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2020 – digitalisaation
happotesti
• H1 huomio toiminnan jatkuvuudessa
• H2 valmistautumista pandemian jälkeiseen 

aikaan



• Nixu keskittyi toiminnan jatkuvuuteen nopean kasvun sijaan huolehtimalla 
henkilöstön terveydestä, varmistamalla kassan riittävyyden, tehostamalla 
myyntitoimintaa sekä uudistamalla palvelurakennettaan
• Nixu toteutti toimintansa uudelleenorganisoinnin ja konsernin laajuisen 

kustannussäästöohjelman
• Onnistuimme myyntitoiminnassa H2 aikana ennakko-odotuksiamme 

paremmin
• Kannattavuutemme parantui merkittävästi - käyttökate oli vuoden 

jälkimmäisellä puoliskolla 11 %
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Vuosi 2020 – kasvua 4 %, käyttökate 5 %
Poikkeuksellinen vuosi - koronapandemia aiheutti epävarmuutta



Vuosi 2020



Vakavia 
kyberhyökkäyksiä 
kotimaassa ja maailmalla



• Pandemia nopeutti yhteiskunnan 
digitalisaatiota ja korosti kyberturvan merkitystä 

• Kyberturvamarkkinan kasvu hidastui hetkellisesti, 
mutta kasvun odotetaan kiihtyvän vuonna 2021

• Lisääntyvät vakavat kyberhyökkäykset 
kotimaassa ja maailmalla luovat kysyntää 
kyberturvapalveluille

• IDC ennustaa 2020-2024: kyberturvapalveluiden 
vuosikasvuvauhti  n. 10,5 %

• Vahvasti kehittyvä, pirstaloitunut markkina ilman 
selkeää markkinajohtajaa Euroopassa

Nopeasti kehittyvä 
kyberturvamarkkina

Kasvuajurit: 
• Digitalisaatio

• Kyberrikollisuuden kasvu

• Lainsäädännön kehittyminen



Strateginen visio

Pohjois-Euroopan alueella 
pääkonttoriaan pitävien yritysten 
ykkösvaihtoehto digitaalisen 
liiketoiminnan kyberturvapalveluiden 
kumppaniksi
sekä
Paras työpaikka kyberturva-
ammattilaisille 
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Nixun kasvutarina



Avaimet strategian 
onnistumiseen:

1. Huippuosaajat
2. Asiakasläheisyys
3. Kansainväliset markkinat
4. Hallinnoidut tietoturvapalvelut



Jatkossa kaikki Nixun toiminnot ovat maiden rajat ylittäviä
Tavoitteena:
• Vauhdittaa kasvua lisäämällä asiakasläheisyyttä ja –keskeisyyttä, 
• vahvistaa kyberturva-asiantuntijoiden osaamisen kehittämistä ja
• parantaa kannattavuutta palveluiden tehokkaammalla tuotannolla
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Better Together – Nixun uusi toimintamalli



People operations

Finance & risk management

Client 
Experience
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Asiakkaat eri markkinoissa

Expert 
services

Managed 
services

Market 
Expan-

sion
Labs

Better Together operointimalli

Client 
team



Nixu arvioi liikevaihtonsa kasvavan 
orgaanisesti ja käyttökatteen paranevan 
tilikaudesta 2020.

Samalla yhtiö lisää kasvupanostuksia.

Taloudellinen ohjeistus 2021
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PARAS TYÖPAIKKA

KYBERTURVA-
ASIANTUNTIJOILLE
n. 400 kyberturva-
ammattilaista
Kyberturvakokemusta 
yhteensä yli 
3 500 vuotta.

Kattava 
osaaminen 
Täydellinen yhdistelmä 
huippuluokan asiantuntijoita 
– eettisiä hakkereita ja 
liiketoimintakonsultteja.

Toimintamme perustuu 
luottamukseen
Luottamus lähtee ihmisistä – mitä 
paremmat ammattilaiset, sitä parempi 
kyberturvallisuus.



Fokuksemme
Erotumme muista 
konsulttitoimistoista 
keskittymällä puhtaasti 
kyberturvallisuuteen.

360° kyberturvaa
Täydellinen 
palveluvalikoimamme 
yhdistää asiakkaiden tarpeet 
selkeään kyberturvavisioon.

Strateginen 
painoarvo
Kyberturvallisuus on 
ratkaisevan tärkeää aina 
yhtiön hallituksen päätöksistä 
päivittäisiin IT-toimintoihin.

100%
KYBERTURVAA

POSITIOMME

Kyberturvakumppanisi
Olemme johtavien 
pohjoiseurooppalaisten yritysten luotettu 
kyberturvakumppani.



Suomen suurin eläkevakuuttaja Keva on 
sitoutunut kehittämään valmiuksiaan 
varautua ja reagoida kyberuhkiin. 
Nixun toteuttama kyberharjoitus toi 
varmuutta yhtiön toiminnalle tulevien, 
yllättävien tilanteiden varalle. Harjoituksen 
keskiössä oli kokonaisvaltainen ymmärrys 
kriisitilanteen hallinnasta – aina 
päätöksenteosta viestintään. 

Kyberturva on muutakin
kuin teknologiaa
Case - Keva
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Kyberuhkiin 
varautuminen 
Nixun tuella



Maailmanlaajuinen, norjalainen 
merivakuutusyhtiö Gard tekee 
yhteistyötä Nixun kanssa toteuttaakseen 
nykyaikaisen ja turvallisen pilvipohjaisen 
identiteetin- ja pääsynhallinnan 
ratkaisun. 
Gard valitsi Nixun luotetuksi 
kumppanikseen kehitysohjelmaan, joka 
toteuttaa uuden identiteetin- ja 
pääsynhallinnan ratkaisun Gardille sen 
pilvistrategian mukaisesti. 

Kansainvälistä 
myyntiä ilman 
paikallista henkilöstöä
CASE: Gard
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Yhteistyö vie 
identiteetin ja 

pääsynhallinnan 
seuraavalle tasolle



Kiitos!
lisätietoja:
https://www.nixu.com/fi/sijoittajat

https://keskustelut.inderes.fi/t/nixu-
ketju-toimitusjohtajalla-on-luottoa
Twitter:
@nixuHQ
@NixuTigerTeam

https://www.nixu.com/fi/sijoittajat
https://keskustelut.inderes.fi/t/nixu-ketju-toimitusjohtajalla-on-luottoa

