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Lehdistötiedote  

 

HP Finland Oy:n toimitusjohtaja vaihtuu 
    

HELSINKI, Suomi. 14.8.2017 — HP Finland Oy, HP Finland Oy:n toimitusjohtaja Ari 
Koskinen (59) jää varhennetulle eläkkeelle 31.10. alkaen. Hän on toiminut yhtiön 
palveluksessa 35 vuotta, joista Hewlett-Packardin jakautumisen jälkeen viimeiset 
runsaat kaksi vuotta HP Finland Oy:n toimitusjohtajana. Uudeksi toimitusjohtajaksi 
on nimitetty 1.11.2017 alkaen Jarkko Huhtaniitty (46). Hän aloittaa yhtiön 
palveluksessa jo 1.10. 

 
 
Ari Koskisen HP-uraan on mahtunut paljon käänteitä aina 1980-luvun alusta saakka. Mieleen ovat jääneet 
erityisesti Baltian maiden itsenäistyminen 1991 HP:n jälleenmyyntitoiminnan käynnistämisineen, HP-Compaq-
fuusio 2002 Suomen ja Baltian PC-liiketoiminnan vetovastuineen sekä Hewlett-Packardin jakautuminen 2015 ja 
sitä seurannut HP Finland Oy:n toimitusjohtajuus. Myös meneillään oleva Samsung-tulostusliiketoiminnan 
hankinta ja integroiminen paikallisella tasolla on tarjonnut kiinnostavia haasteita.  
 
- Jätän HP Finland Oy:n toimitusjohtajan tehtävät seuraajalleni hyvillä mielin. Yhtiöllä on erinomainen 
kasvustrategia, se on markkinajohtaja Suomessa kaikilla toiminta-alueillaan, ja sillä on loistavan osaava 
henkilöstö sekä parhaat yhteistyökumppanit niin Suomessa kuin Baltian maissa, Koskinen tiivistää. 
 
HP Finland Oy:n uutena toimitusjohtajana aloittaa 1.11.2017 Jarkko Huhtaniitty (KTM). Hän siirtyy tehtävään 
Hewlett Packard Enterprise -yhtiön Financial Services -yksiköstä, jossa hän on viimeksi toiminut Regional 
Directorina vastaten liiketoiminnasta General Western Europe (GWE) -alueella. Huhtaniitty on ollut Hewlett-
Packard Oy:n palveluksessa 18 vuoden ajan myynnin johdon sekä myynnin ja liiketoiminnan kehittämisen 
rooleissa. Hän tuo mukanaan laaja-alaista osaamista teknologiasta palveluna sekä loppuasiakkaiden ja 
kanavakumppaneiden liiketoimintamallien muutoksista. Jarkko Huhtaniitty vastaa 1.11. alkaen kaikista HP:n 
Suomen ja Baltian liiketoiminnoista. 
 
- On erittäin mielenkiintoista astua HP:n ruoriin hyvässä markkinatilanteessa. Digitalisaatio luo jatkuvasti uusia 
mahdollisuuksia asiakkaillemme ja kumppaneillemme, ja näistä alueista haluamme tuottaa heille edelleen 
lisäarvoa. Meillä on erittäin osaava ja motivoitunut henkilöstö, sekä markkinoiden parhaat tuotteet ja palvelut. 
Näillä lähtökohdilla on mukava ponnistaa seuraavaan vaiheeseen, Huhtaniitty kommentoi. 

Lisätiedot  

Toimitusjohtaja Ari Koskinen 
HP Finland Oy 
+358 400 444 820 
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Aluejohtaja Jarkko Huhtaniitty 
Hewlett Packard Enterprise 
+358 400 844 577 
jarkko.huhtaniitty@hpe.com 

 

HP 

HP luo tekniikkaa, joka tekee elämästä parempaa kaikille, kaikkialla. Tuotevalikoimamme sisältää 
tulostimia,tietokoneita, mobiililaitteita, ratkaisuja ja palveluita, joiden avulla tarjoamme erottuvia 
asiakaskokemuksia. Suomessa HP Inc. toimii nimellä HP Finland Oy. Lisätietoa HP:sta (NYSE: HPQ) on saatavissa 
osoitteessa http://www.hp.com.  
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