
Ekonomi Kimmo Rasila on perustamansa ExecNet Oy:n toimitusjohtaja. Hänellä on pitkäaikainen ja 

monipuolinen kokemus ICT-alasta sekä hallitustyöstä. Rasila teki pitkän uran IBM:llä 1980–2003 ja kuului 

IBM Finlandin johtoryhmään vuosina 1994–2003. Sen jälkeen hän on toiminut useiden lähinnä ICT-yritysten 

hallitusten jäsenenä aina pienistä startupeista 3000 hengen WM-dataan.

Rasila toimii hallituksen puheenjohtajana Nixussa, Heeroksessa ja Sulavassa sekä jäsenenä Procompissa. 

Hallitustyökokemusta Rasilalle on kertynyt parista kymmenestä erilaisesta ja eri tavoin omistetusta yhtiöstä, 

joiden hallinnon tilanne sekä kehitystavoitteet ovat poikenneet toisistaan varsin paljon. Rasila on suorittanut 

HHJ-tutkinnon sekä Executive Coaching –tutkinnon. Lisäksi hän on toiminut 4 vuotta Hallitusammattilaiset 

ry:n varapuheenjohtajana.

Johtamiskokemusta Rasilalle on kertynyt monipuolisesti kotimaan lisäksi sekä Euroopan että Nordicin 

tasolta.

Kimmo Rasila on toiminut Tieran hallituksen puheenjohtajana 29.4.2016 alkaen.
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Jukka Laiho on Turun kaupungin talous- ja strategiaryhmän johtaja. Laiho on kauppatieteiden maisteri. 

Laiho on toiminut Turun kaupungin talousjohtajana, johon hän siirtyi HK Ruokatalo Oy:n talousjohtajan 

tehtävästä vuonna 2010. Laiho toimii Helsingin Mylly Oy:n hallituksen jäsenenä ja on aiemmin toiminut mm. 

Lounaisfarmi Oy:n, Pakastamo Oy:n ja Maustepalvelu Oy:n hallituksen jäsenenä. 

Jukka Laiho on toiminut Tieran hallituksen varapuheenjohtajana 12.4.2011 alkaen.
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Ari Konttas on Espoon rahoitusjohtaja. Hän on koulutukseltaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri. 

Hänellä on yli 20 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoiden asiantuntija- ja johtotehtävistä. Konttas on toiminut 

Merita Pankki Oyj:ssä/KOP:ssa dealerina, rahamarkkinapäällikkönä ja osastonjohtajana, FIM Varainhoito 

Oy:ssä varainhoitajana sekä Gerako Oy:ssä sijoitusjohtajana. Nykyiseen tehtävään Konttas siirtyi Espoon 

kaupunginhallituksen osapäivätoimisen puheenjohtajan paikalta.

Konttas on toiminut asiantuntijana monissa taloutta, sijoitustoimintaa ja strategiaa valmistelevissa 

toimikunnissa. Lisäksi Konttas on toiminut monissa luottamustehtävissä, mm. Espoon 

kaupunginhallituksessa ja –valtuustossa ja monessa eri lautakunnassa sekä Kuntaliiton valtuustossa.

Konttas on Espoon Catering Oy:n, Kiinteistö Oy Espoon sairaalan ja Länsimetron hallitusten jäsen. 

Konttas on toiminut Kuntien Tiera Oy:n hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

Ari Konttas
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Maire Ahopelto on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja. Ahopelto on koulutukseltaan 

terveystieteiden maisteri. Ahopelto on toiminut Sosiaali- ja terveysjohtajana Kainuun maakunta-

kuntayhtymässä.  Hän on työskennellyt Valtiovarainministeriön hallinnon kehittämisosaston ja JulkICT-

toiminnon Sähköisen asioinnin ja Demokratian vauhdittamisohjelman  (SADe-ohjelma) ohjelma- ja 

palvelupäällikkönä sekä  Julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnan  (JUHTA) pääsihteerinä 2009-

2011. Aiemmin Ahopelto toimi perusturvajohtajana ja peruspalvelujohtajana kunnissa.

Ahopelto on toiminut useissa asiantuntija- ja luottamustehtävissä mm. yliopiston hallituksessa, liikelaitosten 

johtokunnissa, Sosiaali- ja terveysministeriön Kansanterveyden neuvottelukunnassa, kunta- ja 

palvelurakenneuudistuksen laajennetussa ohjausryhmässä ja Sosiaali- ja terveydenhuollon 

palvelurakennetyöryhmässä.

Maire Ahopelto on toiminut Tieran hallituksen jäsenenä 20.4.2012 alkaen.

Maire Ahopelto
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DI Sirpa Ojala on Colliers International Finland Group Oy toimitusjohtaja. Hänellä on yli 20 vuoden 

kokemus johtotehtävistä eurooppalaisissa yrityksissä pääasiassa Suomessa ja Virossa. Nykyistä tehtävää 

edelsi vajaa vuosi Big Datan analysoinnin parissa mediaseurannan ja ulkoisella tiedolla johtamisen parissa 

M-Brainissä. 

Viimeisten yli viidentoista vuoden ajan Ojala on toiminut ICT –alan johtotehtävissä mm. kymmenen vuotta 

Digitan toimitusjohtajana, tavoitteena digitalisoinnin palvelun korkea laatu ja kansainvälistyminen. Ojala on 

toiminut monien kansallisten työryhmien ja ministeriöiden neuvottelukuntien jäsenenä, vaikuttanut vahvasti 

ICT-alan lainsäädännön kehittymiseen sekä edistänyt alan kehitystä Ficomin ja Paltan hallituksista käsin.

Ojala toimii hallituksen jäsenenä tällä hetkellä Kekkilässä, Huoltovarmuuskeskuksessa sekä Suomen Viro 

Instituutin säätiössä. 

Sirpa Ojala on toiminut Tieran hallituksen jäsenenä 29.4.2016 alkaen.

Sirpa Ojala
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KTM, HHJ  Riitta Ahlholmilla on yli 30 vuoden kokemus erilaisista johtotehtävistä, joista yli 25 vuotta ICT-

alalla.  Hän on toiminut mm. SAP:n pohjoismaisessa johtoryhmässä. SAP:n lisäksi myös Nixdorf ja 

myöhemmin Siemens tutustuttivat hänet kuntakenttään. 

Tällä hetkellä hän toimii Fountain Parkin hallituksen puheenjohtajana ja partnerina sekä osallistuu

aktiivisesti asiakastyöhön ja kansainvälisen liiketoiminnan kehittämiseen. Tätä edelsi 10 vuoden

toimitusjohtajuus samassa yrityksessä, joka on joukkoistamisen ja digitalisaation pioneeri. Asiakaskuntana

sekä yksityinen että julkinen sektori.

Toimitusjohtajuudet, hallitustyöskentely (STL, Akselelera A/S, Discendum, Helsingin kauppakamarin

valtuuskunta)  ja laajat ammatilliset verkostot ovat kasvattaneet Ahlholmin osaamista hallitustyöskentelyyn

ja ICT-alan kehityksen seuraamiseen.

Riitta Ahlholm on toiminut Tieran hallituksen jäsenenä 27.4.2017 alkaen.

Riitta Ahlholm
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Kari Kankaala on Tampereen kaupungin kehitysjohtaja. Kari on koulutukseltaan fysiikan tohtori. 

Tällä hetkellä Kari työskentelee erityisesti älykkäiden ja kestävien kaupunkikehityshankkeiden sekä 

kaupungin innovaatio- ja start-up toiminnan parissa. Aikaisemmin Karin vastuualueelle on kuulunut myös 

kaupungin rakennus- ja maankäyttöön liittyvä kehittäminen sekä työllisyys ja kestävä kehitys. 

Kari on ollut Tampereen kaupungin palveluksessa vuodesta 2007. 

Ennen siirtymistään kaupungille, Kari on tehnyt pitkän uran teknologian siirtojen ja innovaatioiden parissa 

mm. Professia Oy:n toimitusjohtajana, Sitran johtajana ja Senior Advisor ABR Innova Oy:ssä Suomessa ja 

ulkomailla sekä tutkijana niin kotimaisissa kuin ulkomaisissakin yliopistoissa. 

Kari on toiminut yli 20 yrityksen ja muun organisaation hallituksissa sekä asiantuntijajäsenenä erilaisissa 

Smart Cityyn ja teknologian siirtoon liittyvien työryhmissä ja komiteoissa Suomessa ja EU:ssa. 

Kari Kankaala (UUSI)
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KTM Mika Mäkinen on Lahden konsernipalvelujohtaja, jossa roolissa hän on toiminut vuodesta 2009 lähtien. 

Tätä ennen, Mäkinen toimi 10 vuotta Lahden kaupungin rahoitusjohtajana. Mäkinen on ollut myös vt. 

kaupunginjohtajana vuonna 2007 sekä kaupunginjohtajan varamiehenä vuodesta 2003.  

Ennen siirtymistään Lahteen, Mika toimi lyhyen ajan Sampo rahastoyhtiö Oy:n toimitusjohtaja, jota ennen 

turkulainen Mäkinen työskenteli vuosina 1988-1998 Turun kaupungilla rahoituspäällikön ja muissa 

taloushallinnon tehtävissä. 

Mäkinen on toiminut useissa luottamustehtävissä, muun muassa Kuntarahoitus Oy.n, Lahden alueen 

kehitysyhtiö Oy:n sekä PHP Holding Oy että PHP Liiketoiminta Oy:n hallituksen jäsenenä. Mäkinen toimi 

myös Kuntien Tiera Oy nimitysvaliokunnan jäsenenä ja puheenjohtajana vuosina 2011-2013.

Mika Mäkinen (UUSI)
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