maahantuotujen autojen keskimääräinen ikä   5,5 vuotta (4,3)

Tuontiautojen CO2-päästöt keskimäärin 123,8 g/km (130,7)

Tuontiautoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia autoja, kuten hybridejä, sähkö-, kaasu- tai etanoliautoja 32,8 prosenttia (29)

Kaikista Suomessa myymistä autoista vaihtoehtoisilla käyttövoimilla toimivia  10,3 prosenttia (8)

RUOTSI

Ensirekisteröidyistä autoista ladattavia hybridejä, sähköautoja, kaasu- tai etanoliautoja 44 prosenttia (32)

Osuus koko autokannasta 11 prosenttia (8) (Trafa.se)

SAKSA

Ensirekisteröidyistä autoista kaasu- ja sähköautoja sekä ladattavia hybridejä 26,5 prosenttia (14) 

Osuus koko henkilöautokannasta 2,1 prosenttia (1,5) (Kraftfahrt-Bundesamt)

Tilastotietoa 2021
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Kiertotalouden toimija
Teemme käytettyjen autojen vähittäiskauppaa 
ostamalla autoja hankintaverkostomme kautta sekä 
yksittäisiltä kuluttajilta ja myymällä niitä eteenpäin. 
Autojen hankinta tehdään aina Kamuxin hankinta- 
ohjeen mukaisesti. Toteutimme vuonna 2021 huolto-, 
korjaus- ja varustelutoimenpiteitä 52 prosentille (56) 
myymistämme ajoneuvoista, jotta niiden käytettä-
vyys on mahdollisimman hyvä huomioiden auton ikä. 
Tämä tukee myös auton käytettävyyttä ajatellen sen 
jäljellä olevaa järkevää elinkaarta. 

Tehokasta toimintaa
Käytämme resursseja järkevästi ja edellytämme sa-
maa kumppaneiltamme. Oman toimintamme keskei-
sin ympäristövaikutus syntyy autojen siirtämisestä 
liikkeidemme välillä. Autojen siirtoja pyritään optimoi-
maan reittien ja siirtotapojen valinnoilla. Investoimalla 
tiedolla johtamiseen pyrimme yhdistämään kysynnän 
ja tarjonnan. Siten pystymme sijoittamaan autot myy-
mälöihimme niin, että niiden siirtely on vähäisempää. 
Olemme ohjeistaneet henkilöstömme ympäristö-
tietoiseen ja taloudelliseen ajotapaan. Autoihimme 
tankataan vain välttämätön määrä polttoainetta.  
Kamuxin polttoaineen kulutus vuonna 2021 oli 32 (29) 
litraa myytyä autoa kohden. 

Huolto-, korjaus- ja puhdistustyöt teetetään pai-
kallisilla kumppaneilla, jolloin ei synny turhia ajoja. 
Samalla tuetaan yritystoimintaa, jolla työllistetään 
ihmisiä eri puolilla maata kaikissa Kamuxin toiminta-
maissa. Yhteensä kumppaneita on noin viisi tuhatta 
sisältäen myös autojen ostokanavat ja -kumppanit. 

Käytämme laadukkaita kierrätettyjä varaosia 
mahdollisuuksien mukaan. Esimerkiksi moottorit, 
vaihteistot, turbot, ohjausvaihteet ja muut suuremmat 

varaosat ovat pääosin ns. uudelleen valmistettuja. 
Pienemmät varaosat ovat uusia. Edellytämme kump-
paneiltamme asianmukaista jätteiden kierrättämistä 
muun muassa akkujen, renkaiden ja ongelmajätteiden 
osalta. 

Minimoimme jätteen määrän ja kierrätämme jät-
teet. Maksamme Suomen Autokierrätykselle vuosit-
tain auton osiin liittyvästä asianmukaisesta kierrätyk-
sestä jäsenmaksun. Toimistotiloissamme suosimme 
myös kierrätettyjä kalusteita. Jätteen määrä vuonna 
2021 oli 37,14 tonnia (25,86). Hyötykäyttöaste oli 83 
prosenttia (95) ja kierrätysaste 10 prosenttia (12). 
Jätteen määrään ja hyötykäyttöasteeseen vaikuttavat 
toiminnan volyymi ja jätejakeiden määrien vaihtelut. 
Vuoden 2021 tiedot kattavat kaikki Suomen 50 myy-
mälää (45). Hillitsemme liikkeidemme energiankulu-
tusta erityisesti kiinteistöissä, joiden energiaratkaisui-
hin voimme suoraan vaikuttaa. 

Käytämme
resursseja järkevästi.

KAMUX GREEN ON HELPPO TAPA 
TUTUSTUA VÄHÄPÄÄSTÖISIIN 
AUTOIHIN

Ilmastoasiat sekä liikkuminen ovat vahvasti valti-
oiden, yritysten ja kuluttajien agendalla. Vaihtoeh-
toisten käyttövoimien osuus uusista autoista kasvaa, 
mikä heijastuu käytettyjen autojen kauppaan. Ka-
mux uudistaa autokantaa ja tarjoaa monipuolisesti 
vaihtoehtoisilla käyttövoimilla varustettuja ajoneu-
voja, joita Kamux myös tuo muualta Euroopasta 
Suomeen. 

Kamuxin myymälöissä ja online-kanavissa 
asiakas voi tutustua kätevästi useiden automerk-
kien malleihin. Olemme halunneet tuoda muuta-
miin myymälöihin erityisen kattavan valikoiman. 
Shop-in-shop-konseptimme Kamux Green kokoaa 
saman katon alle hybridi-, sähkö- ja kaasuautoja. 
Kamux Green -shopit toimivat neljässä myymälässä, 
ja seuraamme mahdollisuuksia laajentaa konseptia.

Hybridimoottorilla varustettu ajoneuvo on ny-
kyisellään toimiva valinta monelle. Sähkö vähentää 
ajoneuvon polttoaineen kulutusta, mikä on sekä 
taloudellista että pienentää päästöjä. Täyssähköau-
tojen osalta autoilijat harkitsevat puolestaan toimin-
tamatkoja suhteessa omiin arjen tarpeisiin.  

Vaihtoehtoisten käyttövoimien tarjontamme on 
hyvin ajan tasalla. Kannustamme asiakkaita kysy-
mään ja kokeilemaan. Tärkeintä on, että valittava 
ajoneuvo sopii ominaisuuksiltaan kunkin omaan 
käyttötarpeeseen. 
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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 vaihto-
ehto. Suomeen maahantuomiemme autojen keskimääräinen ikä vuonna 2021 oli 5,5 vuotta (4,3).

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.

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

Kiertotalous ja Kamux
• Materiaalit kiertävät
• Tuotteiden, osien ja komponenttien  

arvo säilytetään
• Resurssiviisaus
• Elinkaaren pidentäminen

Vanhojen dieselautojen typenoksidien päästöihin romuttamisen 
vaikutus on myönteinen, jos tilalle tuleva ajoneuvo on 
vähäpäästöinen.

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

Luottamuksen  
arvoinen

Luotettavaa tietoa autoista
Pyrimme kaikessa toiminnassamme noudattamaan 
hyvän kuluttajakaupan ja hallinnon toimintatapoja 
sekä määrittelemiämme vastuullisen liiketoiminnan 
periaatteita. Edellytämme Hyvä autokaupan tapa 
-ohjeemme (Code of Conduct) noudattamista hen-
kilökunnaltamme sekä kumppaneiltamme päivittäi-
sessä työssämme työnkuvasta, toimipisteestä tai 
asiakaspalvelukanavasta riippumatta.  

Päivitetyn strategiamme mukaisesti keskitämme 
autojen prosessointia ja luomme yhdenmukaista 
toimintatapaa, jolla esimerkiksi tarkistamme autojen 
kunnon ja keräämme autoon liittyviä oleellisia tietoja 
toimipisteestä riippumatta. Keskitetyn toiminnan ja 
jatkojalostetun toimintamallin ansiosta pyrimme tar-
joamaan myynnissä olevista autoistamme yhdenmu-
kaisempaa ja entistä luotettavampaa tietoa asiakkai-
demme ostopäätöksen tueksi. 

Tarjoamalla mahdollisimman kattavaa ja luotetta-
vaa tietoa myynnissä olevista autoistamme pyrimme 
entisestään vahvistamaan rooliamme luotettavan 
autokaupan edelläkävijänä. Autojen keskitetyllä 

 tarkastamisella ja järjestelmällisellä käsittelyprosessil-
la tavoitteenamme on vastata kuluttajien yhä kasva-
neeseen tarpeeseen saada kattavaa ja luotettavaa 
tietoa ennen ostopäätöksen tekemistä asiointikana-
vasta riippumatta. Toiminnassamme noudatamme 
kuluttajasuojalakia ja kerromme avoimesti myynnissä 
olevien autojemme mahdollisista puutteista ja todel-
lisesta kunnosta. Avoimella ja luotettavalla käytet-
tyjen autojen kauppatavalla pyrimme kasvattamaan 
asiakastyytyväisyyttämme ja minimoimaan ristiriita-
tilanteita sekä kuluttajaneuvonnan ratkaisua vaativien 
erimielisyystilanteiden määrää toteutuneiden kaup-
pojen jälkeen. 

Kamux noudattaa kuluttajaneuvonnan  ohjeistuksia 
myyjän ja kuluttajan välisissä ristiriitatilanteissa ja 
pyrimme aina sovittelemaan mahdolliset ristiriita-
tilanteet kuluttajaneuvonnan suositusten mukaisesti. 
Vuonna 2021 Kamux myi Suomessa yhteensä 48 660 
(45 435) käytettyä autoa. Toteutuneista kaupoista 
yhteensä 68 (68) eli 0,1 prosenttia päätyi kuluttaja-
riitalautakunnan käsittelyyn vuonna 2021. Käsittelyyn 
johtaneiden tapausten määrä pysyi edellisvuoden  

tasolla huolimatta myytyjen autojen määrän 
 kasvusta. Se tarkoittaa, että onnistuimme vähentä-
mään erimielisyyksien määrää suhteessa myytyihin 
autoihin. Kuluttajariitalautakunnan päätös puolsi 
 Kamuxin asiakkaalle tekemää ehdotusta 54 prosen-
tissa tapauksista, ja korjaavien päätösten määrä oli 
0,08 prosenttia suhteessa myytyihin autoihin. 

Ruotsissa toimimme paikallisen 
kuluttajaviranomai sen Allmänna reklamationsnäm-
nden (ARN) suositusten ja linjausten mukaisesti. 
Kamuxin 14 361 (10 485) toteutuneesta kaupasta 
Ruotsissa ARNin käsittelyyn päätyi yhteensä 62 
(90) Kamuxin ja asiakkaan välistä vuonna 2021 
loppuun saatettua ristiriitatilannetta. Ratkaisuista 
yhteensä 61,3 prosenttia puolsi  Kamuxin ehdotusta 
asiakkaalle ja korjaavia päätöksiä oli 0,17 prosenttia 
suhteessa myytyihin autoihin. 

Saksassa myyjän ja kuluttajan väliset ristiriita -
tilan teet ratkaistaan oikeuskäsittelyllä, ja vuo-
den 2021 loppuun mennessä päätökseen saatuja 
tapauksia oli yhteensä 17 (11), joista 2 ratkaistiin 
asiakkaan hyväksi. Seitsemän tapausta päätettiin 
kompromissiratkaisulla.
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Ensiluokkaista asiakaskokemusta kanavasta  
riippumatta 
Palvelemme asiakkaitamme monikanavaisesti ja yhä 
useampi kuluttaja tutustuu valikoimaan ensin digi-
taalisissa kanavissa. Monikanavaisen asiakaspalvelun 
tavoitteena on tarjota asiakkaillemme luotettava ja 
miellyttävä asiakaskokemus kanavasta ja paikasta 
riippumatta. Haluamme tehdä asioinnista mahdolli-
simman helppoa, sujuvaa ja ennen kaikkea asiakkaan 
tarpeiden mukaista. 

Tarjoamme asiakkaidemme tarpeiden mukaista 
palvelua heille sopivissa kanavissa myös myymä-
löiden aukioloaikojen ulkopuolella. Haluamme, että 
asiointi kanssamme on sujuvaa, läpinäkyvää ja suosit-
teluun kannustavaa. Tavoitteemme on tarjota paras 
asiakaskokemus käytettyjen autojen vähittäiskaupas-
sa kanavasta, ajasta ja paikasta riippumatta.

Onnistumistamme asiakaspalvelussa seuraamme 
tiiviisti asiakastyytyväisyyskyselyllä, jonka lähetämme 
jokaiselle Kamuxilta auton ostaneelle asiakkaallemme 
kaikissa toimintamaissamme. Vuoden alusta 2021 
laajensimme asiakastyytyväisyyskyselyn koskemaan 
myös Kamuxilla asioineita, joiden kanssa autokaupat 
eivät toteutuneet. Muutos tehtiin, jotta asiakastyy-
tyväisyysmittauksessa kerätyistä tiedoista saadaan 
laajempi hyöty asiakaskokemuksen kehittämiseen. 
Vuonna 2021 kyselyyn vastasi yhteensä 7 691 asiakas-
tamme ja saimme kokonaisarvosanaksi 3,8 (aiemman, 
eri muuttujilla kerätyn asiakastyytyväisyystutkimuk-
sen tulos vuonna 2020: 4,3/5). Tavoitetasoksemme 
uudessa tutkimustavassa olemme määritelleet arvo-
sanan, joka on yli 4.

Avoimuus ja oikein tekemisen kulttuuri
Kamux on käytettyjen autojen vähittäiskaupan 
edelläkävijä, ja luomme avointa toimintakulttuuria ja 
rakennamme luotettavia toimintamalleja käytettyjen 
autojen kaupan alalla. Panostamme asiakkaidemme 
sujuvaan asiointiin sekä edistämme henkilöstömme 
avointa ja turvallista ilmapiiriä läpi organisaatiomme. 
Konsernissamme on käytössä whistleblowing-ilmoi-
tuskanava, jonka kautta jokaisella työntekijällämme 
on mahdollisuus tehdä nimetön ilmoitus Hyvä auto-
kaupan tapa -toimintaohjeemme vastaisista epäilyk-
sistä tai havainnoista. Sisäisen kanavamme kautta 
saimme vuoden 2021 aikana yhden ilmoituksen Code 
of Conductin vastaisesta toiminnasta, joka selvitys-
ten jälkeen käsiteltiin yhtiön HR-prosessin mukaisin 
toimenpitein. Verkkosivuiltamme löytyvän jokaiselle 
avoimen yleisen palautesähköpostiosoitteen kaut-
ta emme saaneet yhtään toimenpiteisiin johtanutta 
ilmoitusta vuonna 2021.
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Luomme arvoa yhteiskunnalle
Kamux pyrkii pitkäjänteisellä työllä rakentamaan 
kannattavaa kasvua ja luomaan arvoa osakkeenomis-
tajillemme sekä yhteiskunnalle tekemällä luotettavaa 
ja avointa käytettyjen autojen kauppaa. 

Tavoittelemme uudistetun strategiamme mu-
kaisesti vahvaa kasvua ja panostamme kannatta-
vuuden parantamiseen. Vuoden 2021 verojalanjälki 
oli pienempi edelliseen vuoteen verrattuna, koska 
verottajan autoveropäätösten käsittelyssä oli tapah-
tunut aikataulun muutos ja merkittävä osa Kamuxin 
tuontiautojen veroista siirtyi vuodelle 2022. Vero-
jalanjälkemme oli vuonna 2021 yhteensä 67,1 (86,4) 
miljoonaa euroa. Merkittä vimmät veromaksujen erät 
olivat autoverot sekä tilitetyt marginaali- ja arvon-
lisäverot. Tuloveroja maksoimme yhteensä 5,5 (6,6) 
miljoonaa euroa vuonna 2021. 

Vuonna 2021 
maksamiemme palkkojen 

määrä kasvoi 
20,2 prosenttia.

Palkitsemisemme perustuu tasa-arvoiseen ja 
kannustavaan palkitsemismalliin, jonka mukaisesti 
henkilöstön palkitseminen koostuu palkan perus-
osasta sekä suorituspohjaisesta osasta. Suorituk-
seen perustuva osuus palkasta perustuu myytyjen 
autojen määrään, katteeseen sekä myytyjen inte-
groitujen palveluiden määrään. Palkitsemismallim-
me tavoitteena on tarjota koko henkilöstöllemme 
reilut ja läpinäkyvät perusteet, joiden mukaan eri 
tehtävissä toimivien kamuxlaisten kokonaispalkka 
rakentuu. 

Vuoden 2021 aikana maksoimme yhteensä 
39 miljoonaa euroa palkkoina henkilöstöllemme. 
Maksettujen palkkojen määrä kasvoi 20,2 prosenttia 
edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin liikevaihto 
kasvoi 29,5 prosenttia tilikaudella 2021. 

Palkoista pidätetyt ja  
maksetut ennakonpidätykset

9,7

Konsernin verojalanjälki vuonna 2021
(milj. euroa)

Ajoneuvovero
0,2

Konsernin
verojalanjälki

yhteensä
67,1

milj. euroa

Polttoainevero
1,3

Autoverot
15,2

Työnantajamaksut
10,6

Maksetut tuloverot
5,5

Tilitetty marginaali- 
ja arvonlisävero

24,6
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Innostunut 
työstään

Tarjoamme monipuolisia uramahdollisuuksia
Kamux haluaa olla reilu, innostava ja motivoiva työn-
antaja. Tarjoamme mahdollisuuksia kehittyä auto-
kaupan ammattilaisena dynaamisessa työyhteisössä 
ja mielenkiintoisia urapolkuja sekä tuemme työnteki-
jöidemme ammatillista kehitystä. Ammattitaitoinen 
ja sitoutunut henkilöstö on avainasemassa pitkäjän-
teisessä työssämme Kamuxin kansainvälisen kasvun 
mahdollistajana.

Toteutamme järjestelmällisesti ura- ja kykykartoi-
tuksia, joiden myötä pyrimme löytämään sopivia ura-
polkuja ja uusia työmahdollisuuksia organisaatiomme 
sisällä. Vuonna 2021 yhteensä 90 kamuxlaista vaihtoi 
sisäisen rekrytoinnin kautta rooliaan Kamuxissa. Ha-
luamme jatkossakin kehittää organisaatiotamme ja si-
touttaa työuran eri vaiheissa olevia työntekijöitämme 
tarjoamalla mahdollisuuksia kehittyä ammattilaisena 
kansainvälisessä työympäristössä.

Vuonna 2021 Kamuxin palveluksessa oli henkilö-
työvuosiksi muutettuna 848 (713) henkilöä. Konser-
nin henkilöstömäärä kasvoi 18,9 prosenttia (19,8). 
Vuoden aikana vahvistimme erityisesti myyntior-
ganisaatiotamme ja laajensimme osaamista organi-
saatiossa esimerkiksi digi- ja dataosaajilla. Kasvuun 
keskittyneen strategian mukaisesti Kamuxin tavoit-
teena on palkata strategiakaudella yhteensä 1 000 
työntekijää vuoteen 2023 mennessä.

Edistämme osaamista ja hyvinvointia 
Vuonna 2021 toteutimme merkittäviä kehityshankkei-
ta henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon kehittämi-
seksi. Suomessa lanseerasimme Kamuxin License to 
Lead -koulutusohjelman, jonka jalkauttaminen jatkuu 
vuonna 2022 myös muihin toimintamaihimme. Kou-
lutusohjelman tavoitteena on tarjota esihenkilötehtä-
vissä toimiville työntekijöillemme yhtenäiset työkalut 
työssä onnistumiseen jokaisessa toimintamaassamme 

etenkin, kun monet työntekijämme ovat edenneet 
urallaan Kamuxissa ja toimivat ensimmäistä kertaa 
esihenkilötehtävissä. Lisäksi myynnin esihenkilöille 
järjestimme vuoden mittaan myynnin johtamisen 
valmennuksia, joissa keskiössä olivat muun muassa 
tunneäly ja omat vuorovaikutustaidot sekä itsensä 
johtaminen.

Toimintaamme ohjaa kansainvälisen työjärjes-
tön (ILO) määrittelemät työntekijöiden oikeudet, 
maakohtaiset työlainsäädännöt, YK:n määrittämät 
ihmisoikeudet sekä Kamuxin Hyvä autokaupan tapa 
-toimintaohje. Haluamme tarjota jokaiselle kamuxlai-
selle turvallisen ja viihtyisän työympäristön. Perehdy-
tämme jokaisen Kamuxin työntekijän toimintaohjeen 
mukaisiin toimintatapoihin, täydennämme koulutusta 
ja seuraamme toimintaohjeen toteutumista. Kamuxin 
tavoitteena on olla autokaupan edelläkävijä luotta-
muksen ja avoimuuden kulttuurin rakentajana.
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Henkilöstön osaamisen kehittämistä ja työssä viih-
tymistä mittaamme vuosittain toteutettavalla työtyy-
tyväisyys- ja -hyvinvointitutkimuksella. Vuonna 2021 
työntekijöidemme työtyytyväisyys ja -hyvinvointi 
kehittyi positiivisesti edelliseen vuoteen verrattuna. 
Myönteistä kehitystä tukivat esimerkiksi toteutta-
mamme koulutushankkeet sekä ura- ja kykykartoituk-
set, joiden avulla kuulimme työntekijöidemme ura- ja 
kehitystoiveita. Vuoden 2021 tutkimuksen tulokset 
olivat Suomessa 4,08/5 (3,88), Ruotsissa 3,95/5 
(3,93) ja Saksassa 3,88/5 (3,78). Koko konsernin 
keskiarvo oli 4,04/5. 

Kamuxin tavoitteena on, että henkilökunnalle ei 
sattuisi lainkaan sairauspoissaoloon johtavia tapa-
turmia. Vuonna 2021 Kamuxin työntekijöille tapahtui 
yhteensä 10 (8) sairaspoissaoloon johtanutta ta-
paturmaa, joista yksi johti pidempään poissaoloon. 
Tyypillisimmät tapaukset olivat toimisto- tai myymä-
läympäristössä tapahtuneet liukastumiset tai kom-
pastumiset. 

Koko konsernin henkilöstömme terveysprosentti 
oli 51 (53). Pyrimme ennaltaehkäisemään sairas-
poissaoloja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, 
mutta pitkittyneen koronapandemian seurauksena 
henkilöstömme terveysprosentti oli edellisiä vuosia 
matalammalla tasolla. Kamux huomioi ja noudattaa 
maakohtaisia koronapandemian taltuttamiseksi ase-
tettuja rajoitusmääräyksiä. Sairastumis- tai altistumis-
tapauksissa pyrimme järjestelemään henkilöstömme 
työvuoroja mahdollisimman turvallisiksi. 

Pyrimme monimuotoiseen työyhteisöön
Kamuxin työyhteisö on kansainvälinen ja monimuo-
toinen. Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme 
jokaisen työntekijämme yksityisyyttä, uskonnonva-
pautta, yhdistymisvapautta sekä ammatillisen järjes-
täytymisen vapautta. Vuoden 2021 aikana vahvistim-
me organisaatiota ja laajensimme kyvykkyyksiämme 
monimuotoisella osaamisella. Kulttuuritaustaltaan 

monimuotoinen organisaatio on vahvuutemme toi-
mintamaissamme. Kuuntelemme henkilöstöämme ak-
tiivisesti ja myyjien sekä esihenkilöiden koulutuksissa 
tarjoamme työkaluja monimuotoisessa työyhteisössä 
työskentelyyn.

Vuonna 2021 Kamuxilla työskenteli henkilötyö-
vuosiksi muutettuna keskimäärin 848 henkilöä, ja 
palvelimme asiakkaitamme 29 eri kielellä. Konsernissa 
työskentelevistä noin 9 prosenttia (9) oli naisia.

Kamux pidentää työuria tarjoamalla työpaikkoja 
kaikenikäisille ihmisille. Tarjoamme kesätyöpaikkoja 
vielä opiskeleville ja jatkamme ihmisten työuria tar-
joamalla esimerkiksi autolähettien tehtäviä. Kamuxin 
työntekijöiden ikäjakauma vuonna 2021 oli 15–83 
vuotta. Työntekijöistämme alle 25-vuotiaita oli noin 
39 prosenttia ja yli 55-vuotiaiden osuus noin 32 pro-
senttia.

Kamuxin
tavoitteena on olla 

autokaupan edelläkävijä 
luottamuksen ja avoimuuden 

kulttuurin rakentajana.

Työntekijöidemme
työtyytyväisyys ja -hyvinvointi 
kehittyi positiivisesti kaikissa 

toimintamaissamme.
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