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RD VELHO JA SSF OVAT NYT HULD – TÄHTÄIMESSÄ EUROOPAN TEKNOLOGISEN
SUUNNITTELUN HUIPPU
Suunnittelutoimisto RD Velho ja ohjelmistotalo SSF (Space Systems Finland) ovat nyt yhdessä
Huld. Yhdistymisen ja brändimuutoksen myötä muodostunut kasvuyhtiö työllistää yli 400 henkilöä
Suomessa ja Tšekissä, ja sen liikevaihto on yli 30 miljoonaa euroa. Huld rakentaa asiakkailleen
tulevaisuuden älykkäitä tuote- ja ohjelmistoratkaisuja.
Huld edustaa skandinaavista muotoilua ja suunnittelua, inhimillistä ja toimivaa teknologiaa sekä rohkeita
näkemyksiä tulevaisuudesta. Yhtiö toteuttaa asiakkailleen fyysisen ja digitaalisen maailman yhdistäviä
tulevaisuuden liiketoimintaratkaisuja sekä tarjoaa näkemystä ja ymmärrystä digitaalisesta muutoksesta,
tietoturvasta ja edistyneestä data-analytiikasta.
”Teknologian ja ihmisläheisen suunnittelun myötä voimme ratkaista muuttuvan maailman haasteita.
Rakennamme asiakkaidemme kanssa älykkäitä ratkaisuja, jotka kantavat huomiseen – ja sen yli”, kertoo
Huldin toimitusjohtaja Mika Kiljala.
Huldin kansainvälisten asiakkaiden tuoma liikevaihto on tällä hetkellä yli 3 miljoonaa euroa. Seuraavaksi
Huld tavoittelee kansainvälistä kasvua markkinoilla, joilla teollisuuden digitaalinen vallankumous etenee
vauhdilla. Yhtiön tavoitteena on saada jalansijaa eurooppalaisena teknologisen suunnittelun
asiantuntijatalona.
Huld on inhimillinen ja rohkea toimija
Huld on yhdistelmä sanoista humane ja bold, inhimillinen ja rohkea.
”Tehtävämme on ottaa rohkeasti kantaa siihen, miten teknologian avulla voidaan vastata nykypäivän
maailman haasteisiin. Tärkein voimavaramme ovat toisistaan ja asiakkaistamme välittävät
huippuammattilaiset, jotka suhtautuvat innokkaasti ja näkemyksellisesti teknologiaan”, Kiljala sanoo.
Halu rakentaa teknologisista ratkaisuista toimivampia ja ihmisläheisempiä digitaalisen turvallisuuden avulla
on oleellinen osa yhtiön arvomaailmaa. Huldilla on pitkät perinteet turvallisten ratkaisujen toteuttamisesta
tietoturvan ja toiminnallisen turvallisuuden näkökulmasta.
”Meidän vastuullamme on huolehtia, että kehittämämme tulevaisuuden teknologiset ratkaisut ovat toimivia
ja turvallisia käyttää. Lisäksi haluamme profiloitua erinomaisena työnantajana. Meille on tärkeää tukea koko
monikulttuurisen työyhteisömme hyvinvointia”, kertoo Huldin varatoimitusjohtaja Veera Sylvius.
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Huld on eurooppalainen teknologisen suunnittelun asiantuntijatalo. Inhimillistämme teknologiaa ja luomme
älykästä maailmaa. Olemme parhaimmillamme siellä, missä fyysinen ja digitaalinen maailma kohtaavat.
Näemme tulevaisuuden tarpeet ja nostamme teknologiset ratkaisut uudelle tasolle.
Ratkaisemme nykypäivän haasteita liiketoiminnan digitalisoinnin, teknologian, ohjelmisto- ja
tuotekehityksen sekä toiminnallisen turvallisuuden ja tietoturvan avulla. Tarjoamme koko tuotekehityksen
prosessin teollisesta muotoilusta ohjelmistosuunnitteluun.

