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Ektakompus Oy

Yhteiskunnallisen yrityksen toimikunnan perustelu: 
Ektakompus Oy tuottaa terveys-, hyvinvointi- ja 
asioimispalveluita kotona selviytymisen tueksi. Ektakompus on 
jo perustamisvaiheessaan rakennettu yhteiskunnalliseksi 
yritykseksi, joten sen yhtiöjärjestyksessä on mm. määritelty 
yrityksen yhteiskunnallinen tavoite, säädetty rajoitetusta 
voitonjaosta sekä rajattu osakkeen hankkimismahdollisuuksia. 
Ektakompus Oy:n omistavat samansuuruisilla osuuksilla Oulun 
kaupunki ja 13 asukasyhdistystä. Yrityksen tuotosta omistavien 
yleishyödyllisten yhdistysten toimintaan palautuva osa 
käytetään asukastuvilla paikallisten kulttuuri-, harraste- ja 
viriketoimintoihin.



Perustaminen

• Oululaiset murresanat:
• EKTA = aito

• KOMPUS = yhtymä

- Juridinen muoto on osakeyhtiö

- Omistajina 13 asukasyhdistystä ja Oulun 
kaupunki

- Tasasuuruinen omistusosuus 7,14 %

- Perustettu kesäkuussa 2011  

- Merkitty kaupparekisteriin 26.7.2011



Organisaatio

- osakeyhtiö

• - yhtiökokous ylin päättävä elin

• - hallitus (6) vastuussa yhtiökokoukselle

• - tj vastaa  operatiivisesta toiminnasta

- hallitusneuvottelukunta sopimuksella 

• - omistajien nimeämät jäsenet (14)

• - rooli muotoutumassa, pilotti



Liikeidea

• Oulun kaupungin ja kumppanuustoimijoiden perustama yritys on nimeltään 
Ektakompus Oy. Se tuottaa arjen hyvinvointia ja kotona selviytymistä tukevia 
kotipalveluja Oulun seudun asukkaille. Yritys tuottaa kodinhoito-, hoiva- ja 
kotisairaanhoitopalveluja Oulun kaupungille.

• Yritys luottaa omistajiensa asukasyhdistysten asukastupatoiminnan ja Oulun 
kaupungin vahvuuksiin: paikallistuntemukseen ja asiakkaiden tarpeiden 
tunnistamiseen.

• Palvelut tuotetaan ammattitaitoisen henkilöstön avulla, kuitenkin niin, että siihen 
voidaan kytkeä myös epäedullisessa työmarkkina-asemassa olevien työpanos. 
Palvelut ovat helposti saatavilla, lähellä asiakasta. Palvelut suunnitellaan 
yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

• Toiminnan lähtökohtana on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen, asiakkaan 
toiveita ja tarpeita kunnioittava ja niitä täyttämään pyrkivä asiakaspalvelu. Yritys ei 
tavoittele voittoa omistajilleen, vaan se on perustettu yhteiskunnallisen tehtävän 
hoitamista varten. Kannattavuuden ja vakavaraisuuden päämääränä on 
työllisyyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä yhteiskunnallisen hyvän turvaaminen. 



Missio ja visio

• MISSIO
Yritys tuottaa hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, 
viihtyisyyttä ja turvallisuutta tukevia palveluja  uraa 
uurtavalla yhteiskunnallisen  yrityksen 
toimintatavalla. Asiakaslähtöiset palvelut tuotetaan 
motivoituneen, osaavan ja kehittymishaluisen 
henkilöstön avulla kestävän kehityksen periaatteita 
noudattaen.

• VISIO
Laajasti tunnustettu yhteiskunnallinen yritys on 
alansa halutuin palveluntarjoaja, merkittävä 
työllistäjä ja houkutteleva työpaikka monen ikäisille.



Toiminta markkinoilla

• Toiminnan pitää olla kannattavaa 
= yrityksen pitää pärjätä asiakkaiden maksamilla tuotoilla

• Kilpailu/ kilpailijat  määräävät pääosin hintatason, 
johon oma toiminta pitää sopeuttaa

• Pitää löytää kilpailuetu, jolla erotutaan kilpailijoista 
=> laadulla kilpailu, jolla voidaan erottua

• Nämä tekijät ovat yhteisiä kaikille toimijoille yrityksen 
omistusmuodosta tai toimintatavasta riippumatta.



Yhteiskunnallisen yrityksen malli

• a) Voitonjako yhtiön toiminnan kehittämiseen

Rajoitettu voitonjako

• b) Yrityksen arvot perustuvat kestävän 
kehityksen  periaatteille

– ihmiskeskeisyys, ympäristöstä ja ilmastosta 
huolehtiminen ja kestävän talouden periaatteet

• c) Omistajina yleishyödylliset yhteisöt

• D) Paikallistalouden moottori



Yhteiskunnallisen yrityksen malli

• Mahdollisuuksia ja vahvuuksia  
= tekijöitä, joiden varaan voidaan rakentaa kilpailuetua 
toiminnan vakiinnuttua

 osaava henkilöstö avainasemassa  

• a) osaaminen
• b) henkilöstön pysyvyys
• c) työpaikkojen säilyttäminen = henkilöstöstä 

huolehtiminen on ensisijaista  

• Ihminen on toiminnan keskiössä sekä palvelun tuottajana 
että asiakkaana.



Toiminnan käynnistyminen

- toiminta käynnistynyt 1.8. 2011

-aseittain yhdistykset luopuvat oman toiminnan

ylläpitämisestä, ja palvelutuotanto siirtyy yrityksen 
hoidettavaksi

- liiketoiminta laajenee ja ”syvenee” hoivaan ja 
kokonaisvaltaiseen välittämiseen

- ns. avainhenkilöt palkataan ensin 

ja liiketoiminnan vakiinnuttua myös palkkatuettua 
henkilöstöä



Nyt

• Toiminta lähtenyt hyvin käyntiin

– Asiakkuudet, tunnettuus, haluttu työpaikka

– Tarvitaan lisää volyymia, kannattavuus

– Rahoitus

– Yhteiskunnallisen hyvän näkyvyys toiminnassa

• Arvot ja asenteet ; kokonaisvaltainen välittäminen

• Työllisyyden hoito

• Paikallistalous



KIITOS

.


