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Tiedote 19.12.2011 
 
OS/G liittyy osaksi B9-ketjua 
J-P RAUTAMAA ALOITTAA OS/G-RYHMÄN TOIMITUSJOHTAJANA 
 
Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa toimivan markkinointiviestintäkonsernin OS/G-
ryhmän toimitusjohtajaksi on kutsuttu kansainvälisen B9-ketjun perustaja J-P 
Rautamaa. OS/G edustaa jatkossa Pohjois- ja Itä-Euroopassa toimivaa B9-ketjua 
Suomessa ja Ruotsissa. 
 
OS/G-ryhmän toimitusjohtajana aloittaa vuoden vaihteessa pitkän uran eri 
markkinointiviestintätoimistojen johtotehtävissä tehnyt J-P Rautamaa.  
 

– Haluamme pistää turbovaihteen päälle OS/G-ryhmän kansainvälistymisessä. B9-
ketjun tyhjästä rakentanut ja myös yhtä Suomen suurimmista mainostoimistoista 
johtanut J-P on juuri oikea henkilö siivittämään OS/G-ryhmän todella vahvalle kasvu-
uralle Suomessa ja kansainvälisesti, OS/G-ryhmän pääomistaja Ojala & Saari Oy:n 
toimitusjohtaja Jaakko Ojala sanoo. 

 
OS/G-ryhmän toimitusjohtajuuden ohella Rautamaa jatkaa toistaiseksi myös B9-ketjun 
toimitusjohtajan tehtävissä. 
 

– Olen erittäin onnellinen siitä, että OS/G:n myötä B9 saa tukevan jalansijan myös 
Suomessa ja Ruotsissa. B9-ketjuun kuuluvat markkinointiviestintäalan suurimmat 
yksityiset toimijat kussakin maassa kuten 350 asiantuntijan TWIGA Venäjällä ja 280 
hengen Oktan Group Norjassa ja Tanskassa. Myös Suomessa ja Ruotsissa 
tavoitteenamme on kasvaa alan suurimmaksi yksityiseksi toimijaksi, Rautamaa 
kertoo. 

 
B9 Suomen toiminnot siirtyvät OS/G:n tiloihin Helsingissä. B9 Helsinki jatkaa toimintaansa 
normaalisti ja vastaa jatkossakin ketjun kansainvälisellä palvelumallilla toimivien asiakkaiden 
palvelusta. B9:n paikallisella palvelumallilla toimivat asiakkaat hoidetaan jatkossa OS/G:stä 
käsin. 
 

– Olemme rakentamassa OS/G:stä ainutlaatuista markkinointiviestintäkonsernia, joka 
pystyy tarjoamaan mediariippumattomat ratkaisut sekä paikallisesti että 
kansainvälisesti toimiville yrityksille ja yhteisöille. Harva yritys Suomessa voi luvata 
asiakkaalle saman katon alta markkinoinnin, viestinnän ja kokemuksellisen 
markkinoinnin ja vieläpä monistamaan tarvittaessa saman konseptin Pohjois- ja Itä-
Eurooppaan, Rautamaa sanoo. 

 
OS/G-ryhmään kuuluvien yritysten toimitusjohtajat OS/G Mainonnan Marina Laakso, OS/G 
Viestinnän Toni Perez, OS/G Eventin Petri Roivainen ja OS/G Stockholmin John 
Björkman jatkavat normaaliin tapaan yritysten johdossa. Jaakko Ojala jatkaa Ojala & Saari 
Oy:n toimitusjohtajana. 

 
Lisätietoja: 
Ojala & Saari Oy 
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toimitusjohtaja Jaakko Ojala  
puh. 0400 630 050 
s-posti: jaakko.ojala@osg.fi  
 
OS/G ja B9 Group 
toimitusjohtaja J-P Rautamaa 
puh. +358 50 3553 000 
s-posti: j-p.rautamaa@b9.fi 
 
OS/G on yksi Suomen suurimmista itsenäisistä markkinointiviestinnän konserneista. Siihen 
kuuluvat OS/G Mainonta, OS/G Viestintä, OS/G Event ja OS/G Stockholm. Konserni on 
perustettu vuonna 1993 ja sillä on toimistot Helsingissä, Turussa ja Tukholmassa. OSG:ssä 
työskentelee noin 50 markkinointiviestintäalan ammattilaista.  
 
B9 on ainoa markkinointitoimistojen verkosto, joka palvelee kaupan, palvelujen ja 
teollisuuden asiakkaita Pohjois- ja Itä-Euroopassa. B9 tarjoaa asiakkaiden tarpeisiin 
perustuvan yhtenäisen, mutta räätälöidyn lähestymistavan erilaisista yhteiskunnista ja 
kulttuureista koostuville yli 200 miljoonan ihmisen markkinoille. Verkosto toimii omistamiensa 
yhtiöiden kautta Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Venäjällä, Puolassa, Virossa, 
Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja suunnittelee paraikaa laajentumista myös muihin Baltian 
maihin. B9:ään kuuluvat toimistot ovat maansa suurimpia, yksityisomistuksessa olevia 
markkinointiviestinnän toimistoja. Ketjun asiakkaita ovat muun muassa Atria, Ensto, Fortum 
ja Onninen. 
 
 
 


