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Fiskars Group nimittää Michael Halakin Functional-liiketoiminnan 
johtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi 

Fiskars Group on nimittänyt Michael Halakin (MBA), Functional-liiketoiminnan johtajaksi ja konsernin 
johtoryhmän jäseneksi. Hän raportoi konsernin toimitusjohtajalle Jaana Tuomiselle ja aloittaa 
tehtävässään 1.3.2019. Uransa aikana Michael on toiminut globaalien brändien parissa Black & 
Deckerillä, Airclicilla ja Newell Brandsillä. Viimeisimmässä tehtävässään Newell Brandsillä hän johti 
Baby-liiketoimintaa operatiivisena johtajana.  

”Toivotan Michaelin lämpimästi tervetulleeksi Fiskars Groupiin. Hän tuo mukanaan vankkaa osaamista 
globaalien brändien rakentamisesta sekä myynnistä. Michaelin kaupallisen näkemyksen ja vahvan 
arvopohjaisen johtajuuden ansiosta hän sopii erittäin hyvin Functional-liiketoiminnan vetäjäksi. 
Tehtävässään hän keskittyy kasvun rakentamiseen, liiketoiminnan yhdenmukaistamiseen sekä 
yrityskulttuurin luomiseen, strategisten prioriteettiemme ohjaamana”, sanoi Fiskars Groupin 
toimitusjohtaja Jaana Tuominen. 

”Odotan innolla töitä Fiskars Groupissa sekä globaalisti tunnettujen brändien, eli Fiskarsin, Gerberin ja 
Gilmourin, parissa. Brändit ovat läsnä ihmisten arjessa ja edesauttavat luovuutta kodissa ja 
puutarhassa”, sanoi Michael Halak. ”Ihmisten johtaminen innostaa minua ja odotan työskentelyä koko 
Functional-tiimin kanssa, viedäksemme yhdessä brändejä eteenpäin, rakentaaksemme kestävää 
kasvua ja toteuttaaksemme lupaustamme tehdä arjesta ainutkertaista”, jatkoi Michael. 

Functional-liiketoimintayksikkö tarjoaa välineitä ja työkaluja kotiin ja puutarhaan sekä ulkoiluun. Siihen 
kuuluvat muun muassa Fiskars-, Gerber- ja Gilmour-brändit. 

Nimityksen myötä Fiskars Groupin johtoryhmä koostuu 1.3.2019 alkaen seuraavista jäsenistä: 

• Jaana Tuominen, toimitusjohtaja  
• Sari Pohjonen, talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen  
• Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja  
• Michael Halak, Functional-liiketoiminnan johtaja 
• Tuomas Hyyryläinen, kasvujohtaja 
• Ulla Lettijeff, Living-liiketoiminnan johtaja  
• Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja 
• Maija Taimi, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja  
• Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja   

Michael Halakin kuva ja ansioluettelo ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: 
https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/johto/johtoryhma  
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Media- ja sijoittajayhteydet:  
Konserniviestintä, puh. 020 439 5031, communications@fiskars.com  
  
Making the everyday extraordinary   
Fiskars Group tekee arjesta ainutkertaista. Yhdessä brändiperheeseemme kuuluvien brändien, kuten 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood kanssa haluamme vaikuttaa 
positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa ja 
työllistämme noin 7 600 henkilöä yli 30 maassa. Lisätietoja meistä löydät osoitteesta 
www.fiskarsgroup.com.  
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