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Fiskars käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman Living-
liiketoiminnassa  
 

• Kolmivuotinen Living-liiketoiminnan muutosohjelma 
• Suunniteltuja toimia liiketoiminnan yksinkertaistamiseksi ja vahvistamiseksi sekä tehokkuuden 

parantamiseksi 
• Tavoitteena pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia noin 17 milj. eurolla, kun ohjelma on 

täysin toteutettu 
 
Fiskars Group käynnistää uudelleenjärjestelyohjelman Living-liiketoiminnassa. Tavoitteena on lisätä 
toiminnan tehokkuutta, yksinkertaistaa liiketoiminnan rakennetta sekä vauhdittaa pitkän aikavälin 
strategista kehitystä.  
 
Suunnitellun ohjelman tavoitteena on pienentää konsernin vuotuisia kustannuksia noin 17 milj. eurolla, 
kun ohjelma on täysin toteutettu. Tavoiteltujen kustannussäästöjen odotetaan toteutuvan vaiheittain siten, 
että suurin osa säästöistä vaikuttaisi konsernin tulokseen sen jälkeen kun ohjelma on päättynyt, arviolta 
vuoden 2021 loppuun mennessä. Suunnitellun ohjelman kokonaiskustannukset ovat arviolta 40 milj. 
euroa vuosina 2018–2021. Kustannukset on tarkoitus kirjata vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä. 
 
”Meillä on Living-liiketoiminnassa ainutlaatuisten brändien perhe. Suunnittelemme tärkeiden muutosten 
toteuttamista, jotta voimme täysin hyödyntää asemaamme markkinoilla. Nämä suunnitellut muutokset 
keskittyvät toiminnan tehokkuuden lisäämiseen ja liiketoiminnan yksinkertaistamiseen. Ohjelman myötä 
rakennamme vakaata pohjaa kannattavalle kasvulle. Lisäksi voimme parantaa brändien asemaa niin, että 
ne pystyvät toimimaan ja kasvamaan nopeasti muuttuvassa vähittäiskaupan ympäristössä”, sanoo Living-
liiketoiminnan johtaja Ulla Lettijeff.  
  
Ehdotettuihin muutoksiin lukeutuu globaalin vähittäiskauppa- ja jakeluverkoston sekä toimitusketjun ja 
organisaatiorakenteen optimointi, ja ohjelma keskittyy lähinnä English & Crystal Living -liiketoimintaan 
sen kannattavuuden parantamiseksi. Suunnitelmien edetessä Fiskars Group työskentelee tiiviisti 
henkilöstönsä ja henkilöstön edustajien kanssa varmistaakseen, että osapuolilla on kaikki tarvittava tieto 
saatavilla ja heidän kanssaan neuvotellaan esitetyistä muutoksista. Prosessit ja ajankohdat vaihtelevat 
maittain. 
 
Fiskars vei vuonna 2017 päätökseen Supply Chain 2017 -ohjelman, jossa globaalia toimitusketjua 
tehostettiin erityisesti Euroopassa ja Aasiassa. Tämä ohjelma käynnistettiin syyskuussa 2015 ja sen 
ulkopuolelle jäi heinäkuussa 2015 hankitun English & Crystal Living -liiketoiminnan tuotanto- ja 
jakeluverkosto.  
 
Living-liiketoimintayksikkö tarjoaa premium- ja luksustuotteita kattamiseen, lahjatavaroihin ja 
sisustamiseen, ja siihen kuuluvat English & Crystal Living- sekä Scandinavian Living -liiketoiminnat. 
English and Crystal Living -liiketoimintaan kuuluvat muun muassa Waterford-, Wedgwood-, Royal Albert- 
ja Royal Doulton -brändit. Scandinavian Living -liiketoimintaan kuuluvat muun muassa Iittala-, Royal 
Copenhagen-, Rörstrand- ja Arabia-brändit. 
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Puhelinkonferenssi ja suora webcast 
Fiskarsin vuoden 2018 tammi-syyskuun osavuosikatsaukseen sekä uudelleenjärjestelyohjelmaan liittyvä 
englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille järjestetään 
tänään klo 11.30 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 minuuttia 
ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista esityksen jälkeen ja ne pyydetään 
esittämään englanniksi. Tilaisuuden esitys on myös saatavilla yhtiön internetsivuilla 
www.fiskarsgroup.com. 
 
Kansainvälinen numero: +44 (0) 2071 928000 
Tanska: 32728042 
Suomi: 09 42450806 
Ranska: 0176700794 
Saksa: 06924437351 
Norja: 23960264 
Ruotsi: 08 50692180 
USA: 16315107495 
 
Rekisteröintitunnus: 1665279 
 
Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa: 
https://engage.vevent.com/rt/fiskars/index.jsp?seid=51  
 
Tilaisuuden tallenne on saatavilla myöhemmin samana päivänä yhtiön internetsivuilla. 
Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin. 
 
Fiskars järjestää lisäksi pääomamarkkinapäivän Helsingissä 8.11.2018. 
 
 
FISKARS OYJ ABP 
Jaana Tuominen 
Toimitusjohtaja 
 
 
Median ja sijoittajien yhteydenotot: 
Viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Maija Taimi, puh. 0204 39 5031, communications@fiskars.com  
 
 
Fiskars - Making the everyday extraordinary  
Fiskars palvelee kuluttajia ja asiakkaita ympäri maailmaa kansainvälisesti tunnetuilla brändeillä, kuten 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood. Missiomme mukaisesti 
rakennamme ikonisten lifestyle-brändien perhettä. Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja 
kestävällä tavalla ihmisten elämään. Lisätietoja yhtiöstä www.fiskarsgroup.com 
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