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Mikael Fogelholm 

Mikael Fogelholm (ETT) on toiminut Helsingin 

yliopiston ravitsemustieteen professorina 

vuodesta 2011. Aikaisemmin hän on toiminut 

mm. UKK-instituutin johtajana (2001–2007) ja 

Suomen Akatemian terveyden tutkimuksen 

yksikön johtajana (2007–2011). Fogelholmin oma 

tutkimusala liittyy etenkin ravitsemuksen, 

liikunnan ja lihavuuden välisiin yhteyksiin sekä 

väestön terveyden edistämiseen. Hänellä on 

nimissään 115 julkaisua kansainvälisissä 

tieteellisissä sarjoissa sekä useita kymmeniä 

lukuja erilaisissa kotimaisissa ja ulkomaisissa 

oppikirjoissa. Fogelholm on toiminut mm. 

Suomen lihavuustutkijat ry:n puheenjohtajana ja 

Terveyden edistämisen keskus ry:n 

puheenjohtajana. Tällä hetkellä hän on Suomen 

ravitsemustieteen yhdistys ry:n puheenjohtaja.  
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Minna Halme 

Minna Halme (KTT) on johtamisen professori 

Aalto-yliopiston Kauppakorkeakoulussa. Hän on 

työskennellyt vastuullisen liiketoiminnan parissa 

vuodesta 1990 Suomessa, Ruotsissa Lundin 

yliopiston Kansainvälisessä Ympäristötalouden 

Instituutissa ja Yhdysvalloissa Georgetownin 

yliopistossa. Hänen tutkimusalueitaan ovat 

vastuullinen liiketoiminta, ekologista ja sosiaalista 

kestävää kehitystä edistävät liiketoiminnan 

innovaatiot sekä yritysvastuun yhteiskunnalliset 

vaikutukset. Opetustyössään Halme luo yhdessä 

opiskelijoidensa kanssa kyvykkyyttä nähdä, miten 

yhteiskunnalliset ja ekologiset haasteet voivat 

toimia vastuullisten innovaatioiden lähteenä ja 

miten organisaatiot voivat kehittää vastuullisia 

liiketoimintamalleja.  
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Pirkko Harrela 

Pirkko Harrela (FM) on UPM-Kymmene Oyj:n 

sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja ja 

johtajiston jäsen. Hän on toiminut suomalaisen 

metsäteollisuuden kansainvälisissä tehtävissä 

vuodesta 1985. Hänen osaamisalueensa on 

viestinnän, maineenhallinnan ja brändin sekä 

ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten johtaminen 

globaalissa toimintaympäristössä. Harrelan 

mukaan vastuullisuuskysymykset nähdään 

monissa yrityksissä pääasiassa riskienhallintana, 

mutta kiinnostavaa on myös, miten yritykset voivat 

saada vastuullisesta toiminnasta pitkän aikavälin 

kilpailuetua ja luoda uusia kannattavia 

liiketoimintakonsepteja. 
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Aleksi Neuvonen 

Aleksi Neuvonen (FM) on tulevaisuudentutkija ja 

kuuluu ajatushautomo Demos Helsingin perustajiin. 

Hänellä on takanaan lähes 15 vuoden ura innovaatio- 

ja tulevaisuudentutkimuksen parissa. Neuvonen on 

vauhdittanut kymmenien yritysten, kuntien, 

kansalaisjärjestöjen ja yliopistojen strategiatyötä sekä 

tukenut innovaatioprosesseja monissa Suomen 

eturivin yrityksissä. Hän on työskennellyt aiemmin mm. 

VTT:n teknologian tutkimuksen ryhmässä, Turun 

kauppakorkeakoulun tulevaisuuden 

tutkimuskeskuksessa sekä free lance -toimittajana. 

Neuvonen on opettanut tulevaisuuden tutkimuksen 

perusteita ja skenaarioiden tekemistä Helsingin 

yliopistossa, Aalto-yliopistossa, Viron 

taideakatemiassa, Tampereen teknillisessä yliopistossa 

ja Chalmers University of Technologyssa. 
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Mari Pantsar-Kallio 

Mari Pantsar-Kallio (FT) on johtanut Suomen 

itsenäisyyden juhlarahasto Sitran resurssiviisas 

ja hiilineutraali yhteiskunta teemaa vuoden 2012 

alusta.  Aiemmin hän on toiminut mm. Suomen 

hallituksen cleantechin strategisen ohjelman 

johtajana työ- ja elinkeinoministeriössä, Suomen 

cleantech-klusterin johtajana ja UPM:n 

ympäristöpäällikkönä. Pantsar-Kallio on toiminut 

myös useiden cleantech-yritysten hallituksissa ja 

hänellä on ympäristökemian dosentuuri 

Helsingin yliopistolla sekä Cleantech-kemian 

dosentuuri Lappeenrannan teknillisessä 

korkeakoulussa.  
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Sirpa Pietikäinen 

Sirpa Pietikäinen (KTM) toimii 

europarlamentaarikkona. Hän työskentelee 

parlamentin talous- ja raha-asioiden, ympäristö- 

ja kansanterveyden sekä tasa-arvoasioiden 

valiokunnissa.  Pietikäinen on ollut 

kansanedustaja vuosina 1983–2003, ja 

ympäristöministeri vuosina 1991–1995. 

Järjestötasolla hän toimii parhaillaan mm. Globe 

EU:n puheenjohtajana, eurooppalaisen 

Alzheimer-järjestön johtokunnan jäsenenä sekä 

Viherympäristöliiton puheenjohtajana. 
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Markus Terho 

Markus Terho (DI) auttaa TripleWin-yhtiössä 
yrityksiä asiakaskokemuksen johtamisen ja 
kestävän kehityksen strategisten uudistusten 
käytäntöön viemisessä. Aikaisemmin hän on 
toiminut kaksikymmentä vuotta erilaisissa 
ympäristö- ja yritysvastuutehtävissä Nokiassa ja 
Microsoftissa. Nokian yritysvastuujohtajana 
hänen johtamalleen organisaatiolle kuuluivat 
kaikki ympäristöön ja sosiaaliseen vastuuseen 
liittyvät asiat. Terho on toiminut myös useissa 
luottamustehtävissä, esimerkiksi 
Teknologiateollisuuden ympäristötyöryhmän 
puheenjohtajana, Global e-Sustainability 
Initiativen varapuheenjohtajana ja Suomen 
Amnesty Internationalin johtokunnan 
varapuheenjohtajana. 
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Liisa Rohweder 

Liisa Rohweder (KTT) on toiminut WWF Suomen 

pääsihteerinä vuodesta 2009 lähtien. Pääsihteerin 

työn ohella Rohweder toimii kansainvälisen 

WWF:n viestintä- ja markkinointikomitean 

puheenjohtajana ja on useiden WWF:n 

kansainvälisten suojeluohjelmien johtoryhmissä. 

Ennen WWF:ää hän on työskennellyt 

teollisuudessa ja korkeakoulusektorilla. Rohweder 

on julkaissut mm. ensimmäisen suomenkielisen 

yritysvastuun kirjan sekä edistänyt useiden 

yritysten vastuullista liiketoimintaa 1990-luvulta 

lähtien. Rohweder on julkaissut yhteensä 

kahdeksan kirjaa kestävästä kehityksestä ja 

ilmastonmuutoksesta. Tällä hetkellä hänen 

tärkeimpiin luottamustehtäviinsä kuuluvat 

Lappeenrannan teknisen yliopiston sekä VR:n 

hallitusten jäsenyys. 
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Susan Villa 

Susan Villa (YTM) on helsinkiläinen vapaa 

asiantuntija ja kirjoittaja, jonka työ painottuu 

erityisesti perus- ja ihmisoikeuksiin, viestintään ja 

journalismiin. Hän on työskennellyt mm. tutkijana 

Konfliktintutkimuskeskuksessa, toimittajana 

Helsingin Sanomissa sekä viestintäpäällikkönä ja vt. 

pääsihteerinä Ihmisoikeusliitossa. Lisäksi hän on 

toiminut monissa luottamustehtävissä, kuten 

Transparency Suomi ry:n National Integrity Systems 

-projektin ohjausryhmässä, oikeusministeriön 

asettamassa perus- ja ihmisoikeustoimijoiden 

paneelissa sekä kansainvälisessä lapsiasiain 

neuvottelukunnassa. Villa on ollut mukana useissa 

tutkimushankkeissa ja toimittanut julkaisuja koskien 

erityisesti yhdenvertaisuus- ja syrjintäkysymyksiä 

Suomessa. 
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