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Toimitusjohtaja Niko Kyynäräinen 

YMPÄRISTÖN JA TOIMINNAN KUVAUS

. 

Yhtiön toimiala ja toiminnan pääasiallinen tarkoi-

tus  

Turku Science Park – konsernin tehtävänä on yrityspalvelui-

den järjestäminen sekä korkeakoulujen innovaatioiden kau-

pallistaminen ja liiketoiminnan kehittäminen valituilla korkean 

teknologian alueilla. Turku Business Region -kärkialat ovat 

CleanTurku (bio- ja kiertotalous sekä Cleantech)  Health-

Turku (terveys ja hyvinvointi), ExperienceTurku (elokuvat, 

pelit, elämysteollisuus), MaritimeTurku (meriteollisuus) 

ja TechTurku (valmistava- ja teknologiateollisuus). 

Toimintaympäristön muutostekijät 

Alue elää kasvun aikaa. Kuitenkin töitä kasvun eteen on teh-
tävä hartiavoimin. Osaavan työvoiman pula on jo nähtävissä, 
minkä vuoksi alueen toimijoiden tulee tiiviissä yhteistyössä 
ratkaista houkutteluun ja sijoittumiseen liittyviä haasteita. On 
myös uskallettava katsoa tulevaisuuteen. Nyt on tehtävä yri-
tyksissä ja julkisella sektorilla kehittämistoimia, jotka konkre-
tisoituvat 2020-luvulla. On selvää että teknologian hyödyntä-

misosaamista alueellamme on kyettävä vahvistamaan. Fitech 
Turku on aloittanut toimintansa, mutta se ei missään nimessä 
kata kaikkea tarvetta. Omaa osaamista on kyettävä juurrutta-
maan alueelle. 

Uusien yritysten synnystä on huolehdittava. Ikääntyviä yrittä-
jiä on paljon, minkä vuoksi omistajan vaihdokset tulee nähdä 
yhä vahvemmin start-up -toiminnan rinnalla. Kokonaisuutena 
Turun startup-yritykset eivät ole yltänyt valtakunnan vilkkaim-
pien keskusten tasolle, vaikka vilkastumista onkin tapahtunut. 
Alkavien yritysten rahoitustilanteeseen vaikuttaa myönteisesti 

bisnesenkelitoiminnan vilkastuminen. Yksityisen kehittämis-
palvelujen tarjonta startup-yrityksille on jonkin verran lisään-
tynyt, mikä antaa mahdollisuuden julkisten palveluntuottajien 
toiminnan fokusointiin ja verkottumiseen yksityisten palvelun-
tuottajien kanssa. 

Meriklusteri on noussut merkittäväksi kasvualaksi Suomessa. 
Kaikkea kasvupotentiaalia ei ole vielä edes nähty, kun mieti-

tään miten monille toimialoille osaamista voidaan laajentaa. 
Monilla paikkakunnilla erityisesti mobiiliklusterin irtisanomiset 
ovat luoneet paljon potentiaalia uuden teknologiayrittäjyyden 
syntyyn. Microsoftin irtisanomiset Salossa ovat vaikuttaneet 
myös Turun seudun yritysten mahdollisuuksiin palkata uusia 
osaajia. 

Väestön ikääntyminen tuo kovia haasteita erityisesti sosiaali- 
ja terveyspalvelusektorin palvelutuotannolle. Näistä selviämi-
sessä avainasemassa on teknologian ja palveluiden kehittä-
minen ihmisen toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja tukemiseksi 

elinkaaren eri vaiheissa. Kaupunkien ja sairaanhoitopiirien tu-
lee etsiä uusia yksilökohtaisia ratkaisuja niin oman kuin oste-
tunkin palvelutuotannon piiristä. Health Campus Turku toimii 
tässä erinomaisena alustana. Oleellista on haastaa loppu-
käyttäjät sekä palvelu- ja teknologiakehittäjät ennakkoluulot-
tomasti mukaan kaikkia koskevan haasteen ratkaisemiseksi. 
Turun alueen vahva osaaminen lääke- ja diagnostiikka-aloilla 
on selkeä vahvuus, joka on kyettävä pitämään. Lääkekehitys-
keskuksen käynnistyminen tuo lisää virtaa toimialan kehityk-
seen.  

Turku on maailmanlaajuisesti ilmastopolitiikan edelläkävijä ja 

osa yhteistyöverkostoja, jotka ratkaisevat ilmastonmuutoksen 

haasteita. Kestävän ilmaston ja energian toimintasuunnitelma 

(kv 11.6.2018 § 142) ohjaa kaupunkikonsernin toimia ilmas-

tonmuutoksen hillitsemiseksi ja varautumiseksi. Turku pyrkii 

olemaan ilmastopositiivinen kaupunki vuodesta 2029 eteen-

päin ja toteuttamaan resurssiviisauden periaatteet (jätteettö-

myys, päästöttömyys ja kestävä luonnonvarojen käyttö) vuo-

teen 2040 mennessä. 

Turku on myös edelläkävijän asemassa kiertotalouteen liitty-
vissä prosesseissa. Sekä älykkään kaupungin ratkaisut että 
kemian osaamiseen pohjautuvat ratkaisut ovat uusi kasvuala 
alueellamme. Maaseudun elinkeinot voivat olla myös hyötyjiä 
tulevaisuudessa. Vahva ja monipuolinen elinkeinoraken-
teemme on tässä uudessa aallossa selkeä vahvuutemme.  

Tallennetun tiedon määrä maailmassa kaksinkertaistuu noin 
joka kolmas vuosi. Kerättyä paikkatietoa, tilastoja, taloustie-

toja ja asukastietoa voidaan käyttää yritysten liiketoimin-
nassa, kun asukkaille ja muille kuluttajille tuotetaan uusia pal-
veluita. Kaupungit ovat lähteneet avaamaan tietovarantojaan 
yhteisten julkaisukanavien kautta, mikä mahdollistaa parem-
man tiedon saatavuuden. Vastaavia liiketoiminnan alustoiksi 
sopivia tietovarantoja syntyy myös mm. terveydenhuollossa, 
vähittäiskaupassa, rahoitusmarkkinoilla, tieteellisessä tutki-
muksessa sekä kuluttajakäyttäytymisen piirissä. Markkinoilla 
on hyvin tilaa osaaville tekijöille ja uusille konsepteille. Asia-
kasymmärrystä ja tietoa on kyettävä käyttämään kaikilla toi-

mialoilla. 

Toiminnan kehittäminen – toimenpiteet ja tavoitteet 

Turku Science Park tuottaa Turun alueen yrityksille lisäarvoa 
tarjoamalla Suomen parhaat tukipalvelut liiketoiminnan aloit-
tamiselle, kehittämiselle, verkostoitumiselle, kasvulle ja kan-
sainvälistymiselle. Palvelut tuodaan yritysasiakkaalle helposti 
ja ymmärrettävästi, positiivisella ihmisläheisellä asenteella. 
Koska intressi on aina sama kuin asiakasyrityksen, on TScP 
yrityksille haluttu ja hyödyllinen yhteistyökumppani.  
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Paikallisten yritysten tukeminen, kehittäminen seuraajista 
suunnannäyttäjiksi ja kouluttaminen vientitoimintaan johtaa 
vientiyritysten ja viennin määrän kasvuun, synnyttää alueelle 
uutta liiketoimintaa ja työpaikkoja, sekä edistää yritystemme 
referenssejä kansainvälisesti. Pystymme vaikuttamaan siihen 

että Turun seudulle sijoittuneiden yritysten määrä on kasva-
nut ja sen myötä seudun työllisyystilanne parantunut. Työ-
paikkojen kasvun saavutamme tukemalla eritysesti startup- ja 

kasvuyrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä, yhteistyökump-
paneiden löytämisessä, kasvussa ja kansainvälistymisessä.  

Alkavien yritysten palveluissa painopiste on palvelujen yhteis-
työverkostojen laajentamisessa sekä kiihdyttämöohjelmien 
kehittämisessä. Kasvuyrityspalveluissa painopisteet jakautu-

vat terveysalan, cleantechin, elämysteollisuuden, meri- ja val-
mistavan teollisuuden sekä teknologiayrityksille. Digitaalinen 

alustatalous on läpileikkaavana teeman kaikissa kehittämis-
toimenpiteissä kuten myös tekoälyn hyödyntäminen.Kansain-
välistämispalveluissa tuodaan käyttöön uusi toimintamalli 
kauppakamarin ja yrittäjäjärjestön kanssa WTC Turun puit-
teissa. Invest In toiminnan resursseja kasvatetaan kaikilla va-

lituilla painopistealueilla; terveysala, meri- ja valmistavan te-
ollisuus, cleantech sekä elämysteollisuus. 

KONSERNIYHTIÖN KAUPUNGINVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVAT TAVOITTEET 

Tavoite: Toimintaympäristön kehittyminen 

 
Toteutunut 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

Mittari tai indikaattori 

Alueelle etabloituneet kansainväliset yritykset, kpl  
(vertailutieto vuosilta 2018 - 2019 bio-, elämysteollisuus, 
valmistavan teollisuuden ja ict-alan yritykset) 

8 9 10 10 10 10 

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

Alueen yritysten investoinnit kasvavat (uusi mittari)   20 % 20 % 20 % 20 % 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä:  

Alueen yritysten käyttökate paranee (uusi mittari)   9 %  9 % 9 % 9 % 

Millä toimenpiteillä tavoitteeseen on tarkoitus päästä: 

Alueelle yrityksiin saatava ulkoisen rahoituksen 
määrä/TScP kuntaraha € 

          
       7,3 

 
10,9 10,9 11 11 11 

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 tarkastellaan ulkomaisten investointien arvoa, jota asiantuntijamme tukevat. 
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KONSERNIJAOSTON SEURAAMAT TAVOITTEET JA TUNNUSLUVUT  

Toiminnalliset tavoitteet 

1. Palvelutuotannon määrä ja vaikuttavuus: 

 
TP 

2017 
TP 

2018 
Ennuste 

2019 
TA 2020 TS 2021 TS 2022 TS 2023 

a) Yrityksiä kasvutiimien palveluissa ja ver-
kostokumppanit 

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

300 350 400 400 400 

b) Yrityksiä liiketoiminnan kasvupalveluihin  

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

510 510 520 520 520 

c) Enterprise Europe Network asiakkuudet  356 312 300 320 350 380 380 

d) Tapahtumien kautta eri prosesseihin osal-

listuvien henkiöiden määrä 
9 645 7 855 10 700 10 700 10 800 10800 10 800 

e) Liikeideoita hautomo- ja kiihdytysproses-
siin 

76 60 65 70 70 70 70 

f) Perustetut yritykset (yritysneuvojien tu-
kema) 

563 600 600 700 700 700 700 

g) Asiakastyytyväisyys  

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

Uusi mittari 
v. 2019, tie-
toa ei saata-

villa 

 4/5 4/5 4/5 4/5 

Toiminnan laajuus ja tulos 

Liikevaihto (1.000 €) 8 119 8 339 8 042 8 180 6 957 7 071 8 012 

Liikevoitto (1.000 €) 42 -4 -350 0 0 0 0 

Tilikauden tulos (1.000 €) 28 4 -350 0 0 0 0 

Kaupunkikonsernin panostukset (1.000 €) 4 257 4 158 4 562 4 460 4 499 4 567 4 606 
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Bruttoinvestoinnit (1.000 €)* 34 0 132 0 0 0 0 

Keskimääräinen henkilöstömäärä 67 71 64 54 54 54 54 

Pääoman tuotto ja tuloutus 

Oman pääoman tuotto, % 0,2 0,1 -9,5 0 0 0 0 

Sijoitetun pääoman tuotto, % 0,3 0,1 -0,1 0 0 0 0 

Vakavaraisuus 

Omavaraisuusaste, % 74 78 75 75 75 75 75 

Nettovelkaantumisaste, % -87 -71 -86 -86 -72 -72 -72 

*Bruttoinvestointien kohdekohtainen erittely vuosille 2020 – 2023. Erittelyssä mainittava kohteet / hankkeet, joiden omahankintameno ylittää prosentin (1%) viimeksi 
vahvistetun taseen (konsernitaseen) loppusummasta:     
 
Vuosi 2020:    
Vuosi 2021:    

Vuosi 2022:    
Vuosi 2023: 

 

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON JA VUOSIEN 2021 – 2023 TALOUSSUUNNITELMAAN

Turun seudun kehittämiskeskuksen toiminnot liikkeenluovutettiin Turku Science Park Oy:öön 
1.7.2016. Vuonna 2019 toimintamalli uudistettiin. Painopisteinä palveluiden tuotteistaminen sekä 
kärkialojen tukeminen verkostoilla ja kasvupalveluilla. Osaa toimenpiteistä ylläpidetään hankkei-
den muodossa. On realistista odottaa, että ulkoinen rahoitus hiukan laskee, koska EU rahoitus-
kauden vaihtumisen takia. Hankkeistuksille haetaan laajempaa kattavuutta ja tuloksellisuutta.  

Toiminta pohjautuu Turun kaupungin ja alueen korkeakoulujen strategioihin, joiden toimenpa-
nosta osaltaan Turku Science Park Oy vastaa. Vahvuusaloja ovat uudet teknologiat, lääke- diag-
nostiikka-alat, kiertotalous,meriteollisuus ja elämysteollisuus. Digitaalisuus, alustatalous sekä te-
koäly toimivat kaiken pohjalla. 

Toimintamme lisää uusien elinkelpoisten yritysten syntymistä Turun alueelle, tehden alueesta 

kiinnostavan yritysten investointien, sijoittautumisen, verkostoitumisen ja osaavan työvoiman 

kannalta. Turku Science Park Oy tarjoaa alueen yrityksille monitasoisesti uusia verkostoja ja kas-

vamisen mahdollisuuksia, yritysten välistä hyvää yhteistyötä edistäviä verkottamispalveluja, tu-

kien erityisesti korkean teknologian yritysten toimintaa. Turku Science Park yhdistää yritysten 

strategiset kehitys- ja tutkimustarpeet erityisesti alueen korkeakoulujen kanssa, mutta myös esi-

merkiksi kaikkien Suomen teknillisten korkeakoulujen ja oman alueen korkeakoulujen huippu-

osaajiin, nopeuttaen tuote-, tuotanto-, liiketoiminta- ja osaamiskehitystä ja markkinoille tuloa. 

Turku Science Park mahdollistaa oppilaitoksen tutkijoiden ja yritysten saumattoman yhteistoimin-

nan, mikä johtaa yritysvetoiseen, monialaiseen ja tuloksekkaaseen innovaatioyhteistyöhön. 
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Life Science –kiihdyttämö, Smart Chemistry Park, Spark up sekä Merikiihdyttämö toimivat uusien 

liiketoimintakonseptien kiihdyttäjinä. Toimintaa tehdään yhteistyössä laajojen sidosryhmien 

kanssa. Rahoituksen hakeminen yrityksille on keskeisessä asemassa. 

Investointien houkuttajana alueen erityispiirteet kuten Tiedepuisto, Health Campus Turku, 
biopankkitoiminta sekä Tech Campus Turku ja Blue Industry Park tulee saattaa kokonaisvaltai-
sesti käyntiin ja nostaa tarjoamamme kärjiksi. Logistisen aseman erinomaisuutta ei tule myös-
kään unohtaa. Turun tiedepuisto -kärkihanke viedään toteutusvaiheeseen. Regulatiivisen ympä-
ristön (direktiivit) muuttuessa pitää panostaa myös regulatiivisen osaamistason nostoon uusien 

tuoteinnovaatioiden kaupallistamiseksi ja alueen tuotannollisen kilpailukyvyn parantamiseksi. 
Tämä koskee sekä bio- että cleantech/kiertotalous –alojen toimijoita. 

Uuteen innovaatiopolitiikkaan vaikutetaan voimakkaasti ja saatetaan uusi kasvusopimus käyntiin. 
Luodaan selkeä asiakaspolku BusinessFinlandin palveluihin. Samalla kehitetään yritysten rahoi-
tuspalveluja kokonaisvaltaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 


