
Mission Statement  
of the FUCHS Group

FUCHS PETROLUB-konsernin 
missio



FUCHS PETROLUB is a global Group based in Germany which 

produces and distributes lubricants and related specialties around 

the world. The Group, which was founded in 1931, with its 

headquarters in Mannheim, ranks number one among the world’s 

independent lubricant providers. 

 

We have successful operations worldwide. To help our employees 

around the globe grow even more closely together, FUCHS has 

developed a mission statement as the basis for a uniform corporate 

culture. The FUCHS mission statement consists of the three  

pillars of LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. and is based on 

five elem entary values. It serves as the foundation and guideline  

for our day-to-day actions. The model strengthens the Group‘s 

corporate identity, allowing employees understand what the 

company stands for.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



FUCHS PETROLUB on Saksassa sijaitseva, maailmanlaajuisesti 

 toimiva konserni, joka valmistaa ja myy voiteluaineita sekä niihin 

liittyviä erikoisaineita. Yritys perustettiin vuonna 1931 Mann-

heimissa ja nykyään se on markkinajohtaja riippumattomien yritysten 

joukossa.

Konsernin toiminta on menestyksekästä ja maailmanlaajuista. 

 Ympäri maailmaa työskentelevien työntekijöiden yhteenkuuluvuuden 

lisäämiseksi FUCHS on kehittänyt mission, joka on perusta yhte-

näiselle yrityskulttuurille. FUCHS-konsernin missio koostuu kolmesta 

pilarista: LUBRICANTS. TECHNOLOGY. PEOPLE. Nämä puolestaan 

nojautuvat viiteen perusarvoon. Johtoajatukset luovat perustan ja 

ohjeet päivittäiselle toiminnallemme. Lisäksi ne vahvistavat kon-

sernin yritysidentiteettiä. Näin työntekijät tietävät, mitä arvoja yritys 

edustaa.

LUBRICANTS.
TECHNOLOGY.
PEOPLE.



FUCHS focuses on lubricants and offers solutions for all issues 

and fields of application in the world of lubricants.

LUBRICANTS.

FUCHS claims technological leadership in strategically import- 

ant fields of application and is acknowledged as the number 

one technology partner by its customers. Not only does FUCHS 

focus on its own lubricants, it also takes a holistic approach,  

paying close attention to the processes in place at its customers.

TECHNOLOGY.

FUCHS’ dedicated corporate culture, coupled with its loyal 

and motivated workforce, is the strategic key to its success. 

Our employees form the basis for this success.

PEOPLE.



FUCHS-konsernin ydintoimintaan kuuluvat voiteluaineet, ja 

se tarjoaa ratkaisuja kaikilla voiteluaineisiin liittyvillä ongelma- 

ja sovellusalueilla.

LUBRICANTS.

FUCHS toimii teknologiajohtajana strategisesti tärkeillä 

 sovellusalueilla ja asiakkailleen yritys on tunnettu teknologia-

kumppani. FUCHS ei keskity toiminnassaan ainoastaan 

 voiteluaineisiinsa, vaan ottaa huomioon asiakkaidensa kaikki 

prosessit.

TECHNOLOGY.

FUCHS-konsernin strategisia menestystekijöitä ovat oma 

yritys kulttuuri sekä lojaali ja motivoitunut tiimi. Työntekijät 

ovat konsernin menestyksen perusta.

PEOPLE.



 Trust
 Creating value
 Respect
 Reliability
 Integrity

THE FUCHS CORE VALUES



 Luottamus
  Arvojen  
luominen
 Kunnioittaminen
 Luotettavuus
 Rehellisyys

FUCHS-KONSERNIN ARVOT



TRUST

 LUOTTAMUS





Trust is the basis of our 
self-understanding

Mutual trust forms the basis of our cooperation within the organiza-

tion and with our customers, suppliers and investors. Working on 

the basis of mutual trust, we develop specific solutions together with 

our customers. We engage in trusting collaboration with our busi-

ness partners to secure the performance and quality of products, as 

well as reliability of delivery. Cooperation between our employees  

is characterized by openness and fairness, as well as mutual trust and 

respect. We are open and transparent in our communication with 

our investors.



Luottamus on 
yrityksemme perusta

Keskinäinen luottamus on sekä yrityksen sisäisen että myös asiak-

kaiden, toimittajien ja sijoittajien kanssa tehtävän yhteistyön perusta. 

 Keskinäisen luottamuksen pohjalta kehitämme erikoisratkaisuja 

yhdessä asiakkaidemme kanssa. Luotettava yhteistyö liikekumppa-

neidemme kanssa varmistaa tuotteidemme suorituskyvyn sekä 

varmat toimitukset. Työntekijöidemme väliselle yhteistyölle on omi-

naista avoimuus ja  oikeudenmukaisuus sekä keskinäinen luotta-

mus ja kunnioitus. Sijoittajiamme kohtaan käyttäydymme avoimesti 

ja rehellisesti.



CREATING VALUE

ARVOJEN LUOMINEN





We deliver leading 
technology and first class 
service to our customers

We offer our customers technically future-oriented products that 

generate added value. Scientific and technological progress repre-

sents both a challenge and a benchmark for our product develop-

ment. Our customers appreciate us as a partner in research and 

development. Our committed employees provide knowledgeable 

advice and support and analyze the specific processes of our cus-

tomers to find the optimal solution. The technical performance and 

reliability of our products is complemented by the highest service 

quality.

Identify and create   
FUCHS Value Added

We also generate profitable growth by seizing opportunities and 

handling risks. Our processes are efficient. We create value for  

our customers, employees and shareholders. Our employees partici-

pate appropriately in this added value.



Tarjoamme asiakkaillemme 
johtavaa teknologiaa ja 
ensiluokkaista palvelua

Tarjoamme asiakkaillemme tulevaisuuden teknologian tuotteita, 

jotka luovat lisäarvoa. Tuotekehityksessämme tieteellinen ja tekninen 

kehitys ovat meille samanaikaisesti sekä haaste että myös mittapuu. 

Asiakkaamme arvostavat meitä yhteistyökumppanina tutkimuksessa 

ja tuotekehityksessä. Sitoutuneet työntekijämme antavat asiantun-

tevaa t ukea ja neuvontaa sekä paneutuvat asiakkaidensa prosesseihin 

tarjoten optimaalisia ratkaisuja. Tuotteidemme teknistä suorituskykyä 

ja  luotettavuutta täydentää palvelun erinomainen laatu.

(FUCHS Value Added) 
lisäarvon tunnistaminen 
ja luominen

Mahdollisuuksia hyödyntämällä ja riskejä käsittelemällä luomme 

kannattavaa kasvua. Prosessimme ovat tehokkaita. Luomme 

 arvoa asiakkaillemme, työntekijöillemme ja osakkaillemme. Työnte-

kijämme saavat osansa arvonlisäyksestä.



Provide space for 
innovation to explore  
new paths

We provide a platform for new ways of thinking and support un- 

conventional ideas. We love research and finding new approaches  

for solving problems. We give our research and development staff  

the freedom to move away from familiar paths and implement  

unconventional solutions. We shape technological progress with our 

knowledge and the experience of a globally operating company.

Act with an entrepre- 
neurial spirit

We are entrepreneurs within our own company, focusing on the 

essentials, acting fast and consistently, as well as taking decisions.  

We know our customers and our markets. We improve processes  

and are not happy until we have delivered first class performance.



Tilaa innovaatioille ja 
uusille toimintatavoille

Annamme vapauden ajatella uudella tavalla ja tuemme tavanomai-

sesta poikkeavia ideoita. Tutkiminen ja uusien toimintatapojen 

etsiminen on intohimomme. Tutkijoillamme ja kehittäjillämme on 

vapaus poiketa totutuista toimintatavoista ja toteuttaa epäta-

vallisia ratkaisuja. Tieto tasomme ja maailmanlaajuisen yrityksemme 

kokemuksen avulla myötävaikutamme teknologian kehitykseen.

Yrittäjähenkinen  
toiminta

Olemme yrittäjiä oman yrityksemme sisällä, keskitymme olennai-

simpaan, toimimme nopeasti ja johdonmukaisesti sekä teemme pää-

töksiä. Tunnemme asiakkaamme ja markkinamme. Parannamme 

prosesseja ja olemme tyytyväisiä vasta saavutettuamme huippusuo-

rituksia.



Empower employees 
with responsibility and 
accountability

We delegate responsibility to our employees and set both motivating 

and transparent targets. We place great emphasis on personal  

and professional competence. We include our employees in decision- 

making processes, ask questions and listen. Our actions are honest, 

accountable and transparent. We make success measurable.



Työntekijät saavat 
vastuuta

Jaamme työntekijöillemme vastuuta ja asetamme motivoivia 

ja  selkeitä tavoitteita. Henkilökohtaiset ja ammatilliset taidot ovat 

meille tärkeitä. Otamme työntekijämme mukaan päätöksente-

koprosesseihin, esitämme kysymyksiä ja kuuntelemme heitä. Toimin-

tamme on rehellistä, selkeää ja avointa. Teemme menestyksen 

 mittaamisen mahdolliseksi.



RESPECT
KUNNIOITTAMINEN





We acknowledge our 
responsibility towards  
our stakeholders, society 
and environment

Show appreciation and 
recognition

We stand by our responsibility towards the company, its employees 

and the environment. In addition to this, we accept our social 

responsibility. We carefully steward the resources entrusted to us. 

By creating sustainable products and services, we make a positive 

contribution to preserving our environment.

Our cooperation is characterized by respectful and trusting inter- 

action with one another. We do not engage in any kind of discrim-

ination. We respect the rights and values of every individual. We show 

recognition and appreciation for the work of our employees and 

partners. We respect the cultures of all regions and countries.



Tunnemme vastuumme 
osakkaitamme, yhteis-
kuntaamme ja ympäris-
töämme kohtaan

Kannamme vastuuta yrityksestä, työntekijöistä ja ympäristöstä. 

 Tämän lisäksi kannamme sosiaalista vastuuta. Käytössämme olevia 

luonnonvaroja käytämme vastuuntuntoisesti. Kestävien tuotteiden 

ja palvelujen avulla myötävaikutamme ympäristönsuojeluun.

Arvostuksen ja 
tunnustuksen antaminen

Yhteistyöllemme on ominaista kunnioittava ja luotettava kanssa-

käyminen. Emme syrji ketään. Kunnioitamme jokaisen yksilön 

 oikeuksia ja  arvoja. Annamme työntekijöillemme ja kumppaneil-

lemme tunnustusta ja arvostusta. Kunnioitamme kaikkien aluei-

den ja maiden kulttuureja.



Act with fairness to-
wards our partners and 
employees

Foster an open minded 
discussion culture

We treat our employees and partners both fairly and honestly. We do  

not pursue our personal interests. Our actions serve the interests  

of our customers, employees and shareholders. We require of others 

only what we are prepared to do ourselves.

We always seek open discussion and let the best argument win. 

We communicate openly, clearly and factually. We honor and 

respect ideas and arguments irrespective of hierarchical levels. We 

live out change as a natural and welcome part of our success.



Oikeudenmukaisuus 
kumppaneita ja 
työntekijöitä kohtaan

Avoimen keskustelu-
kulttuurin edistäminen

Kohtelemme työntekijöitä ja kumppaneita oikeudenmukaisesti ja 

rehellisesti. Emme tavoittele henkilökohtaisia etuja. Toimintamme 

palvelee asiakkaiden, työntekijöiden ja osakkeenomistajien etuja. 

Vaadimme toisilta vain sellaista, jonka olemme itse valmiit toteutta-

maan.

Haluamme käydä avointa keskustelua, jossa paras perustelu voittaa. 

Kommunikoimme avoimesti, selkeästi ja asiallisesti. Arvostamme 

 ideoita ja perusteluja hierarkiatasosta riippumatta. Muutos on meille 

itsestään selvä osa menestystä.





RELIABILITY

LUOTETTAVUUS



We walk the talk

Committed to technical 
leadership

We are a role model and live out our corporate values. We show  

personal commitment and passion for our field of expertise.  

We set examples regarding motivation, commitment and excel- 

lent performance.

We work on securing technological leadership in our core business. 

We develop, produce and market technically sophisticated products. 

Future-oriented products bring our customers added value, help 

save energy and protect the environment.



Seisomme 
sanojemme takana

Sitoutuminen 
teknologiajohtajuuteen

Olemme esikuvana ja toimimme yrityksen arvojen mukaisesti. 

 Osoitamme henkilökohtaista sitoutumista ja innostusta omaa 

alaamme kohtaan. Olemme motivoituneita ja saavutamme 

 erinomaisia työsuorituksia.

Pyrimme saavuttamaan teknologiajohtajuuden meille tärkeillä liike-

toiminta-aloilla. Kehitämme, tuotamme ja myymme tekni sesti vaati-

via tuotteita. Tulevaisuuden tuotteet luovat asiakkaillemme lisäar-

voa sekä auttavat säästämään energiaa ja suojelemaan ympäristöä.



Maintain a consistent track 
record of performance

Act in a responsive and 
transparent way

We are proud of our success story, which is based on performance, 

innovative products and exceptional customer service. Our employees 

are motivated to continue this success story.

We win our orders in transparent and fair competition. We believe 

in the quality and performance of our products. We work as a 

team. In our decentralized organization, the primary focus is always 

on the company as a whole.



Menestys jatkuu

Vastaanottavainen 
ja avoin toimintatapa

Olemme ylpeitä menestyksestämme, joka perustuu tehokkuuteen, 

 innovatiivisiin tuotteisiin ja erinomaiseen asiakaspalveluun. Työnte-

kijämme ovat motivoituneita jatkamaan tällä menestyksen polulla.

Toimeksiantojen saannissa noudatamme rehellisen ja reilun kilpailun 

periaatteita. Uskomme tuotteidemme laatuun ja suorituskykyyn. 

Työskentelemme tiiminä. Hajautetussa organisaatiossamme keski-

pisteenä on aina koko yritys.





INTEGRITY

 REHELLISYYS



We believe in a high  
level of ethics and adhere 
to our Code of Conduct

We consistently honor and respect the laws and rules of all coun-

tries in which we operate. We respect their customs and habits. 

Discrimination due to race, gender, religion or any other personal 

characteristics is not tolerated. Our Code of Conduct is the 

 guideline for our actions and decisions. We firmly believe that suc-

cess can only be achieved when our words and values are in  

line with our actions.



Uskomme korkeisiin 
eettisiin arvoihin ja 
noudatamme toiminta-
periaatteitamme  
(Code of Conduct)

Noudatamme johdonmukaisesti kaikkien niiden maiden lakeja 

ja sääntöjä, joissa toimimme aktiivisesti. Kunnioitamme kyseisten 

 maiden  tapoja. Emme hyväksy kansalaisuuteen, sukupuoleen, 

 uskontoon tai muuhun henkilökohtaiseen ominaisuuteen perustu-

vaa syrjintää.  Liiketoimintaperiaatteemme (Code of Conduct) 

 ohjaavat päätösentekoamme ja toimintaamme. Olemme vakuuttu-

neita siitä, että menestystä on mahdollista saavuttaa vain kun 

 puheemme ja arvomme ovat yhdenmukaisia toimintamme kanssa.



FUCHS Group

www.fuchs.com/group


