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Vapaasti julkaistavissa 
 
Barona Group ja Reaktor Innovations Finitecin 
osakkaiksi 
 
1.6.2014 allekirjoitetun sopimuksen myötä Barona Group Oy sekä 
Reaktor Innovations Oy lisätään Finitec Oy:n osakkaiksi omistaen 
yhteensä 60% yhtiön osakekannasta. Finitecin perustaja ja 
toimitusjohtaja Pekka Hackspik sekä Senior Advisor Taavi Thiel 
jatkavat yrityksen johdossa omistaen loput 40% Finitecistä. 
 
Omistusjärjestelyn jälkeen Finitec jatkaa itsenäisenä IT-alan 
agentuurina strategiansa toteuttamista nykyisen johdon ja 
henkilöstön voimin. “Olemme lyhyessä ajassa nousseet Suomen 
johtavaksi riippumattomaksi ICT-asiantuntijatoimittajaksi. Aidosti 
asiakaslähtöisen ja proaktiivisen lähestymistapamme ansiosta 
kysyntämme tasainen kasvu näyttäisi jatkuvan lähivuosina. 
Asiakkaamme ovat tänä päivänä ostajina selvästi valveutuneempia 
ja kovalle osaamiselle on kysyntää. Itsenäisten asiantuntijoiden 
suuntaan toimimme heidän agentuurinaan, tehtävänämme tarjota 
heille mielenkiintoisia projekteja sekä jatkuvuutta”, kiteyttää 
toimitusjohtaja Pekka Hackspik. 
 
“Uuden omistuspohjan myötä pystymme tukemaan Finitecin 
kasvun ja strategian toteutumista. Kumppanuus luo meille 
mahdollisuuden hyödyntää välillämme olevia synergioita 
tuottaaksemme asiakkaillemme entistä enemmän lisäarvoa”, 
toteaa Barona Groupin toimitusjohtaja Markus Oksa. 
 
Reaktorin toimitusjohtajan Vesa Laurosen mukaan he olivat jo 
pitkään etsineet luottokumppania, jonka osaamista voidaan 
tarvittaessa hyödyntää omissa projekteissa. “Lisäksi Finitecin 
kaverit ovat jo tähän mennessä rakentaneet todella hienon tarinan 
ja näemme yrityksessä valtavasti kasvupotentiaalia”,  Lauronen 
jatkaa. 
  
Lisätiedot: 
Pekka Hackspik, Toimitusjohtaja Finitec Oy 
(pekka.hackspik@finitec.fi / +358 500 767072) 
Markus Oksa, Toimitusjohtaja Barona Group Oy 
(markus.oksa@barona.fi / +358 40 585 6619 



	  

Vesa Lauronen, Toimitusjohtaja Reaktor Innovations Oy ( 
vesa.lauronen@reaktor.fi / +358 45 670 9700) 
 
Finitec on suurin suomalainen IT-asiantuntijoiden ja yritysten 
yhdistämiseen erikoistunut agentuuri, joka siirtää huippuluokan IT-
osaamisen asiakkaittensa liiketoiminnan arvoksi ja hyödyksi. 
Toimitamme asiantuntijat niin sopimustyöhön kuin 
asiakasyritystemme omille palkkalistoille. 
 
Baronan liiketoiminta muodostuu Barona Henkilöstöpalveluista, 
ulkoistamispalveluita tuottavasta Barona Solutionsista, 
majoituspalveluita tarjoavasta Forenomista sekä johdon 
suorahakuun keskittyneestä Momentouksesta. Rekrytoimme 
valtakunnallisesti vuosittain noin 10 000 ammattilaista toimisto-, IT-
, logistiikka-, teollisuus-, rakennus-, taloushallinto-, myynti- ja 
markkinointi-, asiakaspalvelu- sekä sosiaali- ja terveystoimialojen 
tehtäviin niin määräaikaisiin kuin vakituisiinkin työsuhteisiin. 
Olemme Suomen suurin alan toimija. 
  
Reaktor on luova teknologiayritys, joka suunnittelee 
poikkeuksellisen hyvin toimivia palveluita. Reaktorin Helsingin ja 
Tokion toimistoissa työskentelee yhteensä 280 ammattilaista, 
joiden joukossa seisoo konseptisuunnittelijoita, 
käyttöliittymäsuunnittelijoita, visuaalisia suunnittelijoita, 
ohjelmistoarkkitehteja ja -kehittäjiä, koodaajia sekä valmentajia. 
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Barona Group and Reaktor Innovations become 
Finitec’s new stakeholders  
 
A contract signed on 1.6.2014 makes Barona Group Oy and 
Reaktor Innovations Oy stakeholders of Finitec Oy and together 
they own 60% of the company’s shares. Finitec’s founder and 
CEO Pekka Hackspik and Senior Advisor Taavi Thiel retain the 
company leadership and own the remaining 40% of Finitec. 
 
After this ownership arrangement Finitec will continue to 
implement their strategy as an independent IT-sector agency 



	  

under current leadership and personnel. “We have rapidly become 
Finland’s leading independent ICT specialist supplier. Due to our 
genuinely client-oriented and proactive approach our demand has 
been steadily rising, and will likely continue to grow in the years to 
come. Our clients today are more discerning as buyers, and top-of-
the-line know-how is in demand. For the independent specialists, 
we work as their agency, and our mission is to provide them with 
interesting projects and continuity,” summarizes Finitec’s CEO 
Pekka Hackspik. 
 
”The new ownership assists us in supporting Finitec’s growth and 
implementation of strategy. The partnership allows us to use our 
shared synergies to create even more value for our customers,” 
states the CEO of Barona Group, Markus Oksa. 
 
According to Reaktor’s CEO Vesa Lauronen they had been 
looking for a trusted partner whose competence could be utilized in 
their projects when required. “In addition, Finitec’s people have 
already created a great story and we see a lot of growth potential 
in the company,” Lauronen continues.  
 
Contact: 
Pekka Hackspik, CEO, Finitec Oy (pekka.hackspik@finitec.fi / 
+358 500 767072) 
Markus Oksa, CEO, Barona Group Oy (markus.oksa@barona.fi / 
+358 40 585 6619) 
Vesa Lauronen, CEO, Reaktor Innovations Oy ( 
vesa.lauronen@reaktor.fi / +358 45 670 9700) 
 
Finitec is Finland’s largest IT Contract Recruitment Agency, 
specialized in connecting the very best IT professionals and 
companies. We represent tip of the spear IT talent and help 
transform their expertise and knowledge into real business results 
and value for our Clients. Whether you need top professionals to 
join your team on a permanent basis or to help on a shorter term 
contract basis, we deliver. 
 
Barona’s business portfolio includes Barona HR Services, Barona 
Solutions outsourcing services, Forenom accommodation services 
and Momentous executive search service. Annually we recruit 
about 10,000 professionals in Finland in the fields of office, IT, 
logistics, industry, construction, financial management, sales and 



	  

marketing, customer service and health and social care services 
on both temporary and permanent basis. We are the largest 
company in the HR services industry in Finland. 
 
Reaktor is a creative technology company that constructs 
exceptionally well-functioning services. Reaktor’s team of 280 
professionals consists of service designers, interaction designers, 
art directors, software architects, developers and coaches. Our 
offices are located in Helsinki, Finland and Tokyo, Japan. We 
strive to be the best software company in the world. 


