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HALLITUKSEEN EHDOLLA OLEVAT HENKILÖT 

Pekka Eloholma, s. 1960 

DI. Eloholma on toiminut viimeisimpänä tehtävänään Nebula Oy:n toimitusjohtajajana vuosina 2014–

2017. Tätä ennen hän toimi pohjoismaisen Affecto Oyj:n toimitusjohtajana vuosina 2006–2013. 

Aiemmin hän on toiminut johtotehtävissä muun muassa Setec Oy:ssä, Siemens Oy:ssä, FinnetCom 

Oy:ssä ja Helsingin Puhelimessa (nykyisin Elisa Oyj). Eloholmalla on kokemusta myös useiden yhtiöiden 

hallituksista. Eloholmalla on erinomainen ymmärrys pohjoismaisen IT-yrityksen toiminnan 

järjestämisestä ja kehittämisestä, sekä uusien teknologioiden vaikutusten huomioimisesta 

liiketoiminnassa, erityisesti pilviteknologioista. Omistus: ei osakkeita tällä hetkellä. 

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

Hallitukseen ehdolla olevat jäsenet ovat etukäteen yhdessä sopineet äänestävänsä 

järjestäytymiskokouksessaan Eloholman hallituksen puheenjohtajaksi, jos tulevat valituksi. 

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. Ensio on ollut Microsoft Corporationin 

Partner Advisory Councilin jäsen vuodesta 2014. Hänellä on useita luottamustehtäviä 

Teknologiateollisuus ry:ssä ja Elinkeinoelämän keskusliitossa vuodesta 2013, muun muassa 

Teknologiateollisuuden hallituksen jäsen. Ensiolla on laaja ymmärrys IT-liiketoiminnasta Pohjoismaissa 

sekä Microsoft-ekosysteemistä. Omistus lähipiirin kanssa: 7 468 823 osaketta. 

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

Anna Lindén, s. 1973 

VTM. Lindén on tehnyt pitkän uran Nokialla. Tällä hetkellä hän toimii Nokia Mobile Networks -

liiketoimintaryhmän COO:na. Lindén aloitti Nokialla vuonna 1998 digitalisaatio-hankkeen 

projektivastaavana, jonka jälkeen hän siirtyi markkinointiin ja viestintään, jossa hän toimi useissa 

johtotehtävissä. Vuodesta 2010 alkaen hänellä on ollut useita liiketoimintavastuita Nokian eri yksiköissä. 

Lindénillä on vahva osaaminen monikansallisen yrityksen johtamisesta sekä teknologiamurroksen 

vaikutuksista ja huomioimisesta liiketoiminnassa. Omistus: ei osakkeita tällä hetkellä. 

https://www.linkedin.com/in/anna-lindén-b0546020/ 

Risto Linturi, s. 1957 

DI. Linturi toimii tällä hetkellä perheyhtiönsä osin omistaman Sovelto Oyj:n hallituksen puheenjohtajana 

ja itsenäisenä konsulttina. Linturi toimi vuosina 2004–2014 Aalto-yliopiston Radikaalit innovaatiot 

ohjelmajohtajana. Aiemmin hän on toiminut muun muassa Helsingin Puhelimen (nykyisin Elisa Oyj) 

teknologiajohtajana sekä perustamansa omaa nimeään kantaneen IT-koulutusyhtiön (nykyisin Tieturi 

Oy) johdossa. Linturilla on ollut useita hallitusjäsenyyksiä. Hän toimi Innofactor Oy:n hallituksessa 

vuosina 2000–2010. Riston erityisosaamisalue on uusien ja tulevien teknologioiden taloudellisten ja 

https://www.linkedin.com/in/pekkaeloholma/
https://www.linkedin.com/in/ensio/
https://www.linkedin.com/in/anna-lindén-b0546020/


yhteiskunnallisten vaikutusten ymmärtäminen. Hän on yksi Suomen merkittävimmistä 

tulevaisuudentutkijoista, joka on laatinut selvityksiä muun muassa eduskunnalle. Omistus lähipiirin 

kanssa: 1 256 411 osaketta. 

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

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

