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TURKU SCIENCE PARK OY 

Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yri-

tyspalveluiden järjestäminen sekä korkeakoulujen 

innovaatioiden kaupallistaminen ja liiketoiminnan 

kehittäminen valituilla korkean teknologian alu-

eilla, painopisteenä bioteknologia, kiertotalous, 

uudet teknologiat (valmistava teollisuus), älyk-

kään kaupungin ratkaisut, sovellettu ICT sekä ma-

teriaaliteknologia. 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Talouden ja erityisesti työllisyyden kasvuodotukset 

rakentuvat entistä selvemmin pk-yritysten varaan. 

Kotimaisen kysynnän supistuessa siihen perustuvan 

pk-yritystoiminnan yleiselle kasvulle ei ole edelly-

tyksiä, vaan kasvua tulee hakea kansainvälisiltä 

markkinoilta. Kansainvälistymään pyrkivien star-

tup-yritysten rooli ja niihin kohdistuvat odotukset 

ovat tämän trendin mukana kasvamassa edelleen. 

Erityisesti nuorten osaajien suhtautuminen yrittä-

jyyteen on muuttunut myönteisemmäksi. Nämä 

nuoret yrittäjät ovat usein valmiita sijoittamaan 

yrityksensä paikkaan, jossa on paras toimintaympä-

ristö. Kilpailu startup-yrityksistä niin kansallisella 

kuin kansainvälisellä tasolla on kasvanut. 

Meriklusteri on noussut merkittäväksi kasvualaksi 

Suomessa. Kaikkea kasvupotentiaalia ei ole vielä 

edes nähty, kun mietitään miten monille toimi-

aloille osaamista voidaan laajentaa. Monilla paik-

kakunnilla erityisesti mobiiliklusterin irtisanomiset 

ovat luoneet paljon potentiaalia uuden teknolo-

giayrittäjyyden syntyyn. Microsoftin irtisanomiset 

Salossa ovat vaikuttaneet myös Turun seudun yri-

tysten mahdollisuuksiin palkata uusia osaajia. 

Turku on edelläkävijän asemassa kiertotalouteen 

liittyvissä prosesseissa. Sekä älykkään kaupungin 

ratkaisut että kemian osaamiseen pohjautuvat rat-

kaisut ovat uusi kasvuala alueellamme. Maaseudun 

elinkeinot voivat olla myös hyötyjiä tulevaisuu-

dessa. Vahva ja monipuolinen elinkeinoraken-

teemme on tässä uudessa aallossa selkeä vahvuu-

temme.  

Kokonaisuutena Turun startup-toiminta ei ole yltä-

nyt valtakunnan vilkkaimpien keskusten tasolle, 

vaikka vilkastumista onkin tapahtunut. Alkavien 

yritysten rahoitustilanteeseen vaikuttaa myöntei-

sesti bisnesenkelitoiminnan vilkastuminen. Yksityi-

sen kehittämispalvelujen tarjonta startup-yrityk-

sille on jonkin verran lisääntynyt, mikä antaa mah-

dollisuuden julkisten palveluntuottajien toiminnan 

fokusointiin ja verkottumiseen yksityisten palve-

luntuottajien kanssa. 

Tallennetun tiedon määrä maailmassa kaksinker-

taistuu noin joka kolmas vuosi. Kerättyä paikkatie-

toa, tilastoja, taloustietoja ja asukastietoa voidaan 

käyttää yritysten liiketoiminnassa, kun asukkaille 

ja muille kuluttajille tuotetaan uusia palveluita. 

Kaupungit ovat lähteneet avaamaan tietovaranto-

jaan yhteisten julkaisukanavien kautta, mikä mah-

dollistaa paremman tiedon saatavuuden. Vastaavia 

liiketoiminnan alustoiksi sopivia tietovarantoja syn-

tyy myös mm. terveydenhuollossa, vähittäiskau-

passa, rahoitusmarkkinoilla, tieteellisessä tutki-

muksessa sekä kuluttajakäyttäytymisen piirissä. 

Markkinoilla on hyvin tilaa osaaville tekijöille ja uu-

sille konsepteille. 

Väestön ikääntyminen tuo kovia haasteita erityi-

sesti sosiaali- ja terveyspalvelusektorin palvelutuo-

tannolle. Näistä selviämisessä avainasemassa on 

teknologian ja palveluiden kehittäminen ihmisen 

toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja tukemiseksi elin-

kaaren eri vaiheissa. Kaupunkien ja sairaanhoitopii-

rien tulee etsiä uusia yksilökohtaisia ratkaisuja niin 

oman kuin ostetunkin palvelutuotannon piiristä. 

Oleellista on haastaa loppukäyttäjät sekä palvelu- 
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ja teknologiakehittäjät ennakkoluulottomasti mu-

kaan kaikkia koskevan haasteen ratkaisemiseksi. 

Bio- ja materiaalipuolella uusien yritysten syntyä 

on heikentänyt koko maata vaivaava alkuvaiheen 

pääomarahoituksen puute. Kansainvälinen kysyntä 

sen sijaan on vahvistunut, mikä näkyy erityisesti 

potilasläheisen diagnostiikkateollisuuden kasvuna. 

Myös alueen lääkekehitysteollisuus on ottanut mer-

kittäviä kansainvälisiä edistysaskeleita. EU:n muut-

tuvat direktiivit tulevat luomaan haasteita diagnos-

tiikka- ja lääketeollisuudelle.  Riittävän suurella 

panostuksella osaamiseen muutos voi kääntyä suo-

malaisen ja varsinkin turkulaisen teollisuuden 

eduksi.  

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoit-

teet 

Turku Science Park tuottaa Turun alueen yrityksille 

lisäarvoa tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut 

liiketoiminnan aloittamiselle, kehittämiselle, ver-

kostoitumiselle, kasvulle ja kansainvälistymiselle. 

Palvelut tuodaan yritysasiakkaalle helposti ja ym-

märrettävästi, positiivisella ihmisläheisellä asen-

teella. Koska intressi on aina sama kuin asiakasyri-

tyksen, on TScP yrityksille haluttu ja hyödyllinen 

yhteistyökumppani.  

Paikallisten yritysten tukeminen, kehittäminen 

seuraajista suunnannäyttäjiksi ja kouluttaminen 

vientitoimintaan johtaa vientiyritysten ja viennin 

määrän kasvuun, synnyttää alueelle uutta liiketoi-

mintaa ja työpaikkoja, sekä edistää yritystemme 

referenssejä kansainvälisesti. Pystymme vaikutta-

maan siihen että Turun seudulle sijoittuneiden yri-

tysten määrä on kasvanut ja sen myötä seudun työl-

lisyystilanne parantunut. Työpaikkojen kasvun saa-

vutamme tukemalla eritysesti startup- ja kasvuyri-

tyksiä liiketoiminnan kehittämisessä, yhteistyö-

kumppaneiden löytämisessä, kasvussa ja kansain-

välistymisessä.  

Uusien korkeaan osaamisen yritysten syntymiseen 

sekäpienten ja keskisuurten yritysten kasvamisen 

tehostamiseen tähtäävän SparkUpin toiminta käyn-

nistyi loppuvuonna 2015. Korkeatasoisten yri-

tysaihioiden järjestelmällisen luomisen ja kiihdyt-

tämisen kautta voidaan saavuttaa merkittäviä tu-

loksia. Sama koskee myös jo toimivien yritysten 

kansainvälistämistä. 

Käyttäjä- ja sovelluskehittäjätahot tulee integ-

roida tiiviisti älykkään kaupungin toimenpiteisiin 

alusta alkaen, jotta konsepteista saadaan houkut-

televia ja toimivia. Samalla markkinoille pääsyä 

voidaan nopeuttaa. Vastaavantyyppistä toimintata-

paa tulee soveltaa myös uusien hyvinvointi- ja ter-

veyspalveluratkaisujen luomiseen. Kaupungin, yri-

tysten ja loppukäyttäjien yhteistyöllä voidaan 

luoda säästöjä, uutta skaalautuvaa ja vientikel-

poista liiketoimintaa sekä parempaa palvelua. 

Yritysten saamiseen Turun seudulle alueen ulko-

puolisten investointien muodossa tulee panostaa 

enemmän. Alueella on runsaasti korkeatasoista 

osaamista, jota yritykset voisivat hyödyntää ny-

kyistä enemmän. Bio- ja materiaalialan sekä val-

mistavan teollisuuden yritysten kansainvälistämistä 

ja alan investointien houkuttamista ulkomailta Suo-

meen tulee jatkaa. 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

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

 
Toteutunut 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Mittari tai indikaattori 

Invest in -neuvottelut, kpl 87 80 95 95 95 95 



 
TURKU SCIENCE PARK OY 

 

 

 
 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Jatketaan paikallisten toimijoiden yhteistyötä Invest in asioissa, jolloin varmistetaan ulkoisten signaalien 
tehokas käsittely niin Turku Science Parkissa kuin Turun muissa kv-organisaatioissa. Luodaan yhtenäinen, tehokas kuva Turusta jota eri organisaatiot viestivät tehok-
kaasti eteenpäin. Resursoidaan Invest in toiminto Turku Science Parkissa ja luodaan järjestelmä sille, että ulkoapäin tulevat signaalit voidaan ohjata tehokkaasti 
yritysten hyödynnettäväksi. Turku Science Park voi ottaa johtavaa roolia Invest In-asioissa liittyen liiketoiminnan kehittämiseen ja korkean teknologian osaamiseen.  

Alueelle etabloituneet bio-, valmistavan teollisuuden ja 
ict-alan yritykset, kpl 

4 3 6 6 6 6 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: Aktiivisten invest in –neuvotteluiden tuloksena tapahtuu etabloitumisia. 

Tavoite: Yhtiön toiminnallinen tehokkuus ja onnistuminen valtakunnallisessa resurssien jaossa sekä varainhankinnassa 

Mittari tai indikaattori 

Alueelle tuleva raha €/TScP kuntaraha € 7,8 3,8     

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Uusien korkeaan osaamisen yritysten syntymiseen sekä pienten ja keskisuurten yritysten kasvamisen tehostamiseen tähtäävän SparkUp toiminta on käynnistetty, 
mikä lisää toiminnassa mukana olevien yritysten rahoitusta. Lisäksi hankevalmistelussa pyritään aikaisempaa isompien ja vaikuttavampien hankkeiden syntymiseen.  

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

43 % 46 % 46 % 46 % 46 % 46 % 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 
Vuoden 2017 aikana voidaan ulkoinen hankerahoitus pitää samalla tasolla ja varovaisesti kasvattaa. Tausta on esimerkiksi uuden EU ohjelmakauden käynnissä olo 
kokonaan. Aktiivisella hankevalmistelulla voidaan varautua myös tulevien vuosien ulkoisen rahoituksen volyymiin. 

KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

 
TP 

2014 
TP 

2015 
Ennuste 

2016 
TA 2017 TS 2018 TS 2019 TS 2020 

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Palvelutuotannon laatu ja vaikuttavuus: 

A. Yhtiön toimenpiteissä mukana olevien henkilöiden määrä 
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a) Yksityinen sektori 1518 1 975 1 802 2900 2900 2900 2900 

b) Korkeakoulumaailma 960 934 1 060 950 950 950 950 

c) Julkinen sektori 296 424 456 500 500 500 500 

d) Yksityishenkilöt 431 1 002 700 2000 2000 2000 2000 

B. Hautomoyritysten henkilöstömäärä 5 vuotta 
aloituksesta 

23 37 16 37 37 37 37 

2. Palvelutuotannon volyymi 

a) liikeideoita hautomo- ja kiihdytysproses-
siin 

42 35 35 40 40 40 40 

b) käydyt Invest in -neuvottelut 80 87 80 95 95 95 95 

c) Perustetut yritykset    600 600 600 600 

3. Palvelutuotannon sisäinen tehokkuus 

a) Ulkoisen rahoituksen osuus yhtiön liike-
vaihdosta (./. läpivirtaava raha)  

24 % 43 % 46 % 46 % 46 % 46 % 46 % 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 4.121 2 868 5 412 6 987 7 198 7 413 7 636 

Liikevoitto (1.000 €) 354 -806 -254 2 0 0 0 

Tilikauden tulos (1.000 €) -187 - 1 591 -250 2 0 0 0 

Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) 2.940 1 634 2 947  3 789 3 903 4 020 4 141 

Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* -166 4 80 100 40 40 40 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 29 31 46 56 56 56 56 
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Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % -3,0 -30,9 -5,9 0,0 0,0 0 0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 -15,5 -6,0 0,0 0,0 0 0 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 92 90 80 81 81 81 81 

Nettovelkaantumisaste, % -83 -100 -91 -91 -91 -91 -91 

*vuosi 2014: nettoinvestoinnit 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2017 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2018 – 2020 TALOUSSUUNNITELMAAN

Turun seudun kehittämiskeskuksen toiminnot liik-

keenluovutettiin Turku Science Park Oy:öön 

1.7.2016. Vuosi 2017 on vielä käynnistysvaihetta 

toiminnoille. Esim. toiminnan mittarointia tullaan 

kehittämään. Kuitenkin käytännössä moni toimen-

pide on käynnissä koko ajan esim. hankkeiden muo-

dossa. On realistista odottaa, että ulkoinen rahoi-

tus kyetään pitämään korkeassa tasossa myös jat-

kossa. Hankkeistuksille haetaan laajempaa katta-

vuutta ja tuloksellisuutta uuden yhtiön myötä.  

Toiminta pohjautuu Turun kaupungin ja alueen kor-

keakoulujen strategioihin, joiden toimenpanosta 

osaltaan Turku Science Park Oy vastaa. Vahvuus-

aloja ovat uudet teknologiat, lääke- diagnostiikka-

alat, kiertotalous, älykkään kaupungin ratkaisut, 

elämysteollisuus ja digitalisuus toimii kaiken poh-

jalla. 

Toimintamme lisää uusien elinkelpoisten yritysten  

syntymistä Turun alueelle, tehden alueesta kiin-

nostavan yritysten investointien, sijoittautumisen, 

verkostoitumisen ja osaavan työvoiman kannalta. 

Turku Science Park Oy tarjoaa alueen yrityksille 

monitasoisesti uusia verkostoja ja kasvamisen mah-

dollisuuksia, yritysten välistä hyvää yhteistyötä 

edistäviä verkottamispalveluja, tukien erityisesti 

korkean teknologian yritysten toimintaa. Turku 

Science Park yhdistää yritysten strategiset kehitys- 

ja tutkimustarpeet erityisesti alueen korkeakoulu-

jen kanssa, mutta myös esimerkiksi kaikkien Suo-

men teknillisten korkeakoulujen ja oman alueen 

korkeakoulujen huippuosaajiin, nopeuttaen tuote-, 

tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja 

markkinoille tuloa. Turku Science Park mahdollis-

taa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumat-

toman yhteistoiminnan, mikä johtaa yritysvetoi-

seen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatio-

yhteistyöhön. 

Life Science –kiihdyttämö, Smart Chemistry Park, 

Spark up sekä Turku Future Technologies toimivat 

uusien liiketoimintakonseptien kiihdyttäjinä. Toi-

mintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien 

kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on kes-

keisessä asemassa. 

Investointien houkuttajana alueen erityispiirteet 

kuten University Hospital Campus, biopankkitoi-

minta sekä Blue Industry Park tulee brändätä hyvin 

ja nostaa yhdeksi tarjoamamme kärjeksi. Logisti-

sen aseman erinomaisuutta ei tule myöskään unoh-

taa.  Regulatiivisen ympäristön (direktiivit) muut-

tuessa pitää panostaa myös regulatiivisen osaamis-

tason nostoon uusien tuoteinnovaatioiden kaupal-

listamiseksi ja alueen tuotannollisen kilpailukyvyn 

parantamiseksi. Tämä koskee sekä bio- että clean-

tech/kiertotalous –alojen toimijoita.  

 


