ICT

TURUN SEUTU:

MENESTYSTEKIJÄNÄ
INNOVATIIVINEN ICT

ICT TURKU
nyt ja tulevaisuudessa
• ICT on keskeisin tuottavuuden ja
hyvinvoinnin mahdollistaja
• Varsinais-Suomessa toimiala työllistää
reilut 9 000 ihmistä
• alan tieteellinen keskus sijaitsee
Turku Science Parkissa

TOIMIALAN TULEVAISUUS

Huippuosaamisalueet:

Science Park -alue innovaatiokeskittymänä

• meriteollisuus

Vahvat soveltavat alat

• hyvinvointi- ja terveysteknologia

Vetovoimainen yhteisöllisyys ja yhteistyö

• paikkatieto-osaaminen

Huippututkimus, joka takaa jatkuvan
kehittymisen

• peli, oppimis- ja mediateknologia
• puhtaaseen veteen liittyvät
teknologiat
• sulautetut järjestelmät

Kansainvälisesti merkittävän
liiketoiminnan kasvu

KASVU

Vastuullisuus

luovuus
rohkeus
uudistuminen

hyvä elämä
MIKSI SIJOITTUA
TURUN SEUDULLE
Hyödynnä liiketoiminnassasi
• potentiaalisten asiakkaiden
määrä
• työvoiman saatavuus
• verkostoitumismahdollisuudet
• yrittäjämyönteinen tekemisen
meininki
• erinomaiset mahdollisuudet
kansainväliseen kasvuun
• edulliset toimitilat ja tontit
• logistiset yhteydet
• satamat

KILPAILUKYKY

Turku Science Park Oy tarjoaa asiantuntijaapua yritystoiminnan eri vaiheisiin, aina
perustamisen pohdinnasta kansainvälistymiseen asti. Meiltä löytyy osaamista liikeidean terävöittämiseen, julkisen ja yksityisen
rahoituksen hankkimiseen, tuotekehityksen
eri vaiheisiin sekä myyntiin ja markkinointiin.
Saat käyttöösi myös laajan yhteistyöverkostomme tietotaidon ja kontaktit.
Hyvä esimerkki kansainvälisistä verkostoistamme on yhteistyö Euroopan Avaruusjärjestö ESA:n kanssa. Turku Science Park Oy on
ESA:n teknologiansiirto-ohjelman Suomen
koordinaattori. Ohjelma tarjoaa yrityksille
kanavan avaruusteknologian hyödyntämiseen
omassa tuotekehityksessään.
Turun seudulla on merkittävä määrä huipputeknologiayrityksiä sekä hyvä yhdessä
tekemisen meininki, mikä luo erinomaiset
menestymisen mahdollisuudet meille kaikille.
Ole yhteydessä!
Marko Puhtila / Turku Science Park, ICT-johtaja

Poimi potentiaali!
Nykyinen, uudistuva
teollisuuspohja yhdessä
uudenlaisen yritystoiminnan kanssa luo innovaatiolähtöisiä ratkaisuja
uusille kasvu- ja markkina-alueille.

TURUN SEUDUN ICTVALTTIKORTIT

“

Toteutamme kansainvälisesti sertifioituja
osaamisen ja tiedon hallinnan ratkaisuja
sekä oppilaitoksille että yrityksille. Työskentelemme tiiviisti johtavien tutkimuslaitosten
ja globaalien teknologiatoimittajien kanssa
auttaaksemme sinua saavuttamaan tavoitteesi. Toimimme Turku Science Parkissa
– Lounais-Suomen Piilaaksossa. Monikulttuurisena ja kansainvälisenä opiskelijakaupunkina Turku on meille portti maailmalle.
Toimitusjohtaja Esa Tervo, Neoxen Systems

Toimiva yhteistyöverkosto
koulu- ja yritysmaailman yhteydet toimivat loistavasti
2500 IT- opiskelijaa ja yhteinen ICT-talo
mahdollistaa uudenlaisen yhteistyön
Avoimet innovaatiot
yhteisön osaaminen start-upin käytössä
perusteilla Ahjo, avoimen tiedonvaihdon
sosiaalinen hubi
Alueella on osaamista
panostus pelisuunnittelun kouluohjelmiin
korkeakoulujen yhteinen organisaatio
TUCS

OSAAJAT TUOVAT
SISÄLTÖJÄ ELÄMÄÄN

Räätälöidyt tuotteet
koko prosessi suunnittelupöydältä
valmiiksi tuotteeksi

Turun seudun korkeakoulujen yhteisen
tutkimuskeskuksen TUCS:in (Turku Centre
for Computer Science) tarjoamassa jatkokoulutuksessa painotetaan työelämälähtöisyyttä, verkostoitumista ja yhteistyötä. Voimakkaassa
kasvussa oleva peliala on osana opetusohjelmia: Turun
yliopistossa DI-opinnoissa voi suuntautua peli- ja opetusteknologiaan ja AMK:ssa vaihtoehtona on peliteknologia. ICT-talossa
sijaitsee myös pelialan koulutusyksikkö GameTech & Arts Lab.

Alueella Suomen ensimmäinen
biopankki
Personal Big Data: massiivisen tietomäärän hyödyntäminen ja hallinta
yksilön terveyden parantamisessa
avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia
yli perinteisten toimialarajojen

TURUN SEUDULLA
TOIMIVAT MYÖS:
Teleste • Perkin Elmer • Fujitsu Finland
Cadmatic • Mariachi • Vaadin • Cybercom • Uniqoteq • Axel Technologies
Digialist • Anvia • Lyyti • Audico
Systems • BCB Medical • Miratel
Neoxen • Lingsoft • TicBits • Treehouse • Tribeflame

SUOMI
Kuopio
Jyväskylä
Pori
Rauma
Naantali
Turku

NOPEASTI MAAILMALTA
– JA MAAILMALLE

Tukholma

Oslo

Tampere
Pietari
Helsinki
Tallinna

Science Parkin teknologiarakennukset sijaitsevat Helsingin moottoritien
varressa, Kupittaan rautatieaseman
välittömässä läheisyydessä, kävelymatkan päässä keskustasta.

OTA
YHTEYTTÄ
Marko Puhtila
040 550 9560
marko.puhtila@
turkusciencepark.com

Tutustu myös muihin Turun seudun
kärkialoihin www.turunseutu.fi

Eurooppa

Turun Seudun Kehittämiskeskus | Yliopistonkatu 27 a, 20100 TURKU | puh. (vaihde) 02 330 000 | www.turunseutu.fi

