
 
Innofactor Oyj  
 
HALLITUKSEEN EHDOLLA OLEVAT HENKILÖT  
 

 

Sami Ensio, s. 1971  
DI. Ensio on toiminut Innofactor Oyj:n toimitusjohtajana 27.12.2010 alkaen, jota ennen 
Innofactor Oy:n perustaja-toimitusjohtajana 1.1.2000 alkaen. Hän on ollut Innofactor Oyj:n 
hallituksen jäsen vuodesta 2010, jota ennen Innofactor Oy:n hallituksessa vuodesta 2000. 
Sovelto Oyj:n hallituksen jäsen vuodesta 2014. Microsoft Corporationin Partner Advisory 
Councilin jäsen vuodesta 2014. Useita luottamustehtäviä Teknologiateollisuus ry:ssä ja 
Elinkeinoelämän keskusliitossa vuodesta 2013.  
 

https://www.linkedin.com/in/ensio/  
 

Jukka Mäkinen, s. 1954  
Ekonomi. Mäkinen toimii hallitusammattilaisena ja enkelisijoittajana. Mäkisellä on yli 
viidentoista vuoden kokemus pääomasijoittamisesta ja yli kahdenkymmenen vuoden 
kokemus tietotekniikka-alan yrityksissä: Siemens-Nixdorf, Oracle, IBM ja Xerox. Mäkinen on 
toiminut yli 25 eri yrityksen hallituksissa sekä toteuttanut lukuisia yritysjärjestelyjä Suomessa 
ja kansainvälisesti. Mäkinen on toiminut Innofactor Oyj:n hallituksessa vuodesta 2012 alkaen.  
 

https://www.linkedin.com/in/jukkam1/  
 

Ilari Nurmi, s. 1975  
DI. Nurmi toimii Basware Oyj:n liiketoimintajohtajana ja johtoryhmän jäsenenä. Tätä ennen 
Nurmi on toiminut 14 vuotta Nokia Oyj:n tuotehallinnan, tuotemarkkinoinnin ja markkinoinnin 
johtotehtävissä Suomessa ja USA:ssa. Nurmella on erityisenä vahvuusalueena 
kansainvälisen ohjelmistotuotehallinnan ja tuoteliiketoiminnan vankka osaaminen. Nurmi on 
toiminut Innofactorin hallituksessa vuodesta 2013 alkaen.  
 
https://www.linkedin.com/in/ilarinurmi/  
 

Pekka Puolakka, s. 1971  
OTK, asianajaja. Puolakka on toiminut lukuisissa tehtävissä eri asianajotoimistoissa. 
Päätoimenaan hän työskentelee Baltiassa asianajotoimisto Sorainen osakkaana. Puolakka 
on ollut aikaisemmin Innofactor Oy:n hallituksessa (2000-2010) ja toiminut Innofactor Oyj:n 
hallituksessa vuosina 2010-2014 sekä uudestaan 24.3.2015 alkaen.  
 

https://www.linkedin.com/in/pekka-puolakka-68637721/  
 

Ari Rahkonen, s. 1963 
BBA. Rahkosella on erittäin laaja kokemus ohjelmistoliiketoiminnasta Suomessa ja 
kansainvälisesti 27 vuoden ajalta. Rahkonen on viimeisimmäksi toiminut Microsoft Oy:n 
toimitusjohtajana 2007–2014. Lisäksi hän on toiminut muun muassa eri johtotehtävissä ja 
johtoryhmässä IBM:llä 2001–2007, Teknologiateollisuuden varapuheenjohtajana 2011–2014 ja 
Cinia Group Oy:n hallituksen jäsenenä vuoden 2016 toukokuusta sekä Markkinointijohdon 
ryhmä ry:n hallituksen puheenjohtajana 2017 alusta. Rahkonen valittiin vuoden TIVI 
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vaikuttajaksi vuonna 2011. Rahkonen on ollut Innofactor Oyj:n hallituksessa vuodesta 2015 
alkaen. 
 
https://www.linkedin.com/in/ari-rahkonen-1870422/  
 
Anni Vepsäläinen, s. 1963  
DI. Vepsäläisellä on vahva kokemus palveluyritysten liiketoiminnan johtamisesta 
teleoperaattori-, terveyspalvelu- ja tapahtumaliiketoiminnoista Suomessa ja kansainvälisesti . 
Vepsäläinen on toiminut Suomen Messut Osuuskunnan toimitusjohtajana marraskuusta 2014 
lähtien. Lisäksi hän on toiminut muun muassa Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtajana 
2008-2014 sekä lukuisissa johtotehtävissä TeliaSonera Finlandissa (nykyisin TeliaCompany) 
ja sen edeltäjissä vuosina 1987-2005. Vepsäläinen on Martela Oyj:n ja Helsingin seudun 
kauppakamarin hallitusten jäsen sekä Suomen Messu- ja tapahtumajärjestäjien hallituksen 
puheenjohtaja.  
 

https://www.linkedin.com/in/anni-veps%C3%A4l%C3%A4inen-314ba12/  
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