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Capgeminin uudeksi myyntijohtajaksi nimitetty Ari Rikkilä 
 

Helsinki, 16.3.2022 – Capgemini Finlandin uudeksi myyntijohtajaksi on nimitetty Ari Rikkilä. 

Nimityksensä myötä hän istuu Capgeminin Suomen maayhtiön johtoryhmässä raportoiden 

toimitusjohtaja Mikko Misukalle ja vastaa Capgeminin paikallisista asiakkuuksista ja myynnistä. 

 

Ennen Capgeminille siirtymistään Rikkilä on työskennellyt useissa kansainvälisissä ja kotimaisissa 

teknologia-alan yrityksissä, viimeksi Digialla. Kaikkiaan Rikkilän yli 25 vuoden kokemus teknologiayritysten 

myynti- ja johtotehtävistä on antanut hänelle vankan pohjan toimia uudessa roolissaan. Rikkilä tuo 

mukanaan vahvaa osaamista asiakassuhteiden kehittämiseen ja ymmärrystä teknologisten ratkaisujen 

mahdollisuuksista suomalaisille organisaatioille. 

 

”Olemme iloisia Arin nimityksestä myyntijohtajaksi. Hänen pitkä kokemuksensa teknologia-alan 

johtotehtävistä, syvällinen ymmärrys asiakkaiden tarpeista sekä vahva sitoutuminen viedä muutosprosessit 

läpi yhdessä asiakkaan kanssa ovat erinomainen yhdistelmä näkemystä ja osaamista. Arin positiivinen 

energia luo ympärilleen kannustavan ilmapiirin innostaen tiimiä tekemään työtä yhteisten tavoitteiden 

eteen”, hehkuttaa Capgeminin toimitusjohtaja Mikko Misukka. 

 

Ari Rikkilän ura lyhyesti 

Rikkilä siirtyi Capgeminille Digialta, jossa hän toimi Senior Vice Presidentin roolissa vastuullaan myynti, 

markkinointi ja viestintä. Hän oli myös Digian johtoryhmän jäsen. Yli 25-vuotisen kansainvälisen uransa 

aikana hän on ollut esimerkiksi Cisco Systemsin, Elisan ja lukuisten muiden teknologia-alan yritysten 

palveluksessa johto-, myynti-, neuvonantaja- ja hallitusrooleissa niin kotimaassa kuin ulkomailla. Rikkilä on 

koulutukseltaan diplomi-insinööri Teknillisestä korkeakoulusta (nykyään Aalto yliopisto). Capgeminillä hän 

on Vice President -roolissa Suomen maayhtiön johtoryhmän jäsenenä raportoiden toimitusjohtaja Mikko 

Misukalle. 

 

Kuva Ari Rikkilästä 

Korkearesoluutioinen kuva Ari Rikkilästä on saatavilla pyynnöstä. 

 

 

 

 

Capgemini 
Capgemini on globaali edelläkävijä organisaatioiden strategisten muutoshankkeiden kumppanina ja 
liiketoimintaa tukevien teknologisten ratkaisujen kehittäjänä. Capgeminin päämäärä vastuullisena sekä 
osallisuutta ja monimuotoisuutta vaalivana konsernina on tuoda ihmislähtöisesti suunnitellut ja käyttäjien 

tarpeisiin pohjautuvat ratkaisut yksilöiden ja organisaatioiden ulottuville. Syvästi monikulttuurinen 

Capgemini työllistää globaalisti yli 325.000 ihmistä yli 50 maassa. 55-vuotisen historiansa aikana Capgemini 
on ollut asiakkailleen luotettu ja kokonaisvaltainen kumppani strategiatyössä, liiketoimintamallien ja 
palveluiden muotoilussa sekä operatiivisten prosessien mahdollistajana. Laaja-alainen asiantuntemus pilvi-, 
tekoäly-, alusta- ja ohjelmistoratkaisuissa, data- ja verkkoyhteysosaamisessa sekä IT- ja 
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tuotekehitysosaamisen yhdistämisessä ovat Capgeminin vahvuuksia nopeasti kehittyvällä teknologia-alalla. 
Capgemini-konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 18 miljardia euroa. 
 
Get the Future You Want | https://www.capgemini.com/fi-en/ 
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