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Kompassi on hyvin hyödyllinen 
 suunnistusväline. Määrätietoiset ja 
 tavoitteelliset tarvitsevat sitä.

Geberit-konsernilla on todellakin suuret 
tavoitteet. Pyrimme huippusuorituksiin, 
aina ja kaikkialla. Tavoitteiden  
saavuttamisessa on tärkeää, että  
kuljemme yhdessä  samaan suuntaan.  
Tämä kompassi auttaa meitä siinä.  
Se antaa meille varmuuden yhteisestä 
tehtävästämme. Mutta ei vain sitä.  
Se käsittää myös arvot, jotka antavat  
leimansa yrityskulttuurillemme tänään 
ja tulevaisuudessa. Ja vain se, joka  
tuntee toimintaperiaatteet ja on tietoinen 
 kuvatuista menestystekijöistä, voi tehdä 
oikeat päätökset.

Geberit-kompassista tulee vasta sitten 
hyödyllinen työväline, kun me päivittäin 
kohdistamme tekemisemme sen mukaan. 
Otetaan haaste vastaan!

Christian Buhl
Toimitusjohtaja

Hyvät työntekijät



Meidän 
tehtävämme 
– mitä me 
teemme

 
tehtävämme 



Parannamme  
ihmisten  
elämänlaatua  
kestävästi  
innovatiivisilla  
saniteettituotteilla.

•	 Innovaatiomme	määrittävät	alan	 
standardit.

•	 Tavoitteenamme	on	aina	 
huippusuoritukset, mikä johtaa  
toimintaamme. 

•	 Pyrimme	tasapainottamaan	taloudelliset,	
ympäristönsuojelulliset ja sosiaaliset 
tavoitteet. 



Meidän  
arvomme 
– mikä meitä 
johdattaa

arvomme



Rehellisyys
•	 Noudatamme	korkeita	eettisiä		 

periaatteita, jotka perustuvat 
 luottamukseen ja molemminpuoliseen  
kunnioitukseen sekä avoimeen ja 
 rehelliseen kommunikointiin.

Yhteishenki
•	 Jaamme	tietomme	ja	työskentelemme	

yhdessä rakentavasti löytääksemme 
parhaimman ratkaisun.

Sitoutuminen
•	 Samaistumme	yritykseen	ja		motivoimme	

itseämme saavuttamalla kunnianhimoisia 
tavoitteita.

Vaatimattomuus
•	 Olemme	kunnianhimoisia	ja	

 menestyksekkäitä, mutta 
 henkilökohtaisesti ja yhteisöllisesti  
ajattelemme ja käyttäydymme 
 vaatimattomasti.

Uudistumiskyky
•	 Pystymme	ja	haluamme	oppia	uusia	

asioita sekä kasvaa ja kulkea uusia 
polkuja. 



Toiminta
periaatteemme 
– miten 
työskente
lemme
yhdessä

Toiminta-
periaatteemme



Tuloksellisuus
•	 Organisaatiomme,	prosessiemme,	

 resurssiemme käytön ja toimintamme 
 tavoitteena on huippusuoritukset.

Kokonaisuuteen
vaikuttaminen
•	 Työskentelyssä	pidämme	aina	 

mielessämme laajemmat tavoitteet. 

•	 Asetamme	yrityksen	edut	etusijalle,	
emme henkilökohtaisia  
kiinnostuksenkohteitamme.

 Yhteistyö
•	 Edistämme	yhteistyötä	verkostoissa,	

jotka toimivat samojen tavoitteiden 
edistämiseksi yrityksemme kanssa. 

Keskittyminen
•	 Pidämme	organisaatiomme	ja	

 prosessimme kevyinä. 

•	 Keskitymme	oleelliseen	ja	teemme	sen	
ammattimaisesti.

Selvät johtamis-
periaatteet
•	 Meillä	on	selvät	rakenteet,	vastuut	

ja tavoitteet ja johdamme esimerkin 
kautta. 

•	 Johtamistyylimme	pohjautuu	
 arvoihimme ja on vaativaa ja osallistuvaa. 

•	 Toteutamme	päätöksemme	
 johdonmukaisesti ja nopeasti.

•	 Kommunikoimme	rehellisesti	ja	avoimesti.



Menestys- 
tekijämme 
– mikä on 
menestyk-
semme takana

Menestys- 
tekijämme 



Asiakaslähtöisyys
•	 Asiakkaamme	ovat	toimintamme	

 keskiössä.

•	 Täytämme	asiakkaidemme	tarpeet.

•	 Asiakassuhteemme	pohjautuvat	
 luottamukseen ja kumppanuuteen.

Huomio 
työntekijässä
•	 Oikeat	työntekijät	on	tärkein	 

voimavaramme.

•	 Työntekijöidemme	jatkuva	kehittyminen	
on tärkeää.  

•	 Kohtelemme	työntekijöitämme	reilusti.

Tuotemerkin
vahvuus
•	 Geberit	edustaa	osaamista,		innovaatiota,	

kumppanuutta, luotettavuutta ja 
 elämänlaatua.

Innovaatiovoima
•	 Kehitämme	innovatiivisia	tuotteita,	 

menetelmiä ja palveluja, joilla 
määritämme alan standardit. 

•	 Innovaatioidemme	tarkoituksena	
on täyttää asiakkaidemme tarpeet 
 optimaalisella tavalla.

Kestävyys
•	 Toimintamme	on	pitkäaikaista.

•	 Tuotteidemme	ja	palvelujemme	 
erinomainen laatu on kaikkein tärkeintä.  

•	 Luonnonvarojen	kestävä	käyttö	on	
 velvollisuutemme.

Elävä yrityskulttuuri
•	 Yrityskulttuurimme	pohjautuu	siihen,	

että elämme arvojemme mukaisesti ja 
toimimme toimintaperiaatteidemme 
 mukaisesti.



Geberit AG
Schachenstrasse 77
CH-8645 Jona

P +41 55 221 63 00

→  www.geberit.com
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