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NIXU LYHYESTI

Digitalization, done right

Nixu on kansainvälinen kyberturvayhtiö,  
jonka missio on pitää digitaalinen yhteiskunta toiminnassa. 

Nixu haluaa olla asiakkaidensa luotettu kyber-
turvakumppani, jonka intohimo on auttaa or-
ganisaatioita hyödyntämään digitalisaation 
luomat mahdollisuudet turvallisesti. Yhtiö tuot-
taa yhdessä asiakkaidensa kanssa käytännön-
läheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, 
digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden 
ja tietosuojan varmistamiseksi.

LIIKEVAIHTO

32
MEUR

HENKILÖSTÖ-
MÄÄRÄ

323
LIIKEVAIHDON

KASVU

 50 %

KANSAINVÄLISEN
LIIKEVAIHDON OSUUS

 35 %

Yhtiön tehtävä on mahdollistaa asiakkaiden lii-
ketoiminnan jatkuvuus kaikissa prosesseissa ja 
vaihtuvissa tilanteissa, kaikkina aikoina ja kaikil-
la tasoilla - läpi koko toimitusketjun. Nixu enna-
koi ja ottaa vastuuta.

Kasvustrategian mukaisesti Nixu haluaa olla 
paras työpaikka kyberturvatiimillensä, joka 
tekee työtä käytännönläheisten ratkaisujen 
löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroo-
passa ja yhtiö on läsnä neljällä mantereel-
la, palvellen asiakkaitaan ympäri maailman.  
Nixu Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq First 
North -markkinapaikalla.
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VUOSI 2017

helmikuu
Nixu järjesti jo neljättä kertaa nuorille suunnatun  
Nixu Challenge -kisan. Kilpailussa ansioituneilla on mahdollisuus 
päästä harjoitteluohjelman kautta työskentelemään Nixulle  
aitoihin kyberturva-alan töihin.

toukokuu
Nixu laajensi palvelutarjontaansa ja asiakaskuntaansa ostamalla  
digitaalisen identiteetin tukipalveluita maailmanlaajuisesti tarjoavan 
hollantilaisen Expert Solution Support Center B.V:n (ESSC). 

Danfossin ja Nixun yhteistyö sai kansainvälistä tunnustusta, kun Danfossin 
IoT-hanke palkittiin ”Paras IoT-tietoturvahanke 2017” -palkinnolla European 
Identity & Cloud -kilpailussa.

kesäkuu
Nixu osti ruotsalaisen tietomurtojen tutkintaan erikoistuneen Bitsec AB:n. 
Samalla Nixu täydensi palvelutarjontaansa ja saavutti aseman yhtenä 
Ruotsin suurimmista kyberturvayhtiöistä.

Yrityskauppojen sekä orgaanisen kasvun seurauksena Nixun  
henkilöstömäärä ylitti 300 henkeä.

Nixun vuosi 2017 lyhyesti
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VUOSI 2017

lokakuu
Kasvustrategiansa rahoittamiseksi Nixu järjesti suunnatun osakeannin 
kansainvälisille sijoittajille ja keräsi noin 10 miljoonaa euroa uutta  
omaa pääomaa. 

syyskuu
Ensimmäinen henkilöstölle suunnattu nixucon-konferenssi järjestettiin  
Helsingissä. Tapahtuma keräsi yhteen nixulaiset kaikista maista  
ja toimipisteistä.  

Nixu ilmoitti harkitsevansa Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymistä. 

marraskuu
Nixu lanseerasi Nixu Wreckathon -tapahtumakonseptin, jonka  
tarkoituksena on auttaa yrityksiä parantamaan kyberturvallisuutta  
ja lisäämään turvallisuusasioiden tuntemusta nixulaisten tuella.  
Ensimmäisessä tapahtumassa KONE ja Nixu testasivat yhdessä 
IoT-ominaisuudella varustetun hissin kyberturvallisuutta.

Nixun vuosi 2017 lyhyesti Nixun vuosi 2017 lyhyesti
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Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Liikevaihto 32 279 21 487
Tilikauden tulos -172 57
Osakekohtainen tulos, euroa -0,03 0,01
Käyttökate 1 106 805
Käyttökate, % liikevaihdosta 3,4 % 3,7 %
Oikaistu käyttökate1 1 375 805
Oikaistu käyttökate, % liikevaihdosta1 4,3 % 3,7 %
Liiketulos 492 437
Liiketulos, % liikevaihdosta 1,5 % 2,0 %
Oikaistu liiketulos1 761 437
Oikaistu liiketulos, % liikevaihdosta1 2,4 % 2,0 %

1 Oikaisuerinä käsitellään poikkeukselliset ja tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat, jotka eivät ole toistu-
via. Tällaisia poikkeuksellisia eriä ovat mm. liiketoiminnan muihin kuluihin sisältyvät yrityskauppoihin ja listautumiseen liittyvät 
kertaluonteiset kulut. Tammi-joulukuun 2017 liikevoittoon sisältyi kertaluonteisia kuluja 269 tuhatta euroa (61).

tuhatta euroa 1.1.-31.12.2017 1.1.-31.12.2016
Omavaraisuusaste, % 51,4 % 47,5 %
Korollinen nettovelka -3 384 765
Nettovelkaantumisaste, % -17,9 % 9,3 %

AVAINLUVUT

6

Avainluvut
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AVAINLUVUT
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Konsulttiyhtiöstä 
kyberturvan 
palveluyhtiöksi

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Olemme edenneet selkeästi matkal- 
lamme tuntityöhön perustuvasta  
konsulttiyhtiöstä kohti tavoitettamme:  
skaalautuvaa kyberturvan palvelu- 
yhtiötä. Tämä muutos perustuu sekä  
teknologiapohjaisten palveluiden  
tuontiin konsultoinnin tueksi että  
konsultointipalveluidemme muuttami-
seen toimeksiantotyyppisistä lyhyistä 
pyrähdyksistä pidempiin, henkilöstä 
riippumattomiin ja jatkuvaluonteisiin 
palvelusopimuksiin.

8
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Julkistamme nyt ensimmäistä kertaa liikevaihtomme jaettuna neljään 
eri palvelutyyppiin:  hallinnoidut tietoturvapalvelut (managed security 
services), jatkuvat palvelut, projektityyppiset toimeksiannot sekä kol-
mansien osapuolien lisenssien myynnistä kertynyt liikevaihto. Kaikkien 
jatkuvien palvelujen (hallinnoidut sekä jatkuvat palvelut) osuus liike-
vaihdostamme oli vuositasolla ilahduttavasti jo 31 % kasvaen 118 %. Sa-
malla on hyvä huomata, että Nixun asiakassuhteet ovat muutenkin hy-
vin kestäviä: kumppanuus asiakkaiden kanssa johtaa siihen, että töitä 
tehdään toimeksiannosta toiseen.

Teknologiapohjaisten palveluiden liikevaihto koostuu pääosin Nixu 
Cyber Defense Center -palvelusta (Nixu CDC), joka on lyhyessä ajas-
sa saavuttanut Suomen markkinalla erinomaisen aseman. Uusia  
asiakkuuksia vuoden 2017 loppuun mennessä oli yhteensä 19 kpl sekä 
Suomessa että Ruotsissa, jossa olimme loppuvuonna jo mukana tutki-
massa useita tietomurtoja. Kesällä tiedotimme Suomen Verohallinnon 
valinneen Nixun oman kyberhavainnointinsa kumppaniksi. 

Kansainvälinen jalanjälkemme on myös kehittynyt erinomaisesti ke-
sällä tehtyjen ESSC- ja Bitsec-yrityskauppojen myötä. Samalla olem-
me havainneet, että yrityskaupat ovat meille toimivin tapa laajentua 
kansainvälisesti. Tulevaisuudessa arvioimmekin priorisoivamme yri-
tyskauppoja uuden markkinan avaamisessa. ESSC:n hankinnan myö-
tä tunnettuutemme Hollannissa on kasvanut, mikä helpottaa jatkossa 

uusasiakashankintaa. Hollannin toimintojen (Nixu B.V.:n) vahvan orgaa-
nisen kasvun (122 %) tukeminen rasitti kuitenkin edelleen merkittävästi 
Nixun käyttökatetta.

Olemme panostaneet huomattavasti kasvun mahdollistamiseen ja 
toimintamme digitalisaatioon. Vaikka nämä toimet heikentävät käyttö-
katetta lyhyellä aikavälillä, olemme kuitenkin pystyneet huolehtimaan 
asiakashintojen ja palkkojen välisen operatiivisen kannattavuuden säi-
lymisestä.

Kasvustrategian tukemiseksi aloitimme vuonna 2017 valmistelut  
Nasdaq Helsingin pörssin päälistalle siirtymiseksi. Pääomahuollon var-
mistamiseksi toteutimme kansainvälisille institutionaalisille sijoittajille 
suunnatun noin 10 miljoonan euron suunnatun annin. Tämän järjeste-
lyn myötä meillä on mahdollisuus jatkaa yritysostoja kulttuuriimme ja 
strategiaamme sopivien kohteiden löytyessä.

Asiakkaidemme liiketoiminnan digitalisoituminen ja kasvaneet kyber-
uhat osoittavat yhä selvemmin yritysten tarpeen laaja-alaiselle, kyber-
turvaan keskittyneelle kumppanille, jonka asiantuntijat sijaitsevat lä-
hellä asiakasta. Tämä suuntaus yhdessä osaavien, innostuneiden 
nixulaisten kanssa antaa meille vahvan perustan jatkaessamme kas-
vustrategiamme toteuttamista.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Nixun vuosi 2017 piti sisällään vahvan, noin 50 %:n kasvun lisäksi merkittävää 
strategista kehitystä. 
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Kasvustrategian määrätietoinen 
toteutus on tuottanut tulosta

KASVUSTRATEGIA

Nixu julkaisi kasvustrategiansa listautuessaan Helsingin pörssin  
First North Finland -markkinapaikalle vuonna 2014. Strategian mukai-
sesti Nixun tavoitteena on olla paras työpaikka tietoturva-ammattilai-
sille ja Pohjois-Euroopan alueen yritysten ykkösvaihtoehto kyberturva-
palveluiden kumppaniksi.

Vuoden 2017 loppuun mennessä voidaan todeta, että yhtiö on eden-
nyt määrätietoisesti strategian toteuttamisessa. Nixu on aikaansaanut 
pitkäjänteistä kehitystä strategisilla kehitysalueilla, joita ovat kansain-
välistyminen, jatkuvat palvelut ja paras työpaikka kyberturva-ammat-
tilaisille.

Kansainvälistyminen 
Kansainvälistymiseen kuuluu useiden, lähellä asiakkaita sijaitsevien toi-
mipisteiden avaaminen, mikä mahdollistaa Nixun kokonaisvaltaisten 
kyberturvapalveluiden tarjoamisen paikallisesti. 

Kansainvälistyminen lähti toden teolla käyntiin vuonna 2015 tytäryhtiön 
perustamisella Hollantiin. Vuonna 2016 yhtiö jatkoi kansainvälistymistä, 
kun se yhdisti voimansa yritysostojen kautta kahden ruotsalaisen tie-

toturva-alan toimijan – Europoint Networking AB:n ja Safeside Solutions 
AB:n kanssa. Samana vuonna Nixu perusti tytäryhtiön Yhdysvaltoihin 
varmistaakseen kansainvälisten asiakkaidensa entistä tehokkaam-
man paikallisen palvelun. 

Vuonna 2017 kansainvälistyminen otti ison harppauksen Nixun osta-
essa digitaalisen identiteetin hallinnan tukipalveluihin erikoistuneen ja 
globaalisti toimivan hollantilaisen ESSC:n sekä ruotsalaisen tietomur-
tojen tutkintaan erikoistuneen Bitsecin. Vuoden 2017 loppuun mennes-
sä Nixulla oli merkittävää toimintaa Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa, 
Romaniassa ja Yhdysvalloissa. Nixu toimii globaalisti, palvellen samalla 
kansainvälisiä asiakkaitamme paikallisesti. Kansainvälisen liikevaihdon 
osuus kasvoi vuonna 2017 merkittävästi, jo 35 %:iin Nixu-konsernin liike-
vaihdosta. 
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KASVUSTRATEGIA

Jatkuvat palvelut
Strategisena tavoitteena Nixussa on toimia asiakkaillensa kokonaisval-
taisena kyberturvakumppanina. Osana tätä tavoitetta Nixu rakentaa 
jatkuvien, teknologiapohjaisten ja skaalautuvien palveluiden tarjontaa. 
Nämä hallinnoidut palvelut kytkeytyvät saumattomasti osaksi yhtiön 
konsultointitoimintaa. Näin yhtiö varmistaa kyvykkyyden olla asiakkail-
leen aito ja laaja-alainen kyberturvakumppani. Samalla Nixu varmis-
taa asiakassuhteidensa jatkuvuuden ja kilpailukykynsä kansainvälisillä 
markkinoilla. 

Vuonna 2015 Nixu lanseerasi Nixu Cyber Defense Center (Nixu CDC) 
-palvelun. Tämän teknologia-pohjaisen palvelukokonaisuuden avul-
la Nixu tuottaa asiakkaillensa digitaalisen ympäristön reaaliaikaista 
valvontaa, tietomurtojen havainnointia ja tutkintaa sekä muodostaa 
tilannekuvan organisaation verkkopalveluihin kohdistuvista uhista. 
CDC-palvelulla on toimintavalmius 24/7 eli läpi vuorokauden viikon jo-
kaisena päivänä. 

Vuonna 2017 Nixu CDC -palvelun kysyntä jatkoi vakaata kasvuaan ja 
Nixu saavutti useita merkittäviä uusia asiakkuuksia ja laajensi asiakas-
kantaansa Ruotsissa.

Vuonna 2017 toteutettu ESSC-yrityskauppa toi Nixulle lisää kokemusta 
palvelumuotoisista toimituksista sekä kasvatti jatkuvien palveluiden  
liikevaihtoa.

Paras työpaikka
Osaavan henkilöstön motivointi, osaamisen kehittäminen sekä uusien 
kyberturva-asiantuntijoiden rekrytointi ja kasvattaminen on yksi Nixun 
kolmesta strategisesta kehitysalueesta. Kyberturvapalveluiden kysyn-
nän voimakas lisääntyminen yhteiskunnan digitalisoituessa sekä glo-
baalien tietoturvauhkien räjähdysmäinen kasvu ovat luoneet kovan 
kilpailun toimialan huippuasiantuntijoista. Siksi yhtiö kehittää määrätie-
toisesti Nixua työpaikkana ja tukee nixulaisten osaamisen kehittymistä 
panostamalla jatkuvasti koulutukseen ja työssä oppimiseen. 

Vuonna 2017 Nixu jatkoi voimakasta panostusta rekrytointiin sekä mää-
rätietoista työtä kulttuurin ja arvojen vahvistamiseksi sekä johtamistyön 
kehittämiseksi. Nixu Code eli Nixun kulttuurin ja toimintatavan viiteke-
hys lanseerattiin sisäisesti ohjaamaan ja tukemaan jokaisen nixulaisen 
päivittäistä työtä.
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Kyberkumppani lähellä asiakasta
KYBERTURVAKUMPPANI

Expert Solution Support Center
Digitaalisen identiteetin tukipalveluita maailmanlaajuisesti tarjoava Expert Solution Support Center B.V (ESSC) liittyi osaksi Nixua yritysoston 
kautta vuonna 2017. ESSC tuo Nixulle lisää kokemusta palvelumuotoisista toimituksista, kasvattaa jatkuvan liikevaihdon osuutta sekä laajentaa  
voimakkaasti Nixun kansainvälistä verkostoa.

Nixun asiakkaat odottavat yhä kokonaisvaltaisempaa ja jatkuvaa kumppanuutta digitalisaationsa turvallisuuden varmistamiseksi.  Eurooppalai-
sen tietosuoja-asetuksen (GDPR) myötä yritysten tulee parantaa merkittävästi asiakkaidensa digitaalisten identiteettien hallintaa ja suojausta.  
Nixu Dedicated Support -palvelu auttaa  tarjoamaan digitalisoituville asiakkaille identiteetin hallinnan suunnittelun, toteutuksen ja ylläpidon,  
turvallisesti yhden kumppanin toimittamana.

Nixun intohimona on auttaa asiakkaita hyödyntämään digitalisaation mahdollisuu-
det turvallisesti. Yritys haluaa olla asiakkailleen luotettava kyberturvakumppani, jonka 
tarjoamat kokonaisvaltaiset palvelut mahdollistavat uusien digitaalisten palveluiden 
turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden toimintaympäristön kasvavista kyberuhkista 
huolimatta. 

Nixu on asiantuntijamäärällä mitattuna Pohjois-Euroopassa merkittävän kokoinen 
kyberturvallisuuden asiantuntijapalveluyritys. Nixulla on asiantuntijoita Suomessa, 
Ruotsissa, Hollannissa, Romaniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Näistä toimipis-
teistä Nixun asiantuntijat työskentelevät asiakastoimeksiannoissa ympäri maailman. 
He työskentelevät läheisessä yhteistyössä asiakkaiden kanssa löytääkseen heille käy-
tännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon 
saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi.

NIXU PALVELI YLI

400
ASIAKASTA

ASIAKAS- 
TOIMEKSIANTOJA

27
MAASSA

ASIAKASTYYTYVÄISYYS

97 %

12
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Bitsec
Nixu kasvatti tietomurtojen tutkinnan ja teknisen kyberturvan osaamistaan ostamalla ruotsalaisen Bitsec AB:n vuonna 2017.  
Samalla Nixu saavutti merkittävän aseman Ruotsin kyberturvamarkkinassa ja aseman yhtenä Ruotsin suurimmista kyberturvayhtiöistä.

Nixu tarjoaa asiakkailleen kokonaisvaltaista kyberturvakumppanuutta. Olennainen osa tätä strategiaa on Nixun Cyber Defense Center  
(Nixu CDC) -palvelu, jossa Nixu valvoo, havaitsee ja puuttuu tietomurtoihin. Bitsecin vahva tekninen asiantuntemus ja maine erityisesti tieto- 
murtojen tutkinnassa täydentää Nixun ruotsalaisen tiimin osaamista ja mahdollistaa näin laajemman palvelutarjonnan asiakkaille. Ruotsalaisilla 
asiakkailla on nyt käytössään paikallinen huippuosaava tiimi ja Nixun CDC -palvelut ovat saatavilla myös Ruotsissa.

KYBERTURVAKUMPPANI

KANSAINVÄLINEN LIIKEVAIHTO 

0,9 1,1 3,7 11,2

2014 2015 2016 2017

Kansainvälinen liikevaihto MEUR  Kansainvälinen liikevaihto %
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Nixu varmisti Lantmännenin ketterän  
ja riskiperusteisen tietoturvan

Maailmanlaajuisesti toimivalle Lantmännenille on erittäin tärkeää, että 
sillä on optimoitu ja riskiperusteinen päätöksentekomalli, joka on riit-
tävän virtaviivainen tukeakseen tulevaisuuden kasvua. Koska tieto on 
kriittinen tekijä Lantmännenin liiketoiminnan kehittymisen ja jatkuvuu-
den kannalta, yhtiö päätti kehittää ketterän toimintatavan ja investoi-
da hallintotavan, riskienhallinnan ja vaatimuksenmukaisuuden (GRC) 
automatisointiin. Näin kyberturvallisuudesta voidaan tehdä osa liiketoi-
mintaprosesseja ja -järjestelmiä, millä varmistetaan toiminnan laatu 
sekä perusta riskejä koskevalle päätöksenteolle.

Lantmännen käynnisti strategisen hankkeen, jonka tarkoitus oli var-
mistaa oikea kyberturvan taso liiketoimintaprosesseille. Yhtiössä ha-
vaittiin, että tietoturvatyössä ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimusten 
noudattamisessa tarvittiin ketterämpää ja yhtenäisempää lähesty-
mistapaa. Lantmännen halusi lisäksi ottaa käyttöön globaalin tietotur-
vaprosessin, joka mahdollistaa tiedon luokittelun, riskien ja vaatimus-
tenmukaisuuden hallinnan, tietosuoja-asetusten noudattamisen sekä 
näiden seurannan. Hankkeen tavoitteena oli myös tietoturvatoiminnan 
ja sen työnkulkujen integrointi ja automatisointi sekä tietoturva-asioi-
den käsittelyn tehostaminen.

Lantmännenilla havaittiin, että haasteiden ratkaiseminen parhaalla ta-
valla edellytti työkalupohjaista ratkaisua. Nixu tarjosi laajaa asiantunte-
mustaan ja auttoi luomaan menettelyt ja prosessit, joilla automatisoi-
tiin Lantmännenin tiedon luokittelu, riskien ja vaatimustenmukaisuuden 
hallinta sekä tietosuoja-asetuksen edellyttämät työnkulut. Ratkaisu tu-
kee myös tietosuojan tason mittaamista ja raportointia, jotka voidaan 
niin ikään automatisoida.

Automatisoinnin ansiosta Lantmännen pystyy hoitamaan tietoturvan-
sa entistä paremmin ja tehokkaammin, minkä lisäksi automatisoidul-
la hallinnointijärjestelmällä varmistetaan ketterämpi, riskiperusteinen 
suojaus.

KYBERTURVAKUMPPANI

Lantmännen on Pohjois-Euroopan johtava toimija maa-
talouden, koneiden, bioenergian ja elintarvikkeiden 
alalla. Lantmännenillä on 10 000 työntekijää. Se toimii  
yli 20 maassa, ja sen vuosittainen liikevaihto on 40 miljardia 
Ruotsin kruunua.
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KYBERTURVAKUMPPANI

”Lantmännenin tietoturvaohjelma aloitti uuden ajan-
jakson tammikuussa 2016. Tavoitteenamme oli tulla 
entistä liiketoimintakeskeisemmäksi kumppaniksi eri 
liiketoiminta-aloillemme, mikä tukee tavoitettamme 
vastuullisesta toiminnasta kaikissa vaiheissa pellolta 
pöytään saakka. Olennainen osa uudistusta oli selkei-
den roolien ja tehtävänkuvien määrittely liiketoiminta- 
alueiden ja tietohallinnon sisällä ja välillä. Pyrimme 
myös tekemään tietoturvasta mahdollisimman vai-
vatonta, saumatonta ja integroitua. Tietoturvapro-
sessin kehittäminen oli eräs tärkeä strateginen saa-
vutus uudistustyössämme, jossa GRC-työkalun avulla 
pystyimme toteuttamaan ja jalkauttamaan prosessit 
globaalisti. Tämä auttoi meitä mittaamaan tietotur-
vaohjelman tuloksia entistä tehokkaammin yrityk-
sessämme, joka työllistää 10 000 henkeä ja toimii 20 
maassa. Nixu on ollut meille valtavan tärkeä tuki kehi- 
tyshankkeemme aikana, ja arvostamme heidän asian-
tuntemustaan ja ammattitaitoaan.” 

Fredrik Pierrou,  
Head of Information & IT Security – CISO, Lantmännen Group
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NIXUN PALVELUKONSEPTIT

Pidämme digitaalisen yhteiskunnan 
toiminnassa

Digitaalisten palveluiden ja koko alustatalouden ytimessä on asiakkaasta kerätty tieto. Se tuo yrityksille merkittävää kilpailu- 
etua, mutta aiheuttaa myös huolenaiheen tietosuojan ja tietoturvan osalta. Tietoa käsittelevien järjestelmien tulee olla luotet-
tavia, jotta yrityksen liiketoiminnan jatkuvuus voidaan varmistaa digitaalisen transformaation aikana ja sen jälkeen.

Tietoturvallisuus ei saa estää liiketoiminnan nopeaa kehitystä eikä olla sujuvan asiakaskokemuksen esteenä, vaan juuri  
päinvastoin. Nixu mahdollistaa luotettavan digitaalisen transformaation, liiketoiminnan ehdoilla.

Nixu auttaa asiakkaitaan turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden tarjoamalla valmiudet kyberuhkien tehokkaaseen torjun-
taan. Kyberturvallisuuden lähtökohta on uhkien tehokas ennakointi. Nixun palvelu mahdollistaa uhkien nopean havaitsemisen 
sekä kyvyn nopeaan reagointiin ja häiriötilanteista palautumiseen. 

Nixu tarjoaa räätälöityjä ratkaisuja tilannekuvan rakentamiseen, kyberhyökkäysten torjuntaan ja nopeaan palautumiseen. 
Laadukas tietoturvan tilannekuva nopeuttaa poikkeamien havainnointia ja siten vähentää hyökkääjän aikaa hyväksikäyttää 
ympäristöäsi. 

Kyberturvallisuuden vaatimukset kasvavat jatkuvasti liiketoiminnan muuttuessa yhä riippuvaisemmaksi digitalisaatiosta. 
Nixun sertifioidut asiantuntijat osaavat ottaa haltuun organisaation koko kyberturvan; henkilöstön, prosessit ja teknologian 
– tai vain osan siitä. Olipa asiakkaiden käytössä teollisuuden valvontajärjestelmiä tai perinteisiä IT-ympäristöjä, Nixun kyber-
turva-ammattilaiset huolehtivat siitä, että asiakkailla on käytettävissään osaava tiimi huolehtimassa liiketoiminnan turvalli-
suudesta ja jatkuvuudesta. 

Nixu tarjoaa erikoisosaamista keskeisiin kyberturvan osa-alueisiin, kuten hallinnolliseen tai tekniseen kyberturvaan tai vaikkapa  
identiteetin- ja pääsynhallintaan asiakkaiden omien tiimien perustamisen sijaan. 

Digitaalinen
liiketoiminta

Kyber- 
hyökkäysten  
torjunta

Nixu toteuttaa missiotaan palvelemalla yhteiskunnan avaintoimijoita, niin yrityksiä kuin julkishallintoa, kyberturvan kehittämiseksi ja varmis- 
tamiseksi. Nixun palvelut mahdollistavat yhteiskunnan uusien digitaalisten palveluiden turvallisen käyttöönoton ja saatavuuden toiminta- 
ympäristön alati kasvavista kyberuhkista huolimatta. 

Nixu tuottaa asiakkaidensa kanssa käytännönläheisiä ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon saatavuuden 
ja tietosuojan varmistamiseksi seuraavien palvelukonseptien avulla:

Kyberturval- 
lisuuden  
ulkoistaminen
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NIXUN PALVELUKONSEPTIT

Pilvipalvelujen 
tietoturva

Turvallisuus  
ja käyttö- 
varmuus

Nixu auttaa asiakkaitaan hyödyntämään pilvipalveluita luotettavasti ja tietoturvallisesti. Pilvipalvelujen tietoturvaan perehty-
neiden asiantuntijoiden avulla Nixun asiakkaat voivat varmistua, että käytettävä pilvipalvelu on tietoturvallinen ja riskit ovat 
hallittavia.

Ympäristöjen ja palvelujen siirtämisestä pilveen on paljon hyötyä, mutta siirtoon liittyy myös riskejä, jotka on käsiteltävä asian-
mukaisesti. Nixu varmistaa, että pilviympäristöt perustetaan oikein – olipa kyseessä sitten IaaS:n tai PaaS:n hyödyntäminen 
organisaation omien sovellusten rakentamisessa, nykyisten järjestelmien siirtäminen pilveen tai SaaS:n hyödyntäminen yksit-
täisissä toiminnoissa.

Nixu auttaa asiakkaitaan turvaamaan teollisen tuotannon jatkuvuuden verkottuneessa toimintaympäristössä. Nixu huolehtii 
teollisuuden turvallisuudesta ja käyttövarmuudesta toteuttamalla sopivan tietoturvanhallintamallin, turvalliset etäyhteydet 
ja pääsynhallinnan. Nixu laatii tietoturvavaatimukset toimittajille ja testaa sekä koventaa automaatiojärjestelmät. Nixun ko-
kemus teollisten ympäristöjen tietoturvasta ulottuu ydinvoimaloista öljynjalostamoihin, prosessiteollisuuteen sekä valmista-
vaan teollisuuteen.

Tuotantolaitosten tietoturvan kehittäminen vaatii pitkäjänteistä suunnittelua, riskienhallintaa yritystasolla, tietoturvavaati-
musten huomioonottamista uusia järjestelmiä hankittaessa ja vanhoja modernisoitaessa, sekä teknisestä tietoturvasta huo-
lehtimista järjestelmien elinkaaren aikana. 

Nixu tarjoaa asiakkailleen laajan valikoiman tietoturvallisuuden vaatimustenmukaisuuden konsultointi- ja arviointipalveluita.  

Olipa asiakas rakentamassa avaruusasemaa tai uutta maksupalvelua, se saattaa joutua osoittamaan eri tahoille toimintan-
sa vaatimustenmukaisuuden. Esimerkiksi että se on tunnistanut rakentamiseen liittyvät riskit ja viranomaisvaatimukset, että 
järjestelmään on rakennettu tietoturvan ja tietosuojan kontrollit sekä valvontamekanismit ja että käytön aikana noudatetaan 
hallittuja prosesseja. Nixu auttaa varmistamaan ja osoittamaan, että kaikki on kunnossa.

Tuotteiden tietoturvan kehitys ja hallinta ovat kriittisessä roolissa yritysten siirtyessä kohti digitaalisia liiketoimintamalleja. Nixu 
auttaa turvaamaan verkkoon liitetyt laitteet tarjoamalla konsultointi-, kehitys- sekä jatkuvia kyberturvapalveluita tuotteiden 
koko elinkaaren ajan. 

Nixu kartoittaa markkina- ja asiakasvaatimukset, kääntää ne konkreettisiksi tietoturvasuosituksiksi ja suunnittelee tietoturva- 
arkkitehtuurin vastaamaan tulevaisuuden tarpeita. Nixu laatii ja kouluttaa asiakkaidensa tuotekehitystiimeille tietoturvalliset 
toimintatavat ja kehittää heidän omien asiantuntijoiden tietoturvatestaamisen osaamista.

Vaatimusten- 
mukaisuus  
ja sertifiointi

Esineiden 
internet
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NIXUN KULTTUURI JA TOIMINTATAPA

”Nixu Code kuvastaa yrityskulttuu-
riamme, määrittelee meidät nixu-
laisina ja tarjoaa nixulaisille selkeät 
odotukset, miten toimia vastuul-
lisesti työtovereidemme, asiak-
kaidemme, kumppaneidemme ja 
sidosryhmiemme kanssa, vaikka 
edustammekin erilaisia kansallisia 
kulttuureja.” 

18
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”Me nixulaiset olemme ammattimaisia, yhteistyökykyisiä,  
inhimillisiä ja intohimoisia kyberturvaa kohtaan.”

Nixu Code -viitekehys koostuu eettisestä ohjeis-
tuksesta, Nixun arvoista sekä toimintaperiaatteis-
ta. Se määrittää Nixun toimintakulttuurin ja luo 
perustan, joka ohjaa kaikkien nixulaisten toimin-
taa. Nixu haluaa olla modernisti johdettu ketterä 
työympäristö, jossa nixulaisilla on suuri autono-
mia oman työnsä tekemisen suhteen. Nixu Coden 
ajatus on tarjota viitekehys ja suuntaviivoja, joiden 
mukaisesti jokainen nixulainen voi tehdä yhteisön 
arvostamia viisaita päätöksiä. 

Nixun eettinen ohjeistus on YK:n Global Compact 
-periaatteiden mukainen. Yhtiö noudattaa kaikkia 
sovellettavia työ- ja verolakeja sekä muita sään-
nöksiä kaikissa maissa, joissa toimii. Nixun eettinen 
ohjeistus ylittää lakien ja asetusten vaatimusten 
tason, sillä tahtotila on edistää edelleen eettistä 
käyttäytymistä ja vastuullisuutta Nixussa. Nixun 
ohjeistus käsittelee eri aihealueita, kuten lojaa-
lisuus, oikeudenmukaisuus, eettinen hakkerointi, 
hankinta ja toisten kohtelu. Nixulaisten ohella yhtiö 
odottaa, että sen toimittajat, alihankkijat ja muut 
kumppanit noudattavat eettistä ohjeistusta.

Arvot toiminnan ytimessä
Nixun arvot muodostavat Nixu Code-viitekehyk-
sen ytimen. Nixulaiset ovat ammattilaisia, jotka 
suhtautuvat intohimoisesti kyberturvallisuuteen ja 
uusien ratkaisujen löytämiseen asiakkaiden haas-
teisiin. Nixulla pyritään jatkuvasti parantamaan 
laatua ja kehittämään suorituskykyä. Tämä edel-
lyttää itsenäisyyttä, aloitteellisuutta, yhteistyötä 
tiiminä sekä uteliaisuutta - halukkuutta innostaa 
muita ja innostua itse.

Nixu Code sisältää eettisen ohjeistuksen ja arvo-
jen lisäksi konkreettisia toimintaperiaatteita, jotka 
ohjaavat jokapäiväistä työtä ja antavat nixulaisille 
mahdollisuuden päättää omista työtehtävistään. 
Esimerkkejä toimintaperiaatteista ovat ”learning 
happens each day” sekä ”don’t wait, communicate”.

NIXUN KULTTUURI JA TOIMINTATAPA

Nixu Code ohjaa päivittäistä työtämme  
- ajasta ja paikasta riippumatta
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NIXUN HENKILÖSTÖ

Paras työpaikka kyberturva-ammattilaisille

Mielenkiintoisimmat asiakasprojektit, kansainvälinen huippuosaajien työyhteisö 
sekä viihtyisä työympäristö takaavat Nixun asiantuntijoille alan parhaan työpaikan.

Nixu on kasvanut voimakkaasti sekä orgaanisesti että yritysostojen kautta ja yhtiö    
on laajentunut uusille markkinoille. Yhtiö on kuitenkin onnistunut säilyttämään 
matalan organisaatiorakenteen, jossa on vain vähän byrokratiaa. Yhteisöllisyys 
on organisaation ominaispiirre ja yhteistyön tärkeys on sisäänrakennettu toimin-
tamalliin, jolloin Nixulla pystytään hyödyntämään oman tiimin huippuammatti-
taitoa monipuolisesti. 

Vuonna 2017 Nixulla mitattiin työtyytyväisyyttä kolmella Nixu Pulse -kyselyllä, joi-
den tulokset olivat hyviä. Yleisarvosanan keskiarvo oli 3,4/4. Työntekijät kokevat, 
että Nixussa työtä voi tehdä omalla tavalla (ka. 3,5/4) ja että tehty työ on arvo-
kasta (ka. 3,4/4). Nixulaiset tuntevat, että heillä on mahdollisuus toimia arvojen 
mukaisesti päivittäisessä työssään (ka. 3,5/4) ja he ovat ylpeitä siitä, että työsken-
televät Nixulla (ka. 3,5/4).

”Arvostamme monimuotoisuutta sekä työntekijöidemme  
vapaa-aikaa. Haluamme aidosti, että nixulaisilla on  
hauskaa työssään.” 



21

NIXUN HENKILÖSTÖ

Etsimme jatkuvasti joukkoomme niin kokeneita kuin 
uransa alkuvaiheessa olevia kyberturvaosaajia.  
Haluamme tarjota kyberturvasta intohimoisesti kiin-
nostuneille nuorille ja uraansa aloittaville kyberturva-
asiantuntijoille työpaikan, jossa on hyvä kehittyä ja 
kasvaa kokeneiden työtovereiden joukossa. Vuonna  
2017 järjestimme jo neljättä kertaa Nixu Challenge  
-haasteen, jossa menestyneillä oli mahdollisuus 
päästä Nixun harjoitteluohjelmaan ja työskentele-
mään aitoihin kyberturva-alan töihin.

YHTEENSÄ

18
KESÄTYÖNTEKIJÄÄ  
JA HARJOITTELIJAA

REKRYTOIMME

77
UUTTA NIXULAISTA

IKÄJAKAUMA

0,6 22,6 34,7 11,829,1 1,2

20 V 
TAI ALLE

21 - 30 V 31 - 40 V 51 -60 V41 - 50 V YLI 61 V

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

Naisia 16 % 
Miehiä 84 %
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NIXUN HENKILÖSTÖ

Jatkuva oppiminen menestyksen edellytys
Nixu tukee nixulaisten osaamisen kehittymistä panostamalla työssä 
oppimiseen ja koulutukseen. Osaamisen kehittämisessä sovelletaan 
70-20-10 -mallia, eli hyödynnetään työssä oppimisen eri muotoja  
(70 %), valmentavaa oppimista ja itseopiskelua (20 %) sekä koulutus- ja 
valmennusohjelmia (10 %).

Työssä oppiminen on tärkeää, sillä kyberturva-ala kehittyy jatkuvasti. 
Asiakkaat arvostavat Nixun osaamista ja antavat sen vastuulle haas-
tavimmat ja monipuolisimmat toimeksiannot, jotka ruokkivat nixulais-
ten intoa oppia uutta ja kehittävät osaamista edelleen kyberturval-
lisuuden eri osa-alueilla ja kasvattavat samalla Nixun liiketoimintaa. 

Nixu kehittää osaamista myös tekemällä yhteistyötä useiden toimi-
joiden kuten EU:n, oppilaitosten ja kansainvälisen kyberturvayhteisön 
kanssa. Yhteistyössä paikallisten ja globaalien organisaatioiden kanssa 

Nixu luo mm. eri toimialoille parhaita tietoturvakäytäntöjä sekä au-
ditointivaatimuksia. Esimerkiksi EU-SEC -ohjelmassa Nixu auttaa luo-
maan yhteisiä auditointikriteeristöjä pilvipalveluille.

Vuoden 2017 aikana Nixu käynnisti NixuCode 270/360 -kyselyn ja an-
toi kaikille nixulaisille mahdollisuuden itsensä kehittämiseen. Samalla 
Nixu sitoutui lahjoittamaan vastaavan summan koulutuksen tukemi-
seen kehitysmaissa kuin saisi vastauksia kyselyyn. Vastauksia kerättiin  
yhteensä 1369 ja Nixu lahjoitti 40 koulupukua ja ammatillista koulutus-
ta 35 henkilölle Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen Lahja -kampanjan 
kautta. Nixulaisten oppiessa yhtiö pystyi samalla auttamaan myös 
muita oppimaan.

Nixu Wreckathon Nixucon
Nixu käynnisti Nixu Wreckathon –tapahtumakonseptin tavoitteenaan 
auttaa yrityksiä parantamaan kyberturvallisuuttaan ja lisäämään 
turvallisuusasioiden tuntemustaan nixulaisten tuella. Ensimmäisessä 
tapahtumassa KONE ja Nixu testasivat yhdessä IoT (Internet of Things) 
-ominaisuudella varustetun hissin kyberturvallisuutta. Tapahtuma 
tarjosi nixulaisille ja KONEen työntekijöille mieleenpainuvat kaksi päi-
vää hakkerointia, harjoittelua, työpajoja, arvokasta oppimista ja ver-
kostoitumista.

Nixucon17 on maailman pienin kansainvälinen kyberturvakonferens-
si, joka kokosi yhteen lähes kaikki nixulaiset oppimaan yhdessä ja ja-
kamaan tietoa. Tilaisuus tarjosi jokaiselle, aina aloittelijasta huippu-
teknologian guruun saakka, mielenkiintoisia tarinoita, työpajoja ja 50 
luentoa. Nixucon17 oli hieno yhteinen oppimiskokemus ja siitä inspi-
roiduttiin tekemään perinne. Elokuussa 2018 järjestettävä Nixucon18 
jatkaa Nixun matkaa yhteisen oppimisen polulla.

22
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Nixu sijoituskohteena
Nixu on kyberturva-alalla toimiva kasvuyhtiö. Toimialamme kasvaa ja alan konsolidaatiokehitys on vii-
me vuosina ollut voimakasta. Nixun brändi on vahva ja asemamme asiakkaiden luotettuna kyberturva-
kumppanina on vakiintunut. Pitkä historiamme toimialalta sekä selkeä kasvustrategia tuleville vuosille 
tekevät meistä kiinnostavan sijoituskohteen. Tavoittelemme kannattavaa ja toimintamarkkinoitamme 
nopeampaa kasvua. Keskipitkän aikavälin tavoitteenamme on liikevaihdon yli 15 %:n vuotuinen kasvu ja 
yli 10 %:n käyttökatetaso. Listayhtiönä hallintotapamme on läpinäkyvä ja arvopaperimarkkinalain mukai-
nen. Omistuspohjamme on laaja.

NIXU SIJOITUSKOHTEENA

Mahdollisuus lisäkasvuun
markkinoiden 

konsolidoituessa

KORKEAN 
VAI ALHAISEN 

RISKIN 
SIJOITUS?

PITKÄN 
AIKAVÄLIN 
NÄKYMÄT

SIJOITUS TULEVAISUUTEEN?

OMISTAJAN 
RISKI

BONUS?

SIJOITUS 
NIXUUN

Kasvava 
toimiala

Sijoitus muuhun 
toimialaan

Palveluyritys

Tuoteyhtiöt

Kohdistettu  
ja todistettu

kasvustrategia

Ei selkeää 
kasvustrategiaa

Epäselvä hallinto,
epälikvidi osake

Hyvä 
hallinnointi

ja 
likvidi osake

EI EI
KYLLÄ KYLLÄMATALA

MATALA

KORKEA

KORKEA
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Kyberturvan lyhyt oppimäärä

KYBERTURVAN LYHYT OPPIMÄÄRÄ

Haavoittuvuuspalkkio-ohjelma (bug bounty) = Joukkois-
tus- eli crowdsourcing-hanke, jossa palkitaan ohjelmistovirheiden 
löytämisestä ja ilmoittamisesta. Haavoittuvuuspalkkio-ohjelmia 
järjestetään usein sisäisen koodikatselmoinnin ja tunkeutumistes-
tauksen yhteydessä osana organisaation haavoittuvuuksien hallin-
tastrategiaa.

Kiristyshaittaohjelma (ransomware) = Haittaohjelmatyyppi, 
joka järjestelmään tunkeuduttuaan salaa tai poistaa suurimman osan jär-
jestelmän sisältämästä tiedosta. Salauksen purkamiseen tarvittavan sala-
sanan voi ostaa kiristäjältä. Maksuvälineenä käytetään usein bitcoineja tai 
muita kryptovaluuttoja, jolloin maksusuorituksen jäljittäminen on hankalaa. 
Kiristysohjelmien käytöstä on viime aikoina tullut kyberrikollisten pääasial-
linen ansaintakeino.

Käyttäjän manipulointi (social engineering)  = Tietoturvayh-
teyksissä käyttäjän manipuloinnilla tarkoitetaan ihmisten manipulointia tai 
huijaamista siten, että he tekevät halutut asiat tai paljastavat luottamuk-
sellisia tietoja. Tavoitteena voi olla petos, tietojen kerääminen tai järjestel-
mään pääsy, ja käyttäjän manipulointi on usein vain yksi vaihe monimut-
kaisessa suunnitelmassa.

Nollapäivähaavoittuvuus = Tietokoneohjelmistossa oleva haa-
voittuvuus, joka ei ole vielä edes ohjelmiston myyjän itsensä tiedossa. Kor-
jaamattoman nollapäivähaavoittuvuuden kautta hakkerit pääsevät käsiksi 
tietokoneohjelmiin, tietoihin, muihin tietokoneisiin tai koko verkkoon. Nolla-
päivähaavoittuvuuksien hyödyntämistä kutsutaan nollapäivähyökkäyksiksi. 

Salaus eli kryptaus = Tiedon muuttaminen lukukelvottomaan (salat-
tuun) muotoon, josta se voidaan palauttaa alkuperäiseen muotoonsa. Sa-
lauksen purkamiseen eli salattujen tietojen lukemiseen tarvitaan salausa-
vain tai salasana. Salaamatonta tietoa kutsutaan selvätekstiksi (plain text) 
ja salattua tietoa salatekstiksi (cipher text). Salausta on kahta päätyyppiä: 
symmetrinen ja epäsymmetrinen eli julkisen avaimen salaus. Salaus on pe-
rustana useille nykyään käytössä oleville turvaominaisuuksille.

Takaovi eli salaovi = Ohjelmistoon tai laitteistoon piilotettu mahdol-
lisuus ohittaa turvajärjestelmät. Takaoven ovat voineet tehdä ohjelmiston 
laatijat esimerkiksi testausta varten tai hakkerit, jotka pääsevät järjestel-
miin takaoven kautta silloinkin, kun ensisijaista reittiä ei voi käyttää.

Tietojen kalastelu eli verkkourkinta (phishing)  = 
Rikollisten suosiossa oleva käyttäjän manipulointitapa, jossa pyrkimyksenä 
on hankkia pankkitunnuksia tai muita luottamuksellisia tietoja, esimerkiksi 
käyttäjänimiä tai salasanoja. Tekijät lähettävät uskottavan näköisiä sähkö-
postiviestejä, joissa he tekeytyvät luotettaviksi tahoiksi ja pyrkivät huijaa-
maan vastaanottajia antamaan salassa pidettäviä tietoja.

Vakoiluohjelma = Haittaohjelma, joka välittää tietoa tietokoneen 
käyttäjän toimista ulkopuoliselle taholle ilman, että käyttäjä on antanut 
tälle tietoista suostumustaan. Vakoiluohjelmalla voidaan seurata käyttäjän 
toimintaa ja kerätä kriittisiä tietoja, kuten luottokorttien numeroita, käyttä-
jätunnuksia ja salasanoja.

Valmiussuunnitelma (contingency plan) = Suunnitelma, joka 
sisältää ohjeet hätätapauksissa toimimiseen, varmistusten tekemiseen ja 
tilanteesta toipumiseen. Valmius- ja jatkuvuussuunnitelmat ovat osa orga-
nisaation turvallisuusohjelmaa, ja niillä varmistetaan kriittisten resurssien 
saatavuus ja mahdollistetaan toiminnan jatkuminen myös hätätilanteessa.
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TIETOJA OSAKKEENOMISTAJILLE

Tietoja osakkeenomistajille
Yhtiökokous 2018
Nixu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään 25.4.2018 klo 16.00 Technopolis 
Innopoli 1:ssä, osoitteessa Tekniikantie 12, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittau-
tuneiden luetteloiminen ja äänestyslippujen jako alkaa kello 15.00.

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 
13.4.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Oy:n ylläpitämään osakas- 
luetteloon ja ilmoittanut yhtiölle osallistumisestaan kutsussa mainitulla tavalla 
viimeistään kutsussa mainittuna päivänä. Yhtiön vuosikertomus ja nähtävillä 
pidettävät asiakirjat on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa 
www.nixu.com. Lisätietoja yhtiökokouksesta osoitteessa 
www.nixu.com/fi/sijoittajat/yhtiokokous-2018.

Osingonmaksu
Emoyhtiön jakokelpoiset varat 31.12.2017 olivat 20 265 613,74 euroa, josta tili-
kauden voitto 246 149,66 euroa. Hallitus esittää yhtiökokoukselle, ettei vuodelta 
2017 maksettaisi osinkoa. Hallitus pitää osakkeenomistajien etuna hyödyntää 
markkinoiden tarjoamat kasvumahdollisuudet osingonmaksun sijaan.

Osinkoehdotus poikkeaa näin ollen Nixun voitonjakopolitiikasta, jonka  
mukaisesti Nixu pyrkii jakamaan 30-70 % tilikauden tuloksesta osakkeen- 
omistajille voitonjakona.

Osakerekisteri 
Osakkeenomistajia pyydetään ilmoittamaan yhteystiedoissa mahdollisesti ta-
pahtuneet muutokset siihen arvo-osuusrekisteriin, jossa heillä on arvo-osuustili.

Taloudellinen tiedottaminen 2018
Nixu Oyj raportoi tuloksestaan IFRS-standardien  
mukaisesti vuonna 2018 seuraavasti:

• IFRS vertailutiedot tammikuussa 2018

• Liikevaihtotieto vuodelta 2017  
keskiviikkona 31.1.2018

• Tilinpäätöstiedote vuodelta 2017  
torstaina 8.3.2018

• Vuosikertomus vuodelta 2017  
torstaina 29.3.2018

• Liikevaihtotieto ensimmäiseltä  
vuosineljännekseltä maanantaina 16.4.2018

• Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta  
torstaina 16.8.2018

• Liikevaihtotieto kolmannelta  
vuosineljännekseltä maanantaina 15.10.2018

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi  
keskiviikkona 25.4.2018 klo 16.
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Hallitus
Kimmo Rasila
s. 1957, Ekonomi
Hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2006 alkaen ja  
hallituksessa vuodesta 2005.

Ammatillinen kokemus: IBM, Tietotekniikan Liito ry, ExecNet Oy 
toimitusjohtaja vuodesta 2003. Kimmo teki pitkän uran IBM:llä  
vuosina 1980–2003 ja kuului IBM Finlandin johtoryhmään vuo-
sina 1994–2003. Kimmolla on laaja osaaminen ICT-alasta 
sekä digitalisaatiokehityksen eri näkökulmista. Tällä hetkellä 
hän toimii yrittäjänä, yritysjohdon valmentajana ja useiden 
ICT-yritysten hallitusten jäsenenä. Hän on toiminut myös  
Hallitusammattilaiset ry:n varapuheenjohtajana .

Marko Kauppi
s. 1970, Kauppatieteiden maisteri
Hallituksen varapuheenjohtaja vuodesta 2014 alkaen ja  
hallituksessa vuodesta 2011.

Ammatillinen kokemus: Vaasan yliopisto, ABB, Opstock,  
Enskilda Securities, Mandatum, Arvo Omaisuudenhoito.  
Akateemisen startin jälkeen Marko siirtyi työurallaan teolli-
suuden palvelukseen ABB:lle, josta joidenkin vuosien kulut-
tua rahoitusmarkkinoille. Hän vietti pankkiiriliike- ja omaisuu-
denhoitoalalla 12 vuotta. Vuodesta 2009 alkaen Marko on 
toiminut yrittäjänä Tenendum Oy:ssä ja toimii tällä hetkellä 
useiden yritysten hallituksen jäsenenä tai puheenjohtajana.

Kati Hagros
s. 1970, DI, VTM
Hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Ammatillinen kokemus: BNL Information Oy, Nokia Oyj,  
Kone Oyj, Aalto-yliopisto. Katilla on pitkä kansainvälinen  
kokemus teknologiayrityksistä ja hän on toiminut mm.  
Nokian laatujohtajana ja Koneen CIO:na ja kehitysjoh-
tajana. Tällä hetkellä Kati toimii Aalto-yliopiston Chief  
Digital Officerina sekä hallituksen jäsenenä Nixu Oyj:ssä,  
Siili Solutions Oyj:ssä ja Tokmanni Group Oyj:ssä.

Juhani Kaskeala
s. 1946, Yleiskuntaupseeri, amiraali 
Hallituksen jäsen vuodesta 2012.

Ammatillinen kokemus: Puolustusvoimain komentaja 2001 
– 2009, Kone Oyj:n ja Oy Forcit Ab:n hallituksen jäsen. Pää-
tettyään pitkän uransa puolustusvoimissa vuonna 2009, 
Juhani perusti oman konsulttiyrityksen Admiral Consulting 
Oy:n. Juhani tuo Nixun hallitukseen vahvaa yhteiskunnallista 
osaamista ja verkostoja sekä ymmärrystä kyberpuolustuk-
sen kasvavasta merkityksestä.

Tuija Soanjärvi
s. 1955, Kauppatieteiden maisteri 
Hallituksen jäsen vuodesta 2015.

Ammatillinen kokemus: TietoEnator Oyj, Elisa Oyj, Itella Oyj. 
Tuija on toiminut talous- ja rahoitusjohtajana (CFO) ja joh-
toryhmän jäsenenä pörssilistatuissa yhtiöissä 15 vuotta ja 
sen jälkeen yli 5 vuotta valtion täysin omistamassa yhti-
össä. CFO:n vastuualueelle vuosien aikana kuuluneita toi-
mintoja ovat olleet talouden ja rahoituksen lisäksi hankin-
tatoimi, kiinteistöt ja toimitilat, M&A, tietoturvallisuus sekä 
hallinnollisesti sisäinen tarkastus. Tuija on toiminut yhtiöi-
den hallituksissa 1990-luvun loppupuolelta alkaen ja tällä 
hetkellä hän on hallituksen jäsen Nixun Oyj:ssä, Basware 
Oyj:ssä, Metsähallituksessa, Silta Oy:ssä sekä VR-yhtymä 
Oy:ssä. Tuija toimii myös Suomen Suunnistusliiton puheen-
johtajana.

Lisätietoa hallituksen jäsenistä osoitteessa: www.nixu.com/fi/tietoa-meista  
sekä Nixu-osakkeiden omistuksesta osoitteessa: www.nixu.com/fi/sijoittajat/sisapiiri.
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Konsernijohtoryhmä
Petri Kairinen
s. 1977, Kauppatieteiden maisteri 
Nixun toimitusjohtaja vuodesta 2014 ja johtoryhmän 
jäsenenä vuodesta 2006. 

Petrin tärkeimpiä tehtäviä on johtaa Nixun toimintakult-
tuuria siten, että Nixun kyberturva-ammattilaiset viihtyvät 
ja kehittyvät tehtävissään asiakkaillamme. Ennen toimi-
tusjohtajan tehtäviä Petri toimi Nixun myynti- ja markki-
nointijohdossa vuodesta 2006. Aiemmin urallaan Petri on 
toiminut myynnin ja markkinoinnin tehtävissä useissa tek-
nologia-alan yrityksissä, kuten Elcoteqissä, Affectossa ja 
Hewlett-Packardissa.

Janne Kärkkäinen
s. 1973, Kauppatieteiden maisteri 
Nixun talousjohtaja vuodesta 2016. 

Janne vastaa Nixu-konsernin talousjohtamisesta, riskien- 
hallinnasta sekä operatiivisesta tukitoiminnasta. Hän toi-
mii myös toimitusjohtajan varahenkilönä ja hallituksen 
sihteerinä. Janne on kokenut ja kansainvälistä uraa tehnyt 
talousjohtaja, jolla on laajaa osaamista konsultointi- ja 
palveluliiketoiminnan talousjohtamisesta. Ennen Nixulla 
työskentelyä Janne on toiminut talousjohtajana M-Brainis-
sä, Global Intelligence Alliance Groupissa ja Tetra Pakissa.

Katja Müller
s. 1976, Kauppatieteiden maisteri 
Nixun henkilöstöjohtaja syyskuusta 2016 ja johtoryhmän 
jäsen 5.10.2017 alkaen.

Katja vastaa Nixu-konsernin kansainvälisestä henkilös-
töjohtamisesta. Katja Müllerillä on laaja kokemus asian-
tuntijaorganisaatioiden ja teknologiayritysten henkilöstö-
johtamisesta aiemmista tehtävistään mm. Accenturella, 
Lenovolla ja KPMG:llä.  

Valtteri Peltomäki
s. 1981, Kauppatieteiden maisteri
Nixun kaupallinen johtajana 
vuodesta 2014.

Valtteri vastaa Nixun myyntikumppanuuksista. Valtterin 
laaja-alainen kokemus asiakassuhteiden kehittämises-
tä, myynnin johtamisesta ja markkinoinnista kyberturva- 
sektorilla edesauttavat asiakaskeskeisen myyntikulttuu-
rin rakentamisessa Nixulla. Aiemmin Valtteri toimi Nixun 
myyntijohtajana sekä myynnin ja markkinoinnin tehtävissä 
vuodesta 2008. Ennen Nixulla työskentelyä Valtteri on toi-
minut mm. asiantuntijatehtävissä Capgeminillä.

Kim Westerlund
s. 1975, Filosofian ylioppilas
Nixun kehitysjohtaja vuodesta 2014. 

Kim vastaa Nixun palveluiden, henkilöstön ja yleisen  
toiminnan kehittämisestä. Ennen kehitysjohtajan tehtäviä 
Kim johti tietoturva-arkkitehtuureihin erikoistunutta liike-
toimintayksikköä Nixussa vuodesta 2005. Aiemmin ural-
laan Kim on ollut erilaisissa tietoturvatehtävissä Hewlett- 
Packardilla ja Suomen Postilla.

Konsernijohtoryhmä 1.1.2018 alkaen: Toimitusjohtaja Petri Kairinen luopuu 
Suomen markkina-alueen johtajan tehtävästä ja tehtävään nimetään yhtiön 
kaupallinen johtaja Valtteri Peltomäki. Uudeksi kaupalliseksi johtajaksi ja yhtiön 
johtoryhmän jäseneksi nimitetään Jesper Svegby. Nixun johtoryhmään kuuluvat 
1.1.2018 alkaen toimitusjohtaja Petri Kairinen (pj.), talousjohtaja Janne Kärkkäinen, 
kehitysjohtaja Kim Westerlund, Suomen markkina-alueen johtaja Valtteri  
Peltomäki, henkilöstöjohtaja Katja Müller sekä kaupallinen johtaja Jesper Svegby.

Lisätietoa johtoryhmän jäsenistä osoitteessa: www.nixu.com/fi/tietoa-meista  
sekä Nixu-osakkeiden omistuksesta osoitteessa: www.nixu.com/fi/sijoittajat/sisapiiri.
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