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Kari Herlevi
Johtava asiantuntija, Sitra

Kari Herlevin hyppysissä on Sitran 
käytännön työ kiertotalous-aiheen 
edistämiseksi. Kari johtaa joukkoa, 
joka pyrkii edistämään kiertotalouden 
kuluttajalähtöisiä liiketoimintamalleja. 
Työ liittyy Sitran yhteen pääteemaan, 
tavoitteeseen resurssiviisaasta ja hiili-
neutraalista yhteiskunnasta.

Aiemmin Kari vastasi Tekesissä Resurssitehokas talous 
-alueesta. Hän johti Tekesissä Green Growth – Tie kestä-
vään talouteen -ohjelmaa, jonka tavoitteena oli tunnistaa 
ne mahdolliset uudet kasvualueet kestävän talouden 
liiketoiminnassa, jotka perustuivat lähinnä pienemmälle 
energian kulutukselle sekä luonnonvarojen kestävälle 
käytölle.
Kari on myös johtanut Tekesissä Vigo kiihdyttämö -oh-
jelmaa ja toiminut johdon erityisasiantuntijana. Hän on 
työskennellyt myös muutaman vuoden Tekesin Piilaakson 
toimistossa ja hänen erityiset kiinnostuksen kohteet ovat 
kiertotalous, cleantech -kasvuyritykset sekä kehittyvät 
maat kuten BRICS -maat.

Timo Mahlanen
Senior Business Development Manager, Wärtsilä

Mika Moisio
Laatujohtaja, AGCO Power

Mika Moisio on Teknologiateollisuus 
ry:n ympäristötyöryhmän jäsen. Ryh-
män agendalla on ympäristölainsää-
däntö, -osaaminen ja –teknologiat. 
Mika työskentelee moottoritekno-
logiayritys AGCO Power Oy:n laatu-
päällikkönä. Mikalla on 19 vuoden 
kokemus AGCO Power Oy:n laatu- ja 

ympäristötoiminnoista. Hän on ollut aktiivisesti mukana 
AGCO Power Oy:n  ympäristöjärjestelmän rakentamises-
sa, sertifioinnissa ja kehittämisessä.

Ilkka Niemelä
Johtaja, Teknologiateollisuus ry

Ilkka Niemelällä on 30 vuoden koke-
mus teknologiateollisuuden piiristä. 
Teknologiateollisuus ry:ssä hänen 
vastuullaan ovat kone- ja metallituo-
teteollisuus sekä Toimialaverkostot 
–yksikkö. Tehtäviin kuuluu edunval-
vontaan ja toimialan kehittämiseen 
liittyvä yhteistyö yritysten ja sidosryh-

mien kanssa sekä Suomessa että Euroopassa.  

Mari Pantsar
Johtaja, Sitra

Mari Pantsar johtaa yhtä Sitran 
pääteemoista, Resurssiviisas ja hiili-
neutraali yhteiskunta -teema-aluet-
ta. Teeman tavoitteena on tukea 
Suomen muutosta kohti ekologisesti 
kestävää ja kilpailukykyistä yhteiskun-
taa. Vuosina 2011–2013 Mari toimi 
Suomen hallituksen Cleantechin stra-

tegisen ohjelman johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä 
ja 2007–2011 Suomen cleantech-klusterin vetäjänä. Hän 
on toiminut myös UPM:n ympäristöpäällikkönä vuosina 
2000–2007 ja useiden cleantech-yritysten hallituksissa. 
Koulutukseltaan Mari on filosofian tohtori ja hänellä on 
dosentuurit Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa sekä 
Helsingin yliopistossa. Mari uskoo, että tulevaisuudessa 
resurssiviisaus ja hiilineutraalius eivät ole vaihtoehto, vaan 
lähtökohta.
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Jorma Turunen
Toimitusjohtaja, Teknologiateollisuus

Jorma on toiminut Teknologiateolli-
suus ry:n toimitusjohtajana maalis-
kuusta 2010 lukien. 
Tätä ennen hän on työskennellyt 
toimitusjohtajana muun muassa Fin-
prossa ja Stonesoft Oyj:ssä ja myyn-
ti- ja markkinointijohtajana Comptel 
Oyj:ssä. Turunen on toiminut myös 

lukuisissa pk- ja kasvuyrityksissä sekä hallituksen puheen-
johtajana että hallituksen jäsenenä intohimonaan tekno-
logiayritysten kasvun nopeuttaminen. 
Turunen on Sulava Oy:n hallituksen jäsen ja hän on toi-
minut myös Patentti- ja rekisterihallituksen johtokunnan 
puheenjohtajana ja Eläke-Fennian hallituksen jäsenenä. 
Koulutukseltaan Jorma on diplomi-insinööri ja hän on 
suorittanut myös Executive Master of Business Admi-
nistration –tutkinnon.

Antti Törmänen
Projektipäällikkö, McKinsey & Company

Antti Törmänen toimii seniori projek-
tipäällikkönä McKinsey&Company:n 
Helsingin toimistolla kiinnotuksen 
kohteinaan kasvustrategia, yri-
tystransformaatiot sekä kiertotalous. 
Ennen liikkeenjohdon konsultointia 
Antti työskenteli elinkeinoministerin 
erityisavustajana ja julkisen sektorin 

konsulttina Lähi-idässä. Törmänen on opiskellut London 
School of Economicsissa ja työskennellyt muun muassa 
Britanninan entisen pääministerin Tony Blairin toimistos-
sa.

Jarkko Veijalainen
Hallituksen puheenjohtaja, 3 Step IT

Jarkko on yksi 3 Step IT:n perustajista. 
Hän on toiminut yhtiön hallituksen 
jäsenenä perustamisvuodesta 1997 
alkaen. Yhtiön toimitusjohtajana 
hän toimi vuodet 1997-2005 ja siirtyi 
tämän jälkeen hallituksen puheen-
johtajaksi. Koko toimintansa ajan 3 
Step IT on Jarkon johdolla keskittynyt 

edistämään IT-laitteiden kiertoa ja uusiokäyttöä. Joka 
vuosi lähes neljännesmiljoona tietokonetta, monitoria 
ja mobiililaitetta löytää 3 Step IT:n avulla uuden kodin 
vapautuessaan ensimmäiseltä käyttäjältä. Yhtiön toiminta 
on kasvanut voimakkaasti alusta alkaen ja tänä vuonna 3 
Step IT perustaa jo neljännen käsittelylaitoksensa käyte-
tyille IT-laitteille. Tämän jälkeen yhtiöllä on käsittelylaitok-
set Suomessa, Ruotsissa, Iso-Britanniassa ja Malesiassa.


