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Yhteenveto osaamisestani
Minulla on kahdenkymmenen vuoden kokemus talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta,
joista kuusi vuotta kansainvälisten konsernien CFO:na/Talousjohtajana.
Minulla on laaja kokemus liiketoiminnan kehittämisestä ja yrityksen kannattavuuden
parantamisesta, kuten myös yritysostojen toteuttamisesta, uusien tehtaiden
perustamisesta sekä tehtaiden sulkemisista. Olen ollut usean konsernin hallituksen
sihteerin, yrityksen toimitusjohtajan sekä hallituksen jäsenen tehtävässä.
Olen myös suorittanut Aalto Yliopiston Executive MBA tutkinnon, joka antaa
ajankohtaista tietoa liike-elämän eri osa-alueilta sekä tukee ja täydentää aikaisempaa
opiskeluani sekä työkokemustani.
Ylläpidän ammattitaitoani osallistumalla esimerkiksi Kauppakamarin ja AEE:n
järjestämiin tapahtumiin. Vuonna 2016 perustamani Giteas Consulting Oy antaa
mahdollisuuden tarjota osaamistani perinteisen työsopimuksen lisäksi myös
määräaikaisen toimeksiantonsopimuksen muodossa.

Työkokemus
Työkokemukseni Walki konsernissa (Liikevaihto ~ 300m€)
Walki konserni, Vice President ja CFO, 1/2010-2/2013
Walki konsernissa toimin konsernin talousjohtajana sekä olin johtoryhmän jäsen. Lisäksi
olin usean tytäryhtiön hallituksen jäsen sekä Walki Oy:n toimitusjohtaja.
Vastuualueenani olivat taloushallinto, rahoitus, riskienhallinta, lakiasiat sekä henkilöstöja tietohallinto.
Suurimmat projektit olivat Meuwissen yritysosto Hollannissa, tehtaanperustamiset
Svetogorskissa Venäjällä ja Wroclaw:ssa Puolassa, myyntikonttorin perustaminen
Moskovassa Venäjällä sekä myyntiyhtiön perustaminen Intiassa.

Työkokemukseni Finndomo konsernissa (Liikevaihto ~ 100m€)
Finndomo konserni, CFO, 10/08-12/2009
Finndomo konsernissa toimin konsernin talousjohtajana sekä olin johtoryhmän jäsen.
Lisäksi olin usean tytäryhtiön hallituksen jäsen sekä konsernin hallituksen sihteeri.
Vastuualueenani olivat taloushallinto, rahoitus, riskienhallinta sekä henkilöstö- ja
tietohallinto.
Merkittävimmät projektit olivat Säynätsalon tehtaan sulkeminen sekä yrityksen
kannattavuuden parantamiseen liittyvät projektit.

Työkokemukseni Sanitec konsernissa (Liikevaihto ~ 800m€)
1994-2008
Koninklijke Sphinx B.V. (Hollanti), Financial Director, 4/2007-9/2008
Sanitecin tytäryrityksessä Sphinxissä toimin talousjohtajana sekä olin Keski-Euroopan
alueen johtoryhmän jäsen. Vastuualueeni olivat taloushallinto, tietohallinto, eläkerahasto
sekä palkanlaskenta. Tärkein saavutukseni oli yrityksen kannattavuuden merkittävä
paraneminen.
Tuotanto- ja uusien tuotteiden kehittäminen organisaatio (NPD),
Manager, 1/2005-3/2007
Toimin konsernin tuotanto- ja NPD organisaatiossa johtoryhmän jäsenenä.
Vastuualueenani oli 28:n tehtaan, uusien tuotteiden kehittämisen, strategisten ostojen
sekä konsernin logistiikkatoimintojen budjetointi ja raportointi. Minulla oli merkittävä
rooli Sanitecin tuotannon strategian ja tavoitteiden määrittämisessä sekä niiden
toteutumisessa käytännössä. Lisäksi valmistin materiaalia hallitukselle sekä johtoryhmälle.
Äitiysloma 3-12/2004
Keraaminen tuotanto-organisaatio, Manager, 1/2001-2/2004
Toimin konsernin tuotanto-organisaatiossa johtoryhmän jäsenenä. Vastuualueenani oli
keraamisten tehtaiden budjetointi ja raportointi. Minulla oli merkittävä rooli Sanitecin
tuotannon strategian ja tavoitteiden määrittämisessä sekä niiden toteutumisessa
käytännössä. Tehtävääni kuuluivat esimerkiksi Sanitecin Business Controlling toiminnon
sekä sisäisen raportoinnin kehittäminen sekä Business Controlling konseptin luominen
SAP:ssa. Tärkeimmät projektini olivat tuotannon raportoinnin nykyaikaistaminen sekä
yritysoston jälkeinen integraatio Englannissa.
Koninklijke Sphinx B.V. (Hollanti), Project Manager, 1-12/2000
Vastasin koko Sphinx konsernin yritysostonjälkeisestä integraatiosta taloushallinnon
osalta sisältäen kaikki raportointiprosessit sekä raportointijärjestelmät.
Pozzi-Ginori SpA (Italia), Factory Controller, 6/1998-12/1999
Sanitecin tytäryrityksessä Pozzi-Ginorissa toimin Gaetan tehtaan johtoryhmän jäsenenä.
Vastuualueenani oli tehtaan taloushallinto, tietohallinto, ostot sekä varaosavarasto.
Minulla oli kahdeksan suoraa alaista. Tärkeimmät projektini olivat tehtaan hallinnon ja
sisäisen laskennan kehitysprojekti sekä yritysoston jälkeinen integraatio Malesiassa.

Controller, 3/1996-5/1998
Vuosina 1996-97 vastasin konsernin sisäisestä laskennasta (kuukausiraportointi). Kesällä
1997 siirryin uuteen tehtävään vastaten konsernin ulkoisesta laskennasta (väli- ja
vuositilinpäätökset). Tilinpäätösten lisäksi tehtävääni kuului sisäiseen tarkastukseen
osallistuminen, Sanitec Group Profile:n teko sekä osallistuminen Metra konsernin
vuosikertomuksen ja raportointimanuaalin tekemiseen. Tärkeimmät projektini olivat
uuden kuukausiraportointimallin kehittäminen (Hyperion) sekä yritysoston jälkeiset
integraatiot Egyptissä ja Libanonissa.
Assistant Controller, 4/1994-2/1996
Assistant controllerina tehtäväni oli konsernin kuukausiraportin sekä muiden
raporttien ja analyysien tekeminen. Tärkeimmät projektini olivat uuden kuukausiraportointimallin implementaatio sekä yritysoston jälkeinen integraatio Puolassa.

Koulutus
2016

EMBA
Aalto Yliopisto

1994

Kauppatieteiden maisteri
Pääaineena laskentatoimi
Vaasan Yliopisto

Kurssit
1996-1999

Metra konsernin”Management training” koulutusohjelma

2010-2012

Walki konsernin ”Lean” koulutusohjelma
Walki konsernin ”Value adding sales training” koulutusohjelma

Kielitaito
Suomi
Enlanti
Italia
Saksa
Ruotsi
Hollanti

äidinkieli
työkieli
erinomainen
hyvä/kohtalainen
hyvä/kohtalainen
alkeet

