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Capgemini Finlandin toimitusjohtajaksi nimitetty Mikko Misukka 

 

Helsinki, 3.3.2021 – Globaali IT-palveluyhtiö Capgemini on nimittänyt Suomen maayhtiön 

uudeksi toimitusjohtajaksi Mikko Misukan. Maaliskuun alussa tehtävässä aloittavalla Misukalla 

on takanaan pitkä ura Capgemini-konsernin palveluksessa, viimeisimpänä laadunvarmistusta ja 

ohjelmistotestausta sekä kyberturvapalveluita tarjoavan Sogeti-yksikön vetäjänä. Misukka 

raportoi tehtävässään Capgeminin Pohjoismaiden toimintojen johtajalle Anil Agarwalille. 

 

Capgeminin Pohjoismaiden toimintojen johtaja, Anil Agarwal, kommentoi Misukan nimitystä seuraavasti: 

”Minulla on vahva luottamus siihen, että Mikko jatkaa Suomen Capgeminin luotsaamista eteenpäin hyvällä 

menestyksellä. Hänellä on uransa varrelta vahvaa näyttöä liiketoiminnan kestävästä kasvattamisesta, 

kyvykkyyksien kehittämisestä sekä yhteistyötä vaalivan yrityskulttuurin rakentamisesta. Uudessa 

tehtävässään Misukalla on myös näköalapaikka mahdollisuuksiin, joita kasvavan pohjoismaisen 

yhteistyömme myötä voimme tuoda asiakkaillemme Suomessa. Uskon, että Misukan johdolla Capgeminin 

asema suurten suomalaisten organisaatioiden tärkeänä strategisena kumppanina jatkaa edelleen 

vahvistumistaan.” 

 

Misukka kommentoi siirtymistään Capgeminin Suomen maayhtiön johtoon: ”Capgeminillä on Suomen 

markkinassa vahva jalansija pilvi- ja digiratkaisujen palvelukumppanina. Palvelemme eri toimialoilla 

toimivia, alansa johtavia organisaatioita Suomessa. Edelläkävijyytemme IT- ja tuotekehitysosaamisen 

yhdistämisessä sekä konsultointi- ja teknologiapalveluiden toimittamisessa mahdollistavat asiakkaillemme 

onnistumisen laajoissa digitalisoinnin kehityshankkeissa. Teen parhaani tukeakseni tiimiläistemme 

onnistumista työssään ja auttaakseni asiakkaitamme saavuttamaan tavoitteensa.” 

 

Mikko Misukan ura lyhyesti 

Capgeminin uusi toimitusjohtaja Mikko Misukka on ollut yhtiön palveluksessa ensimmäisen kerran jo vuonna 

1997 konsultin tehtävissä vuoteen 2001 asti. Vuodesta 2004 lähtien hän on toiminut useassa eri tehtävässä 

myynnissä ja teknologiakonsultointiyksikön vetäjänä. Vuonna 2010 hänet nimitettiin Capgemini-konsernin 

Suomeen perustaman tytäryhtiön, Sogeti Finland Oy:n, toimitusjohtajaksi. Vuosien varrella Sogeti on 

kasvanut Suomessa 150 asiantuntijan organisaatioksi. Misukka on koulutukseltaan diplomi-insinööri 

(teknillinen korkeakoulu, nykyään Aalto-yliopisto). Lisäksi hänellä CEFA-tutkinto 

 

Kuva Mikko Misukasta 

Korkearesoluutionen kuva Mikko Misukasta on saatavilla pyynnöstä. 
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Capgemini 
Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja 
liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä 
osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien 
tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen 
Capgemini työllistää globaalisti 270.000 ihmistä lähes 50 maassa. Yli 50-vuotisen historiansa aikana 
Capgemini on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien 
ja palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus 
pilvi-, tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja 
tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. 
Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2020 oli 16 miljardia euroa. 
Get the Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/. 
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