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Accountor-konserniin kuuluva Opinahjo Oy
kansainväliseksi verkkokoulutusten tarjoajaksi

ja

Eduhouse

Oy

yhdistyvät

Opinahjo Oy ja Eduhouse Oy verkkokoulutusyritysten liiketoiminnat yhdistyvät
toukokuussa 2019. Yhdistymisen myötä yhtiö tarjoaa entistä kattavampaa
verkkokoulutuspalvelua kansainvälisesti. Yhtiö kuuluu Accountor-konserniin ja
jatkaa toimintaansa Opinahjo-Eduhouse Oy nimisenä Eduhousen brändin alla.
Yhdistymisen jälkeen yhtiön asiakkaat saavat käyttöönsä helppokäyttöisen ja
skaalautuvan verkkokoulutuspalvelun, joka hyödyntää markkinoiden edistyksellisimpiä
teknologioita sekä osaamisen kehittämisen menetelmiä.
– Opinahjo ja Eduhouse ovat Suomessa alansa markkinajohtajia erityisesti
taloushallinnon verkkokoulutusten tarjoajina. Yhdistymällä yritysasiakkaamme saavat
kattavampaa verkkokoulutustarjoamaa yhdestä palvelusta niin koti- kuin ulkomaan
markkinoilla. Yhdessä voimme kehittää myös entistä enemmän asiakkaidemme
osaamisen kehittämisen tarpeisiin sopivaa sisällön ja palvelun tarjontaa, sanoo
Accountorin toimitusjohtaja Niklas Sonkin.
Verkkokoulutukset sopivat nopeaan tiedon päivitykseen
Yhdistyneen yhtiön asiakkaat saavat entistä kattavammat verkkokoulutukset, jotka
palvelevat tämän hetken ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Yhtiö seuraa aktiivisesti
sääntely- ja toimintaympäristön kehittymistä asiakkaan puolesta ja kertoo heille, mistä
kouluttautua seuraavaksi.
Ammattilaiskäyttöön tarkoitetut verkkokoulutukset sopivat kiireisen työn oheen
katsottavaksi. Se auttaa ammattilaisia, jotka tarvitsevat työssään päivittyneen tiedon
nopeasti.
Yhtiö lanseeraa vuodenvaihteen tienoilla uuden verkkopalvelun, joka mahdollistaa
uudenalaisen oppimiskokemuksen moderneja verkkokoulutusteknologioita hyödyntäen.
Kansainvälisille markkinoille hyvillä kokemuksilla
Yhdistymisen johdosta yhtiö panostaa kansainvälistymiseen nopealla aikataululla. Siinä
edesauttaa yhteensä seitsemässä maassa toimivan Accountor-konsernin tuki.
Opinahjo toimii jo tällä hetkellä Ruotsin ja Norjan markkinoilla. Yhdistynyt yhtiö voi näin
hyödyntää käytännössä testattua ja toimivaa kansainvälistymisstrategiaa.
Lisätiedot
toimitusjohtaja Jukka Vento, Eduhouse Oy, 0500 845 315, jukka.vento@eduhouse.fi
toimitusjohtaja Johannes Jokelin, Opinahjo Oy, 050 591 3530,
johannes.jokelin@opinahjo.fi
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Accountor on talous- ja henkilöstöhallinnon sekä asiakkuudenhallinnan ohjelmistoratkaisuihin ja
ulkoistuspalveluihin erikoistunut konserni, jonka palveluksessa on yli 2500 ammattilaista 7 maassa.
Yhtiön toiminta-ajatuksena on auttaa asiakkaitaan hyödyntämään modernin teknologian ja
digitalisoinnin tarjoamia mahdollisuuksia jokapäiväisessä tekemisessään. Yhtiön pääkonttori on
Espoossa. Suomen lisäksi yhtiö toimii Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa, Hollannissa, Venäjällä ja
Ukrainassa. Accountor-konsernin liikevaihto vuonna 2017 oli 230 M€.
www.accountor.com
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