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• insinööritoimisto vuodesta 1942

• pörssiyhtiö vuodesta 2003 alkaen

• konsernissa yli 2100 työntekijää yli 80
toimistossa

• toimintaa Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

• 2020 - 3030 - 4040

• yhtiössä elää edelleen perheyrityksen henki,
Rejlerin suvulla noin 55 % äänivallasta

Rejlers Group



• aloittanut 1980 Mikkelissä

• nyt yli 550 henkilöä 18 paikkakunnalla

• asiakkaita Energian, Teollisuuden,
Rakentamisen ja Infran toimialoilla

• liikevaihto 41,2 milj. euroa (2016)

• Suomen 2020 tavoite 70 milj. euroa ja 750
henkilöä

Rejlers Suomessa



• Passionate
• Me Rejlersillä suhtaudumme intohimoisesti teknologiaan, joka parantaa

maailmaa. Asiakkaan aito ymmärtäminen. Uteliaisuus ja halu toimittaa,
ylläpitää ja jatkokehittää parhaita ratkaisuja asiakkaidemme liiketoimintojen
kehittymistä tukien innostavat meitä pysymään osaamisen kärjessä.

• Empowered
• Me Rejlersillä olemme ylpeitä yhteisistä saavutuksista ja tavoitteista. Kyky

ratkaista haasteita antaa voimaa ja buustaa meitä kaikkia parempaan
suoritukseen.

• Healthy
• Me Rejlersillä huolehdimme terveydestä sen kaikissa merkityksissä.

Yrityksen, asiakassuhteiden ja liiketoiminnan terveys sekä työntekijän
terveys ovat meille tärkeitä.

Arvot



Meitä on yli 110 rautaista kone- ja
tehdastekniikan asiantuntijaa sekä yli 130
loistavaa sähkö-, instrumentointi- ja
automaatiosuunnittelun ammattilaista. Meille vain
asiakkaan paras on riittävästi.

Kone- ja tehdastekniikka
• Suomen suurimpia teollisuuden

mekaniikkasuunnittelussa
Sähkö-, automaatio- ja
instrumentointitekniikka
• Suomen suurimpia teollisuuden SIA-

suunnittelussa
Tuotantolaitosten palvelut
• EPCM, avaimet käteen

Teollisuus



Mukana valtakunnan tärkeimpien kiinteistöjen
taloteknisessä suunnittelussa. Yli sata
erinomaista talotekniikan ammattilaista.

Sähkö-, tele-, turva- ja AV-suunnittelu
• vaativien projektien sähköistyksen suunnittelu
LVIA-suunnittelu
• vaativien kohteiden LVIA-suunnittelu
Arkkitehtisuunnittelu
• arkkitehtisuunnittelua eri toimialoille
Tietomallikoordinointi ja virtuaalitodellisuus
• BIM ja virtuaalitodellisuus

Rakentaminen



Energia-toimialallamme työskentelee lähes sata
säkenöivää ammattilaista. Huippuasiantuntijoita,
jotka luovat energiaa bisnekseen.

Sähköverkot
• sähköverkkoyhtiöiden kumppanina jo 10

vuoden ajan
Energiankäyttäjät
• kiinteistöjen ja tuotantolaitosten omistajille ja

käyttäjille ratkaisuja energian hallinnan
toteuttamiseen

Energian mittaus- ja tietojärjestelmät
• Mittauspalveluilla on yli 20 vuoden kokemus

energiayhtiöiden mittaus- ja
tiedonhallintapalveluiden ja -ratkaisujen
tuottamisessa Suomessa

Energia



Raideliikenteen turvallisuuden,
telekommunikaation ja yhdyskuntatekniikan
edelläkävijä.

Liikenneväylät
• vuosikymmenien kokemus raideliikenteen

hankkeista
Telecom
• koko Pohjolassa, sekä kiinteän kuitupohjaisen

verkon että mobiiliverkkojen palvelut

Yhdyskuntasuunnittelu
• uudenlainen palvelu, joka sujuvoittaa ja

vauhdittaa hankkeita

Infra



TelecomUudet palvelut

ICT/Telecom ison kuvan keskiössä

Operaattorit VerkkotoimittajatUrakoitsijatSecurity-yhtiöt/
IT-talot Muut Loppuasiakkaat

(B-to-B)

Rejlers

Rejlers-konserni

TeollisuusInfra RakentaminenEnergia



TeleCom-tarjonnan osa-alueita:

Lähiverkot (LAN)

Radioverkot
(mobiiliverkot, WLAN,

Virve/TETRA)

Robottipohjaiset
automaattimittaukset

IoT/Iox – järjestelmä ja
raportointi

Loppuasiakas-
palvelutason valvomo-

toiminteet
(tekniset ja inhimilliset mittarit)

Automatisoitu
prosessijohtaminen

Teletilat

Kuitu- ja kupariverkot

Voimalaitteet



Lähestymiskulmanamme laatu asiakkaan vaatimusten
mukaisesti

Liiketoiminnan kriittisyysMatala Korkea

Toleranssi ICT-palveluiden häiriöille

Digitalisaatioaste
Suuri

Pieni

Matala

Korkea Rejlers ICT / TeleCom –
lähestymisnäkökulma



CCC

Miten varmistetaan
liiketoiminnan
vaatimusten
täyttyminen
ICT/Connectivity-
näkökulmasta?

Pilvipohjaiset IT-ratkaisut

ICT

Käyttövarmuus ICT/Connectivity-näkökulmasta pilvipohjaisissa
ratkaisuissa vs. liiketoiminnan vaatimukset?



IT: Tyypillisesti kokonaisvastuu asiakasyrityksen tieto-
hallinnolla ja / tai ulkoistettuna, esim. Santa Monica Networks,
Cygate, Sofigate, CGI, Tieto, Fujitsu, …

Rejlers kykenee tarvittaessa myös auttamaan
vaatimusten määrittelyssä eri alojen
substanssiosaamisellaan tukien.

Vaatimukset ja haasteet jakautuvat käytännössä:

Loppuasiakkaan liiketoimintaprosessi

Connectivity: Rejlers kykenee ratkaisemaan haastavatkin
kokonaisuudet, johtamaan toteutuksen ja tarjoamaan
ylläpitopalvelua liiketoiminnan vaatimusten mukaisesti
(käyttövarmuus, palvelun jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmat,
auditoinnit ja riskikartoitukset ym.). Tyypillisesti pääosa tästä
infrasta ei ole operaattoreiden omistuksessa, joka kuitenkin
kyettävä hallitusti liittämään kokonaisuuteen.

C

ICT IT

+

Loppuasiakkaan vaatimukset ICT:lle:

Tavoitteenamme on loppuasiakkaan aito ymmärtäminen ja
tämän pohjalta kokonaisuuden suunnittelu, toteutus, ylläpito ja jatkokehittäminen.



Kiitos! Jari Savolainen

Asiakkuuspäällikkö

040 - 801 1872

jari.savolainen@rejlers.fi


