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Fiskarsin uusi organisaatiorakenne ja johtoryhmä  
 

Fiskars suunnittelee muutoksia yhtiön organisaatiorakenteeseen ja konsernin johtoryhmään 

tavoitteenaan hyödyntää vahvojen brändiensä koko potentiaalia, rakentaa yhtiön yhteisiä kyvykkyyksiä 

sekä nopeuttaa toimintaansa ja lisätä sen yhdenmukaisuutta.     

“Fiskars on muuttunut perinpohjaisesti kuluneiden vuosien aikana. Meillä on tänä päivänä vahva 

asema globaalissa kuluttajatuoteliiketoiminnassa ja otamme askeleen eteenpäin kasvattaaksemme 

nopeuttamme ja ketteryyttämme, ollaksemme lähempänä kuluttajaa ja luodaksemme lisäarvoa 

sidosryhmillemme. Strategiamme mukaisesti rakennamme globaaleja liiketoimintoja ja brändejä, ja 

tähän liittyen julkaisemme suunnitelman uudesta organisaatiorakenteesta, joka tukee paremmin 

strategiaamme ja antaa meille mahdollisuuden edetä entistä nopeammin”, sanoo Fiskars-konsernin 

toimitusjohtaja Kari Kauniskangas.   

“Fiskarsin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Strategiset 

prioriteettimme ohjaavat työtämme, kun keskitymme kasvattamaan pääbrändejämme ja tuotteitamme; 

rakennamme monikanavaympäristöä kauppakumppaneidemme kanssa, sekä oman 

myymäläverkostomme ja digitaalisten kanavien tukemana; ja hyödynnämme yhteistä osaamistamme 

rakentaaksemme kyvykkyyksiämme ja keskeisiä liiketoiminnan järjestelmiä. Lisäksi kehitämme 

inspiroivaa työympäristöä, jossa henkilöstömme voi menestyä ja työskennellä yhteisten tavoitteiden 

mukaisesti.” 

Fiskars suunnittelee siirtyvänsä alueellisesta organisaatiorakenteesta ja muodostavansa kaksi 

strategista liiketoimintayksikköä (Strategic Business Unit, SBU): Living ja Functional. Suunniteltu 

uusi organisaatiorakenne tulisi voimaan 1.1.2017 alkaen. 

 Strateginen liiketoimintayksikkö Living (SBU Living), jota johtaa Ulrik Garde Due, muodostuisi 

English & Crystal Living -liiketoiminnasta, johon kuuluvat Waterford, Wedgwood, Royal Albert, 

Royal Doulton ja muita brändejä sekä Scandinavian Living -liiketoiminnasta, johon kuuluvat 

Iittala, Rörstrand, Royal Copenhagen ja muita brändejä.  

 Strateginen liiketoimintayksikkö Functional (SBU Functional), jota johtaa Kari Kauniskangas, 

muodostuisi brändeistä kuten Fiskars, Gerber ja Gilmour. Nykyinen Outdoor-liiketoiminta tulisi 

olemaan osa SBU Functionalia. 

Kummankin SBU:n on tarkoitus vastata globaalista kuluttajakokemuksesta, mukaan lukien brändit, 

tuotteiden hallinta, tuotekehitys, markkinointi ja myynti.   

 

Uudet johtoryhmät  

Suunniteltu organisaatiorakenne tarkoittaa muutoksia Fiskarsin johdossa. 1.1.2017 lähtien Fiskarsin 

johtoryhmä käsittää seuraavat henkilöt:   

 Kari Kauniskangas, toimitusjohtaja, ja tehtävässään SBU Functionalin johtajana 

 Teemu Kangas-Kärki, operatiivinen johtaja ja talousjohtaja 
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 Nina Ariluoma, henkilöstöjohtaja 

 Ulrik Garde Due, johtaja, SBU Living 
 

Johtoryhmä on vastuussa konsernin strategiasta ja prioriteeteista. Tätä johtoryhmää koskevista 

muutoksista tiedotetaan pörssitiedotteella.   

Lisäksi Fiskars perustaa laajennetun johtoryhmän, joka tukee johtoryhmää yhtiön viemisessä 

eteenpäin ja keskittyy yhtiön strategisten painopistealueiden toteuttamiseen.  

Laajennettu johtoryhmä koostuu johtoryhmän jäsenistä ja seuraavista henkilöistä:  

 Thomas Enckell, johtaja, Eurooppa 

 Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja 

 Alexander Giftthaler, johtaja, Functional EMEA 

 Rob Kass, johtaja, Outdoor 

 Alexander Matt, brändi- ja markkinointijohtaja 

 Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja 

 Paul Tonnesen, johtaja, Functional Amerikka 

 Leni Valsta, johtaja, Scandinavian Living (vt) 

 Frans Westerlund, tietohallintojohtaja 
 

Uusi raportointirakenne 

Organisaatiorakennetta koskevien suunniteltujen muutosten johdosta Fiskars suunnittelee 

uudistavansa taloudellista raportointirakennettaan. Vuoden 2017 ensimmäisestä neljänneksestä 

lähtien Fiskarsin kolme varsinaista raportointisegmenttiä olisivat Living, Functional ja Muut. Lisäksi 

Fiskars raportoisi konsernitason liikevaihdon kolmen toissijaisen raportointisegmentin osalta: 

Amerikka, Eurooppa ja Aasia-Tyynimeri.  

 

Living-segmentti tarjoaa premium- ja luksustuotteita kattamiseen, lahjatavaroihin ja sisustamiseen ja 

muodostuu English & Crystal Living - ja Scandinavian Living -liiketoiminnoista. 

Functional-segmentti tarjoaa välineitä ja työkaluja kotiin ja puutarhaan sekä ulkoiluun ja muodostuu 

brändeistä kuten Fiskars, Gerber ja Gilmour. Nykyinen Outdoor-liiketoiminta tulisi olemaan osa SBU 

Functionalia.  

Muut-segmentti sisältää konsernin sijoitukset, kiinteistöyksikön, konsernitoiminnot ja yhteiset 

toiminnot.  

Pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet 

Fiskarsin strategian mukaisesti yhtiö rakentaa globaaleja liiketoimintoja ja brändejä, ja tähän liittyen 

suunnittelee linjaavansa organisaatiorakenteensa strategian mukaisesti. Tässä yhteydessä Fiskars 

suunnittelee asettavansa konsernille pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet on tarkoitus 

julkistaa vuoden 2017 ensimmäisen neljänneksen aikana.  

 

Pitkän aikavälin tavoitteet edesauttavat osakkeenomistajia, analyytikkoja, sijoittajia ja muita 

sidosryhmiä hahmottamaan Fiskarsin tavoitteet nykyistä tilikautta pidemmälle.   

 

Vertailun helpottamiseksi Fiskars esittää tilintarkastamattomat oikaistut taloudelliset tulokset 

vuosineljänneksittäin vuodelta 2015 ennen tammi-maaliskuun 2017 osavuosikatsauksen julkistamista.  
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FISKARS OYJ ABP 

 

Kari Kauniskangas 

Toimitusjohtaja 

 

 

Puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys tänään 10.11.2016 

Englanninkielinen puhelinkonferenssi ja suora webcast-lähetys analyytikoille ja sijoittajille pidetään 

tänään klo 14.00 alkaen. Konferenssiin voi osallistua soittamalla alla olevaan numeroon 5–10 

minuuttia ennen tilaisuuden alkua. Kysymysten esittäminen on mahdollista ainoastaan 

puhelinyhteyden kautta ja kysymykset pyydetään esittämään englanniksi. 

 

Suomi: +358 (0)9 7479 0360 

Norja: +47 2350 0187 

Ranska: +33 (0)1 70 70 17 76 

Ruotsi: +46 (0)8 5033 6546 

Saksa: +49 (0)69 2222 10763 

Tanska: +45 35 15 80 92 

UK: +44 (0)20 3364 5726 

USA: +1 719 325 2238 

 

Rekisteröintitunnus:150786 

 

Esitystä voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa 

http://www.goodmood.fi/webcaster/accounts/fiskars/live/   

 

Tilaisuuden tallenne on katsottavissa myöhemmin osoitteessa http://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat  

 

Rekisteröitymisen yhteydessä kerättyjä yhteystietoja ei käytetä mihinkään muihin tarkoituksiin. 

 

 

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 brändiportfoliolla, johon kuuluu 
kansainvälisesti tunnettuja brändejä 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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