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RD VELHO JA SSF YHDISTYVÄT – UUSI YHTIÖ HAKEE KASVUA PALVELULIIKETOIMINNAN
DIGITALISOINNISTA
Suunnittelutoimisto RD Velho ja ohjelmistotalo SSF ovat sopineet yhdistymisestä. Yhtiöt
työllistävät 400 henkilöä Suomessa ja Tšekissä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin
30 miljoonaa euroa. Muodostuva kasvuyhtiö tarjoaa kansainvälisesti ainutlaatuisen
yhdistelmän ohjelmisto- ja tuotekehitysosaamista.
Uusi yhtiö tuo Suomeen osaamiskeskittymän, joka toteuttaa asiakkailleen fyysisen ja digitaalisen
maailman yhdistäviä tulevaisuuden liiketoimintaratkaisuja sekä tarjoaa näkemystä ja ymmärrystä
digitaalisesta muutoksesta, tietoturvasta ja edistyneestä data-analytiikasta. Yhtiön asiakkaisiin
kuuluvat teollisuuden ja palveluiden johtavat toimijat kuten ABB, Kone, Metso, Vaisala ja Wärtsilä.
”Rakennamme asiakkaidemme kanssa älykkäitä ratkaisuja, jotka vaikuttavat positiivisesti meidän
kaikkien tulevaisuuteen. Yhtiöillä on kansainvälisesti ainutlaatuista osaamista, jonka avulla voimme
auttaa asiakkaitamme kohtaamaan tulevaisuuden haasteet entistä vahvempina”, kertoo RD Velhon
toimitusjohtaja Mika Kiljala.
Fuusion myötä muodostuvalla yhtiöllä on jo toimintaa Euroopassa. Seuraavaksi se tavoittelee
laajentumista markkinoilla, joilla teollisuuden digitaalinen vallankumous etenee vauhdilla.
”Yhdistyminen RD Velhon kanssa on loistava kehitysaskel, jonka myötä lähdemme toteuttamaan
kansainvälistä kasvua. Kasvun perustana on yhteinen näkemys älykkäästä, kestävästä ja
turvallisesta maailmasta, jota meillä on mahdollisuus rakentaa yhdessä asiakkaiden kanssa”, sanoo
SSF:n toimitusjohtaja Veera Sylvius.
Vahva arvopohja puhuttelee
RD Velho tunnetaan erityisesti älykkäiden koneiden, laitteiden ja digitaalisten ratkaisujen
suunnittelijana. Yrityksen toiminta keskittyy teollisiin ympäristöihin ja palveluliiketoimintaan. SSF:n
ydinliiketoimintaa ovat ohjelmistosuunnittelu, sovellukset turvakriittisiin laitteisiin sekä ainutlaatuinen
avaruusteknologiaosaaminen.
Yhteiset arvot olivat merkittävässä asemassa yhdistymisneuvotteluissa. Uuden yhtiön tavoitteena
on rakentaa kansainvälinen työpaikka, joka houkuttelee maapallon tulevaisuudesta välittäviä
edelläkävijöitä, ja jossa työyhteisön hyvinvoinnista pidetään huolta.
”Jaamme samat henkilöstöön, johtamiseen ja yrityskulttuuriin liittyvät arvot. Haluamme olla paras
työpaikka tulevaisuuden tekijöille”, sanoo Sylvius.
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RD Velho & SSF yhdessä

RD Velho on älykkään liiketoiminnan kehittäjä sekä tuotekehityksen ja ohjelmistokehityksen ammattilainen.
Tarjoamme asiakkaillemme ainutlaatuisen palvelukokonaisuuden: yhdistämme asiakaslähtöisen
liiketoiminnan kehityksen, palvelumuotoilun sekä tuote- ja ohjelmistokehityksen. www.rdvelho.com
SSF on järjestelmä- ja ohjelmistokehitystä sekä tekoälyratkaisuja tarjoava yritys, joka sijaitsee Espoossa ja
Prahassa. SSF tukee asiakkaitaan monimutkaisten teollisuussovellusten suunnittelussa ja kehityksessä, kuten
turvakriittisissä ohjelmistoissa, ohjausjärjestelmissä, testausautomaatioratkaisuissa sekä edistyneessä
analytiikassa. www.ssf.fi

