
ABCELL Oy 
Yleistä: 
 
ABCELL Oy on kahden Kuopion yliopiston biokemian laitoksella työskennelleen tutkimus-
ryhmän 1990 perustama yritys, joka ensimmäiset kymmenen vuotta keskittyi tuotekehityk-
seen sekä soluviljelytekniikkoihin liittyviin analyysi- ja tuotantopalveluihin. Tuotekehityksen 
yksi aikaansaannos on "nanobakteeri"-keksinnön kaupallistaminen, mikä johti itsenäisen ja 
sittemmin kokonaan amerikkalaisomistukseen siirtyneen sekä New Yorkin pörssiin 
listautuneen Nanobac Oy:n syntymiseen. ABCELL muuttui vuosituhannen vaihtuessa 
tutkimusta ja diagnostiikkaa palvelevaksi, riippumattomaksi maahantuonti- ja jakeluyrityk-
seksi luopuen omasta tuotekehitys- ja tuotantotoiminnasta. Viimeisin oma tuotekehitys-
tulos on ABCELL Universal Rapid Test Reader, jonka kehitystyöhön osallistuivat mm. VTT, 
THL, ISLAB ja HUS. Kuopiolaiskeksintöön perustuvan, vasta-aineita tuottavat B-solut 
hengissä ja lisääntyvinä pitävän AB-MAX-soluviljelylisäaineen tuotanto ja patenttien 
ylläpito on lopetettu. 
 
ABCELL Oy:n kotipaikka on Kuopio, hallinto on Tampereella ja varasto sijaitsee Turussa. 
Tampere on logistisesti Suomen toimivin kaupunki ja suomalaisten haastattelututki-
muksissa maan halutuin asuinpaikkakunta. Kaikista Suomen tutkimuskeskuksista, yliopis-
toista ja aluesairaaloista 80 % sijaitsee 2 tunnin ajo- tai junamatkan sisällä Tampereesta. 
Pietari Venäjällä, asukasluvultaan Suomen kokoinen kaupunki, on sekin helpon junamat-
kan etäisyydellä. Lentokenttä tarjoaa yhteydet Helsingin, Tukholman ja Kööpenhaminan 
kautta kaikkialle maailmaan. Rahti voidaan toimittaa Helsingin lisäksi myös Tukholman 
kautta Turkuun tai kuriirien välityksellä mihin tahansa osoitteeseen Suomessa tai muualla 
EU:ssa. 
 
ABCELL valitsee tavaratoimittajansa huolella ja tutkii tuotteiden laadun itse. Kaikki 
valmistajat ovat laatusertifioituja ja tuotteet CE-merkittyjä. Markkinointi ja myynti tapahtuu 
suomeksi ja ruotsiksi, kommunikointi päämiesten ja asiakkaiden kanssa myös englanniksi, 
saksaksi ja latviaksi. Valtaosa asiakkaistamme on Suomessa, mutta palvelemme myös 
muissa Baltian tai EU-maissa sijaitsevia asiakasryhmiä. 
 
Avainhenkilöt: 
 
FT, biokemian dosentti Terho Eloranta (s. 1948), toimitusjohtaja ja pääomistaja, on 
aiemmin toiminut opettajana ja tutkijana Kuopion yliopiston biokemian laitoksella 25 
vuotta; tuona aikana 15 vuotta polyamiinitutkimusryhmän johtajana ja kahdeksan vuotta 
lääketieteellisen biokemian professorina. Hän on työskennellyt tutkijana Washingtonin 
yliopistossa Seattlessa sekä Ciba-Geigyn sokeritautitutkimusryhmässä Baselissa. Hän on 
asiantuntija mm. biokemian, ihmisen fysiologian, molekyylibiologian ja -endokrinologian, 
proteiini-, soluviljely- ja vasta-aineteknologian, laboratoriomenetelmien sekä diagnostiikan 
sovellutusten alueilla. 
 
FT Ilpo Kuronen (s. 1962), tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja ja hallituksen vpj, on sekä 
Abcell Oy:n että hengityslaitteita valmistavan Hapella Oy:n ja UV-C-säteilytykseen  
perustuvia haavanhoitolaitteita tuottavan AUVC Teck Oy:n osakas. Kuronen on immuno-
logian kaikkien osa-alueiden erityisosaaja ja toimi aiemmin Kuopio Innovationin palve-
luksessa erityisesti Kiinan vientiin keskittyvällä sektorilla. Kokeneena yritysjohtajana 
Kuronen toimii IVD- ja MD-yritysten säädösneuvojana sekä Itä-Suomen yliopiston R2-



terapioiden yrityskehitysmanagerina. Kurosella on näköalapaikka sekä suomalaisiin että 
ulkomaisiin tutkimus- ja tuotekehitystrendeihin ja yhteistyöverkostoihin.  
 
FM Maijastiina Salmivaara (s. 1972), on Abcell Oy:n Executive Administrator ja vastaa 
kaikista rutiinitoimista, kuten yhteyksistä päämiehiin ja asiakkaisiin, tilauksista, toimituk-
sista ja laskutuksesta. Hän on myös käännöstoimisto Maitra Oy:n omistaja ja vastaa myös 
Abcellin käännöstöistä. 
 
Strategia: 
 
Emme palkkaa henkilökuntaa rutiiniasioiden hoitamiseen, vaan ostamme kaikki palvelut 
alihankkijoilta. Vain poikkeustapauksessa ostamme asiantuntijapalveluita. Emme sijoita 
kiinteistöihin, vaan toimimme vuokratiloissa. Tuontantoon tarvittavat tilat, varusteet ja 
henkilökunnan vuokraamme tuotantoeräkohtaisesti tai ostamme tuotannon kokonaan 
alihankintana. Työmarkkinakonfliktit eivät rampauta toimintakykyämme. Meidän ei tarvitse 
panostaa henkilökunnan jatkuvaan koulutukseen alati muuttuvien tarpeiden maailmassa, 
koska ostamme palveluita vain niiltä yrityksiltä, joilla tarvittava osaaminen on. 
 
Emme hanki laatusertifikaatteja voidaksemme säilyttää joustavuuden ja rajoittamattoman 
asiakaspalvelukykymme jakelijana. Toimimme toki laatujärjestelmien mukaisesti ja edelly-
tämme toimittajiltamme ja alihankkijoiltamme sertifioitua laatujärjestelmää.  
 
Markkinoimme passiivisesti asiakkaita häiritsemättä pitäen päämiehemme ja tuotteemme 
asiakkaiden tavoitettavissa nettisivujemme ja Laboratorioalan hankintaoppaan kautta. 
Seuraamme julkisia tarjouspyyntöjä, mutta teemme niihin tarjouksia valikoiden ja harkitusti.  
 
Emme pyri hankkimaan eksklusiivisia jakelusopimuksia voidaksemme taata tuotteiden 
jatkuvan saannin tekemiemme sopimusten mukaisesti. Samalla säilytämme oikeuden 
hankkia asiakkaille heidän tarvitsemiaan tuotteita niiden valmistajasta riippumatta. 
 


