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Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoitus: 

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yrityspalveluiden järjestäminen sekä korkeakoulujen innovaatioiden kaupal-
listaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean teknologian alueilla, painopisteenä bioteknologia, kiertotalous, 
uudet teknologiat (valmistava teollisuus), älykkään kaupungin ratkaisut, sovellettu ICT sekä materiaaliteknologia. 

Toimitusjohtajan arvio talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta sekä mahdollisista 
poikkeamista vuonna 2016: 

 

Taloudellisesti haastavat ajat ovat jatkuneet vuonna 2016 niin globaalisti, Euroopassa kuin Suomessakin.  Talouden piristy-
mistä on ollut nähtävissä tietyissä osin maailmaa, mutta valitettavasti ei vielä Suomessa laajassa mittakaavassa. Käänne 
parempaan kuitenkin alkoi näkyä Turun seudulla ja Varsinais-Suomessa syksyllä 2016. Loppuvuodesta puhuttiin jo positiivi-
sesta rakennemuutoksesta. Telakan ja autotehtaan isot työllistämiset ja verkoston kasvu ajoi alueen tekemään ison koulu-
tus- ja kasvualoitteen, jossa mm. esitetään insinöörikoulutuksen laajentamista Turussa.  
  
Kansallisella tasolla julkisen talouden kestävyysvaje alkaa jo vaikuttaa myös yrityksille tarjottavien palvelujen ja rahoitus-
mahdollisuuksien heikkenemisenä.  Hyvä esimerkki tästä on elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten tilanne, joka näkyy 
merkittävänä pudotuksena niin käytettävissä olevissa yrityksille suunnatuissa avustuksissa kuin palveluja tarjoavien henki-
löiden lukumäärässä. Valtion toimien johdosta kunnallisten yritys- ja innovaatiopalvelujen rooli on korostunut entisestään. 
Maakuntauudistuksen valmistelu ja siihen kytkeytyvä kasvupalvelulaki pitävät edelleen monet rooleihin liittyvät kysymykset 
avoimina. Samoin keskustelu Finpron ja Tekes:n rooleista. 
  
Turun kaupunki, Turku Science Park Oy ja turkulaiset korkeakoulut allekirjoittivat kesällä 2014 innovaatiosopimuksen, jonka 
myötä toimintoja on kehitetty entistä laajemmassa yhteistyössä, kohti tehokkaampia ja aiempaa parempia palveluja. Yhtenä 
ensimmäisistä konkreettisista yhteistoiminnoista oli SparkUp -yrityskehitysympäristö. SparkUp on yhteisö joka edesauttaa 
uusien startup yritysten syntymistä ja kiihdyttää olemassa olevien yritysten liiketoimintaa. Yhteisössä toimivat muun muassa 
TScP Oy:n alkuvaiheen yrityskehittäjät, luovien alojen yrityskiihdyttämö CreVe ja opiskelijayrittäjyysjärjestö Boost Turku. 
Ensimmäisenä toimintavuotena Sparkupissa oli yli 600 tapahtumaa. 
  
Vuonna 2016 toteutettiin innovaatiosopimuksen merkittävä osa kun Turku Science Park Oy ja Turun Seudun Kehittämis-
keskus fuusioituivat 1.7. lukien. Yhtiön kokonaishenkilömääräksi fuusion yhteydessä tuli 60. Seudun kunnat pysyivät mu-
kana yhteisessä elinkeinosopimuksessa. Turku Science Park Oy perusti tytäryhtiön, jonka suurin omistaja se on. Tämän 
lisäksi Turun seudun 10 kuntaa (Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Raisio, Rusko ja Sauvo) 
ovat osakkaina. 
  
TScP käynnisti laajan yritysjoukon kanssa uuden pääosin kiertotalouteen pohjautuvaa kemian alan yrityskeskittymän. Täl-
lainen eri yritysten ja toimijatahojen yhteistyöhön perustuva yrityspuisto toteutettiin Raisioon, nimellä Smart Chemistry Park. 
Kun mukana ovat vahvasti myös paikalliset korkeakoulut on toiminta oivallinen esimerkki ns. Triple Helix mallin tarjoamista 
mahdollisuuksista pienemmässäkin mittakaavassa. Toimintamalli ja sen kehittäminen on saanut runsaasti kansallista huo-
miota hyvänä esimerkkinä. Tästä syystä muun muassa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra rahoitti toiminnan käynnis-
tymistä. 
  
Vuoden 2016 aikana saatiin merkittävästi uutta ulkoista rahoitusta. Sitä haettiin entistä useammista lähteistä ja samalla 
kasvatettiin yhtiön rahoitusosaamista. Muun muassa Central Baltic Interreg -rahoitusohjelmasta saatiin rahoitusta, maakun-
nallisesta aluekehitysrahastosta mm. Life Science -kiihdyttämöön. Yhtiöön kehitetty rahoitusosaaminen on vaatinut pienen 
panostuksen, mutta sillä saatava hyöty on moninkertainen, kun toiminnan volyymiä voidaan kasvattaa ulkoisella kilpailulla 
rahoituksella. 
  
Uusien hankeavausten myötä myös yhtiön palvelutarjontaa on uudistettu. Palvelusegmentit uudistettiin toiminnan muutok-
sen myötä. Samoin 5 kasvutiimiä on aloittanut toiminnan. Uudistusprosessissa painotetaan yritysten vientitoimintaa kehittä-
viä palveluja ja niiden tarjontaa. Tämä suunta on varsin luonnollinen jatkumo, kun yritysverkostoja on käynnistetty ja start-
up –palveluja on voimallisesti kehitetty. Samalla voidaan tukea laajempia suomalaisia tavoitteita vientitoiminnan kasvatta-
miseksi. Tehdäänhän alueen yrityskehitystoimintaa niin paikallisista kuin kansallisista lähtökohdista. 
 

 
KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 
 

Tavoite: Alueellinen vaikuttavuus, korkean teknologian (painopistealoilla) yritysten sijoittuminen alueelle  

Mittari tai indikaattori  TP 2014 TP 2015 TA 2016 
TP 

31.12.2016 

Invest in -neuvottelut, kpl 80 87 80 50 

 

 

 

Alueelle etabloituneet bio- ja ict-alan yritykset, kpl 3 4 4 2 
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Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankin-
nassa 

Alueelle tuleva raha €/TScP kuntaraha € 1,6 7,8 3,0 10,7 

 

 

 

Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaihdosta  
(./. läpivirtaava raha) % 

24 % 43 % 42 % 44 % 

 

 

 

 
 
KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT 

 

 TP 2014 TP 2015 TA 2016 
TP 

31.12.2016 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus 

A) Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä 

a) Yksityinen sektori 1 518 1 975 1 802 2 201 

 

 

 

b) Korkeakoulumaailma 960 934 1 060 947 

 

 

 

c) Julkinen sektori 296 424 456 356 

 

 

 

d) Yksityishenkilöt 431 1 002 327 943 

 

 

 

B) Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta 
aloituksesta 

23 37 16 33 

 

 

 

2. Palvelutuotannon volyymi 

A) liikeideoita hautomoprosessiin 42 35 35 68 

 

 

 

B) käydyt Invest in –neuvottelut 80 87 80 50 

 

 

 

3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus 

A. Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liikevaih-
dosta (./. läpivirtaava raha), % 

24 % 43 % 42 % 44  % 

 

 

 

 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 4 121 2 868 4 049 5 264 

 

 

 

Liikevoitto (1.000 €) 354 -806 -256 -136 

 

 

 

Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja  
(1.000 €) 

-187 -1 591 -250 -280 

 

 

 

Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) 2 940 1 634 2 330 
     2 942 

 

 

 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €) -166 4 20 90 

 

 

 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % -3,0 -30,9 -5,1 -6,5 
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Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 -15,5 -5,1 
 

-3,4 
 

 

 

 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 92 90 87 76 

 

 

 

Nettovelkaantumisaste, % -83 -100 -103 -87 

 

 

 

 


