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Nordealle uusi lakiasiainjohtaja 

Nordean uudeksi lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi on nimitetty Jussi 
Koskinen. Hän aloittaa tehtävässä 1. syyskuuta 2018. Tällä hetkellä Koskinen toimii Nokian 
Global Corporate Legal -yksikön johtajana. Nordean nykyinen lakiasiainjohtaja Lena Eriksson 
on päättänyt jäädä eläkkeelle alkuvuonna 2019. 

 
Jussi Koskinen, 43, toimii tällä hetkellä Nokian Global Corporate Legal -yksikön johtajana ja hallituksen 
sihteerinä. Hän siirtyy Nordeaan lakiasiainjohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Lisäksi hän ottaa 
vastuulleen hallituksen sihteerin tehtävät. Jussi Koskinen on työskennellyt Nokian laki- ja compliance-toimintojen 
johtotehtävissä vuodesta 2004. Hän on osallistunut laajasti lakiasioiden hoitoon, mukaan lukien liikejuridiikkaan, 
sääntelyyn ja yhtiöoikeuteen liittyvät asiat.  
 
- Jussi tuo Nordeaan vahvaa kansainvälistä osaamista. Toivotan Jussin tervetulleeksi Nordeaan, Nordean 
konsernijohtaja Casper von Koskull sanoo. 
 
- Odotan innolla työtäni Nordeassa. Konsernissa eletään mielenkiintoisia aikoja, kun käynnissä on laaja muutos 
ja kotipaikan siirto Suomeen, Jussi Koskinen sanoo.  
 
Jussi Koskinen seuraa tehtävässä Lena Erikssonia, joka on päättänyt jäädä eläkkeelle. Eriksson päättää uransa 
Nordeassa toimittuaan lähes 30 vuotta lakiasioiden johtotehtävissä. Hän jää eläkkeelle viimeistään 
maaliskuussa 2019 sen jälkeen kun Jussi Koskinen on perehtynyt tehtäväänsä. 
 
- Lenan ura Nordeassa on vaikuttava. Haluan kiittää häntä sitoutuneesta työstä ja merkittävistä saavutuksista 
Nordean lakitoimintojen kehittämisessä. Lena on ollut erittäin arvostettu kollega sekä lakitiimin johtajana että 
johdon tukena. Hän on ollut mukana myös monessa merkittävässä tapahtumassa konsernin historiassa, kuten 
nykyisen Nordean muodostaneissa fuusioissa ja käynnissä olevassa kotipaikan siirrossa, Casper von Koskull 
sanoo. 
 
- On ollut kunnia palvella pankkia tässä tehtävässä, ja on ollut todellinen etuoikeus johtaa lakitiimiä ja sen 
ainutlaatuista osaamista. Pankkialan ja Nordean suuret muutokset ovat tehneet tästä ajasta erittäin 
mielenkiintoisen ja jännittävän. Toivotan seuraajani lämpimästi tervetulleeksi ja varmistan yhdessä hänen 
kanssaan, että siirtymävaihe onnistuu, Lena Eriksson sanoo. 

 
 
Lisätietoja: 
Claes Eliasson, konserniviestintä, +46 72 141 67 12  
 

 
Nordea Bank AB:n (publ) on julkistettava tässä tiedotteessa annetut tiedot markkinoiden väärinkäytöstä annetun EU-asetuksen 
ja Ruotsissa annetun arvopaperimarkkinalain mukaisesti. Tiedot on annettu julkistettavaksi yllä mainittujen yhteyshenkilöiden 
välityksellä 13. kesäkuuta 2018 kello 16.00 Suomen aikaa. 

 


