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Puhujat
Jyri Arponen

Joss Blériot

Johtava asiantuntija, Sitra

Johtaja, Ellen MacArthur Foundation

Jyri Arposella on 20 vuoden kokemus

Ellen MacArthur säätiön johtaja

liiketoiminnan kehittämisestä sekä elin-

Jocelyn Blériot on journalisti, jonka

keino- ja innovaatiopolitiikan toteut-

akateeminen tausta on kirjallisuudessa,

tamisesta. Sitrassa hän aloitti vuonna

filosofiassa ja sosiologiassa. Vuonna

2009 Maamerkit-ohjelman liiketoi-

2007 Blériot liittyi Ellen MacArthur

mintajohtajana. Viime vuodet hän on

säätiöön, ja hän on ollut keskeinen

vastannut Teolliset symbioosit -avainalueesta. Ennen Sitraa

hahmo säätiön toiminnan rakentamisessa. Blériot tuottaa

Arponen työskenteli muun muassa toimitusjohtajana

edelleen artikkeleita ja videoita, koordinoi asiantuntijara-

mainostoimistossa sekä eri tehtävissä kauppa- ja teolli-

portteja ja editoi säätiön tuottamia koulutusmateriaaleja.

suusministeriössä ja Euroneuvontakeskuksen vetäjänä.

Blériot edusti Ellen MacArthur säätiötä Euroopan komission Euroopan resurssitehokkuuden osaamiskeskuksessa

Jouni Backman
Kansanedustaja, Sosialidemokraattinen puolue

(EREP) ja johtaa säätiön Euroopan suhteita.

Jouni Backman on kansanedustaja ja

Sanni Grahn-Laasonen

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjoh-

Ympäristöministeri

taja. Hän on toiminut hallintoministe-

Sanni Grahn-Laasonen on ympäris-

rinä (1995–1999) ja ympäristöministe-

töministeri ja Kokoomuksen kansan-

rinä (2002–2003).

edustaja. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa toimittajana ja
ulkoministerin lehdistöavustajana.
Koulutukseltaan Grahn-Laasonen on
valtiotieteen maisteri.
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Veera Heinonen

Harri Jaskari

Johtaja, Sitra

Kansanedustaja, Kokoomus
Veera Heinosella on monipuolinen

Harri Jaskari on kansanedustaja, talous-,

kokemus suomalaisen yhteiskunnan

sekä tulevaisuusvaliokunnan jäsen, Pir-

eri alueilta. Hän on toiminut tasavallan

kanmaan maakuntahallituksen puheen-

presidentin viestintäpäällikkönä sekä

johtaja ja pitkän linjan elinkeinovaikut-

ulkoministeriössä lehdistöneuvoksena

taja. Painotuksena hänellä on erityisesti

ja viestintäjohtajana. Lisäksi hän on ollut

yrittäjyys, talous ja energia-asiat .

toimittajana ja uutispäällikkönä runsaat kymmenen vuotta
muun muassa Yleisradiossa ja Sanoma Oyj:n Taloussanomissa. Veeran mielestä tehokas viestintä on avainasemassa,

Päivi Jokinen
VP, think thank, Kemira Oyj
Päivi Jokinen on työskennellyt markki-

kun uusia toimintamalleja otetaan käyttöön.

nointi-, viestintä- ja think tank-rooleissa

Jonne Hellgren

Kemirassa vuodesta 2008. Aiemmin hän

Toimitusjohtaja, RePack Oy

toimi International Paperin strategia- ja

Jonne Hellgren on opiskellut Iso-

markkinointijohtajana Brysselissä sekä

Britanniassa (Manchesterissa) teollisia

the Boston Consulting Groupin ja

järjestelmiä ja urbaania kulttuuria,

Jaakko Pöyry Consultingin konsulttina Suomessa, Indonesi-

joihin hän yhdistää belgialaisia, hollan-

assa ja Singaporessa. Päivi Jokinen on valmistunut kaup-

tilaisia ja suomalaisia designkouluvai-

patieteiden maisteriksi Helsingin kauppakorkeakoulusta

kutteita. Hän uskoo arvon luomiseen

vuonna 1988 pääaineenaan kansainvälinen liiketoiminta.

kestävyyden kautta ja siihen, että resurssien jakaminen on
ainoa vaihtoehto matkalla kohti parempaa tulevaisuutta.
Se on myös taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta

Lauri Kivekäs
Toimitusjohtaja, Rudus Oy

näkökulmasta järkevää. Hellgren on kotoisin Suomen

Lauri Kivekäs on toiminut Ruduksen

Lapista ja on nähnyt taustansa ansiosta konkreettisesti,

toimitusjohtajana vuodesta 2008

millaisia haasteita resurssivähyydestä aiheutuu.

lähtien ja sitä ennen yhtiössä useissa
eri tehtävissä. Hän on Rakennusteollisuus ry:n hallituksen puheenjohtaja ja
EK:n hallituksen jäsen. Koulutukseltaan
Kivekäs on diplomi-insinööri.
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Pertti Korhonen

Juha Kostiainen

Toimitusjohtaja, Outotec Oyj

Johtaja, YIT Oyj

Pertti Korhonen on toiminut Outotecin

Juha Kostiainen toimii YIT:ssä kaupun-

toimitusjohtajana vuodesta 2010 lähtien.

kikehityksestä ja yhteistyösuhteista

Aiemmin hän oli muun muassa Elektro

vastaavana johtajana. Ennen YIT:tä

bitin toimitusjohtaja (2006–2009) ja

Kostiainen työskenteli neljä vuotta

Nokian johtokunnan jäsen (2002–2006).

Sitrassa vastaten mm. Julkishallinnon

Korhosella on useita luottamustehtäviä.

johtamisohjelmasta. Hän on toiminut

Hän toimii muun muassa Kansainvälisen kauppakamarin

aiemmin myös Tampereen kaupungin elinkeinojohtajana

varapuheenjohtajana ja kesäkuussa perustetun Climate

sekä Finn-Medi Oy:n toimitusjohtajana. Juha Kostiainen

Leadership Councilin hallituksen puheenjohtajana.

väitteli tohtoriksi vuonna 2002 ja hän on kirjoittanut useita

Climate Leadership Councilin perustaneet yritykset ovat

kymmeniä tieteellisiä julkaisuja. Kostiainen on aktiivinen

sitoutuneet toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

yhteiskunnallinen keskustelija ja hän on toiminut useissa

Yhdistys haluaa vaikuttaa toiminnallaan suomalaisen osaa-

julkisissa luottamustehtävissä.

misen, kilpailukyvyn ja uusien työpaikkojen luomiseen
sekä turvallisemman elinympäristön takaamiseen tuleville
sukupolville. Yhdistykseen otetaan jäseniksi yrityksiä,

Esa Laurinsilta
Johtaja, UPM-Kymmene Oyj

tutkimuslaitoksia, yksityishenkilöitä ja organisaatioita, jotka

Esa Laurinsilta on Strategiset kumppa-

toteuttavat omassa toiminnassaan yhdistyksen tavoitteita.

nuudet, UPM Teknologia -toiminnon
johtaja. Ennen tätä tehtävää hän johti

Mikko Kosonen

UPM Biofibrils -ohjelmaa (nano- ja

Yliasiamies, Sitra

mikrofibrilliselluloosat) UPM Uudet
Mikko Kosonen on toiminut Sitran

liiketoiminnot-yksikössä. Laurinsillalla

yliasiamiehenä vuodesta 2008. Aiemmin

on kemiantekniikan diplomi-insinöörin tutkinto Helsingin

hän toimi Nokiassa reilut 20 vuotta mm.

Teknillisestä Korkeakoulusta ja Executive MBA -tutkinto

konsernin strategia- ja tietohallintojohta-

Helsingin Kauppakorkeakoulusta. Laurinsillalla on pitkä

jana. Mikko Kosonen on väitellyt kaup-

kokemus kansainvälisestä yritysmarkkinoinnista, innovaa-

patieteiden tohtoriksi kansainvälisestä

tiokehityksestä ja teknologian kaupallistamisesta. Ennen

liiketoiminnasta 1991 Helsingin kauppakorkeakoulusta.

siirtymistä UPM:lle 2011 hän työskenteli useissa kansainvä-

Hän on julkaissut lukuisia kirjoja ja artikkeleita strategisesta

lisissä tehtävissä Valiolla, Kemirassa, Genencor Internationa-

johtamisesta, joista uusimman Governments for the Future

lissa, Planmecassa ja Biocon Ltd:ssa.

– Building the Strategic and Agile State (2014) hän kirjoitti
yhdessä professori Yves Dozin kanssa.
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Matti Lievonen

Mari Pantsar-Kallio

Toimitusjohtaja, Neste Oil Oyj

Johtaja, Sitra

Vuorineuvos Matti Lievonen on toi-

Mari Pantsar-Kallio johtaa Sitran Resurs-

minut Neste Oilin toimitusjohtajana

siviisas ja hiilineutraali yhteiskunta

vuodesta 2008 alkaen. Aikaisemmin hän

-teema-aluetta. Alueen työn tavoitteena

on työskennellyt useissa johtotehtävissä

on tukea Suomen muutosta kohti

UPM-Kymmenessä ja ABB:llä. Lievonen

ekologisesti kestävää, kilpailukykyistä

on muun muassa Kemianteollisuus ry:n

yhteiskuntaa. Vuosina 2011–2013

varapuheenjohtaja ja SSAB AB:n hallituksen jäsen sekä

Pantsar-Kallio toimi työ- ja elinkeinoministeriössä Suomen

Ilmarisen hallintoneuvoston puheenjohtaja.

hallituksen Cleantechin strategisen ohjelman johtajana
ja 2007–2011 Suomen cleantech-klusterin vetäjänä. Hän

Heikki Martela
Toimitusjohtaja, Martela Oyj

on työskennellyt myös UPM:n ympäristöpäällikkönä ja
useiden cleantech-yritysten hallituksissa. Koulutukseltaan

Heikki Martela (KTM, eMBA) on toiminut

Pantsar-Kallio on filosofian tohtori. Pantsar-Kallio uskoo,

kalustetalo Martelan toimitusjohtajana

että tulevaisuudessa resurssiviisaus ja hiilineutraalius eivät

vuodesta 2002. Tietotyön ja työtilojen

ole vaihtoehto, vaan lähtökohta.

muutosvaiheissa hän on ollut mukana
1980-luvun alusta lähtien useiden
kansainvälisten yritysten palveluksessa

Lari Rajantie
Johtava asiantuntija, Sitra

Suomessa ja Ruotsissa

Lari Rajantie vetää Sitran Resurssiviisas
alue -avainaluetta, jonka tavoitteena on

Ville Niinistö

edesauttaa luonnonvarojen viisaampaa

Kansanedustaja, Vihreä liitto

käyttöä kehittämällä uusia innovaatioita

Ville Niinistö on Vihreän Liiton puheen-

ja toimintatapoja yhteistyössä paikallis-

johtaja ja kansanedustaja Varsinais-

ten asukkaiden, yritysten ja yhteisöjen

Suomen vaalipiiristä. Hän toimi ympä-

kanssa. Avainalueen tuloksena syntyy alueellinen resurs-

ristöministerinä Kataisen (2011–2014) ja

sitehokkuuden toimintamalli, joka on sovellettavissa ja

Stubbin hallituksissa (2014). Koulutuksel-

monistettavissa Suomen kaupunkeihin. Sitran kumppanina

taan Niinistö on valtiotieteen maisteri.

avainalueessa on Jyväskylän kaupunki. Larin intohimona
on kehittää oikeudenmukaista, kestävällä tavalla toimivaa
yhteiskuntaa.
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Anssi Rantasalo

Pirkko Ruohonen-Lerner

Toimitusjohtaja, Kemppi Oy

Kansanedustaja, Perussuomalaiset

Anssi Rantasalo (KTM, eMBA) on toi-

Pirkko Ruohonen-Lerner on toisen

mitusjohtaja hitsaavan teollisuuden

kauden kansanedustaja ja kaupungin-

laite-, ohjelmisto- ja palveluratkaisuihin

valtuutettu Porvoosta. Ennen vuoden

erikoistuneessa Kempissä. Rantasalolla

2007 eduskuntavaaleja hän on työs-

on monipuolista kansainvälisen liikkeen-

kennellyt mm. verohallinnossa, kun-

johdon kokemusta: Hän on toiminut

nallishallinnossa, tilitoimistoyrittäjänä

Kempin tytäryhtiöiden toimitusjohtajana Ranskassa ja

ja toimittajana. Ruohonen-Lerner haluaa jättää tuleville

Saksassa, hankkinut koulutuksensa Suomen ohella Kana-

sukupolville mahdollisimman puhtaan luonnon, siksi

dassa ja Saksassa sekä toiminut muun muassa Euroopan

hän säästää sähköä ja vettä, lajittelee ja kierrättää kaikki

hitsausyhdistyksen (European Welding Association, EWA)

mahdolliset ylimääräiset aineet. Hän valmistaa omassa

puheenjohtajana. Rantasalo toimii aktiivisesti suomalaisen

lämpökompostorissa mustaa multaa sekä ostaa ja kuluttaa

teknologiateollisuuden kehittämistyössä mm. Teknologia-

mahdollisimman vähän.

teollisuus ry:n, Tekesin ja VTT:n puitteissa, painopistealueina
digitaalisuus ja teollinen internet, teollisuuden palvelu/
ratkaisuliiketoiminta ja teollinen muotoilu.

Raimo Sailas
Ministeri, emeritus valtiosihteeri
Sailas on eläkkeellä oleva pitkäaikainen

Erja Retzén

valtiovarainministeriön virkamies. Hän

Johtaja, Listings & Capital markets, Nasdaq Nordic

toimi ministeriön budjettipäällikkönä

Erja Retzén toimii Nasdaq Nordicin

1987–1995 ja valtiosihteerinä 1995–

asiakasvastaavana ja tukee potentiaalisia

2013. Sitran hallituksen puheenjohtajana

listayhtiöitä listautumisprosessissa.

hän oli 1996–2011.

Erja on koulutukseltaan tuotantotalouden-DI ja jatko-opiskellut mm. Oulu
Mining Schoolin GeoPros PD-ohjel-

Pekka Sivonen
Sarjayrittäjä

massa. Hän on työskennellyt pian 10 vuotta rahoitusalalla

Pekka Sivonen on palkittu sarjayrittäjä

ja sitä ennen eri toimialoilla markkinoinnin, myynnin ja

ja startup-coach, joka työskentelee

liiketoiminnan kehittämisen tehtävissä.

määräaikaisena johtajana Aaltoyliopiston yrittäjyysprojektissa. Sivonen
perusti 1990-luvulla ohjelmistoyhtiö
Digian, jonka osake on tätä nykyä listattu
Helsingin pörssissä. Hallituksen viime vuonna hyväksymän
Tulevaisuus 2030 -selonteon valmisteluun Sivonen osallistui
Yritysten uudistuminen -teemaryhmän puheenjohtajana.
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Pekka Soini

Kimmo Tiilikainen

Pääjohtaja, Tekes

Kansanedustaja, Suomen Keskusta
Pekka Soini on toiminut Tekesin pää-

Kimmo Tiilikainen toimii Keskustan

johtajana syyskuusta 2012 alkaen ja

eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

tätä ennen Nokia Siemens Networksin
Suomen maajohtajana ja useissa muissa
johtotehtävissä Nokia-konsernissa. Tutkimus- ja innovaationeuvoston ja monen
keskeisen organisaation hallituksen jäsenenä hän vaikuttaa
laajasti innovaatiotoiminnan ja -ympäristön kehitykseen.
Tekesin pääjohtajana Soini on nopeiden kokeilujen ja ketterän toiminnan puolestapuhuja, joka korostaa asiakaslähtöisyyttä ja kansainvälisyyttä kaikessa innovaatiotoiminnassa.

Kirsi Sormunen
Hallitusammattilainen
Kirsi Sormunen työskentelee erilaisissa
kestävän kehityksen johtotehtävissä. Hän
on myös hallitusammattilainen eli Neste
Oilin, DNA Oy:n sekä Sitran hallituksen
jäsen ja lisäksi Tekesin Green Growth
-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja
sekä Sustainability50 -forumin Executive Advisor. Aiemmin
Sormunen toimi erilaisissa rahoituksen ja taloushallinnon
johtotehtävissä Nokia-konsernissa sekä vuosina 2004–2013
Nokian ympäristöjohtajana, kestävän kehityksen johtajana
sekä yritysvastuujohtajana, jona aikana hän vaikutti myös
muun muassa EK:n Ympäristövaliokunnassa ja World Business Council of Sustainable Development -foorumissa.

