
Jouni Jokinen on nimitetty Volvo Car Finlandin operatiiviseksi
johtajaksi
Jouni Jokinen on nimitetty Volvo Car Finlandin operatiiviseksi johtajaksi 17. elokuuta 2020 alkaen.

Jokinen tulee vastaamaan yhtiön automyynnistä ja markkinoinnista. Hän raportoi tehtävässään Volvo Car Finlandin
toimitusjohtajalle Lasse Ahlstedtille.

Ahlstedtin mukaan valinnassa vaikuttivat Jokisen laaja-alainen kokemus autokaupan liiketoiminnasta sekä digitalisaation
mahdollistamista uusista palvelukulttuurin muodoista.

– Uskon Jounin tuovan mukanaan myös uutta näkemystä autokaupan rahoituksesta sekä sosiaalisen median hyödyntämisestä
autokaupassa, Ahlstedt sanoo.

Volvo Car Finland on toteuttanut kunnianhimoista sähköistämisstrategiaansa viime vuosina ja saavuttanut tavoitteitaan sekä
ladattavien autojen että nelivetoisten markkinajohtajana. Autoteollisuuden nopea kehittyminen vaatii konkreettisia toimia
pyrkimysten saavuttamiseksi ja alaa koskevien normien asettamiseksi.

Jokinen haluaa kehittää Volvon brändin uusia toimintatapoja.

– Olen ylpeä saadessani liittyä Volvon erittäin menestyneen ja myös perinteikkään brändin pariin. Haluan osaltani kehittää sitä
edelleen vastaamaan yhä nopeammin muuttuvan toimintaympäristön haasteita ja Volvo -asiakkaidemme odotuksia. Tulemme
varmasti panostamaan asiakaskokemukseen entisestään eri kanavissa ja eri muodoissa. Pyrimme kehittämään myynnin ja
markkinoinnin toimintatapoja sekä auton hankintakanavia entistä modernimmaksi unohtamatta perinteisen asiakaskohtaamisen
merkitystä. Uskon, että yhdessä jälleenmyyjäorganisaatiomme kanssa teemme Volvosta nykyistäkin vahvemman, Jokinen kertoo
ensimmäisessä haastattelussaan.

Ennen siirtymistään Volvo Car Finlandin palvelukseen Jokinen on toiminut tuplaroolissa BMW Financial Services -yhtiön Suomen
maajohtajana ja BMW Suomen yritysmyyntijohtajana. Lisäksi aiempaa kokemusta hänellä on muun muassa Arita Helsingin, Veho
Autotalojen ja Rinta-Joupin Autoliikkeen vähittäiskaupan liiketoiminnan johtotehtävissä.

Toivotamme Jounin tervetulleeksi rakentamaan edelleen Volvon menestystarinaa yhdessä henkilöstömme ja
jälleenmyyjäverkostomme kanssa!
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Volvo Car Group vuonna 2019

Tilivuonna 2019 Volvo Car Group saavutti liikevoitoksi 1 356,5 miljoonaa euroa (1347,1 miljoonaa euroa vuonna 2018). Tuotot
jakson aikana olivat yhteensä 26,0 miljardia euroa (23,9 miljardia euroa). Vuoden 2019 myynti käsitti ennätykselliset 705 452
(642253) autoa, mikä merkitsi 9,8 prosentin kasvua vuoteen 2018 verrattuna. Tulokset alleviivaavat Volvon talouden ja
toiminnan myönteistä kehitystä ja valmistelevat yhtiötä seuraavaan kasvuvaiheeseen.

Tietoja Volvo Car Groupista

Volvo on perustettu vuonna 1927. Nykypäivänä Volvo on yksi maailman tunnetuimmista ja arvostetuimmista premium-
autonvalmistajista. Yhtiön myynti oli vuonna 2019 yhteensä 705 452 autoa noin 100 maassa. Volvo on ollut
Zhejiang Geely Holdingin omistuksessa vuodesta 2010 lähtien.

Volvolla oli vuonna 2019 keskimäärin 41 500 (41500) kokopäiväistä työntekijää. Volvon pääkonttori sekä tuotekehitys-,
markkinointi- ja hallintotoiminnot sijaitsevat pääasiassa Göteborgissa, Ruotsissa. Volvon APAC-alueen pääkonttori sijaitsee
Shanghaissa. Yhtiön päätuotantolaitokset sijaitsevat Göteborgissa (Ruotsi), Gentissä (Belgia), Etelä-Carolinassa (USA) sekä
Chengdussa ja Daqingissa (Kiina), ja moottorit valmistetaan Skövdessä (Ruotsi) ja Zhangjiakoussa (Kiina) ja
korikomponentit Olofströmissä (Ruotsi).



Volvo haluaa tarjota asiakkailleen liikkumisen vapautta henkilökohtaisella, kestävällä ja turvallisella tavalla. Tämä näkyy
yhtiön monissa liiketoimintatavoitteissa. Volvon tavoitteena on, että tämän vuosikymmenen puoliväliin mennessä puolet yhtiön
kansainvälisestä myynnistä on lähtöisin täyssähköautoista ja yhtiö onnistuu luomaan viisi miljoonaa suoraa asiakassuhdetta.
Volvo on myös sitoutunut jatkuvaan hiilijalanjäljen pienentämiseen, ja sen tavoitteena on olla ilmastoneutraali yhtiö vuoteen
2040 mennessä.

Volvo Car Finland Oy Ab on osa maailman tunnetuimpia ja arvostetuimpia autoja valmistavaa Volvo Car Group -yhtiötä.
Volvo on toiminut vuodesta 1927 lähtien. Maahantuomme ja markkinoimme Volvo -merkkisiä henkilöautoja, niiden varaosia
ja lisävarusteita. Volvo Car Finland Oy Ab:n 100 % omistamia tytäryhtiöitä ovat Bilia ja Hertz. Toimipaikkamme sijaitsee
Vantaan Kaivokselassa. Volvo -uutishuoneen aineisto on tarkoitettu ainoastaan median käyttöön ja se on
tekijänoikeussuojattua. Materiaalin käyttö kaupalliseen tarkoitukseen ja muuhun levitykseen ei ole sallittua.


