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Johto 

Timo Laaksonen (synt. 1961) on nimitetty F-Securen toimitusjohtajaksi. Tällä hetkellä Laaksonen on WithSecuren joh-

toryhmän jäsen ja toimii kuluttajatietoturvaliiketoiminnan johtajana ja hänellä on ollut eri positioita WithSecuressa vuo-

desta 2012 alkaen. Ennen WithSecurea Laaksonen toimi Tecnotree Oyj:n kaupallisena johtajana vuosina 2010–2012 ja 

Xtractin toimitusjohtajana vuosina 2008–2010. Laaksonen on myös toiminut toimitusjohtajana First Hop Oy:ssä vuosina 

2001–2008, kaupallisena johtajana Sonera SmartTrustissa 1998–2001, johtajana Teamware Group Oy:ssä vuosina 1993–

1998 ja markkinointipäällikkönä ICL Travel Systems Oy:ssä vuosina 1992–1993. Laaksonen on ollut myös hallituksen 

jäsen Suomalais-amerikkalaisessa kauppakamarissa (FACC) New Yorkissa vuosina 2018–2019, hallituksen jäsen Broad-

band Multimedia Marketing Associationissa (USA) vuosina 2018–2019 ja hallituksen jäsen Kvalion Oy:ssä vuosina 

2008–2011. Laaksonen on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (kansainvälinen markkinointi ja kansainvälinen 

kauppaoikeus) ja on Suomen kansalainen. 

 

Antero Norkio (synt. 1972) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan yrityssuunnittelu ja yritys-

strategia. Tällä hetkellä hän toimii tuotehallintajohtajana WithSecurella. Norkio on työskennellyt WithSecurella vuodesta 

2011, aluksi tuotehallintajohtajana vuosina 2011–2016 ja sen jälkeen nykyisessä tehtävässään koko portfolion tuotehal-

lintajohtajana. Ennen WithSecurea Norkio toimi tuotehallintajohtajana ja kansainvälisten kanavakumppaneiden johtajana 

Airwide Solutionsilla vuosina 2002–2011 (ml. First Hopin yrityskauppa 2007), tuotehallintajohtajana Taika Technologies 

Oy:ssä vuosina 2001–2002 ja tuotehallintajohtajana Sonera Smart Trust:lla vuosina 1997–2001. Norkio on koulutuksel-

taan tuotantotalouden diplomi-insinööri (strategia ja kansainvälinen liiketoiminta) ja on Suomen kansalainen. 

 

Paul Palmer (synt. 1962) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan kumppaniliiketoiminta. Palmer 

on työskennellyt WithSecurella vuodesta 2014. Tänä aikana hän on työskennellyt palveluntarjoaja myynnin johtajana 

vuodesta 2021, liiketoiminnan kehitysjohtajana ja Aasian ja Tyynenmeren alueen sekä Lähi-idän ja Afrikan alueen myyn-

tijohtajana vuosina 2020–2021, liiketoiminnan kehitysjohtajana vuosina 2018–2020, Yhdistyneen Kuningaskunnan, Ir-

lannin, Ranskan ja Benelux alueen johtajana vuosina 2015–2018 ja myyntijohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella 

vuosina 2014–2015. Ennen WithSecurea Palmer toimi kansainvälisen myynnin johtajana Bubblyllä vuosina 2011–2014 

ja myyntijohtajana Aasian ja Tyynenmeren alueella Ubiquisysillä vuosina 2008–2009, Aasian aluejohtajana Asia mFor-

mation Technologies:lla vuosina 2006–2009 ja strategisena johtajana vuosina 2004–2006 sekä myynnin teknisen tuen 

johtajana Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa vuosina 2002–2004. Lisäksi Palmer on toiminut myynnin teknisen tuen 

päällikkönä Lucent Technologiesilla vuosina 2002–2004. Palmerilla on myös ollut useita luottamustoimia. Hän on ollut 

johtajana Bridge This Gapissä vuonna 2019 ja hallituksen jäsenenä Mobile Ecosystem Forumissa vuosina 2015–2017. 

Palmer on koulutukseltaan B.Sc. (Electronics and Computing) ja hän on Ison-Britannian kansalainen. 

 

Toby White (synt. 1977) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tutkimus ja kehitys. White on 

toiminut kuluttajatietoturvan tutkimus- ja kehitysjohtajana WithSecurella vuodesta 2020. Ennen WithSecurea White työs-

kenteli digitaalisen suunnittelun johtajana Wärtsilässä vuosina 2017–2020, konsernin teknologiajohtajana GlobalData 

Plc:ssä vuosina 2014–2017, perustajana ja teknologiajohtajana Timetricilla vuosina 2008–2016, Unified Model System -

kehittäjänä Met Officella vuonna 2003 ja tutkimusavustajana Cambridgen Yliopiston Kemian laboratoriossa vuosina 

2002–2003. White on koulutukseltaan kemian maisteri ja filosofian tohtori (Theoretical Chemistry). White on Ison-Bri-

tannian kansalainen. 

 

Sari Somerkallio (synt. 1972) on nimitetty F-Securen talous- ja lakiasiainjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi vastuualu-

eenaan talous- ja lakiasiat. Somerkallio on toiminut kuluttajatietoturvaliiketoiminnan talousjohtajana WithSecurella vuo-

desta 2022. Aiemmin Somerkalliolla on ollut useita eri positioita Fiskars-konsernissa vuosina 2008–2021, ja hän on esi-

merkiksi toiminut liiketoiminnan talousjohtajana vuosina 2020–2021 ja talouden ja liiketoiminnan kehitysjohtajana vuo-

sina 2019-2020. Somerkallio on toiminut Wärtsilässä projekti- ja prosessipäällikkönä vuosina 2002–2008 ja sijoittaja-

suhdepäällikkönä vuosina 1999–2002. Lisäksi Somerkallio on työskennellyt myös analyytikkona Merita Pankkiiriliik-

keessä vuosina 1997–1999 ja Interbankissa vuosina 1996–1997. Somerkallio on koulutukseltaan sekä matematiikan että 

kauppatieteiden (rahoitus) maisteri ja on Suomen kansalainen. 

 

Kitta Virtavuo (synt. 1972) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan F-Securen henkilöstö ja kult-

tuuri. Virtavuo vastaa myös sisäisestä viestinnästä sekä toimitiloista. Virtavuo on toiminut Fiskars-konsernin myynnin 

henkilöstöjohtajana vuodesta 2020, henkilöstöjohtajana Living-liiketoimintayksikölle vuosina 2017–2020 ja henkilöstö-

johtajana Euroopan liiketoimialueella 2016-2017. Lisäksi hänellä on ollut useita kansainvälisiä HR-johtotehtäviä Nokia 

Oyj:ssä sekä Nokia Siemens Networksissä Suomessa ja Latinalaisessa Amerikassa vuosina1999–2016. Virtavuolla on 

kauppatieteiden kandidaatin tutkinto (Bachelor of Business Administration) ja hän on Suomen kansalainen.  

 

Richard Larcombe (synt. 1974) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan markkinointi. Larcombe 

on toiminut markkinointijohtajana kuluttajapalveluissa WithSecurella joulukuusta 2021. Aiemmin hän on toiminut 
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kansainvälisen markkinoinnin johtajana WithSecurella vuosina 2011–2021. Ennen työskentelemistään WithSecurella 

Larcombe oli mukana perustamassa ismybillfair.com:ia ja toimi sen markkinointijohtajana vuosina 2017–2019. Vuosina 

2015–2017 Larcombe toimi brändi- ja markkinointijohtajana Tesco Bankissa. Hän toimi myös markkinointijohtajana ja 

markkinoinnin ja sponsoroinnin johtajana Virgin Mediassa vuosina 2010–2015, markkinointijohtajana The Times, Sun-

day Times ja Times Onlinessa vuosina 2004–2010 ja asiakkuusjohtajana AMV BBDO:ssa vuosina 1998–2004 ja Grey:llä 

vuosina 1996–1998. Larcombella on psykologian tutkinto (BA Hons) ja hän on Ison-Britannian kansalainen. 

 

Perttu Tynkkynen (synt. 1974) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan suoraliiketoiminta . Tynk-

kynen on toiminut WithSecuren kansainvälisen kuluttajamyynnin ja markkinoinnin johtajana vuodesta 2015 lähtien. En-

nen tätä hän toimi WithSecuren suorakuluttajaliiketoiminnan johtajana vuosina 2011–2015. Tynkkynen on toiminut 

WithSecuressa myös kuluttajamyynnin liiketoimintapäällikkönä Suomessa vuosina 2008–2011. Ennen uraa WithSecu-

rella hän toimi alueellisena myyntipäällikkönä Logitechilla vuosina 2005–2008 ja useissa eri rooleissa PC-SuperStoressa 

vuosina 1997–2005. Hän on koulutukseltaan liiketalouden kandidaatti (B.Sc. in Business Administration) ja on Suomen 

kansalainen. 

 

Mikko Kestilä (synt. 1967) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan operatiiviset toiminnot, asia-

kastuki, IT ja tietoturva. Kestilä on työskennellyt useissa eri tehtävissä WithSecurella yli kuuden vuoden ajan vuodesta 

2016 alkaen. Tällä hetkellä hän on operatiivisten toimien johtaja, mitä ennen hän työskenteli esimerkiksi liiketoiminta-

operaatioista vastaavana johtajana ja operatiivisesta tehokkuudesta vastaavana johtajana yritys- ja kanavamyynnissä. Kes-

tilä on työskennellyt myös WithSecuren palveluiden johtajana seitsemän kuukautta vuonna 2014, minkä jälkeen hän 

työskenteli johtajana tuotehallinnassa Synchronoss Technologies:lla vuosina 2015–2016 ennen paluutaan WithSecurelle 

vuonna 2016 kumppanuuskokemusjohtajaksi. Ennen tätä Kestilä työskenteli johtajana Goodmill Systems Ltd:ssä vuosina 

2012–2014, johtajana asiakasliiketoiminnoissa Xtract Oy:ssä vuosina 2009–2012 ja johtajana asiantuntijapalveluissa ja 

tuotekehityksessä Airwide Solutionsilla vuosina 2008–2009, johtajana FirstHop:ssa vuosina 2004–2008 ja monissa teh-

tävissä Tellabs:lla vuosina 1994–2004 ja projektijohtajana ja ohjelmistoinsinöörinä Nokialla vuosina 1990–1994. Kestilä 

on koulutukseltaan sähkötekniikan diplomi-insinööri ja Suomen kansalainen. 

  

Steven Offerein (synt. 1986) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan portfolion hallinta. Offerein 

on toiminut liiketoiminnan kehitysjohtajana WithSecurella vuodesta 2021 asti ja liiketoiminnan kehityspäällikkönä vuo-

sina 2020–2021. Ennen WithSecurea Offerein on toiminut tuotehallintajohtajana vuosina 2018–2019, sekä eri tuotepääl-

likkörooleissa 2014–2018 TalkTalkissa. Lisäksi hän on toiminut tuotepäällikkönä NewMotionilla vuosina 2013–2014, 

tuotepäällikkönä VodafoneZiggossa vuosina 2010–2013, liiketoiminta-analyytikkona vuosina 2008–2010 sekä tieto- ja 

liiketoiminta-analyytikkona @home:ssa (aiemmin Essent Kabelcom) vuosina 2006–2008. Offerein on opiskellut johta-

mistieteitä (Management Sciences) ja on Alankomaiden kansalainen. 

 

Michal Iwan (synt. 1976) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tuoteliiketoiminta (tietoturvaso-

vellukset). Iwan on työskennellyt WithSecurella 17 vuotta. Tänä aikana Iwan on toiminut palveluntarjoajaliiketoiminnan 

aluejohtajana Keski- ja Itä-Euroopassa vuodesta 2020, operaattorimyynnin aluejohtajana Saksan, Itävallan, Sveitsin, Ibe-

ria, Italian, Puolan ja Balkanin alueella vuosina 2015–2020, maajohtajana Puolassa vuosina 2006–2015 ja kanavapäällik-

könä Puolassa vuosina 2005–2006. Lisäksi hän on toiminut hallinnoivana jäsenenä Salumanus Sp. Z.o.o.:lla maaliskuusta 

2022 lähtien. Iwan on koulutukseltaan kauppatieteiden maisteri (Economy and Investments) ja on Puolan kansalainen. 

 

Dmitri Vellikok (synt. 1984) on nimitetty F-Securen johtoryhmän jäseneksi vastuualueenaan tuoteliiketoiminta (verkko-

tietoturvaratkaisut). Vellikok on työskennellyt WithSecurella vuosina 2008–2022. Vellikok aloitti uransa WithSecurella 

teknisenä päällikkönä vuonna 2008, minkä jälkeen hänellä on ollut useita eri positioita WithSecurella. Tällä hetkellä hän 

on Americas-alueen liiketoimintakehitysjohtaja. Ennen WithSecurea Vellikok työskenteli teknisenä avustavana insinöö-

rinä IBM:llä vuosina 2007–2008 ja Microsoft-myyntispesialistina vuonna 2007. Vellikokilla on informaatioteknologian 

ja markkinoinnin tutkinto Helsinki Business Collegesta (kaupallinen oppilaitos). Hän on Suomen kansalainen. 

 


