ARVOKÄSIKIRJA
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ARVOT
Yhteiset arvomme ovat perusta
yrityskulttuurillemme. Arvot
ovat sopimus tavasta toimia
ja ne toimivat päätösten ja
valintojen ohjaajina.
Kaikki mitä yrityksessämme
teemme, mitä tiimimme
tekee, perustuu arvoihimme Swagelok Helsingin arvoihin.
Meillä arvot ovat olennainen
osa yritystämme ja ne ohjaavat
toimintaamme.
Loimme ensimmäisen Arvokäsikirjan
vuonna 2012. Tuolloin jokainen meistä
sai kertoa mitä arvot meille käytännössä
merkitsivät.
Nyt päivitetyssä Arvokäsikirjassamme
jatkamme samalla teemalla - jokainen
tiimimme jäsen saa mahdollisuuden
kertoa siitä, miten jokainen arvoista tulee
näkyväksi hänen omassa työssään.

ARVOKÄSIKIRJAMME

Jaamme oman organisaatiomme arvot
emoyhtiömme Swagelokin kanssa.
Globaalin organisaatiomme kulttuuri ja
arvopohja on rakentunut ja hioutunut
nykyisen kaltaiseksi 70 vuotisen
historiansa kuluessa.
Pitkä historia, tinkimätön laatuajattelu
ja asiakkaan palvelemisen kulttuuri
ovat luoneet yrityksellemme vankan
pohjan.
Uskallan väittää, että me olemme
arvoiltamme oman toimialamme
parhaimmistoa.

Pekka Vartiainen
toimitusjohtaja
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ASIAKASLÄHTÖISYYS
Asiakkaidemme tarpeet ovat liiketoimintamme perusta.
Tarjoamme asiakkaille ammattitaitoista ja laadukasta
palvelua, jonka avulla pystymme toteuttamaan visiomme:
Ymmärtää asiakkaiden tarpeet ja toimia niiden mukaisesti.
Kaikki toimintomme palvelevat asiakasta parhaalla mahdollisella
tavalla. Tarjoamme asiakkaille ammattitaitoiset ja laadukkaat palvelut,
jotka tuottavat heille kustannustehokkaat, turvalliset sekä kestävät
ratkaisut.

04

Annamme asiakkaalle ratkaisun ongelmaan. Puhumme ymmärrettävää kieltä. Vältämme
ammattislangia. Emme myy kalleinta ratkaisua, vaan kerromme rehellisesti faktat ja tarjoamme
mielestämme asiakkaallemme parhaimman ratkaisun. Emme lupaa mitään mihin emme pysty.
We focus our planning efforts around our customer segments. Our strategy focuses on
maximizing involvement of a customer group. We put customers at the center of business
decisions.
Selvitämme asiakkaan todelliset tarpeet aplikaatiosta, toiminnasta ja tavoitteista.
Luomme tämän pohjalta asiakkaalle parhaimman ja kustannustehokkaimman ratkaisun.
Asiakaspalvelumme tulee olla mutkatonta, ammattitaitoista ja kohteliasta. Meidän täytyy
aina muistaa, että jokainen asiakas on erilainen. Muokkaamme omia toimintatapojamme
asiakkaamme parhaaksi.
Tunnemme asiakkaamme. Ymmärrämme asiakkaidemme tarpeita ja tuotamme heille arvoa
kehittämällä tuotteita, palveluja ja prosesseja, jotka vastaavat heidän tarpeisiinsa.
Erotumme markkinoilla ja kilpailijoistamme loistavalla asiakaslähtöisellä ja
asiantuntevalla asiakaspalvelulla.
Ymmärtämällä asiakkaamme tarpeet ja tuntemalla tuotteemme myös teknisellä tasolla
osaamme suositella asiakkaalle oikeanlaisia sopivia tuotteita.
Asiakaslähtöisyys tarkoittaa sitä, että pyrimme näkemään kaiken asiakkaan näkökulmasta,
ja sen myötä kehitämme prosessejamme sekä palveluitamme vastaamaan asiakkaiden
vaatimuksia ja odotuksia.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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LAATU
Pyrimme korkeimpaan mahdolliseen laatuun sekä tuotteiden
että palveluiden osalta. Laatupolitiikkamme avulla pyrimme
kehittämään toimintavarmuutta, turvallisuutta, sekä
tuottamaan kustannussäästöjä.
Kaikki toimintamme perustuu korkeaan laatuun sekä tuotteiden
että palveluiden osalta. Korkean laadun toimivuutta ja tuottavuutta
seurataan sekä kehitetään laatujärjestelmämme mukaisesti.
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Palvelumme laatu on palveluidemme soveltuvuutta tarkoitukseensa, odotusten täyttymistä
ja virheettömyyttä suhteessa asiakkaamme odotuksiin.
Great quality is getting the things done, knowing the processes and measure the
success. We must know what’s important to our customers and keep updating that
knowledge over time. Customers’ expectations are always changing.
Laatu ohjaa liiketoimintaamme. Se on osaamista ja laatujärjestelmäämme perustuvaa
standardisoitua toimintaa jonka avulla varmistamme asiakastyytyväisyyden.
Omat fyysiset ja henkiset voimavarat tulee mitoittaa työtehtävien mukaan, jotta laatu pysyy
ensiluokkaisena. Laadun kehittäminen on sitoutumista ongelmien ratkomiseen,
muutokseen sopeutumiseen ja työyhteisön jatkuvaan kehittämiseen.
Tuotteemme ovat korkealaatuisia. Pyrimme aina siihen, että tuotteissamme on parhaat
mahdolliset ominaisuudet asiakkaan tarpeisiin. Laadukkaiden tuotteiden tueksi meillä
on hyvä ja auttava asiakaspalvelu.
Korkealaatuiset raaka-aineet ja tuotteiden valmistus alusta loppuun takaavat tuotteidemme
kestävyyden, turvallisuuden ja luotettavuuden haastavassakin käytössä. Tunnemme
tuotteemme laadullisesti ja teknisesti.
Laatu tarkoittaa pysähtymistä ja miettimistä mitä olemme tekemässä. Laatu on käsite, joka
kulkee mukana kaikessa toiminnassamme asiakkaan kanssa. Laatujärjestelmämme avulla
voimme saavuttaa korkeimman tason laadulle asiakkaidemme silmissä. Viime kädessä se
on asiakas, joka määrittelee laadun kokemuksensa perusteella.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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ARVOSTUS
Arvostamme kollegoitamme, asiakkaitamme, sekä
sidosryhmiämme pyrkimällä tasavertaiseen kohteluun,
keskinäiseen luottamukseen ja kunnioitukseen.
Kaikki ansaitsevat tulla kohdelluksi arvostetusti, kohteliaasti
ja rehellisesti. Yrityksemme arvostaa työntekijöitään ja meille
jokaiselle tärkeä ominaisuus on itsensä johtaminen.
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Kerromme asiakkaalle aina faktat ja etsimme vastauksia asiakkaidemme kysymyksiin.
Kohtelemme kaikkia asiakkaita yhtä hyvin.
Our colleagues are our no. 1 customer. We constantly receive equal treatment and respect
we will strive hard and we will be happy to work for the company and for the customers.
Arvostus syntyy siitä kun kokee olevansa tarpeellinen ja työpanosta tarvitaan. Kohtelemme
toisiamme tasavertaisesti huomioiden toinen toisemme. Tiukassa tilanteessa ja hankalissa
tapauksissa saan apua kollegoilta.
Arvostus pitää sisällään sopeutumiskyvyn jatkuvaan muutokseen. Arvostamme ja
kunnioitamme vuorovaikutustilanteissa aina toisen mielipiteitä ja osaamme antaa
palautetta. Toimivan työyhteisön perustana on arvostus, luottamus ja kunnioitus.
Töissä meillä on hyvä henki ja kaikkien panosta arvostetaan. Hankalissa tilanteissa työkaverit
auttavat. Jokainen saa olla oma itsensä. Ihmisten välinen luottamus syntyy hyvästä
vuorovaikutuksesta. Luottamuksen seurauksena ymmärrys toista ihmistä kohtaan kasvaa.
Kaikkia arvostetaan ja olemme kuin yhtä isoa perhettä. Haluamme auttaa toisiamme ja
asiakkaitamme, kuunnella heitä ja antaa heille lämpimän ja helposti lähestyttävän vaikutelman.
Arvostamme toisiamme ja asiakkaitamme. Arvostaen luomme hyvän ja viihtyisän työympäristön ja
laadukkaan yrityskuvan. Kunnioitamme asiakkaidemme arvoja ja pyrimme luomaan
asiakkaalle luotettavan kuvan meistä.
Arvostamalla muita tulemme itse arvostetuiksi.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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JATKUVA KEHITYS
Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, yritystämme
ja prosessejamme kyetäksemme sekä vastaamaan
asiakkaidemme muuttuviin vaateisiin että olemaan
innostava ja kannustava työyhteisö.
On tärkeää pitää mielessä, että mitä enemmän jatkuvasta
kehityksestä puhutaan sitä vahvemmaksi muodostuu
jatkuvan kehityksen kulttuuri.
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Itsensä jatkuva ammatillinen kehittäminen, kiinnostus ympäröivään yhteiskuntaan ja
tekniikkaan, verkostoituminen niin työelämässä kuin vapaa-ajallakin on jatkuvaa kehitystä.
We should strive hard to continuously develop our talent and skill. Learning is a continuous
process.
Pyrimme kehittämään ammatillista osaamistamme, jotta pystymme palvelemaan asiakkaita
paremmin. Meidän tulee kehittää toimintojamme jatkuvasti. Jokaisen tulee olla sitoutunut
tähän.
Pyrin kehittämään itseäni niin ammatillisesti kuin ihmisenä ja yritän kovasti jakaa osaamistani
kollegoilleni. Koulutukset antavat hyvän pohjan asioiden omaksumiselle.
Oppiminen ei lopu ikinä. Jokainen päivä tuo tullessaan haasteita. Yritämme kehittää
toimintamallia aina vain tehokkaampaan suuntaan.
Kehittämällä osaamistamme takaamme asiakkaalle hyvän ammattitaitoisen palvelun ja
pystymme vastaamaan asiakkaan muuttuviin tarpeisiin. Yrityksemme johdon avoimmuus
uusille ajatuksille tarjoaa hyvän pohjan innovoinnille ja jatkuvalle kehittämiselle.
Meidän on seurattava aikaamme. Ympäristö, asiakkaat ja kilpailijamme muuttuvat.
Kehittämällä itseämme ja yritystämme luomme edellytykset pysyä kilpailukykyisinä
nopeiden muutosten tulevaisuudessa.
Toisinaan tekee hyvää haastaa itseään asioissa, mitkä eivät ole aina niitä helpoimpia,
tällöin onnistumisen tunne sekä uuden oppiminen motivoivat työssä jaksamisessa.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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VASTUULLISUUS
Toimimalla vastuullisesti sekä yrityksenä että yksilöinä
luomme edellytykset oikeutettuun toimintaan.
Toimimme vastuullisesti sekä yrityksenä että yksilöinä. Laadukkaan
toimintamme on oltava oikeutettua. Jokaisella on vastuu virheiden
havainnoinnista sekä korjaamisesta pyrkiessämme kohti nolla virhe
-periaatetta.
Yrityksenä noudatamme kulloinkin voimassa olevia lakeja ja
asetuksia. Yksilöinä seuraamme prosessejamme ja yrityksen arvoja.
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Vastuullisuus työyhteisössä tarkoittaa sitä, että ymmärtää sanojensa ja
toimintatapojensa vaikutuksen asiakkaisiin ja kollegoihin. Noudatamme lakeja.
Each and every one of us should be responsible in all the tasks that we need to do
in order to improve in all aspects of the business. Everyone should be responsible
to develop their own skills.
Eettiset toimintamallit tulee olla kaikkien tiedossa. Omassa organisaatiossa ja
omassa työskentelyssä vastuullisuus näkyy jokapäiväisessä työskentelyssä lakien,
säädösten, määräysten, laatukäsikirjan ja hyvän johtamistavan noudattamisessa.
Toimimme yrityksen laatupolitiikan ja arvojen mukaisesti. Toimintamme on
globaalisti yhdenmukaista. Edustamme yhtä Swagelokia. Otamme vastuun
tekemisistämme.
Kaikki vastaavat itse siitä, että hoitavat oman tehtävänsä huolella.
Vastuullisuus tekemisestä varmistaa sen, että asiakkaamme saavat aina hyvää
palvelua, oikeanlaiset ja toimivat tuotteet.
Vastuullisena yrityksenä toimimme moraalisesti oikein ja huolehdimme ettei
toimintamme aiheuta ympäristökuormitusta. Autamme mahdollisuuksiemme
mukaan myös yhteiskunnan hyvinvointia.
Vastuullinen yksilö huolehtii mm. omasta työpanoksestaan, kehittymisestään,
työkavereistaan ja ympäristöstä.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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INNOVATIIVISUUS
Innovoimalla jatkuvasti uusia palveluita, tuotteita ja prosesseja
pyrimme olemaan edelläkävijä yhteistyökumppanina sekä
työyhteisönä.
Pyrimme innovoimaan uusia palveluita, tuotteita sekä prosesseja,
jotka luovat pitkäaikaisia, laadukkaita ja taloudellisia ratkaisuja
asiakkaillemme ja yrityksellemme.
Kannustamme aloitteellisuuteen ja ongelmanratkaisuun.
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Organisaatiossamme jokaista kuunnellaan, kehitysideat huomioidaan ja jokaisen mielipide on
tärkeä. Pidämme silmät ja korvat auki. Kannustamme aloitteellisuuteen ja ongelmanratkaisuun.
We should be always open to new innovations and development.
Innovaatiot ja innovatiivisuus syntyvät yhteistoiminnasta. Kehitämme tekemistämme ja
palveluitamme luodaksemme uusia ratkaisuita. Emme kehitä asioita vain kehittämisen vuoksi.
Pidämme ilmapiirin avoimena ja pyrimme kehittämään omaa toimintaamme. Pyrimme
palvelemaan asiakasta kokonaisvaltaisemmin. Uusien tuote ja palveluratkaisujemme
kautta pyrimme auttamaan asiakkaita heidän kipukohdissaan.
Olemme kiinnostuneita tekniikan alasta ja pyrimme kehittämään itseämme joka päivä.
Kuuntelemme asiakkaitamme ja olemme kiinnostuneita heidän tilanteestaan ja
ongelmista, sekä pyrimme löytämään ongelmiin uusia ratkaisuja.
Yrityksemme on hyvin avoin uusille ajatuksille yritysjohdosta lähtien. Tämä mahdollistaa
hyvän pohjan innovoinnille ja kehitykselle. Mikään ei ole innostavampaa, kuin nähdä oman
tai porukassa toteutetun idean toimivan käytännössä.
Innovatiivisuus lähtee innostuksesta ja kiinnostuksesta uusia asioita kohtaan. Uusien tuoreiden
ideoiden avulla saamme kehitettyä omaa toimintaamme ja asiakkaillemme parempia ratkaisuja.
Haluamme luoda uutta tarjotaksemme parhaan osaamisemme ja ajankohtaisimmat ratkaisut
asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.
Innovointi on asiakasratkaisuiden etsimistä ja prosessien kehittämistä.
ARVOKÄSIKIRJAMME
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Arvot ohjaavat toimintaamme ja meidän
tulee toimia niiden ja yrityksemme strategian*
mukaisesti.
Arvomme tukevat yrityksemme visiota
ymmärtää asiakkaidemme tarpeita ja
toimia näiden pohjalta.
Meidän kaikkien täytyy olla sitoutuneita
yhteisiin arvoihimme ja todistamme niiden
arvon yhteisössämme ja liiketoiminnassamme.
*Strategiamme olemme kuvanneet Strategiakirjassamme.
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ARVOYMPYRÄ
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TYÖSIVUT
“Arvot ovat valintojamme ja tekemistämme ohjaavia
periaatteita, joihin on kiteytetty yhteinen ymmärrys
siitä, mikä on tärkeää ja mitä kohti kannattaa mennä.”
~Talouselämä-lehti
						
Arvojen edistäminen kuuluu jokaiselle yrityksessä
työskentelevälle ihmiselle. Todelliset arvot näkyvät
arjessamme päätöksissä ja tekoina.
Arvokokemuksia on hyvä tutkia ja hyödyntää, jotta
ymmärrämme, miten arvot vaikuttavat tekojen tasolla.
Itsehavainnointi- ja arviointi on ensimmäinen arvokas askel.
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Omat arvoni ovat:

Oma sitoutumiseni arvoihin:

Toteuttaakseni Swagelok Helsingin arvoja minun pitää:

ARVOKÄSIKIRJAMME
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SWAGELOK HELSINKI

Asiakkaamme
paras kumppani
Swagelok on yhdysvaltalainen instrumenttikomponentteja ja
-kokonaisuuksia valmistava yritys, jonka liikevaihto on noin
kaksi miljardia dollaria.
Swagelok-tuotteiden myynti ja asiakaspalvelu on itsenäisten
myynti- ja palvelukeskusten vastuulla, joita on globaalisti 225.
Swagelok Helsinki on itsenäinen suomalainen yritys,
joka toimii Swagelokin yksinoikeutettuna myynti- ja
palvelukeskuksena Suomessa ja Baltian maissa.
Swagelok Helsingin pääkonttori, varasto, tuotanto,
ja myynti- ja palvelukeskus sijaitsevat Vantaalla.
Swagelok Helsinki
Helsinki Valve & Fitting Oy
Koivulehdontie 3a
01510 VANTAA
FINLAND

+358 (0)9 777 1110
info@swagelok.fi
www.swagelok.fi
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