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Nimi Anu Johanna Suikkanen
Syntymäaika ja paikka 13.08.1969 Karkkila, Finland
Kansalaisuus suomalainen
Perhe naimisissa, 11 vuotias tytär
Yhteystiedot Kortestie 5B, 02970 Espoo, Finland

anu.suikkanen@kolumbus.fi
tel +358-40-553 7684

Koulutus

1994 Kauppatieteiden maisteri
Pääaineena laskentatoimi
Vaasan Yliopisto

1996-1999 Metra konsernin”Management training” koulutusohjelma 

2010-2012 Walki konsernin ”Lean” koulutusohjelma
Walki konsernin ”Value adding sales training” koulutusohjelma

Kielitaito

Suomi äidinkieli
Enlanti erinomainen
Italia erinomainen
Saksa hyvä/kohtalainen
Ruotsi hyvä/kohtalainen
Hollanti alkeet

Työkokemukseni lyhyesti

Minulla on kahdenkymmenen vuoden kokemus talous-, henkilöstö- ja tietohallinnosta, 
joista viimeiset kuusi vuotta olen toiminut talousjohtajana/CFO:na kansainvälisissä 
konserneissa kuten Walki (pakkausmateriaalit), Finndomo (valmistalot) sekä Sanitec 
(kylpyhuonetuotteet). Minulla on laaja kokemus yritysostojen toteuttamisesta, uusien 
tehtaiden perustamisesta, tehtaiden sulkemisista, kuten myös uuden liiketoiminnan 
kehittämisestä sekä yrityksen kannattavuuden parantamisesta. Minulla on myös 
kokemusta usean konsernin hallituksen sihteerin, yrityksen toimitusjohtajan sekä 
hallituksen jäsenen tehtävistä. 
Viimeisten viiden vuoden aikana olen suorittanut Aalto Yliopiston EMBA tutkinnon, ollut 
Suomen Kennelliiton hallituksessa sekä perustanut aviomieheni kanssa yrityksen Giteas
Consulting Oy.



Työkokemus Finndomo konsernissa (Liikevaihto ~ 100m€)

CFO 
10/08-12/2009     * Konsernin hallituksen sihteeri 

* Hallituksen jäsen konsernin neljässä tytäryrityksessä 
* Konsernin johtoryhmän jäsen
* Vastuualueet: taloushallinto, rahoitus, riskienhallinta, 

henkilöstö-ja tietohallinto 
* Tärkeimmät projektit: Säynätsalon tehtaan sulkeminen

Työkokemus Walki konsernissa (Liikevaihto ~ 300m€)

Vice President ja CFO
1/2010-2/2013   * Hallituksen jäsen, Walki Ekopak S.A. (Poland)

* Toimitusjohtaja, Walki Oy
* Konsernin johtoryhmän jäsen
* Vastuualueet: taloushallinto, rahoitus, riskienhallinta, lakiasiat, 

henkilöstö-ja tietohallinto
* Tärkeimmät projektit: Meuwissen yritysosto Hollannissa, 

tehtaanperustaminen Svetogorskissa Venäjällä sekä Wroclaw:ssa 
Puolassa, myyntiyhtiön perustaminen Intiassa sekä myyntikonttorin 
perustaminen Moskovassa Venäjällä.

Talousjohtaja (Maastricht, Hollanti, Liikevaihto ~70m€)
4/2007-9/2008 * Keski-Euroopan alueen johtoryhmän jäsen 

* Vastuualueet: taloushallinto, tietohallinto, eläkerahasto, palkanlaskenta 
* Tärkeimmät projektit: SAP implementaation viimeistely 

Työkokemus Sanitec konsernissa (Liikevaihto ~ 800m€)

4/1994-9/2008

2016 Giteas Consulting Oy:n perustaminen

2015-2016 EMBA Koulutusohjelma Aalto Yliopistossa

2015-2017 Suomen Kennelliitto ry (~ 150.000 jäsentä)
* Hallituksen jäsen
* Kasvattajatoimikunnan puheenjohtaja/varapuheenjohtaja

2013-2014 Suomen Suursnautserikerho ry (~ 500 jäsentä)
* Yhdistyksen virallinen edustaja Suomen Kennelliitto ry:n valtuustossa
* Näyttelytoimikunnan puheenjohtaja

2013->



Talouspäällikkö, Tuotanto ja uusien tuotteiden kehittäminen
1/2005-3/2007 * Tuotanto ja uusien tuotteiden kehittäminen -organisaation 

johtoryhmän jäsen
* Neljän henkilön tiimin ohjaus
* Tuotanto ja uusien tuotteiden kehittäminen -organisaation kehittäminen
* Sanitecin tuotannon strategian ja tavoitteiden määrittäminen
* Vastuualueet: 28 tehtaan, uusien tuotteiden kehittämisen, strategisten 

ostojen ja konsernin logistikkatoimintojen budjetointi sekä raportointi
* Uuden strategian suunnittelu ja laskelmat
* Hallituksen ja johtoryhmän kokousmateriaalin valmistelu

Äitiysloma
3-12/2004

Talouspäällikkö, Keraaminen tuotanto
1/2001-2/2004 * Keraaminen tuotanto –organisaation johtoryhmän jäsen

* 15-20 henkilön tiimin ohjaus 
* Keraaminen tuotanto –organisaation kehittäminen
* Sanitecin Keraamisen tuotannon strategian ja tavoitteiden määrittely 
* Sanitecin Business Controlling toiminnon ja sisäisen raportoinnin 

kehittäminen, Business Controlling konsepti SAP:ssa 
* Tärkeimmät projektit: Tuotannon raportoinnin päivitys, 

(raportointijärjestelmän kehittäminen, ohjeistus, koulutus). 
Yritysoston jälkeinen integraatio Iso-Britanniassa. 

Projektipäällikkö (Maastricht, Hollanti)
1-12/2000 * Vastuuhenkilö yritysostonjälkeisestä integraatiosta taloushallinnon osalta, 

esimerkiksi raportointiprosessit ja raportointistandardit

Kontrolleri (Gaeta, Italia) 
6/1998-12/1999 * Tehtaan johtoryhmän jäsen

* Kahdenksan henkilön tiimin ohjaus (kontrollointi, tietohallinto, ostot, 
ostoreskontra, varaosavarasto) 

* Tärkeimmät projektit: Tehtaan hallinnon ja sisäisen laskennan prosessien 
päivittäminen). Yritysoston jälkeinen integraatio Malesiassa.

Kontrolleri 
3/1996-5/1998 * Konsernin sisäinen ja ulkoinen raportointi (tilinpäätökset) 

* Sanitecin Group Profile –esitteen teko (divisioonan vuosikertomus)
* Sisäisiin tarkastuksiin osallistuminen 
* Tärkeimmät projektit: Uuden konsolidointimallin Hyperionin implementaatio 

(sovelluksen toteuttaminen, ohjeistuksen kirjoittaminen, käyttäjäkoulutus). 
Yritysoston jälkeiset integraatiot Egyptissä ja Libanonissa. 

Apulaiskontrolleri
4/1994-2/1996 * Konsernin sisäinen raportointi

* Tärkeimmät projektit: Uuden kuukausiraportointimallin implementaatio 
(ohjeistus, koulutus) sekä sisäisen raportoinnin kehittäminen. Yritysoston 
jälkeinen integraatio Puolassa.


