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HULD JA INNOGIANT YHDISTYVÄT – TAVOITTEENA TUODA KULUTTAJAPALVELUISTA TUTTU 
KÄYTTÄJÄKOKEMUS TEOLLISUUDEN OHJELMISTOIHIN 
 
Kansainvälinen suunnittelutoimisto Huld ja digitaalisten tuotteiden sekä palveluiden suunnitteluun 
erikoistunut Innogiant ovat sopineet yhdistymisestä. Yhdessä yhtiöt työllistävät noin 450 henkilöä 
Suomessa ja Tšekissä, ja niiden yhteenlaskettu liikevaihto on noin 35 miljoonaa euroa. 
 
Älykkäiden koneiden, laitteiden ja digitaalisten ratkaisujen suunnittelusta tunnettu Huld vahvistaa 
yrityskaupan myötä osaamistaan erityisesti teollisuudessa käytettävien palveluiden ja ohjelmistojen 
suunnittelussa. Uuden teknologian soveltaminen, ihmisläheinen suunnittelu ja merkityksellisten 
käyttäjäkokemusten kehittäminen ovat Innogiantin ydinosaamista. 
 
”Poikkeusaika on kiihdyttänyt teollisuuden digitalisaatiota. Lähivuosina toimialamme kehityshankkeet 
keskittyvät yhä enemmän ohjelmistojen ja digitaalisuuden kehittämiseen. Yhdistymisen myötä voimme 
entistä paremmin kehittää asiakkaidemme kanssa tuotteita ja digitaalisia palveluita kohti älykkäämpää 
maailmaa”, kertoo Huldin toimitusjohtaja Mika Kiljala.  
 
Kauppa tukee osaltaan Huldin strategiaa, jossa tavoitteena on kansainvälinen kasvu. Tampereella 
pääkonttoriaan pitävä Innogiant on viimeisen kolmen vuoden aikana lähes viisinkertaistanut liikevaihtonsa. 
 
”Yhdistyminen Huldin kanssa on luonteva kehitysaskel, jonka myötä pääsemme entistä vahvemmin 
vaikuttamaan myös teollisuuden digitaalisten palveluiden kehittämiseen ja parantamaan niiden 
käyttökokemusta”, sanoo Innogiantin toimitusjohtaja Joni Laaksonen. 
 
Huld toimii Suomessa ja Euroopassa, ja sen asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Kone, Vaisala, Metso, 
Valmet ja Nokia. 
 
Rohkeus ja aitous yhdistivät 
 
Yhteiset arvot nousivat yhdistymisneuvotteluissa tärkeään rooliin. Molemmilla yrityksillä on vilpitön halu 
pitää ihminen toiminnan keskiössä, oli kyse sitten asiakkaille tehtävästä kehitystyöstä tai oman henkilöstön 
hyvinvoinnista. 
 
Yrityksiä yhdistää myös rohkeus sekä aitous kaikessa tekemisessä. Asioista puhutaan avoimesti ja aitoja 
asiakaskohtaamisia arvostetaan. Henkilöstö kohdataan yksilöinä ja jokainen voi olla oma itsensä. 
 
”Huomasimme nopeasti, että jaamme yhteiset arvot ja ajattelemme tulevaisuudesta samalla tavalla. 
Molemmissa työyhteisöissä välitetään ihmisestä ja halutaan rohkeasti kohdata teknologian kehittymisen 
tuomat mahdollisuudet”, kertoo Laaksonen. 
 
Arvot näkyvät myös kasvuyhtiön nimessä. Huld tulee sanoista ”humane” ja ”bold”. 
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Huld on eurooppalainen teknologisen suunnittelun asiantuntijatalo. Tarjoamme kansainvälisesti 
ainutlaatuisen yhdistelmän ohjelmisto- ja tuotekehitysosaamista. Asiakkaidemme kanssa rakennamme 
älykkäitä ratkaisuja, jotka kantavat huomiseen, ja sen yli – turvallisesti.  
 
Innogiant kehittää digitaalisia palveluja ja tuotteita miljoonille loppukäyttäjille. Toiminnassamme yhdistyvät 
vahva teknologinen osaaminen sekä ihmislähtöinen tapa suunnitella ja luoda merkityksellisiä 
käyttökokemuksia. 


