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Helsinki, 18.04.2016 

LEHDISTÖTIEDOTE 

VUODEN NUORI KONSULTTI ON ANNE JOKIRANTA OPTIPLANISTA 
 
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry on valinnut Vuoden Nuoren Konsultin. Kilpailun voittaja 
on 28-vuotias sähkötekniikan diplomi-insinööri Anne Jokiranta Optiplanista. SKOLin jäsenyritysten 
korkeintaan 33-vuotiaille asiantuntijoille tarkoitetun kilpailun tarkoituksena on nostaa esille nuorten 
osaajien panosta suunnittelu- ja konsultointialalla ja jakaa tunnustusta alan parhaille osaajille. 
 
Muut kaksi palkittua finalistia olivat 32-vuotias AMK-insinööri Mikael Strand Citecistä ja 32-vuotias DI 
Markus Sunela FCGstä. 
 
”Kilpailuun osallistui kaikkiaan lähes kaksikymmentä suunnittelualan nuorta osaajaa. Heistä 
semifinaaliin valittiin hakemusten perusteella seitsemän kandidaattia. Tärkeimpänä 
arviointikriteerinä tämän vuoden kilpailussa oli erityisen, mitattavissa olevan asiakasarvon 
tuottaminen suunnittelualalla. Kuten aiempina vuosina, myös nyt kilpailu oli erittäin korkeatasoinen”, 
SKOLin toimitusjohtaja Matti Mannonen kertoo. 
 
Valinnan jälkeen semifinalistit osallistuivat 360 asteen arviointiin, joka koostui esimiehille, kollegoille, 
mahdollisille alaisille ja tilaajille tehdyistä kyselyistä. Tuomaristo kutsui arvioinnin tulosten 
perusteella kolme finalistia SKOLin hallituksen haastatteluun, minkä jälkeen hallitus valitsi lopullisen 
voittajan. 
 
Voittajan tekemä valaistusopas edustaa valaistusalan parasta osaamista 

 
Vuoden Nuori Konsultti Anne Jokiranta vastaa Optiplanissa suunnitteluryhmän johtamisesta ja 
projektinhallinnasta sekä toimii valaistusasiantuntijana. Jokirannan erityistä asiakasarvoa tuottanut 
projektiesimerkki on ympäristöministeriölle toteutettu uusia rakennusten 
energiatehokkuusmääräyksiä täydentävä valaistuksen laskentaopas. Opas tähtää energialaskennan 
parempaan tarkkuuteen sekä lopputulokseen. Oppaan avulla parannetaan merkittävästi 
rakennusten energiatehokkuutta ja tuotetaan kiinteistönomistajille huomattavia säästöjä. 
 
”Jokirannan laatima opas on saanut asiakkailta ja asiantuntijoilta erinomaista palautetta, ja se 
edustaa valaistusalan parasta osaamista”, kertoo Mannonen.  ”Jokirannan työnteon erinomaista 
asiakaslähtöisyyttä kuvaa lisäksi Jokirannan 360-arvioinnissa saama asiakaspalaute, joka oli 
poikkeuksellisen korkealla tasolla jopa tässä finalistien kovatasoisessa vertailuryhmässä.” 
 
Loppukäyttäjät on kytkettävä suunnitteluhankkeisiin 

 
Optiplanin Jokirannan mukaan keskustelunyhteys suunnittelutyön tilaajan ja loppukäyttäjän välillä on 
edelleen vajavainen, mikä saattaa joissakin tilanteissa heijastua suunnittelun laatuun. ”Huomioimalla 
loppukäyttäjän tarpeet jo suunnitteluvaiheen investointipäätöksissä säästetään sekä energiaa että 
saavutetaan parempaa taloudellista hyötyä pitkällä tähtäimellä”, hän uskoo. 
 
Anne Jokiranta haluaa myös muistuttaa, että EU:sta on tulossa Suomeen jatkuvaa painetta 
energiatehokkuusvaatimusten tiukentamiseen. Siksi loppukäyttäjän kytkeminen koko 
suunnitteluhankkeeseen on hänen mukaansa entistä tärkeämpää. 
 
”Jokirannan peräänkuuluttama viestintä on oleellinen, sillä hyvät laskelmat eivät yksin takaa 
hankkeen täydellistä onnistumista. Vuoden Nuori Konsultti -kilpailun yhtenä tavoitteena on tuoda 
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esille huippuluokan monipuolista asiantuntijaosaamista, jolla on merkitystä kestävälle 
tulevaisuudelle”, Matti Mannonen korostaa. 
 
Kilpailun kärkikolmikkoon ylsi kolme erityyppistä asiantuntijaa 

 
Palkittu finalisti Mikael Strand Citecistä on urallaan edennyt yritysjohtaja. Hän toimii Citecissä 
Ranskan tytäryritysten toimitusjohtajana ja on jo aiemmin ollut kansainvälisissä tehtävissä 
perustamassa suunnittelutiimiä Intiaan. Strand opiskelee työn ohella YAMK-tutkintoa. Hän on tehnyt 
erinomaista työtä Ranskassa, toteuttanut suunnitteluhankkeet aikataulussa ja budjetissa, kääntänyt 
toiminnan kannattavaksi ja fuusioinut kaksi yhtiötä yhteen. Hän on myös koonnut Citecin 
organisaatiosta monikansallisen verkoston, joka pystyy tarjoamaan hankkeita Ranskassa 
kilpailukykyisesti.  
 
Markus Sunela on lahjakas ja monipuolinen tuotekehittäjä. Hän on saanut aikaan merkittäviä ja 
mitattavissa olevia säästöjä asiakkaiden tuotantoprosesseihin ja edennyt urallaan FCG:n Smart 
Water-tiimin vetäjäksi. Sunelan tohtoriopinnot Tallinnan teknillisessä yliopistossa ovat loppusuoralla. 
Sunelan vesiosaaminen yhdistettynä ohjelmointiosaamiseen on yhdistelmä, joka on tuottanut 
asiakkaille muun muassa säästöjä tuovan kokonaiskustannusten optimointityökalun. 
 
Lisätietoja: 

 
toimitusjohtaja Matti Mannonen, SKOL ry, 
puh. 040 544 7047, matti.mannonen@teknologiateollisuus.fi  
 
projekti-insinööri Anne Jokiranta, Optiplan oy, 
puh. 050 500 0022, anne.jokiranta@optiplan.fi   
 
toimitusjohtaja Mikael Strand,Akilea Engineering SAS (Citec Group), 
puh. +33 6 8233 1174, mikael.strand@citec.com  
 
erikoissuunnittelija Markus Sunela, FCG Suunnittelu ja tekniikka oy, 
puh. 040 768 5165, markus.sunela@fcg.fi  
 
SKOL ry 

 
SKOL ry on suunnittelu- ja konsultointialan yritysten työnantajajärjestö ja samalla yksi 
Teknologiateollisuuden viidestä päätoimialasta. Edistämme hyvää suomalaista suunnittelua ja 
konsultointia, joka ratkaisee yhteiskunnan ja elinkeinoelämän merkittäviä tulevaisuuden haasteita. 
 
SKOLin jäsenyritykset toimivat vastuullisina, puolueettomina ja riippumattomina asiantuntijoina ja 
suunnittelijoina teollisuuden, rakentamisen ja yhteiskunnan kehittämisessä ja investoinneissa 
Suomessa ja kansainvälisesti. Alan tavoitteena on parantaa suomalaisen yhteiskunnan ja 
elinkeinoelämän kilpailukykyä ja kehittää huipputason suomalaista osaamista. 
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