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Jonas Larsson vetämään Sitowisen Ruotsin liiketoimintaa sekä
konsernijohtoryhmän jäseneksi

Ruotsalainen Jonas Larsson on nimitetty Sitowisen Ruotsin toimintojen johtajaksi
ja konsernijohtoryhmän jäseneksi. Larsson vastaa jatkossa Sitowisen
liiketoiminnasta Ruotsissa ja sen kokonaisvaltaisesta kehittämisestä.

Larssonilla on pitkä kokemus projektivetoisen organisaation johtotehtävistä. Hän
on työskennellyt suunnittelu- ja konsultointiyhtiö AFRYn Connected Products -
liiketoiminta-alueen johtajana vuodesta 2019 lähtien. Hänellä on lisäksi 24 vuoden
kokemus monipuolisista tehtävistä AFRYlla jo ennen nykyistä rooliaan. Hän on
muun muassa toiminut usean eri liiketoiminta-alueen johtajana sekä vastannut
konsernitason yritysjärjestelyistä. Larssonilla on ylempi korkeakoulututkinto
vastuullisesta tuotekehityksestä Uppsalan yliopistosta (1997).

– Jonaksella on vahva, kokemuksen tuoma osaaminen niin konserni- kuin
liiketoimintatason johtamisesta, ja hänellä on strategista ymmärrystä
liiketoiminnan kehittämisestä, yrityskaupoista ja integraatioprosesseista. Sekä
Jonaksen ammatillinen kokemus että hänen persoonansa ovat juuri sellaisia, joita
vaaditaan Sitowisen Ruotsin organisaation ja liiketoiminnan kehittämisessä
seuraavalle tasolle. Olemme erittäin innoissamme, että hän tulee vahvistamaan
tiimiämme, Sitowisen toimitusjohtaja Pekka Eloholma toteaa.

Larsson aloittaa uudessa tehtävässään viimeistään tammikuussa 2022.

– Näen Sitowisellä roolin vahvana haastajana Ruotsin markkinoilla. Täällä on tilaa
eteenpäin katsovalle yritykselle, joka ymmärtää, että digitalisaatio ja vastuullisuus
kulkevat käsi kädessä. Suunnittelu- ja konsultointialalla on runsaasti
mahdollisuuksia riman nostamiseen, ja olen innoissani voidessani ryhtyä
työskentelemään kohti Sitowisen visiota olla tämän alan vastuullisin kumppani,
Jonas Larsson sanoo.

Sitowisen kasvu on ollut nopeaa Ruotsissa, jossa Sitowise toimii tytäryhtiöidensä
Byggnadstekniska Byrån AB:n (BTB), Technology for Infrastructure Projects AB:n
(TFIP), VVS-Kompetens AB:n ja Infracontrol AB:n kautta kymmenessä
kaupungissa.
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Tietoa Sitowisestä

Sitowise on pohjoismainen rakennetun ympäristön asiantuntija- ja digitalo.
Suunnittelemme älykkäitä kaupunkeja ja elämisen tiloja, joissa arki on tahditettu
kestävälle pohjalle. Operoimme kolmella liiketoimin-ta-alueella: kiinteistöt ja
rakennukset, infrastruktuuri ja digitaaliset ratkaisut. Joka päivä lähes 2000 eri alo-
jen asiantuntijaamme yhdistävät voimansa, jotta liikenne, infra ja rakennukset
tarjoavat parhaat puitteet turvalliselle ja huolettomalle arjelle. Haluamme nostaa
älykkyyden ja vastuullisuuden rimaa, ja siksi visiom-me on olla vastuullisin
kumppani hyvinvoivan ympäristön kehittämisessä. Sitowise on kasvanut viime
vuo-sina nopeasti ja kannattavasti, ja konsernin nykyinen liikevaihto on noin 160
miljoonaa euroa. Sitowise toi-mii pääosin Suomessa ja Ruotsissa, ja sillä on lisäksi
pääasiassa Sitowisen Suomen ja Ruotsin projekteja palvelevat osaamiskeskukset
Virossa ja Latviassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja konsernin
toimitusjohtajana toimii Pekka Eloholma. Yritys on listattu Helsingin pörssiin
kaupankäyntitunnuksella SI-TOWS. www.sitowise.com


