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Viemme voiman sinne, missä sitä tarvitaan

Reka Kaapeli lyhyesti
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Reka Kaapeli numeroina (2018)

Pääkonttori ja tehdas, 
HyvinkääMyyntikonttori

Tehdas

Perustettu

1961

Omat 
toiminnot

7
maassa

260
työntekijää

Liikevaihto

106
M€

Kaapelia 
valmistettu

48,000
km

Kaapelia 
toimitettu

28,300
tonnia

Toimipisteemme Reka-konserni

Reka Oy
(omistus Markku E. Rentto 

perheineen)

Neo Industrial Oyj
(omistus Reka Oy > 50 %)

Reka Kumi Oy
(omistus Reka Oy

100 %)

Nestor Cables
Oy

(23 %)

Reka Kaapeli Oy
(100 %) %)

Reka Kabel AB
Reka Kabel AS
Reka Kabel A/S
Reka Cables Baltic OÜ
Reka Cables LLC



Omistaminen

Hyvä omistaja

Hyvä hallitus

Hyvä johto

Lähde: Mika Tiivola
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Viemme voiman sinne, missä sitä tarvitaan

Hyvän omistajuuden anatomia

Omistajastrategia. Komea sana, mutta painonsa arvosta kultaa. Aika harva omistaja on kirjannut, kirkastanut 
ja kommunikoinut miksi, mitä ja miten ja haluaa omistaa nyt ja tulevaisuudessa. Hyvä omistajuus on 
yhteinen asia. Turha pitää ajatuksia erityisesti tarkoituksesta salassa rapujuhlissa.

Tasapainoinen johtamisjärjestelmä. Selkeä ymmärrys omistajien, hallituksen ja johdon rooleista ja vallan 
sekä vastuun tasapainosta. Ikuinen ongelma, jossa mahdollisuuksia menestyä, kun kaikki kokevat yhdessä 
yhden ME.

Parhaat ihmiset bussissa. Tuottaako hallitus lisäarvoa? Toimiiko johdon ja hallituksen välinen suhde, ja missä 
asioissa voisimme yhdessä olla parempia. Parhaat ihmiset eivät ole yksittäisiä tähtiä, vaan joukkue, joka 
menestyy vuodesta toiseen jatkuvasti parantaen.

.
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Lähde: Ville Tolvanen



Viemme voiman sinne, missä sitä tarvitaan

Hyvän omistajuuden anatomia 
Yrityksen arvokello. Arvo muodostuu kaikkien osapuolien saumattomasta 
yhteistyöstä. Organisoi hallitustyö osaksi johtamista ja kehittämistä

Alan paras strategiaprosessi. Älä säästele suunnan suunnittelemisessa. Älä 
aloita strategiaa edellisestä vuodesta, vaan investoi itsellesi oikeasti laadukas 
strategia. 

Avoin ja näkyvä yrityskulttuuri. Tee tekemisestä yhteistä. Avaa ajatuksesi, luo 
hyvä yritystarina ja inspiroi ympäristö, asiakkaat ja tekijät mukaan tarinaan. 
Digiaika tuo työkalut puhelimeesi. Tee johtamisesta avointa dialogia ja 
osallistu niin arjessa kuin juhlassa. Omistajalla on viestinnän onnistumisessa 
vain voitettavaa.
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Strategia

Megatrendit ja liiketoiminnan draiverit

Arvot

Tapamme toimia:

✓Lähellä asiakasta

✓Vahva tuotetuki

✓Korkealaatuiset tuotteet

✓Asiakaskohtaiset ratkaisut

✓Erikoistunut pohjoisiin vaatimuksiin

Digitalisaatio
KaupungistuminenHajautettu energiantuotanto

Säänkestävä sähkönjakelu

Missio ja tarkoitus

Edistämme kestävää 
kehitystä viemällä voiman 
sinne missä sitä tarvitaan

Yhteishenki AsiakaslähtöisyysLuotettavuus

Strategia

Kannattava kasvu

Vahva markkina-asema 
Suomessa

Kasvua viennistä 
lähialueilta

Selkeät ja tehokkaat 
liiketoimintaprosessit

Tehokas oma tuotanto
Alamme 
edelläkävijä

Visio

Valmistamme
markkinoiden parasta

kaapelia,  jonka
toimitamme nopeasti

ja täsmällisesti

Arvolupaus
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Henkilöstö
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Seuraa meitä digissä:

facebook.com/rekacables
linkedin.com/company/reka-

cables/
www.reka.fi

VIEMME VOIMAN SINNE

MISSÄ SITÄ TARVITAAN


