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Muutos Fiskars Groupin johtoryhmässä 
 
Fiskars-konserni on nimittänyt Jussi Siitosen talousjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi. Hän siirtyy 
Fiskars Groupiin Amer Sportsista, joka on johtava premium-urheilutuotteita valmistava yhtiö. Amer 
Sportsissa hän on toiminut talousjohtajana vuodesta 2011. Hän siirtyy uuteen tehtävään viimeistään 
3.11.2021. Fiskars-konsernin nykyinen talousjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen Sari Pohjonen on 
päättänyt jättää yhtiön. Sari jatkaa tehtävässään kunnes Jussi siirtyy yhtiöön, jotta sujuva vaihdos 
voidaan varmistaa.   
 
”Fiskars Group on viime vuosien aikana läpikäynyt muutoksen yhtenäiseksi kuluttajatuoteyhtiöksi. 
Yhtiö on tänä vuonna saattamassa loppuun uudelleenjärjestely- ja muutosohjelmat. Sen myötä 
Fiskars on siirtymässä uuteen vaiheeseen, jossa painotetaan yhä enemmän liiketoiminnan kasvua. 
Olen iloinen saadessani toivottaa Jussin tervetulleeksi tiimiin. Hänellä on vahva tausta hienojen, 
globaalisti toimivien brändien parissa. Aiemmassa tehtävässään hänellä on ollut keskeinen rooli 
kasvun aikaansaamisessa, ja uskomme että hän sopii hyvin Fiskarsiin.  
 
Haluan kiittää Saria hänen erinomaisesta työstään Fiskarsissa. Talousjohtajana hänellä on ollut 
keskeinen rooli yrityksen uudistamisessa ja uusien toimintatapojen luomisessa. Viime vuosina Fiskars-
konsernin kannattavuus on selvästi parantunut ja pääoman tehokkuus kasvanut. Sari toimi 
talousjohtajan roolin ohella myös väliaikaisena toimitusjohtajana vuonna 2020. Hän osoitti 
poikkeuksellista ketteryyttä ja joustavuutta haastavissa olosuhteissa varmistaen samalla, että tiimi sai 
aikaan erinomaisia tuloksia. Vielä tärkeämpää on, että hän on ollut pidetty ja arvostettu kollega sekä 
keskeinen osa yritystä useiden vuosien ajan”, sanoi toimitusjohtaja Nathalie Ahlström 
 
“Odotan innolla työtä Fiskars Groupissa, jolla on vertaansa vailla oleva brändiportfolio. Yhtiö on 
jännittävässä vaiheessa ja olen innoissani voidessani olla mukana, kun yhtiö hyödyntää potentiaaliaan 
maailmanlaajuisesti”, sanoi Jussi Siitonen.  
 
“Haluan kiittää yhtiötä sekä kollegoita yhteisestä ajasta Fiskarsilla. Olemme kokeneet paljon 
kiinnostavia ja haastavia hetkiä, jolloin olemme yhdessä tiiminä vieneet yhtiötä eteenpäin. 
Samanaikaisesti odotan myös innolla, mitä tulevaisuus tuo tullessaan”, sanoi Sari Pohjonen.  
 
Fiskars-konserni jatkaa strategiansa toteuttamista painottaen yhä enemmän liiketoiminnan 
kasvattamista. pitkän aikavälin taloudellisten tavoitteiden mukaisesti. Fiskarsin strategian ytimessä on 
vahvistaa ainutlaatuista, kansainvälisesti rakastettujen brändien portfoliota, edistää kunnianhimoista 
kestävän kehityksen missiota sekä sitoutua jatkuvasti parantamaan digitaalista kuluttajakokemusta. 

Muutoksen myötä konsernin johtoryhmä koostuu viimeistään 3.11.2021 alkaen seuraavista jäsenistä: 

• Nathalie Ahlström, toimitusjohtaja 
• Jussi Siitonen, talousjohtaja & toimitusjohtajan sijainen 
• Tina Andersson, kuluttajakokemuksesta ja viestinnästä vastaava johtaja 
• Christian Bachler, EVP, Business Area Vita 
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• James Brouillard, EVP, Business Area Terra 
• Risto Gaggl, toimitusketjusta vastaava johtaja 
• Johan Hedberg, myyntijohtaja 
• Peter Cabello Holmberg, digitaalisesta kehityksestä vastaava johtaja 
• Tuomas Hyyryläinen, EVP, Business Area Crea 
• Niklas Lindholm, henkilöstöjohtaja 
• Päivi Timonen, lakiasiainjohtaja 

Jussin kuva ja ansioluettelo ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla: 
https://www.fiskarsgroup.com/fi/sijoittajat/hallinnointi/johto/johtoryhma 
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Media- ja sijoittajayhteydet:  
Konserniviestintä, communications@fiskars.com, +358 40 097 1842 
Kristian Tammela, Sijoittajasuhdepäällikkö, puh. +358 40 708 1181 
  
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. 
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