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Muutos Fiskarsin johtoryhmässä 
 
Fiskars-konserni jatkaa strategiansa toteuttamista painottaen yhä enemmän liiketoiminnan 
kasvattamista pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi kuluttajan arki tuodaan 
kaiken toiminnan keskipisteeseen. Fiskarsin strategian ytimessä on vahvistaa ainutlaatuista, 
kansainvälisesti rakastettujen brändien portfoliota, edistää kunnianhimoista kestävän kehityksen 
missiota sekä sitoutua jatkuvasti parantamaan digitaalista kuluttajakokemusta. 
 
Kuluttajakeskeisyyden vahvistamiseksi konsernin viestintätoiminto yhdistetään Kuluttajakokemus- ja 
kasvutoimintoon, jota johtaa kuluttaja- ja viestintäjohtaja Tina Andersson. Uusi rakenne edistää 
viestinnän, brändien hallinnan, vastuullisuuden ja digitalisaation yhtenäistämistä. Muutosten myötä 
viestintäjohtaja Maija Taimi on päättänyt jättää yhtiön. Hän on ollut yhtiön palveluksessa vuodesta 
2015. 
 
”Haluan lämpimästi kiittää Maijaa hänen arvokkaasta panoksestaan liiketoiminnan ja yrityksen brändin 
kehittämisessä. Fiskars Groupin viestintäjohtajana hänellä on ollut keskeinen rooli konsernin 
muutostyön tukemisessa, matkalla yhtenäiseksi yritykseksi, jolla on yhteiset arvot ja strategiset 
prioriteetit ", sanoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlström.  
 
“Vilpitön kiitos upealle tiimille ja kollegoille ympäri maailman, joiden kanssa olen saanut tehdä töitä 
viimeisten kuuden vuoden ajan. Arvostan suuresti niin Fiskars Groupin työntekijöitä kuin yritystä 
rakastettujen brändien takana ja toivon tiimille parhainta menestystä ainutkertaisen arjen 
edistämisessä”, sanoi Maija Taimi.  
 
"Tavoitteenamme on rakentaa kansainvälisesti rakastettujen brändien vahva portfolio ja tehdä arjesta 
ainutkertaista, visiomme ja tarkoituksemme mukaisesti. Se vaatii kuluttajakeskeisen kulttuurin, vahvan 
kestävän kehityksen ohjelman sekä saumattoman digitaalisen yhteyden kuluttajiin. Siksi olemme 
sitoutuneet tuomaan kuluttajan arjen kaiken toimintamme keskipisteeksi. Haluamme tarjota kuluttajille 
ensiluokkaisen tarjonnan, uusia kiinnostavia liiketoimintamalleja ja merkityksellisen vuoropuhelun 
kanssamme. Strategiamme ytimessä ovat kestävän kehityksen tavoitteemme, eli ihmisten ja 
maapallon hyvinvointi, taistelu kertakäyttökulttuuria vastaan, hiilineutraali tulevaisuus ja lisääntynyt ilo 
arjessa. Siksi nämä kaikki ovat tärkeä osa viestintäämme kuluttajien ja sidosryhmien kanssa tulevina 
vuosina", sanoi kuluttaja- ja viestintäjohtaja Tina Andersson. 
 
Muutokset organisaatiorakenteessa ja konsernin johtoryhmässä astuvat voimaan 1.3.2021. 
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Media- ja sijoittajayhteydet:  
Konserniviestintä, communications@fiskars.com  
  
Making the everyday extraordinary   
Fiskars Groupin visiona on vaikuttaa positiivisella ja kestävällä tavalla ihmisten elämään. Brändimme 
Fiskars, Gerber, Iittala, Royal Copenhagen, Waterford ja Wedgwood ovat mukana ihmisten elämässä 
– niin kotona, puutarhassa kuin ulkona luonnossa. Pyrimme tekemään arjesta ainutkertaista tänään ja 
tulevaisuudessa. Toimimme 30 maassa, ja tuotteitamme on saatavilla yli 100 maassa. Fiskarsin osake 
on listattu Nasdaq Helsingissä (FSKRS). Lisätietoja löydät osoitteesta www.fiskarsgroup.com. Voit 
seurata meitä Twitterissä @fiskarsgroup. 

mailto:communications@fiskars.com
http://www.fiskarsgroup.com/

