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Pertti Ervi
Nykyinen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja
s. 1957
Pertti Ervi on toiminut F-Securen hallituksessa vuodesta 2003 lähtien
ja toimii lisäksi tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana. Hän
työskentelee johdon konsulttina ja hallitusammattilaisena. Lisäksi hän
toimii hallituksen puheenjohtajana Efecte Oy:ssä ja Comptel Oyj:ssä.
Hän on myös Teleste Oyj:n hallituksen jäsen. Pertti Ervi perusti
Suomessa Computer 2000 Finland Oy:n ja toimi yhtiön
toimitusjohtajana vuoteen 1995 saakka, minkä jälkeen hän toimi Computer 2000 -konsernin yhtenä yhtiön
pääjohtajista yhtiön pääkonttorissa Münchenissä, Saksassa. Hän vastasi Computer 2000:n maailmanlaajuisista
toiminnoista vuoteen 2000 saakka tehden kiinteää yhteistyötä merkittävimpien IT-alan valmistajien, kuten
Ciscon, IBM:n, Intelin, HP:n ja Micro-softin, kansainvälisen johdon kanssa. Pertti Ervi on valmistunut insinööriksi
ruotsinkielisestä teknisestä opistosta ja hänellä on lisäksi talous- ja johtamisalan opintoja.

Matti Heikkonen
Nykyinen hallituksen jäsen
s. 1976
Matti Heikkonen on toiminut F-Securen hallituksessa vuodesta 2013
lähtien. Hän on ollut Questback AS:n osakkaana ja operatiivisena
johtajana vuodesta 2010 lähtien. Aikaisemmin hän on työskennellyt
yrittäjänä ja toimitusjohtajana Digium Oy:ssa 2007–2010, Nokia
Oyj:ssä positiossa Head of Nokia-Cisco Systems global alliance 2004–2007, yrittäjänä ja toimitusjohtajana
Triple Check Oy:ssä 2002–2004, osakkaana ja liiketoimintayksikön johtajana Done Solutions Oyj:ssä 2000–
2002 sekä yrittäjänä ja toimitusjohtajana Identia Oy:ssä 1998–2000. Hän on Ohjelmistoyrittäjät ry:n
hallituksen puheenjohtaja sekä Mobile Wellness MWS Oy hallituksen jäsen. Matti Heikkonen on koulutukseltaan
diplomi-insinööri.

Ari Inki

Ehdotetaan uudeksi hallituksen jäseneksi
s. 1974
Ari Inki on F-Securen pääarkkitehti ja Technology Office –yksikön
vastaava johtaja. Inki on työskennellyt F-Secure Oyj:n palveluksessa
vuodesta 2008 erilaisissa tuotekehityksen tehtävissä. Ennen FSecurelle siirtymistään hän työskenteli TietoEnator Oyj:ssä vuosina
2007-2008 tietoturva-asiantuntijana, F-Secure Oyj:n palveluksessa
1999-2007 arkkitehtina, teknisenä tuotepäällikkönä ja
ohjelmistokehittäjänä. Inki on koulutukseltaan insinööri (AMK).
F-Securen työntekijänä Ari Inki ei ole hallinnointi-koodissa tarkoitettu
riippumaton hallituksen jäsen.
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Sofie Nystrøm
Ehdotetaan uudeksi hallituksen jäseneksi
s. 1978
Sofie Nystrøm johtaa nykyisin NTNU:n kyberturvallisuus- ja
tietoturvakeskusta (NTNU Center for Cyber and Information Security),
joka on alan suurin tutkimus- ja koulutuskeskus Pohjoismaissa.
Aiemmin hän oli Telenor Groupin turvallisuusjohtaja. Hän on myös
toiminut tietoturvajohtajana DNB Bankissa, ollut Symantecin Norjan
toimintojen konsultointipalveluiden johtaja sekä päällikkö Norjan
kansallisella turvallisuusviranomaisella. Nystrøm on koulutukseltaan
tietojenkäsittelytieteen maisteri (Purdue University, USA).

Bruce Oreck
Nykyinen hallituksen jäsen
s. 1953
Bruce Oreck toimi Yhdysvaltojen Suomen suurlähettiläänä vuosina
2009-2015. Tuona aikana hän toimi myös Yhdysvaltain
ulkoministeriön League of Green Embassies –ohjelman
puheenjohtajana. Hänen aikanaan Yhdysvaltain Suomen
suurlähetystörakennuksesta tuli ensimmäinen LEED® Platinium –
sertifioitu suurlähetystörakennus maailmassa.
Ennen nimitystään suurlähettilääksi Oreck toimi lakimiehenä erikoisalanaan liiketoiminta- ja verolainsäädäntö.
Hän on edustanut useita Yhdysvaltain sadasta suurimmasta yhtiöstä. Lisäksi hän toimi Oreck -yhtiöiden
varatoimitusjohtajana ja vanhempana neuvonantajana. Yhtiö myy lattioiden puhtaanapitovälineitä ja muita
kuluttajatuotteita. Suurlähettiläs Oreck on ollut neuvottelemassa lukuisia verosopimuksia ja on kysytty puhuja
erilaisissa tilaisuuksissa. Hän on puheissaan käsitellyt mm. luovuutta, tulevaisuuden muutoksiin varautumista,
yrittäjyyttä ja markkinointia. Oreck on valmistunut kandidaatiksi John Hopskins -yliopistosta, oikeustieteen
tohtoriksi Louisiana State -yliopistosta sekä oikeustieteen maisteriksi (vero-oikeus) New Yorkin yliopistosta.
Tällä hetkellä Oreck toimii Aalto-yliopistossa Executive in residence –tehtävässä opettaen liiketoimintaa ja
yrittäjyyttä. Hän on myös hallituksen jäsen US Green Building Councilissa, joka on suurin ja vaikutusvaltaisin
kaupunkisuunnittelun ja rakennusten energiatehokkuuden järjestö maailmassa.

Päivi Rekonen
Ehdotetaan uudeksi hallituksen jäseneksi
s. 1969
Päivi Rekonen toimii sveitsiläisessä UBS-pankissa teknologiajohtajana,
ja hän on vastannut erilaisten teknologioiden (esim pilvi-)
strategioista ja käyttöönotosta vuodesta 2014. Aiemmin Rekonen on
ollut Adecco-ryhmän digitaalistrategiasta vastaava globaali johtaja,
Credit Suisse -pankin IT-johtaja vastuualueena globaalit operaatiot ja
lakiasiat. Tätä ennen hän oli Cisco Systemsillä erilaisissa johtotehtävissä mm. konsultointipalveluista ja
kehittyvistä markkinoista vastaavana johtajana, Euroopan ja Lähi-idän sekä Aasian ja Tyynemeren alueíden
konsultointipalveluista vastaavana johtajana ja Aasiasta sekä Tyynenvaltameren alueesta vastaavana
henkilöstöjohtajana Singaporessa. Ennen Ciscoa hän oli Nokian palveluksessa sekä Suomessa että Kiinassa
erilaisissa johdon koulutus - ja kehitystehtävissä. Rekonen on koulutukseltaan kauppatieteiden ja
yhteiskuntatieteiden maisteri.
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Risto Siilasmaa
Nykyinen hallituksen puheenjohtaja
s. 1966
Risto Siilasmaa on F-Secure Oyj:n perustaja ja toimi yhtiön
toimitusjohtajana 5.11.2006 saakka, jolloin hän siirtyi yhtiön
hallituksen puheenjohtajaksi. Hän on toiminut Nokia Oyj:n hallituksen
jäsenenä 2008–2012 ja hallituksen puheenjohtajana vuodesta 2012
lähtien. Lisäksi hän toimi Nokian väliaikaisena pääjohtajana 09/2013–
04/2014. Risto Siilasmaa on Teknologiateollisuus ry:n halllituksen puheenjohtaja sekä Elinkeinoelämän
keskusliiton hallituksen jäsen. Hän on myös ERT:n (European Roundtable) jäsen.
Risto Siilasmaa on saanut useita palkintoja mukaan lukien Vuoden Pohjoismainen puheenjohtaja 2009
-palkinnon, Vuoden vaikutusvaltaisin IT-johtaja 2007 -palkinnon sekä Vuosikymmenen teknologiajohtaja 2003
-palkinnon. Hän on aktiivinen bisnesenkeli ja tunnettu hahmo suomalaisessa startup-kentässä. Siilasmaa on
lisäksi aktiivinen osallistuja ja vaikuttaja useissa suomalaisissa ja eurooppalaisissa valtion ja liike-elämän
asiantuntijaryhmissä. Risto Siilasmaa on koulutukseltaan tuotantotalouden diplomi-insinööri.
Risto Siilasmaa on F-Securen merkittävä osakkeenomistaja (37,76 %), joten hän ei ole hallinnointikoodissa
tarkoitettu riippumaton hallituksen jäsen.

4/ 4

