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1  JOHDANTO 
 
Suomen alueet käyvät jatkuvaa houkuttelukamppailua uusista yrityksistä ja asukkais-

ta. Väestö ja työpaikat keskittyvät yhä enemmän kasvukeskuksiin, ja Suomen valtiol-

la sekä varsinkin Itä- ja Pohjois-Suomen kunnilla ja niiden yritystoimintaa tukevilla 

kehittämisorganisaatioilla on käsissään suuri työ: niiden odotetaan sekä edistävän 

alueella jo olevaa yritystoimintaa että houkuttelevan alueelle uusia yrityksiä, jotka 

toisivat kaivattuja työpaikkoja ja sitä kautta veroeuroja sekä hyvinvointia alueelle. 

Lappeenrannan ympäristö, Etelä-Karjalan maakunta, on yksi niistä Suomen alueista, 

joista väki vähenee joka vuosi ja jotka ovat kohdanneet kehittämishaasteet konkreet-

tisesti.  

 

Lappeenrannan seudulla aluekehittämiseen ja yritystoiminnan tukemiseen osallistuu 

usea taho, joista mainittakoon Kauppa- ja teollisuusministeriön alainen Kaakkois-

Suomen TE-keskus sekä Lappeenrannan kaupunkikonserniin kuuluvat kehitysyhtiöt 

Selma Oy1 ja v. 2006 alussa perustettu Lappeenranta Innovation Oy, jota tarkastel-

laan tässä tutkimuksessa.  

 

Ympäristö, jossa kehitysyhtiöt toimivat, on haasteellinen ja eri sidosryhmien niille 

asettamat odotukset poikkeavat voittoa tavoittelevien yritysten sidosryhmien odotuk-

sista, mikä tekee kehitysyhtiöstä mielenkiintoisen tutkimuskohteen. Lappeenranta 

Innovation Oy:n tarkastelun tekee entistä kiehtovammaksi se, että yritys on toiminut 

vasta vuoden ja siten sen rooli aluekehittäjänä ja yritystoiminnan tukijana on vasta 

muotoutumassa.  

1.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 
 
Tämän tutkimuksen tarkoitus on selvittää, mitä Etelä-Karjalan alueella ilmestyvä 

maakuntalehti Etelä-Saimaa kirjoittaa Lappeenranta Innovation Oy:stä. Tavoitteena 

on kirjoitusten perusteella muodostaa käsitys siitä, millaisia odotuksia artikkelit herät-

tävät sidosryhmien, jotka tässä tapauksessa ovat myös mainitun lehden lukijoita, 

keskuudessa. Artikkeleista ilmeneviä odotuksia lähestytään sidosryhmistä ja alueke-

hittämisestä kirjoitetun kirjallisuuden kautta. 

                                                 
1 Virallinen nimi: Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy 
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Tutkimuksen kysymys on  

”Minkälaisia odotuksia Lappeenranta Innovation Oy:tä kohtaan valituille sidos-

ryhmille muodostuu Etelä-Saimaan artikkeleiden pohjalta?” 

 

Alakysymyksenä tarkastellaan  

"Kohdistuvatko tutkimuksessa löydetyt odotukset yrityksen liiketoimintasuun-

nitelman määrittelemille sidosryhmille?” 
 

Vastausten löytäminen yllämainittuihin kysymyksiin on tärkeää ja mielenkiintoista en-

sinnäkin siksi, että se voi auttaa osaltaan hahmoteltaessa uusia keinoja alueen kehit-

tämiseen. Toiseksi sidosryhmille muodostuvien odotusten tutkiminen on hyödyllistä 

itse yritykselle, sillä sen strategia on vielä muotoutumisvaiheessa ja se saa artikke-

leiden tulkinnasta vastauksia siihen, miten yrityksen ulkoisessa tiedottamisessa on 

onnistuttu välittämään kohderyhmille tarkoitettuja viestejä.  

1.2 Keskeisiä käsitteitä  
 
Suomalaisen sanan ”sidosryhmä” englanninkielinen vastine on stakeholder.  Puhut-

taessa sidosryhmästä voidaan käyttää myös englanninkielistä sanaa interest group. 

Sanaa ”interest” vastannee parhaiten tässä yhteydessä suomalainen sana intressi eli 

kyse on ryhmästä, jolla on tavalla tai toisella intressejä yritystä kohtaan.  

 

Katajala, joka on tutkinut aluekehitystä ja elinkeinopolitiikkaa, on määritellyt sanan 

”aluepolitiikka” ensin suppeasti: ”politiikka, jonka pyrkimyksenä on alueellisten kehi-

tyserojen tasoittaminen”. Laajempi määritelmä kuuluu: ”tapa, jolla suhtaudutaan alu-

eiden kehittymiseen ja sen ohjailemiseen”. ”Aluekehittäminen” puolestaan tarkoit-

taa aluepolitiikkaa laajempaa ilmiötä, ”jossa aluetta kehitetään suhteessa itseensä”. 

”Elinkeinopolitiikka” on aluekehittämisen osa. (Katajala, 2006, 43.) Aholan (2004, 

45) määritelmän mukaan kunnallinen elinkeinopolitiikka tarkoittaa ”kaikkia niitä toi-

menpiteitä, joilla kunnat pyrkivät edistämään paikallisia elinkeino-oloja ja tätä kautta 

kuntalaisten hyvinvointia”.  

1.3 Aiemmasta tutkimuksesta  
 
Tavallisten voittoa tavoittelevien yritysten sidosryhmistä ja niiden odotuksista löytyy 

paljon kirjallisuutta. Aiemmassa tutkimuksessa on myös paljon viitteitä siitä, miten 
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kehittämisorganisaatiot toimivat, mitkä ovat niiden roolit ja mitkä ovat niille yhteisiä ja 

tyypillisiä piirteitä. Sen sijaan kehitysyhtiöille asetettavista suoranaisista odotuksista 

on vaikea löytää tutkimusta.  

 

Näsin (1995) mukaan ensimmäinen sidosryhmäkäsitteen määrittely voidaan paikallis-

taa vuoteen 1963, jolloin se esiintyi Standford Research Institute’n muistiossa. Yh-

dysvalloissa sidosryhmäteoria ei saavuttanut kovinkaan merkittävää asemaa vielä 

1960-70 –luvuilla, mutta sen sijaan Euroopassa ja erityisesti Skandinaviassa teorias-

ta tuli laajalti hyväksytty oppi, jonka merkittäviä edistäjiä ja tutkijoita olivat ruotsalaiset 

Rhenman ja Stymne (1964 ja 1965). Kun Freeman julkaisi vuonna 1984 kirjansa 

”Strategic Management: A Stakeholder Approach”, sidosryhmäteoriasta tuli suosittu 

niin Amerikassa kuin muuallakin maailmassa. (Näsi, 1995, 19-21.) 

 

Yhdysvaltalaiset Johnson, Scholes & Whittington (2006) ovat tutkineet ulkoisia sidos-

ryhmiä ja niiden jaottelua sen mukaan, minkälaiset suhteet niillä on organisaatioon ja 

kuinka ne voivat vaikuttaa organisaation strategiaan. Huse & Rindova (2001) puoles-

taan ovat tuoneet tutkimuksessaan esille sen, mitä eri sidosryhmät odottavat yrityk-

sen paikallisten tytäryhtiöiden hallituksilta.  

 

Suomalaisen aluekehittämisen merkittävä tutkija on Sotarauta (mm. 1998 ja 2002) ja 

hänen artikkeleitaan varsinkin verkostojen merkityksestä aluekehittämisessä on käy-

tetty tässä tutkimuksessa monessa kohdin. Sotarauta & Linnamaan (2000) yhteinen 

tutkimus on tuonut lisää tietoa aluekehittämisestä ja verkostoista.  Instituutioiden 

merkitystä aluekehittämisessä Sotarauta on tarkastellut yhdessä Hukkisen (2002) 

kanssa.  Myös Lappeenrannan yliopistossa opettava Ahola (2004) on tehnyt merkit-

tävää aluekehitystutkimusta Suomessa ja Etelä-Karjalassa. Katajala (2006) on aivan 

äskettäin antanut oman lisänsä alue- ja elinkeinopoliittiseen ja etenkin seudullisten 

elinkeinoyhtiöiden roolin tutkimukseen.  

1.4 Aluekehittäminen Suomessa ja Lappeenrannan seudulla  
 
Suomessa aluekehittämistyötä – seudullisen kilpailukyvyn ja yritystoiminnan edistä-

mistä – toteutetaan muun muassa erillisillä kehittämishankkeilla, osaamiskeskus- ja 

aluekehitysohjelmilla sekä seutuhankkeella (Elinkeinopolitiikka). Hankkeita ja ohjel-
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mia puolestaan toteuttavat erilaiset kehittämisyksiköt, joita vuonna 2000 oli maas-

samme n. 170 (Kehittämisyksiköt). 

 

Lappeenrannan seudulla aluekehittämistyöhön osallistuvat ennen kaikkea jo aiemmin 

mainitut kehitysyhtiöt Selma Oy ja Lappeenranta Innovation Oy. Vaikka molemmat 

yritykset kuuluvat Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:hyn ja ovat siten myös kaupun-

kiyhtiöitä, niiden välillä on tiettyjä eroja sekä omistuspohjassa että tehtävissä.  

1.5 Laadullinen tapaustutkimus 
 
Tämä tutkimus on laadullinen tapaustutkimus, jossa aineistoa lähestytään diskurssi-

analyysin kautta.  

 

Koskinen et. al. (2005, 31-32) mukaan laadullinen tutkimus: 

- operoi erittelemällä yksittäisiä tapauksia 

- erittelee näitä yksittäisiä tapauksia niihin osallistuvien ihmisten näkökulmasta 

tai näiden tapauksille antamien merkitysten kautta 

- etenee yleensä induktiivisesti eli hypoteesit muodostetaan tutkimuksen aikana 

- suosii luonnollisesti tapahtuvia aineistoja.  

 

Koska tässä raportissa käsitellään yhtä tiettyä yritystä, voidaan tutkimusta kutsua 

myös tapaus- eli case-tutkimukseksi. Tapaustutkimus sisältää ”yksityiskohtaista ja 

intensiivistä tietoa yksittäisestä tapauksesta tai pienestä joukosta toisiinsa suhteessa 

olevia tapauksia” (Hirsjärvi et al., 1999, 125).  

 

Aineistoa tulkitaan diskurssianalyysillä, jota tehtäessä huomio kiinnitetään jokapäi-

väiseen kielenkäyttöön. Käyttämämme kieli on vaihtelevaa ja moniäänistä, ajoittain 

myös ristiriitaista, mikä johtuu siitä, että kielen avulla paitsi välitetään asioita, myös 

tuotetaan todellisuutta. (Jokinen et. al., 1993, 48.)  

1.6 Rajaukset ja tutkimusraportin rakenne 
 
Aluekehittäminen ja –politiikka ovat hyvin laajoja käsitteitä. Tässä tutkimuksessa pu-

hutaan ainoastaan Suomen kehittämisestä aluepolitiikan keinoin. Samoin tässä kes-

kitytään vain yhden valitun kehitysyhtiön toimintaan, eikä siitä pyritä tekemään yleis-

tyksiä. Tarkoitus on osallistua pelkästään Lappeenrannan seudun aluepoliittiseen 
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keskusteluun. Tutkimus tehdään Lappeenranta Innovation Oy:lle, jossa toimin itse 

projektipäällikkönä.  

 

Tässä tutkielmassa käsitellään vain itse yrityksestä kertovia tekstejä, ei sen hallin-

noimien erillisten ohjelmien tai projektien uutisointia.  

 

Raportti koostuu kaikkiaan viidestä kappaleesta. Johdannon jälkeen kappaleessa 

kaksi tarkastellaan sidosryhmiä ja niiden odotuksia sekä aluekehittämisen aiempaa 

tutkimusta kirjallisuuden valossa. Luvussa kolme kerrotaan tutkimusmenetelmän va-

linnasta ja tutkimusprosessista, samassa luvussa käsitellään myös tutkimuksen luo-

tettavuutta.   Luku neljä esittelee tutkimuksen kontekstin ja Etelä-Saimaan Lappeen-

ranta Innovation Oy:tä käsittelevien artikkeleiden analyysin. Luvussa viisi käydään 

läpi tulokset ja johtopäätökset.   

 

Analyysin liitteenä olevan aineiston muodostaa kuusi sanomalehti Etelä-Saimaassa 

vuoden 2006 aikana julkaistua artikkelia, jotka on kerätty joulukuussa 2006.  
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2 KIRJALLISUUSKATSAUS  
 

2.1 Omistajakeskeisyydestä sidosryhmäajatteluun   
 
Friedman lausui 45 vuotta sitten kuuluisan toteamuksensa: ”On olemassa yksi ja vain 

yksi bisneksen sosiaalinen vastuu: sen resurssien käyttäminen voittojen kasvattami-

seen” (Friedman,1962, Ref. Szwajkowski, 2000, 386). Tällä Friedman viittaa siihen, 

että yrityksiä tulisi johtaa vain ja ainoastaan omistajien intressien mukaisesti. 

 

Freemanin mukaan nykyisessä turbulentissa ja muuttuneessa maailmassa yllä mai-

nittu suppea lähestymistapa ei ole riittävä vaan tarvitaan uusi kehys. Yritykset eivät 

ole enää yksinkertaisia tuotantokoneistoja, jotka valmistavat raaka-aineista tuotteita 

myytäväksi. Yritysten nykyinen toimintaympäristö on täynnä erilaisia velvollisuuksia 

moninaisia sidosryhmiä kohtaan, mikä asettaa myös yrityksen johdon uuteen rooliin 

sidosryhmiinsä nähden. (Freeman, 1984, 4-7.) 

2.2 Ketä/mitä sidosryhmät ovat? 
 
Freeman (1984, 25) määrittelee sanan sidosryhmä seuraavasti: ”Sidosryhmä on mi-

kä tahansa ryhmä tai yksityishenkilö, joka voi vaikuttaa tai johon voidaan vaikuttaa 

yrityksen päämäärään tähtäävällä saavutuksella.”  

 

Freeman tuo esille sen, että yritysten ympäristössä on tapahtunut sekä sisäisiä että 

ulkoisia muutoksia, jotka vaikuttavat sidosryhmien rooliin:  

1. Sisäiseen muutokseen liittyvät sidosryhmät, joita ovat: omistajat, asiakkaat, 

työntekijät ja toimittajat. Nämä sidosryhmät eivät ole uusia, mutta niiden roolit 

ovat muuttuneet ja siksi niitä on syytä tarkastella uudelleen. 

2. Ulkoisen muutoksen myötä syntyneet uudet sidosryhmät, joita ovat: hallinnot, 

kilpailijat, kuluttajajärjestöt, ympäristönsuojelijat, muut erityissidosryhmät ja 

media. Näitä uusia sidosryhmiä ei voi ymmärtää vanhojen teorioiden tai malli-

en avulla ja vaikka ne aiheuttavat epävarmuutta, ne on sulautettava jokapäi-

väiseen toimintaan. (Freeman, 1984, 8-22.) 

 
Rhenman puolestaan näkee sidosryhmät alla olevan kuvan mukaisesti ja jakaa ne 

työntekijöihin, johtoon, kuntiin ja yhteisöihin, omistajiin, asiakkaisiin, valtioon ja toimit-
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tajiin. Hänen mielestään ”Sidosryhmät organisaatiossa ovat yksityishenkilöitä tai 

ryhmiä, jotka ovat riippuvaisia yrityksestä saavuttaakseen henkilökohtaiset tavoit-

teensa ja joista yrityksen olemassaolo puolestaan riippuu” (Rhenman, 1964. Ref. Nä-

si, 1995, 22). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Organisaation sidosryhmät Rhenmanin mukaan (Rhenman, 1964. Ref. Näsi, 

1995, 99).  

 

Ahlstedt ja Jahnukainen, jotka ovat tutkineet sidosryhmäajattelua Suomessa, luette-

levat sidosryhmät hyvin samalla tavalla kuin Rhenman: omistajat, rahoittajat, johto, 

työntekijät, asiakkaat, toimittajat ja yhteiskunta (erityisesti valtio ja kunta) ovat heidän 

mielestään tyypillisimpiä esimerkkejä sidosryhmistä. (Ahlstedt & Jahnukainen, 1971. 

Ref. Näsi, 1995, 105.)  

 
Carrolin (1995) mukaan sidosryhmät on mahdollista jakaa myös niiden edustamien 

ympäristöjen mukaan taloudellisiin, teknologisiin, sosiaalisiin ja poliittisiin sidosryh-

miin (Carrol, 1995, 22).  

 

Erään jaottelun mukaan ulkoiset sidosryhmät voidaan jakaa kolmeen ryhmään sen 

mukaan, minkälaiset suhteet niillä on organisaatioon ja kuinka ne voivat vaikuttaa 

organisaation strategian onnistumiseen tai epäonnistumiseen (Johnson, Scholes & 

Whittington, 2006, 179):  

 

   8



1. markkinaympäristöstä tulevat sidosryhmät kuten toimittajat, kilpailijat, jakelijat, 

osakkeenomistajat, joilla on taloudellinen side organisaatioon; 

2. sosiaalisesta/poliittisesta ympäristöstä tulevat sidosryhmät kuten poliitikot, 

lainsäätäjät ja hallinnon edustajat, jotka voivat vaikuttaa strategian sosiaali-

seen käytäntöön; 

3. teknisestä ympäristöstä tulevat sidosryhmät kuten tärkeimmät käyttäjät, stan-

dardisointiviranomaiset ja kilpailevien teknologioiden omistajat, joiden vaikutus 

ulottuu teknologioiden jalkauttamiseen ja siihen, kuinka teolliset standardit ote-

taan vastaan. 

 

Nämä kolme ryhmää eivät juuri koskaan ole organisaatiolle yhtä tärkeitä. Koska si-

dosryhmillä on erilaisia odotuksia, on tavallista, että niiden välillä on konflikteja. On 

myös syytä muistaa, että monet ulkoiset sidosryhmät ovat linkittyneitä strategiaan 

myös sisäisten sidosryhmien kautta. (Johnson et al., 2006, 179-180.)  

2.3 Sidosryhmien odotukset  
 

Yrityksen kaikki sidosryhmät laittavat panoksia yrityksen toimintaan ja samaan ai-

kaan ne asettavat vaatimuksia palkkioiksi. Vain jos nämä vaatimukset tulevat tyydy-

tettyä palkkioiden avulla, sidosryhmät ovat halukkaita jatkamaan yhteistoimintaa yri-

tyksen kanssa. Palkkiota voivat olla esimerkiksi raha, tavarat, tieto, status, prestiisi ja 

valta. On myös mahdollista, että eri sidosryhmien vaatimukset ovat keskenään risti-

riidassa. (Näsi, 1995, 99-100.) 

 

Ahlstedt & Jahnukaisen mukaan yrityksen hengissä pysyminen edellyttää sitä, että 

sidosryhmät ovat tyytyväisiä panos/palkinto-suhteeseen ja siten valmiita jatkamaan 

yhteistyötä yrityksen kanssa seuraavan kuvan mukaisesti (Ahlstedt & Jahnukainen, 

1971. Ref. Näsi, 1995, 104). 
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Kuva 2. Yrityksen ja sidosryhmän keskinäinen riippuvuus (Ahlstedt & Jahnukainen, 

1971. Ref. Näsi, 1995,105). 

 
Huse ja Rindova ovat tutkineet, mitä eri sidosryhmät odottavat yrityksen hallitukselta. 

Tutkimus keskittyy erilaisiin odotuksiin, joita asetetaan toisaalta yrityksen pääkontto-

rin ja toisaalta paikallisten tytäryhtiöiden hallituksille. (Huse & Rindova, 2001.)   

 

”Yritys on enemmän kuin sen osakkeenomistajat ja hallituksen tulee ajatella holisti-

sesti” tutkimus summaa. (Huse & Rindova, 2001, 153, 157.) Paikalliselta hallitukselta 

odotetaan pelkistetysti kahta asiaa: valvontaa ja palvelua. 

 

Eri sidosryhmät odottavat eri asioita:  

 

Sidosryhmä Odotus Huomioitavaa 

Omistajat Palvelu Keskeinen sidosryhmä 

Yrityksen johto Tuki, neuvot, tukiverkostot Sosiaaliset ja poliittiset 

asiat 

Työntekijät Etujen puolustaminen Sekä palvelu että hallinto 

Paikalliset viranomaiset Yhteiskunnallinen vastuu, 

ympäristön huomioonot-

taminen, hyväntekeväi-

syys, työpaikat ja verotulot 

Painottavat valvontatehtä-

vää  

Asiakkaat ja toimittajat  Luotettava toiminta ja 

käyttäytyminen/ asiallinen 

valvonta 

 

 

Taulukko 1. Sidosryhmien odotuksia paikallisen tytäryhtiön hallitukselle. (Huse & Rin-

dova, 2001, 161-164 mukaan.) 
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Omistajat, jotka ovat keskeinen sidosryhmä, odottavat tutkimuksen mukaan yrityksen 

hallitukselta ennen kaikkea palvelua. Yrityksen johto unohdetaan usein sidosryhmiä 

listatessa: johtajat kuitenkin odottavat hallitukselta muun muassa tukea, neuvoja ja 

tukiverkostojen luomista. Hallitus voi toimia avunantajana taloudellisissa, sosiaalisis-

sa ja poliittisissa asioissa. Työntekijöiden odotukset hallitusta kohtaan voivat olla ko-

vinkin erilaiset kuin johtajien. Työntekijät pitävät tärkeänä sitä, että hallitus puolustaa 

heidän etujaan ja että he pääsevät vaikuttamaan yrityksen päätöksentekoon. Näin 

ollen työntekijöillä on odotuksia sekä hallituksen palvelu- että valvontatehtävää koh-

taan. Paikalliset viranomaiset odottavat yritykseltä ennen kaikkea yhteiskunnallista 

vastuuta, ympäristön huomioonottamista, hyväntekeväisyyttä, työpaikkoja ja verotulo-

ja, ja ne painottavat siten hallituksen valvontatehtävää. Asiakkaat ja toimittajat jäävät 

usein kaikkein vähimmälle huomiolle pohdittaessa sidosryhmiä, mikä voi johtua siitä, 

että niillä on joustavammat suhteet yritykseen kuin työntekijöillä tai paikallisilla virka-

miehillä. Asiakkailla ja toimittajilla on kuitenkin omat odotuksensa yritystä ja sen halli-

tusta kohtaan – ennen kaikkea ne odottavat hallitukselta luotettavaa toimintaa ja 

käyttäytymistä siis asiallista valvontaa. (Huse & Rindova, 2001, 161-164.) 

 

2.4 Kehitysyhtiön sidosryhmät ja odotukset  
 
Myöskään kehitysyhtiö ei elä tyhjiössä ja/tai itseään varten vaan se on riippuvainen 

sidosryhmistään, jotka puolestaan ovat riippuvaisia yrityksestä. Yritys ei ole suljettu 

järjestelmä ilman yhteyttä ulkomaailmaan, vaan avoin yhteisö, joka on monin tavoin 

yhdistynyt useaan ulkopuoliseen järjestelmään (Ahlstedt & Jahnukainen, 1971. Ref. 

Näsi, 1995, 22). 

 

Kehitysyhtiölle asetettavia odotuksia lähestytään tässä yleisten aluekehittämisen tut-

kimisen yhteydessä havaittujen roolien, piirteiden ja odotusten kautta.  

 
Suomessa annettiin vuonna 2000 laki yritystoiminnan tukemisesta. Se määrää kuntia 

tukemaan yritystoimintaa edistämällä taloudellista kehitystä, elinkeinopoliittisia tavoit-

teita ja työllisyyttä. (Laki yritystoiminnan tukemisesta.) Kuntien elinkeinopolitiikkaa 

säädellään lisäksi kuntalaissa, jossa on säädös kunnan tehtävästä, jona pidetään 

yritystoiminnan yleisten toimintaedellytysten turvaamista (Katajala, 2006, 21.) Näin 

ollen osa aluekehittämistyölle asetettavista odotuksista on lakisääteisiä.  
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Alueellista elinkeinopolitiikkaa toteuttavan kehitysyhtiön tehtävä on luoda niitä keino-

ja, joilla varmistetaan hyvät olosuhteet sekä alueen ihmisille että yrityksille. Elinkei-

nopolitiikalla tavoitellaan alueelle työtä ja toimeentuloa ja sitä kautta taloudellista, 

sosiaalista ja henkistä hyvinvointia. (Ahola, 2004, 70.) Nämä ovat kehitysyhtiölle ase-

tettavia yleisiä odotuksia.  

 

Elinkeinopolitiikka on organisoitu eri kunnissa eri tavoin. Viime aikoina eniten on 

yleistynyt yhtiömalli, jossa kehittäminen on vastuutettu kunnan tai useiden kuntien 

omistamalle itsenäiselle yhtiölle. Tällaiset yhtiöt voidaan jakaa kolmeen alatyyppiin: 

teollisuuskiinteistöyhtiöt, yrityspalveluyhtiöt ja kehitysyhtiöt. Kehitysyhtiön päätehtäviä 

ovat riskipääoman sijoittaminen aloittaviin yrityksiin; tuotekehitys; markkinointi ja kon-

sultointi. (Katajala, 2006, 26.)  

 

Osakeyhtiömuotoisessa kehitysyhtiössä voi osakkaina olla muutkin tahot kuin kunnat 

– esimerkiksi paikalliset yritykset ja tai yrittäjäjärjestöt. Tällöin yritykseen saadaan 

sitoutettua suurempi joukko toimijoita ja molemminpuolinen tiedonvaihto sujuu tehok-

kaasti. (Katajala, 2006, 34-35.) Ahola toteaa, että elinkeinotoimintojen yhtiöittämisellä 

on haluttu eriyttää elinkeinotoimintaan liittyvä päätöksenteko kunnallisesta, poliittises-

ta päätöksenteosta. Hänen mukaansa yhtiöittämisen hyötyjä ovat nopea ja joustava 

päätöksenteko, luottamuksellisuus, osaamisen ja yhteistyön lisääntyminen sekä kus-

tannussäästöt. (Ahola, 2004, 45-46.) Toisaalta eri sidosryhmillä on erilaisia odotuk-

sia, mikä saattaa johtaa konflikteihin (Johnson et al., 2006, 180). Ahola painottaakin 

sitä, että omistajien on tärkeää määritellä kehitysyhtiölle toimintaa ohjaavat visiot, 

strategiat ja tavoitteet, sillä näistä voidaan sitten johtaa tulosvastuun mittarit ja vaati-

mukset. (Ahola, 2004, 45-46.) 

2.5 Alueellinen kilpailukyky ja verkostot tavoitteena ja odotuksena  
 

Kehittämistoiminnassa korostuu yhä enemmän alueen kyky vahvistaa omaa innovaa-

tio- ja kilpailukykyään ja edelleen kyky luoda paikallisista lähtökohdista kilpailuetuja 

(Sotarauta, Mustikkamäki &Linnamaa, 2001, 13). Ahola (2004, 29) toteaa puoles-

taan, että kehittämistoiminta on alueella kohdistettava lupaavimmille toimialoille ja -

alueille.  
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Sotarauta & Linnamaan (1997, 62) mukaan hyvinvointia tuovalla alueellisella kilpailu-

kyvyllä tarkoitetaan alueen kykyä kytkeä seutu mahdollisimman hyvin erilaisiin ver-

kostoihin, kehittää asukkaiden elämänlaadun edellytyksiä, houkutella alueelle yrityk-

siä ja luoda kilpailukyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle suotuisat toimintaedellytyk-

set.  

 

Hyvän alueellisen kilpailukyvyn luomisessa onnistuneille alueille on yhteistä, että  

- alueella on paljon erilaisia yhteisöjä;  

- sosiaaliset ryhmät ovat paljon tekemisissä keskenään;  

- yksilöillä on yhteisiä intressejä; 

- alueella on yhteisen päämäärän tunnetta.  

 

Tutkijat väittävät, että edellä mainitut ominaisuudet luovat yhdessä niin sanottua ”in-

stitutionaalista tiheyttä” ja ovat siten mukana edistämässä talouskasvua ja innovatii-

visuutta.  (Sotarauta & Hukkinen, 2002, 15.) 

 

Ahola, joka on alueellisen kilpailukyvyn suhteen samoilla linjoilla, painottaa lisäksi, 

että innovatiivisen ympäristön luomisessa on otettava huomioon myös ympäristön 

ulkoisten verkostojen kehittäminen, ulkoisten investointien hankkiminen, osaamis-

pohjan kehittäminen toimijoiden välisessä yhteistyössä sekä niiden verkottumisen ja 

vuorovaikutuksen lisääminen. Tärkeää on huolehtia myös siitä, että verkoston toimi-

joiden välille saadaan luotua luottamuksen ja positiivisen keskinäisen riippuvuussuh-

teen elementtejä (Ahola, 2004, 32).  Myös Katajala (2006, 55) korostaa keskinäistä 

riippuvuutta sekä vuorovaikutusta ja listaa odotuksia verkostoja kohtaan. Verkosto-

muotoiseen toimintaan osallistuva odottaa siitä hyötyä, toisaalta verkostojen toiminta 

on vastavuoroista joten kaikki osallistujat myös tuovat jotain verkostoon.  

 

Kehitysyhtiön verkosto muodostuu niiden tavoitteiden perusteella, joita varten verkos-

to on luotu. Karkeasti nämä verkostot ja tavoitteet eli toimijoiden odotukset verkoston 

suhteen voidaan jakaa viiteen kategoriaan: 

 

 

 

   13



Verkosto Tavoite/Odotus 

Tavoitteellinen verkosto Jonkun asian aikaansaaminen  

Etsintäverkosto  Mahdollisuus tiedon ja kokemuk-

sen vaihtoon, innovaatioiden etsin-

tä  

Tukiverkosto Saman alan toimijat, jotka tukevat 

toisiaan kokemuksillaan 

Torjunta- ja edunvalvontaverkosto Torjuu jotain uhkaa/tavoittelee etua 

Investointiverkosto Tavoittelee suuria investointeja  

 

Taulukko 2. Kehitysyhtiön tavoitteelliset verkostot. Katajala, 2006, 50-51 mukaan.  

 

Edellä kuvatut verkostot muotoutuvat erilaisten intressien ympärille. Jokaisessa ver-

kostossa on paitsi yhteisiä myös yksittäisten toimijoiden omia tavoitteita ja päämää-

riä, joita ne haluavat saavuttaa. (Katajala, 2006, 51.) 

 

Toimijat voivat nähdä verkoston kolmella tavalla hyödyllisenä. Ensinäkin ne voivat 

suhtautua verkostoon kanavana, josta saadaan uusia resursseja, päästään mukaan 

päätöksentekoprosesseihin, saadaan tietoa tai uutta teknologiaa. Toiseksi toimijat 

saattavat nähdä verkoston kustannusten vähentäjänä, jolloin kustannuksia ja riskejä 

voidaan jakaa ja taloudellisia resursseja lisätä. Kolmanneksi verkostot voidaan kokea 

strategisena välineenä, jolloin verkosto auttaa päätösten toimeenpanossa, tuotekehi-

tyksessä ja erikoistumisessa. Strategisena välineenä toimiva verkosto voi toimia 

myös tukena ulkopuoliselta taholta tulevaa uhkaa vastaan. (Linnamaa & Sotarauta, 

2000, 35-36.)  
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2.6 Yhteenveto  
 
Määrittelijästä riippuen yrityksen sidosryhmiä voidaan jaotella ja luokitella eri tavoin, 

eräs yleinen tapa on jakaa ne ulkoisiin ja sisäisiin sidosryhmiin (mm. Freeman, 1984, 

8-22). Myös sidosryhmien yritykselle asettamat odotukset vaihtelevat, sillä sekä yri-

tykset että niiden ympäristöt ovat hyvin erilaisia. Pelkistäen kuitenkin voidaan sanoa 

sidosryhmien odottavan, että niiden yritykseen laittama panos on tasapainossa saa-

dun kompensaation kanssa. Toisinaan eri sidosryhmien odotukset ovat keskenään 

ristiriitaisia, mistä voi muodostua konflikteja sidosryhmien välillä. (Näsi, 1995, 99-

100.) 

 

Myös alueellisella kehittämisyhtiöllä on omat sidosryhmänsä, jotka odottavat yhtiöltä 

erilaisia asioita. Aholan (2004, 32) mukaan kehitysorganisaatioiden tehtäviä ja rooleja 

ja sitä kautta odotuksia ovat mm.  

• ulkoisten investointien hankkiminen; 

• osaamispohjan kehittäminen toimijoiden välisessä yhteistyössä; 

• verkottumisen ja vuorovaikutuksen lisääminen 

• ympäristön ulkoisten verkostojen kehittäminen.  

 

Lisäksi tarvitaan kykyä kehittää asukkaiden elämänlaadun edellytyksiä, houkutella 

alueelle yrityksiä ja luoda kilpailukyvyn ylläpitämiselle ja kehittämiselle suotuisat toi-

mintaedellytykset (Sotarauta & Linnamaa, 1997, 62). 

 

Kehittämistoiminnassa korostuu yhä enemmän alueen kyky vahvistaa omaa innovaa-

tio- ja kilpailukykyään ja edelleen kyky luoda paikallisista lähtökohdista kilpailuetuja 

(Sotarauta, Mustikkamäki &Linnamaa, 2001, 13).  

 

Kehittämistyö tapahtuu usein verkostoissa. Kehittämisverkostoilta odotetaan uusia 

resursseja, tietoa tai uutta teknologiaa. Toisaalta ne voidaan nähdä kustannusten 

vähentäjänä tai kokea strategisena välineenä, jolloin verkosto voi toimia myös tukena 

ulkopuoliselta taholta tulevaa uhkaa vastaan. (Linnamaa & Sotarauta, 2000, 35-36.) 
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3 MIKSI JA MITEN TUTKIMUS TEHTIIN?  
 
Lappeenranta Innovation Oy on toiminut vuoden, mutta yrityksessä tehdyn strategi-

sen päätöksen mukaisesti sen toiminnasta ei ole tiedotettu medialle muuten kuin hal-

lituksen edustajien tai toimitusjohtajan antamilla haastatteluilla. Tämä johtuu siitä, 

että yritys on monien kokousten ja aivoriihien avulla määritellyt kuluneen vuoden ai-

kana itselleen toimintasuunnitelmaa ja tavoitteita sekä etsinyt rahoitusta toimintaansa 

varten, eikä ole siten halunnut puhua julkisesti asioista, jotka ovat vielä keskeneräi-

siä. Yritys on ylläpitänyt kevyitä www-sivuja ja tehnyt suoraa markkinointia sidosryh-

miensä joukossa, mutta ei ole käyttänyt lehdistötiedotteita ja tai toimittajille lähetettä-

viä juttuvinkkejä markkinointi-mixinsä osana. (Lappeenranta Innovation Oy:n liiketoi-

mintasuunnitelma.) 

 

Edellä mainittu huomioon ottaen on kiehtovaa tutkia, mitä paikallinen lehti on yrityk-

sestä kirjoittanut sen ensimmäisen olemassaolovuoden aikana. Kaupungin kehitys-

yhtiö elää omassa kontekstissaan ja todellisuudessaan ainutlaatuisten haasteiden 

kanssa. Näin ollen on selvää, että kuva yrityksestä on erilainen niiden joukossa, jotka 

tämän kontekstin tuntevat kuin niiden, jotka elävät siitä kauempana.  

 

Tämä tutkimus on eräs tulkinta mediatekstien välittämistä kehitysyhtiöön kohdistuvis-

ta odotuksista, jotka ovat luettavissa - mistäpä muusta - kuin avoimista tai kätketyistä 

lupauksista.  

3.1 Prosessi  
 
Riittävän otannan suuruutta on toisinaan vaikea määritellä. Yleisenä neuvona voi-

daan sanoa, että kvalitatiivisen aineiston keruussa käytetään apuna käsitettä satu-

raatio, joka tarkoittaa sitä, että tutkija käy keräämään aineistoa päättämättä etukä-

teen sen laajuudesta. Kun esimerkiksi haastatteluissa teemat alkavat toistua, eikä 

tutkimusongelman kannalta uutta tietoa enää tule, voidaan sanoa, että saturaatio- eli 

kyllääntymispiste on saavutettu, eikä aineiston keruuta enää kannata jatkaa. Luon-

nollisesti tähän liittyy monia ongelmia, mm. se, että jokainen kvalitatiivisesti tutkittava 

tapaus on ainutlaatuinen ja siten tutkimukseen voi löytää loputtomasti uusia näkö-

kulmia. (Hirsjärvi et al., 2005, 171.) 
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Tutkimuksessa analysoitava aineisto on kerätty v. 2006 eteläkarjalaisessa Etelä-

Saimaa –sanomalehdessä julkaistuista Lappeenranta Innovation Oy:tä käsittelevistä 

artikkeleista joulukuun viimeisellä viikolla v. 2006. Tutkimus ei käsitä kaikkia mainit-

tuna vuonna yrityksen toiminnasta kertovia artikkeleita, vaan niistä on poimittu sellai-

set, joista voidaan muodostaa diskurssianalyysin keinoin odotuksia, joita mainittua 

lehteä lukevat Lappeenranta Innovation Oy:n sidosryhmiin kuuluvat henkilöt muodos-

tavat tekstien perusteella. Pääsääntöisesti analysoitavissa artikkeleissa puhuvat – 

toimittajan lisäksi - yrityksen hallituksen jäsenet tai toimitusjohtaja. Kaikkiaan käsitel-

täviä artikkeleita on kuusi kappaletta.  

 
Tutkimuksen aluksi luin artikkelit huolellisesti läpi useita kertoja. Sen jälkeen etsin 

niistä yhteisiä ja toistuvia lupauksia, joista voi johtaa odotuksia, ja tein niistä alaotsi-

koita, joiden alla käsittelin asioita tarkemmin teoriaan peilaten. Asioita, jotka eivät so-

pineet alaotsakkeisiin, tarkasteltiin lopussa erikseen, samoin artikkeleiden yhteydes-

sä olleita kuvia.  

3.2 Menetelmät  
 
Tässä tutkimuksessa analysoidaan diskurssianalyysilla paikallislehden v. 2006 aika-

na julkaisemia artikkeleita, joista voidaan lukea odotuksia voittoa tuottamattoman ke-

hitysyhtiön toimintaa kohtaan. Tutkimus on laadullinen tapaus- eli case-tutkimus.  

 

3.2.1 Kvalitatiivinen tutkimus, tapaustutkimus  
 

Pertti Alasuutari (1999, 39-44) jakaa laadullisen tutkimuksen kahteen osaan: havain-

tojen pelkistämiseen ja arvoituksen ratkaisemiseen. Havaintojen pelkistämisellä hän 

tarkoittaa sitä, että ensinnäkin havaintoja tarkastellaan vain ja ainoastaan tietystä 

teoreettisen viitekehyksen kannalta olennaisesta näkökulmasta, jonka tutkija on va-

linnut. Toiseksi havaintoja pelkistettäessä pyritään yhdistämään havaintoja ja siten 

pienentämään niiden määrää. Tämä tapahtuu etsimällä havainnoista yhteisiä piirtei-

tä, jotka auttavat ryhmittelyssä. Arvoituksen ratkaisemisella Alasuutari viittaa siihen, 

että havaintojen pelkistyksen avulla luoduista ”johtolangoista” eli pelkistyksistä teh-

dään merkitystulkintaa.  

 

   17



Tapaustutkimuksen kohde voi olla esimerkiksi jonkun yrityksen tietty toiminto tai osa. 

Tapaustutkimuksessa laadullinen aineisto on hyvin tyypillisesti haastattelu- ja kirjalli-

set aineistot, jolloin aineiston keruu ei useinkaan ole pääasia vaan tärkeintä on tutki-

musasetelma sekä tapa rakentaa johtopäätökset. (Koskinen et al. 2005, 154-158.)  

 

Yinin (2003, 1) mukaan tapaustutkimus soveltuu moneen eri tilanteeseen ja tuo tietoa 

ja ymmärrystä muun muassa yksilö-, ryhmä-, organisaatio- sekä sosiaalisen ja poliit-

tisen tason tutkimusongelmiin. 

3.2.2 Diskurssianalyysi tutkimusmenetelmänä  
 
Sanalle diskurssi on olemassa useita määrittelyjä. Sanna Valtonen sanoo, että ”dis-

kurssin käsitteellä viitataan suhteellisen kiinteään merkityssuhteiden systeemiin, jon-

ka puitteissa tietynlaista todellisuutta on mahdollisuus tehdä ymmärrettäväksi”. Erilai-

set diskursseissa kukin teema saa erilaisia merkityksiä, eikä diskurssi siten ole sama 

asia kuin teema tai aihe. Diskursseja käytettäessä luodaan todellisuutta aina uudel-

leen. (Valtonen, 2003, 97-98.) Tämä voidaan ymmärtää myös siten, että diskurssi ei 

ole joku yksiselitteinen kokonaisuus vaan se muuttuu kun tarkastelukulma muuttuu. 

Siten sanojen ja todellisuuden välinen yhteys muuttuu jatkuvasti, jolloin kieli – paitsi 

välittää ja paljastaa merkityksiä – myös osallistuu todellisuuden luomiseen ja tuottaa 

asiantiloja. (Alasuutari, 1999, 188.) Intertekstuaalisuus liittyy läheisesti diskurssin kä-

sitteeseen, sillä erilaisia diskursseja ei voida ymmärtää irrallisina vaan kaikki tekstit 

viittaavat aina toisiin teksteihin. Lisäksi meillä on aina olemassa asioista jotain en-

nakkokäsityksiä joten siksikään asiat eivät voi olla meille täysin neutraaleja.  Kriittisen 

diskurssianalyysin viitekehyksessä diskurssin käsitteeseen liitetään myös usein valta 

ja ideologia. (Valtonen, 2003, 99, 103.)  

 

Koska kantasana diskurssi on hyvin monisyinen, myös diskurssianalyysillä voidaan 

tarkoittaa eri asioita riippuen siitä, mistä tarkastelukulmasta asioita katsotaan (Valto-

nen, 2003, 97). Diskurssianalyysi ei ole selkeärajainen tutkimusmenetelmä vaan 

enemmänkin väljä teoreettinen viitekehys, jolle on ominaista:   
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1. Oletus kielen käytön sosiaalista todellisuutta rakentavasta luonteesta 

2. Oletus muiden rinnakkaisten ja keskenään kilpailevien merkityssysteemien läsnä-

olosta 

3. Oletus merkityksellisen toiminnan kontekstisidonnaisuudesta  

4. Oletus toimijoiden kiinnittymisestä merkityssysteemeihin 

5. Oletus kielen käytön seurauksia tuottavasta luonteesta  

 

Taulukko 3. Diskurssianalyysin oletukset (Jokinen, Juhila & Suoninen, 1993, 17-18). 

 

Yllä olevaan taulukkoon viitaten voidaan sanoa, että diskurssianalyysi tukeutuu kon-

struktionistiseen näkökulmaan ja siinä kielen käyttöä käsitellään osana todellisuutta 

itseään. Kulloinenkin tutkimusasetelma määrittää, miten paljon mikäkin yllämainitusta 

viidestä oletuksesta painottuu. (Jokinen et al., 1993, 9, 18.) 

3.3 Tutkimuksen luotettavuus ja oman työn arviointi  
 
Hirsjärvi et al. (2004, 217-218.) toteaa, että vaikka kaikki kulttuuria tai ihmisiä koske-

va tutkimus on ainutlaatuista eikä ole olemassa kahta samanlaista tapaa, jolla tutki-

mus voitaisiin tarkistaa, on laadullisenkin tutkimuksen luotettavuutta ja pätevyyttä 

jotenkin pystyttävä arvioimaan. Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voi parantaa 

esimerkiksi kuvailemalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen toteutus. Se, sopivatko 

kuvaus ja siihen liitetyt selitykset ja tulkinnat yhteen, kertoo tutkimuksen validiudesta. 

Myös autenttiset lainaukset tutkimusmateriaalista auttavat lukijaa ymmärtämään tut-

kimusta ja sen tulkintaa.  

 

Tutkiessani lukuisia artikkeleita ja muita dokumentteja, joita on kirjoitettu aluekehit-

tämisestä ja sidosryhmistä, huomasin, että kirjoittajat olivat lainanneet yhä uudelleen 

samoja tutkijoita, joiden mielipiteet ja teoriat olivat muodostuneet kiistattomiksi aukto-

riteeteiksi näillä aloilla ja tutkimukset alkoivat toistaa itseään (mm. Freeman, Carrol ja 

Rhenman sidosryhmäteorioissa; Sotarauta ja Linnamaa aluekehityksessä). Näin ol-

len vakuutuin itse - tietynlaisen saturaatiopisteen saavutettuani – että olin näin lyhyen 

tutkimuksen ollessa kyseessä ottanut mukaan tarpeellisen määrän teoria-aineistoa.  
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Tutkijan olisi aina pyrittävä löytämään alkuperäiset dokumentit, joihin hän tutkimuk-

sessaan viittaa. Tässä työssä on kuitenkin jouduttu viittamaan muutaman kerran toi-

sen käden, Jukka Näsin, julkaisuun, koska alkuperäisiä tutkimuksia ei löytynyt siinä 

ajassa, jonka katsoin kohtuulliseksi näin suppean tutkimuksen ollessa kyseessä.   

   

Itse tutkimukseen otin mukaan kaikki Etelä-Saimaan artikkelit, jotka Lappeenranta 

Innovation Oy:stä on kirjoitettu. Rajaussyistä jätin pois vain kolme artikkelia, joissa 

yrityksestä puhutaan jonkun projektin tai hankkeen hengettömänä toteuttajana, eikä 

niistä voi vetää mitään johtopäätöksiä yrityksen luonteesta tai siihen kohdistuvista 

odotuksista – lukuun ottamatta tietenkin sitä tosiasiaa, että yritys toteuttaa kyseessä 

olevia hankkeita ja sen luultavasti odotetaan pystyvän suoriutumaan tästä tehtävästä.  

 

Tekstin analyysi, myös diskurssianalyysilla tehty, on aina tulkinta. Tämä tarkoittaa 

sitä, että tämän tutkimuksen tulkinnan on tehnyt yksi henkilö, joka näkee asiat tietyllä 

tavalla oman historiansa, geeniperimänsä ja osaamisensa perusteella. Tämän vuoksi 

kaikki tutkitut artikkelit ovat tämän raportin liitteenä mahdollistamassa asioiden tarkis-

tamista ja uudelleentutkimista sekä -tulkintaa. 

 

Se, että työskentelen itse tutkittavassa yrityksessä, on saattanut vaikuttaa artikkelei-

den tulkintaan, vaikka vilpitön pyrkimys tutkimusta tehdessä oli pysyä puolueettoma-

na. Kaiken kaikkiaan diskurssianalyysi on paitsi mielenkiintoinen, myös erittäin haas-

teellinen monestakin syystä. Tutkija joutuu väistämättä kohtaamaan oman rajallisuu-

tensa ja hyväksymään sen, että kyseessä on subjektiivinen tulkinta tekstistä: joku 

toinen olisi varmasti saanut tässä esitetyistä tuloksista poikkeavia löydöksiä.  
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4 ANALYYSI   

4.1 Tutkimuskohde  
 

Tässä työssä tutkitaan sitä, miten Lappeenranta Innovation Oy esiintyy eteläkarjalai-

sen Etelä-Saimaa –sanomalehden artikkeleissa v. 2006.  

4.1.1 Lappeenranta Innovation Oy ja sen sidosryhmät  
 

Lappeenranta Innovation Oy:n omistajia ovat Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy 

(67,5 %), Technopolis Oyj (20 %) ja Viipurin taloudellinen korkeakouluseura Vitako 

(12,5 %) (Lappeenranta Innovation Oy:n liiketoimintasuunnitelma).   

 

Yrityksen hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä: kolme hallituksen jäsenistä – kaupungin 

edustajat - on kaupungin luottamusmiehiä eri poliittisista puolueista; yksi on kaupun-

gin virkamies; Technopolis Oyj:tä edustaa yhtiön paikallisen toimipisteen toimitusjoh-

taja ja Vitakoa ACE LAW Oy:n vanhempi lakimies. Yliopiston rehtori on mukana halli-

tuksessa tuomassa akateemista näkemystä. (Lappeenranta Innovation Oy.) 

 

Yritys toimii yhtenä Lappeenrannan kaupungin elinkeinopolitiikan toteuttajana ja ve-

täessään kansallista osaamiskeskusohjelmaa2 se osallistuu myös aluekehittämiseen.   

Yritys toteuttaa ja rahoittaa liiketoimintaansa hankkeiden, ohjelmien ja projektien 

kautta. Tämän lisäksi se pyrkii edistämään yleistä alueellista innovatiivisuutta toimi-

malla visionäärisesti, mitä rahoitetaan myös vahvalla omarahoituksella eli omistajien, 

lähinnä Lappeenrannan kaupungin, varoilla. (Lappeenranta Innovation Oy:n liiketoi-

mintasuunnitelma.) 

  

Kehitysyhtiön sidosryhmien odotukset poikkeavat voittoa tuottavan yrityksen sidos-

ryhmien odotuksista. Jo pelkästään kysymykseen, ketkä ovat kehitysyhtiön sidos-

ryhmiä, on annettava toisenlainen vastaus kuin tavallisen yrityksen sidosryhmiä tie-

dusteltaessa. Lappeenranta Innovation Oy:n sidosryhmät on esitetty kuvassa 3:   

 

                                                 
2 lisää www.oske.net  
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Kuva 3. Lappeenranta Innovation Oy:n tärkeimmät sidosryhmät (Lappeenranta Inno-

vation Oy:n liiketoimintasuunnitelma).  

 

Keskiössä ovat yrityksen omistajat – tosin yliopiston omistajuudesta käydään vasta 

parhaillaan neuvotteluja. Seuraavalla kehällä ovat Lappeenrannassa sijaitsevat yri-

tykset, koulutuslaitokset yliopistoa lukuun ottamatta, valtionhallinnon edustajat, ra-

hoittajat ja muut kehitys- tai välittäjäyhtiöt. Ulommaiselle kehälle jäävät Etelä-Karjala, 

Kaakkois-Suomi, Euroopan Unioni ja Luoteis-Venäjä.  

4.1.2 Etelä-Saimaa 
 
Etelä-Saimaa on Etelä-Karjalan maakunnassa seitsemän kertaa viikossa ilmestyvä 

sitoutumaton sanomalehti, jonka levikki v. 2005 oli 33.442 kpl, lukijamäärä 86.000. 

Lehteä kustantaa Sanoma Lehtimedia Oy ja sillä on toimitukset Lappeenrannassa 

sekä Imatralla. Lehden vastaava päätoimittaja on Pekka Lakka. (Etelä-Saimaa.) Ver-

tailun vuoksi kerrottakoon, että Etelä-Karjalassa asui vuoden 2005 lopussa 135 604 

henkeä (Etelä-Karjalan liitto).  

4.2 Tutkimuskonteksti 
 

Lappeenranta Innovation Oy:n perustamiseen päädyttiin sen jälkeen kun Helsingin 

pörssissä listattu Technopolis Oyj osti Lappeenrannan kaupungin lähes 90-

prosenttisesti omistaman teknologiakeskus Kareltek Oy:n, jonka hallinnoimille yritys-
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kehityshankkeille ja osaamiskeskusohjelmalle oli löydettävä uusi, alueellinen hallin-

noija3.  

 

Vuoden 2006 alussa perustettu Lappeenranta Innovation Oy kuuluu Lappeenrannan 

Kaupunkiyhtiöt konserniin. Yrityksen vetäjänä oman toimensa ohessa työskenteli 

Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n toimitusjohtaja aina elokuun alkuun asti. Tämä 

näkyy myös Etelä-Saimaan kirjoituksissa, sillä hajanaisia mainintoja lukuun ottamatta 

Lappeenranta Innovation Oy:stä puhutaan lehdessä ensimmäisen kerran vasta ke-

säkuun alussa, kun yritykselle valittiin toimitusjohtaja: tekniikan tohtori Jukka-Pekka 

Bergman. Seuraava artikkeli, jossa yritys mainitaan, ilmestyi elokuussa. Pienen välin 

jälkeen Lappeenranta Innovation Oy nousi taas tarkasteluun lokakuussa ja tarkem-

min marraskuussa, kun Etelä-Saimaa teki jutun yrityksestä ja nosti sen pääkirjoituk-

sensa aiheeksi parin päivän kuluttua.  

 

Samaan aikaan kun Lappeenranta Innovation Oy:n toimintaa on käynnistetty, on 

Selma Oy ollut voimakkaan murroksen kourissa: on pohdittu sitä, kannattaako mo-

nen kunnallisen yhtiön tehdä kehittämistyötä samalla alueella ja samojen kohderyh-

mien joukossa. Tämän vuoksi käsiteltävän yrityksen ja Selma Oy:n tarinat kietoutuvat 

jonkin verran toisiinsa myös mediassa.  

 

Lappeenranta Innovation Oy:n ja Selma Oy:n toiminnassa on sekä yhtäläisyyksiä 

että eroja. Selma Oy:n omistavat Lappeenranta ja sen ympäristökunnat ja se auttaa 

omistajakuntiensa yrityksiä ennen kaikkea tarjoamalle niille neuvonta- ja kehittymis-

palveluja. Lisäksi Selma markkinoi Lappeenrannan seutua, edistää matkailua ja toi-

mii myös paikallisen elinkeinoelämän tietopankkina. Selma toteuttaa myös erilaisia 

kehittämisprojekteja. (Selma Oy.)  

 

Vuoden 2007 alkupuolella aloittaa myös uusi maakunnallinen matkailuyhtiö, joka ot-

taa hoitaakseen osan Selmalle kuuluneita tehtäviä matkailun parissa.  

 
 
 

                                                 
3 pörssiyhtiö ei voi hallita aluekehitysrahaa 
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4.3 Artikkeleista tulkittavia odotuksia 
 

Artikkeleista löytyy teemoja, jotka toistuvat ja joista voi johtaa sidosryhmille syntyviä 

odotuksia. Lisäksi artikkeleissa on piiloviestejä ja toteamuksia, jotka sulkevat joitain 

vaihtoehtoja pois ja toisaalta vahvistavat implisiittisiä käsityksiä. Seuraavassa artikke-

lit käydään läpi ryhmiteltynä ilmenneiden lupausten ja niiden kautta johdettavien odo-

tusten mukaan. Lopuksi käsitellään vielä yrityksen kannalta relevantteja asioita, jotka 

eivät ole odotuksia, mutta jotka vaikuttavat sen toimintaan ja sitä kautta odotuksiin. 

Aivan lopussa tarkastellaan artikkeleiden yhteydessä julkaistuja kuvia.  

4.3.1 Lähellä yrittäjää, auttaminen, ymmärtäminen  
 
Tämän tutkimuksen teoriaosassa tuli ilmi, että menestyneet alueet ovat onnistuneet 

saamaan alueen resurssit liikkeelle ja luomaan uusia voimavaroja sekä innostamaan 

tekijät (mm. yrittäjät) mukaan toimintaan. Samalla ne pystyvät luomaan toiminnallisia 

verkostoja, joissa eri toimijoiden kyvykkyydet, strategiat ja tavoitteet ovat mahdolli-

simman yhdenmukaisia. (Sotarauta & Hukkinen, 2002, 16-17.) Tärkeää on myös luo-

da oikeanlaisia verkostoja eri tarpeisiin kuten tukiverkostoja, jotka koostuvat saman 

alan toimijoista ja voivat kokemuksillaan tukea toisiaan (Katajala, 2006, 50-51). 

 

Lappeenranta Innovation Oy lupaakin yrittäjille läsnäoloa ja yrittäjän tilanteen ymmär-

tämistä. Artikkeleista käy ilmi, että yritys haluaa olla lähellä ja auttaa: 6.6. kirjoitetus-

sa artikkelissa vasta valittu toimitusjohtaja kertoo, että on itsekin joutunut miettimään, 

mihin ottaa yhteyttä yrittäjän tai tutkijan roolissa. Yrittäjän ymmärtämisestä puhuu 

myös se, että kahdessa artikkelissa yrityksen toimitusjohtajan oma yrittäjätausta tuo-

daan voimakkaasti esille: 

 

 ”… ja työskennellyt ennen tutkijan uraansa omassa rakennusteollisuu-

den perheyrityksessä. Täten hän oli luontainen valinta voimakkaasti pai-

kallisyhtiöiden modernisointia ja kehittämistä ajavan yrityksen johtoon”.4  

 

Asia tulee toistamiseen esille, kun samassa artikkelissa puhutaan siitä, että (Lap-

peenrannan) kaupungissa on puute kasvuyrityksistä ja todetaan siihen syyksi savu-

                                                 
4 Toimittajan siteeraus toimitusjohtaja Tom Hultinin sanoista 6.6. 
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piippualueen ongelma. Tämän johtopäätöksen Bergman kiirehtii torjumaan todeten 

sen olevan liian pelkistetty: 

 

 ”…olen itse Heinolasta, joka on myös savupiippukaupunki, ja siellä on 

myös pienyrityksiä. Se on niin ihmislähtöistä, tarvitaan alkupotku. Läi-

mäytys selkään, että hei, hemmetin hyvä idea”.   

 

Toimitusjohtaja tekee ”hommia” eikä töitä (mm. 6.6.) ja puhkuu tarmoa, mikä selvästi 

viittaa siihen, että hän on samassa veneessä kuin muutkin yrityselämässä kamppai-

levat. Tämä on omiaan tehostamaan Lappeenranta Innovation Oy:n tahtoa läheisyy-

teen ja tuttuuteen.  

4.3.2 Tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistäminen, rahoitus 
 

Viime aikoina aluekehittämisessä on yhä enemmän ryhdytty korostamaan tutkimuk-

sen ja kehittämisen tärkeyttä sekä yhteistyön ja osaamisen kasvattamista (Sotarauta 

& Hukkinen, 2002, 11-12). Tutkituissa artikkeleissa yhtenä yrityksen perustehtävänä 

mainitaankin juuri tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistäminen sekä akateemisen tut-

kimuksen tuominen lähemmäksi yrittäjää, jolla ei ole aikaa, tietoa eikä resursseja 

hyödyntää tutkimusta. Kirjoituksista voidaan myös lukea, että liiasta akateemisuudes-

ta ja sen pelkäämisestä on päästävä eroon ja yritys lupaakin tuoda tutkimuksen lä-

helle yrittäjää. 6.6. artikkelissa Lappeenranta Innovation Oy:n tehtäväksi mainitaan 

osaamisen ja uusien ideoiden siirtäminen perinteisiin paikallisyhtiöihin high tech –

yhtiöiden sijaan: 

 

 ”Teoreettisesta ideamaailmasta on päästävä käytäntöön mahdollisim-

man hyvin uusien lisenssien ja patenttien lisäämiseksi esimerkiksi hyvin-

vointipalveluyrityksissä.”  

 

Tässä yhteydessä voidaan myös tekstistä ymmärtää, että yritys haluaa tehdä eron 

Technopolis Kareltekiin, jonka kohderyhmä on korkean teknologian yritykset. Toisaal-

ta ICT-ala otetaan mukaan myös Lappeenranta Innovation Oy:n toimintaan silloin 

kun se siihen sopii. Sanojensa vakuudeksi 6.6. kirjoitetussa artikkelissa Bergman 
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heittää esimerkin siitä, kuinka ICT ja pakkausteollisuus ovat yhdistyneet älypakkauk-

siksi.  

 

Tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdistämisen kertaamisen lisäksi kerrotaan toimittajan 

sanoin uusi lupaus 27.11. artikkelissa, jossa sanotaan 

 

 ”… että Innovation ei suostu vanhan jäljittelyyn. Nimensä mukaisesti se 

etsii uusia keinoja yhdistää liiketoimintaa, tutkimusta ja julkista rahoitusta 

niin, että syntyy uutta bisnestä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.”  

 

Yritys lupaa siis mukaan tuleville yrityksille, että se järjestää niille myös julkista rahoi-

tusta.  

 

Rahoitusasia tulee kehitysyhtiöiden tehtävistä kertovassa kirjallisuudessa esille use-

aan kertaan. Esimerkiksi Ahola listaa ulkoisten investointien hankkimisen yhdeksi 

tärkeäksi kehitysyhtiölle asetetuksi odotukseksi (Ahola, 2004, 29-30). Myös Katajalan 

mainitsema investointiverkosto, jolla tavoitellaan suuria investointeja, tukee käsitystä 

siitä, että kehitysyhtiöltä odotetaan tukea investointien ja rahoituksen hankintaan (Ka-

tajala, 2006, 50-51).  

 

Artikkelissa 27.11. toimitusjohtaja sanoo myös, että projekteja ei haeta rahan vuoksi 

vaan rahalla kehitetään liiketoimintaa. Rahoilla kytketään yhteen yrityksiä ja tutkimus-

ta ja rakennetaan alueellisia bisneksen yhteenliittymiä. Tässä herää väistämättä ky-

symys: onko niin tehty siis aiemmin - haettu rahaa, jotta projektisalkku on pysynyt 

pulleana ilman että on ajateltu tuloksia? Myös pääkirjoitus 29.11. toistaa lausunnon 

rahoituksen hakemisesta tuloksia, ei projekteja, varten. Mahdollinen kritiikki aiempia 

projekteja ja kehittämisyhtiötä kohtaan jää avoimeksi: joka tapauksessa rahoittaja 

vaatii aina raporteissa tuloksia ennen kuin rahoitus maksetaan, eikä rahan hakemi-

nen pelkän rahan vuoksi ole aiemminkaan ollut mahdollista rahoittajien asettamisen 

kriteerien vuoksi.  

 

Nykyinen alue- ja elinkeinopolitiikka keskittyy muiden asioiden ohella voimakkaasti 

innovaatioympäristön kehittämiseen (Sotarauta & Hukkinen, 2002, 11-12). Tutkituis-
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sa artikkeleissa innovatiivisuuteen viitataan usein ja yrityksen edustaja haluaa konk-

retisoida asian: Bergman sanoo artikkelissa 27.11:  

 

”Innovatiivisuus on käsitteenä abstrakti, irti käytännöstä. Me yritämme 

jalkauttaa sen käytännön tasolle”.  Samaan hengenvetoon hän jatkaa, et-

tä: ”Käytännön taso tarkoittaa ideoiden ja liiketoimintasuunnitelmien ke-

hittämistä, pitkän aikavälin skenaarioiden ja organisaatioiden rakentamis-

ta niin yksittäisten yritysten kuin tietyn alueen yritysten kanssa”.  

 

Ensi lukemalta käytännön tason määrittely vaikuttaa edelleen aika abstraktille ja siksi 

lukija jää kaipaamaan sitä todellista käytännön tason selvittämistä.  

4.3.3 Public-private yhteistyön kasvu 
 

Monet tutkimukset ovat vahvistaneet erilaisten instituutioiden merkitystä aluekehittä-

misessä. Tällöin on kyse erityisesti yksityisten ja julkisten organisaatioiden yhteis-

työstä, joka tukee toimintojen verkottumista. (Sotarauta & Hukkinen, 2002, 14-15.) 

 

Myös Lappeenranta Innovation Oy näkee tarvetta kunnan palvelujen uudistamiseen. 

Public-private, julkisen ja yksityisen toiminnan yhdistäminen ja sopusointu, esiintyvät 

artikkeleissa monessa kohdin ja yrityksen luvataan synnyttävän siinäkin aivan uuden-

laista liiketoimintaa. 27.11. artikkelissa toimittaja sanoo:  

 

”Nimensä mukaisesti se (Lappeenranta Innovation Oy) etsii uusia keinoja 

yhdistää liiketoimintaa, tutkimusta ja julkista rahoitusta niin, että syntyy 

uutta bisnestä sekä yksityisellä että julkisella sektorilla.”   

 

Yksityinen ja julkinen konkretisoituvat hyvinvointipalveluihin ja 6.6. vasta valittu toimi-

tusjohtaja Bergman sanoo  

 

”Palvelut tulevat toisiaan vastaan esimerkiksi vanhusten kotihoidossa, 

kun lääkäripalvelut, ruokapalvelut ja siivous linkittyvät ja verkottuvat.”  

 

Toimitusjohtajan mielestä kunnat ja yritykset eivät elä eri maailmoissa.  
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”Niillä on vain eri toimintamallit. EU on rajaton, joten Suomenkin pitäisi 

olla sisäisesti rajaton.”   

 

Voidaan ajatella, että näillä sanoilla toimitusjohtaja yrittää myös – ainakin hitusen - 

karistaa kaupunkiyhtiön harteilta niille usein asetetun jähmeyden ja byrokraattisuu-

den viittaa. Olemme tottuneet erottamaan toisistaan liiketoiminnan ja julkisen hallin-

non tarjoamat palvelut ja usein julkisia toimijoita on totuttu pitämään byrokraattisina.  

 

Artikkelissa 27.11. toimitusjohtaja Bergman toteaa, että  

 

”Tulevaisuuden liiketoimintaa ovat hyvinvointiteknologian ja hajautetun 

energiantuotannon sovellukset”.  

 

Tämä lause voidaan tulkita lupauksena tiiviimmästä public-private –yhteistyöstä: 

ovathan niin terveydenhoitopalvelut kuin energiasektorikin toistaiseksi vielä julkisen 

hallinnon valvonnan alaisia ja usein myös tarjoamia toimintoja. Toisaalta voidaan aja-

tella lausahduksen kuvaavan yhteiskuntavastuuta ympäristön ja hyvinvoinnin näkö-

kulmasta. Joillekin saattaa tulla mieleen, että nämä alat yksinkertaisesti ovat niitä, 

joista saa tulevaisuudessa hyvät voitot.   

4.3.4 Venäjä-yhteistyö  
 

Kirjallisuudessa mainitut verkostot, varsinkin tavoitteelliset verkostot, voivat tähdätä 

myös kansainvälistymiseen. Tavoitteellisten verkostojen rooli on tällöin välineellinen. 

(Katajala, 2006, 50-51.) 

 

Kansainvälistä toimintaa, joka artikkeleissa paljastuu konkreettisesti Venäjä-

yhteistyöksi, korostetaan monissa kirjoituksissa. Muun muassa 6.6. artikkelissa sano-

taan:  

 

”Kansainvälistyminen ja Venäjä ovat etusijalla kuin myös sähköinen nä-

kökulma.”  

 

   28



Toimitusjohtaja Bergman on venäjän kielen maisteri, mikä tuodaan esille saman ar-

tikkelin kuvatekstissä:  

 

”Perheyritystausta, yliopistotutkijan ura sekä venäjän kieli olivat myös yh-

tiön valintaperusteet.”  

 

Myös toimitusjohtaja itse tuo esiin venäjän kielen arvon samassa artikkelissa:  

 

”Näissä hommissa perheyritystausta, yliopistoura ja venäjän kieli yhdis-

tyvät ja mikäs sen mukavampaa.”   

 

27.11. artikkelissa toimitusjohtaja kertoo:  

 

”Etelä-Karjalan lisäksi Innovation toimii rajan toisella puolella, Pietarin ja 

Leningradin oblastin alueella.”  

 

Samaan hengenvetoon hän nostaa Venäjän tai oikeastaan Pietarin tärkeyden strate-

giselle tasolle:  

”Luoteis-Venäjä on itsestään selvästi Innovationin toiminta-aluetta. Etelä-

Karjala kehittyy tai kuolee Pietarin kehityksen mukana”.  

 

Lappeenranta Innovation Oy on artikkelin julkaisuhetkellä toiminut vasta puoli vuotta 

ja lukija jääkin kaipaamaan lisäselvitystä siitä, onko se jo ehtinyt luoda suhteet Venä-

jälle vai käytetäänkö kenties jo aiemmin solmittuja suhteita tai jotain muuta osaamista 

tässä Venäjä-yhteistyössä. Tietenkin sana ”toimii” voi suomen kielessä viita myös 

tulevaisuuteen. Maakunnan riippuvuus Pietarista voitaneen käsittää siten, että myös 

Lappeenranta Innovation Oy:n tulevaisuus on paljolti Venäjän taloustilanteen käsis-

sä, mikä tekee yrityksestä aika riskialttiin. Sanan ”oblast” käyttö viittaa tietämiseen: 

sen sijaan että käytettäisiin suomen kielen sanaa ”lääni”, käytetään sen venäjänkie-

listä vastinetta – venäjä sujuu siinä kuin suomikin.  

 

25.8. julkaistu artikkeli kertoo enemmänkin Lappeenrannan kaupungin ja Technopo-

liksen yhteistyöstä ja tulevasta vetovoimaohjelmasta, joka keskittyy metsään ja Venä-
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jään alueen houkuttelutekijöinä. Toisaalta kaupunkiyhtiöiden toimitusjohtajan Tom 

Hultinin lausumat sanat:  

 

”Lappeenranta Innovation on toiminut nyt puoli vuotta. Tässä ajassa on 

osoittautunut, että yhteistyön mahdollisuuksia on paljon enemmän kuin 

arvattiinkaan.”  

 

kertovat siitä, että ajatuksissa on Lappeenranta Innovation Oy:n voimakas osallistu-

minen vetovoimaohjelmaan Technopoliksen kanssa. Vetovoimaohjelman keskeiset 

alueet, Venäjä, metsä ja energia, sekä sen toimintatapa, jossa bisnes ja osaaminen 

kohtaavat ja tuovat kaupunkiin uusia yrityksiä ja lisää työpaikkoja, ovat kuin suoraan 

Lappeenranta Innovation Oy:n liiketoimintasuunnitelmasta. 

 

Hultinin mukaan Lappeenranta on ihastunut Technopoliksen osaamiseen ja toiminta-

tapoihin (25.8.). Myös kaupunginjohtaja Seppo Miettinen painottaa Technopoliksen 

suhdeverkoston tärkeyttä:  

 

”Technopolis on Euroopan suurin teknologiakeskus. Sen kontaktipinta on 

meille valtava hyöty.”  

 

Eikä Technopoliskaan luonnollisesti lähde mukaan pelkästä hyväntekeväisyydestä:  

 

”Tavoitteenamme on tehdä Lappeenrannasta Suomen Venäjän kaupan 

keskus”  

 

sanoo (Technopoliksen) johtaja Martti Launonen. Tällä johtaja Launonen ilmiselvästi 

viittaa Lappeenrannan sijaintiin Venäjän naapurissa ja sen Technopolikselle suomiin 

mahdollisuuksiin5.  

                                                 
5Etelä-Saimaa uutisoi Lappeenrannan kaupungin ja Technopoliksen vetovoimaohjelmasopimuksen 
allekirjoituksen perjantaina 8.12.2006. Uutisessa ei kuitenkaan mainittu Lappeenranta Innovation Oy:tä 
sanallakaan – tosin Lappeenrannan kaupunkiyhtiöt Oy, johon Innovationkin kuuluu, on yksi neuvottelu-
kumppani.  
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4.3.5 Verkostot  
 

Tällä hetkellä suomalainen alue- ja elinkeinopolitiikka keskittyy innovaatioympäristön 

kehittämiseen ja erilaisten verkostojen luomiseen (Sotarauta & Linnainmaa, 1998, 

229). Myös Ahola painottaa, että innovatiivisen ympäristön luomisessa on otettava 

huomioon myös ympäristön ulkoisten verkostojen kehittäminen (Ahola, 2004, 29-30).  

 

Etelä-Saimaan kirjoitukset Lappeenranta Innovation Oy:n toiminnasta ja lupauksista 

antavat aihetta olettaa, että yritys toimii verkostojen kautta: perustaa niitä ja osallistuu 

niihin aktiivisesti. Uuden toimitusjohtajan ensimmäisessä haastattelussa 6.6. Berg-

man puhuu voimakkaasti verkostoitumisen puolesta ja toteaa, että hän  

 

”luottaa yhteistyöhön, ihmisläheisyyteen ja palvelujen verkottumiseen.”  

 

Kaupungin ja Technopoliksen yhteisestä vetovoimaohjelmasta kertova juttu painottaa 

myös verkostoja. Kaupunginjohtaja Seppo Miettisen mukaan  

 

”Technopoliksen suhdeverkosto on tässä korvaamaton”.  

 

Toimitusjohtaja Bergman palaa verkottumiseen 27.11. antamassaan haastattelussa:  

 

”Lisäksi tarvitaan sitä tuttua yritysten verkottumista ja yhteistyötä. Pitää 

tehdä entistä enemmän kimpassa. Missä toimialat risteävät, siellä syntyy 

uutta bisnestä.”  

 

Samassa uutisessa myöhemmin kerrataan Lappeenranta Innovation Oy:n peruside-

aa, joka on, ettei itse yritä tehdä asioita vaan kokoaa yhteen tekijöitä, laittaa asioita 

alulle.  

 

”Avainsana on yritysten verkottuminen sekä yritystoiminnalle tärkeän tut-

kimusosaamisen kytkeminen mukaan bisnekseen.”  

 

Yritys siis lupaa verkottaa yrityksiä ja yhdistää niitä tutkimukseen.  
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Lappeenranta Innovation Oy käyttää rahoituslähteitä kehittääkseen liiketoimintaa.  

 

”Tekesin rahalla kytketään yhteen yrityksiä ja tutkimusta ja EU-rahalla 

rakennetaan alueellisia bisneksen yhteenliittymiä”  

 

toteaa Bergman 27.11. Teksteistä ei käy ilmi lupausta siitä, että yritys varsinaisesti 

auttaisi kaupan teossa yhdistämällä asiakkaita ja myyjiä, sen sijaan luomalla verkos-

toja mahdollistetaan oma tehokkaampi toiminta. 

4.3.6 Selkeys, tiedottaminen  
 

Etelä-Saimaan pääkirjoituksessa 29.11. tuodaan heti aluksi ilmi, että Lappeenranta 

Innovation Oy:n toimintaympäristö ei ole helppo:  

 

”Uuden kaupunkiyhtiön tehtäväkenttä on laaja ja tavalliselle ihmiselle pe-

rin hankalasti avautuva”.  

 

Myös 20.10. julkaistussa artikkelissa tulee esille se, että Lappeenrannan kaupunkiyh-

tiöiden toimitusjohtajan vauhti on ollut niin kovaa, että naapurikunnat eivät ole pysy-

neet mukana. Kaupunkiyhtiöiden toimitusjohtaja saa kritiikkiä tiedottamisesta Luu-

mäen kunnanjohtajan Paavo Tyrväisen sanoin:  

 

”Emme aina tiedä, missä ollaan menossa.”  

 

Samassa uutisessa myös Lappeenrannan naapurikunnan, Savitaipaleen, kunnanjoh-

taja Iso-Mustajärvi sanoo, etteivät Technopolis Kareltekin ja Lappeenranta Innovation 

Oy:n roolit ole oikein selkeitä Savitaipaleelta katsottuna.  

 

”Olemme olleet pikkuisen ulkokehällä, kun niitä asioita on järjestelty.” 

 

Jo aiemmin mainittu monimutkaisuus ja abstraktius liittyvät myös tiedottamiskohtaan. 

Toimitusjohtaja Bergman toteaa 27.11. haastattelussa:  
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”Innovatiivisuus on käsitteenä abstrakti, irti käytännöstä. Me yritämme 

jalkauttaa sen käytännön tasolle. Käytännön taso tarkoittaa ideoiden ja 

liiketoimintasuunnitelmien kehittämistä, pitkän aikavälin skenaarioiden ja 

organisaatioiden rakentamista niin yksittäisten yritysten kuin tietyn alu-

een yritysten kanssa”.  

 

Käytännön tason määritelmä sisältää vielä paljon sanoja, joita tavallinen lukija ei vält-

tämättä ymmärrä.    

4.3.7 Todellisia tuloksia odotetaan kolmen vuoden kuluttua  
 
Aholan tutkimuksessa painotetaan sitä, että omistajien on tärkeää määritellä kehitys-

yhtiölle toimintaa ohjaavat visiot, strategiat ja tavoitteet, sillä näistä voidaan sitten 

johtaa tulosvastuun mittarit ja vaatimukset (Ahola, 2004, 45-46). 

 

Lehtijutussa 27.11. mainitaan heti ingressissä, että uudella kaupunkiyhtiöllä on kovat 

tavoitteet. Toimitusjohtaja Bergmanin mukaan hän on saanut Lappeenrannan Kau-

punkiyhtiöt Oy:n toimitusjohtajalta Tom Hultinilta selkeän ja kunnianhimoisen tehtä-

vänannon.  

 

” Kuvakielellä sanottuna kuu taivaalta ja vielä vähän sen päälle”.  

 

Myöhemmin artikkelissa kerrataan keskeiset tehtävät: liiketoiminnan ja tutkimuksen 

sekä rahoituksen yhdistäminen uuden bisneksen synnyttämiseksi niin yksityisellä 

kuin julkisellakin sektorilla. Lisäksi mainitaan Venäjä-yhteistyö ja yritysten verkottu-

minen. Bergman ei hätkähdä kovia tavoitteita, jotka tuntuvat tosin vielä tässä vai-

heessa aika epämääräisiltä:  

 

”Yhtiön sisäiset tavoitteet ovat niin korkealla, että jos osakin niistä toteu-

tuu, olemme tosi pitkällä.”  

 

Tavoitteiden saavuttaminen mitataan kolmen vuoden kuluttua yhtiön hallituksessa. 

Toimitusjohtaja selittää pitkää tarkastelujaksoa:  
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” Ajatuksena on, että jos tyhjästä pitää nyhjäistä, aikaa tekemiselle on 

annettava jonkun verran.”  

 

Väistämättä tulee mieleen, mitä tarkoitetaan ”tyhjästä nyhjäisemällä” – eikö näitä asi-

oita ole tehty aiemmin kaupungissa, jossa toimii useita kehittämisyksiköitä?    

 

Etelä-Saimaan pääkirjoitus tarttuu tavoitteisiin 29.11. ja toteaa, että  

 

” oleellista on se mitä aikaansaannosten sarakkeesta löytyy kolmen vuo-

den kuluttua, kun on saavutusten arvioinnin aika”.  

 

Lupauksiin peilaten tässä voitaisiin kysyä, onko siis silloin saatu uusia yrityksiä ja uut-

ta liiketoimintaa? Kolmen vuoden kuluttua yrityksen hallitus arvioi aikaansaannokset, 

vaikka tehtävät tulivat Lappeenrannan Kaupunkiyhtiöt Oy:n toimitusjohtajalta. Teks-

tistä ei käy ilmi, millaisin mittarein tuloksia arvioidaan ja ottaako hallituksen lisäksi 

joku muu osaa tähän arviointitehtävään.  

 

”Toisaalta kaupunkiyhtiön toimiala ja varsinainen toiminta on määritelty 

sellaiseksi, että sillä on oikeastaan vain voitettavaa”  

 

kirjoitetaan pääkirjoituksessa. Tavalliselle lukijalle tämä toteamus tuskin kertoo pal-

jonkaan. Pelkästään toimittajan sanoja tarkastelemalla voidaan ajatella, että tarkaste-

lujakson lopussa yritys voi raportoida positiivisia tuloksia, koska sille määrätyt tehtä-

vät on määritelty siten, että tehdäänpä mitä vaan, niin ollaan menty eteenpäin.  

 

Pääkirjoitus jatkaa toisaalta  

 

”… toisin sanoen yhtiön on koko ajan osoitettava oma tarpeellisuutensa”.  

 

Tämä tulee esille kohdassa, jossa sanotaan, että vaikka kaupunki osarahoittaa hank-

keita, joita Innovation onnistuu itselleen hankkimaan, joutuu se etsimään kaiken 

muun rahoituksen toimintansa kautta.  
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”Innovation on voittoa tavoittelematon, mutta taloudellisia tuloksia tavoit-

televa yritys”  

 

todetaan pääkirjoituksessa. Taloudelliset tulokset eivät oikeastaan aukene artikke-

leissa. Ainoa asiaan viittaava kohta on 27.11. artikkelin faktalaatikko, jossa yrityksen 

kerrotaan hankkivan rahat toimintaa myymällä palvelujaan. Monessa kohdassa puhu-

taan rahoituksen hakemisesta eri rahoituslähteistä joten maininta palvelujen myyn-

nistä on hieman hämmentävä ja kaipaisi lisäselvitystä – mitä palveluja sidosryhmät 

voisivat odottaa myyntiin? Esimerkiksi 27.11. julkaistussa artikkelissa toimittaja ker-

too Lappeenranta Innovation Oy:llä olevan kaksi tehtävää:  

 

”Toinen tapa on suorat kehityshankkeet, joiden tavoite on koota yhteen 

joukko yrityksiä kehittämään toimintaansa. Toinen tapa on alueen inno-

vatiivisuuden pökkiminen eteenpäin.”  

 

Toimitusjohtajaa siteeraten pääkirjoituksen kirjoittaja sanoo rahoituksen etsimisen 

olevan innovatiivista työtä ja se juuri on yrityksen erityisosaamista.   

 

Toimittaja antaa lukijoiden jäädä odottamaan ja toivoo parasta:  

 

”Voi vain toivoa, että Innovation onnistuu täyttämään odotukset, jotka sil-

le on asetettu. Kuuta taivaalta ei saa, ja jo Aisopos opetti, ettei kaivosta 

kannata tavoitella kuun kuvajaista. Mutta muu onkin jo mahdollista”.  

 

Toimittajan loppusanat ovat hieman arvoitukselliset ja jättävät monia kysymyksiä 

avoimeksi: neuvooko hän ottamaan rauhallisesti, varomaan harha-askelia ja väärien 

asioiden tavoittelua? Median tehtävä on valvoa kansalaisten etua ja siksi olisi luonte-

vaa tulkita toimittajan sanat eräänlaiseksi muistutukseksi siitä, että verovaroilla toimi-

van yrityksen tulee toimia vastuullisesti ja ajaa kansalaisten todellisia etuja.  

4.3.8 Muita huomioita  
 

Muutamissa artikkeleissa tuli esille se, että Lappeenrannan kehitystoiminta on jonkin-

laisessa murrosvaiheessa, eivätkä sidosryhmät oikein tiedä, mitä tulevaisuus tuo tul-
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lessaan – tämä käy ilmi edeltä. Artikkeleista voi myös tulkita eräänlaista (pii-

lo)syytöstä Lappeenranta Innovation Oy:tä kohtaan siitä, että Selman toiminta on 

muutoksessa.  

 

19.10. artikkelin ingressissä on maininta siitä, että maakunnallinen matkailuyhtiö ja 

Lappeenranta Innovation vievät Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy:ltä 

tehtäviä. Toimittaja tosin hieman lieventää asiaa seuraavassa kappaleessa:  

 

”Sen (Selman) tehtäviä siirtyy ehkä uuteen Lappeenranta Innovation 

Oy:hyn”  

 

Samassa artikkelissa toimitusjohtaja Hultin rauhoittelee epäilijöitä:  

 

”Selman palvelut kehittyvät entistä enemmän puhtaasti yrityspalvelujen 

suuntaan – konkreettisia palveluja yrityksille”.  

 

Lausahdus ei välttämättä mitenkään selvennä Innovationin ja Selman rooleja: jos 

Selma palvelee konkreettisesti, niin mitä Innovation tekee? Palvelee ”ei-

konkreettisesti”?  

 

Asiasta kirjoitetaan lisää seuraavana päivänä:  

 

”… ja vuosi sitten perustettu Lappeenranta Innovation on vienyt Selmalta 

kehittämistehtäviä”, (20.10.).  

 

Samassa artikkelissa kuitenkin todetaan:  

 

”Vaikka (Selman) tehtävistä osa siirtyy matkailuyhtiölle ja Lappeenranta 

Innovation Oy:lle, Selmalle riittää Alasen (Selman toimitusjohtaja) mu-

kaan riittävästi puuhaa yritysten kehittämisessä Lappeenrannan seudul-

la” 

 

19.10. olevan artikkelin faktalaatikossa Selman tehtäväksi kirjataan mm.  
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”vastaa Lappeenrannan elinkeinopolitiikan toteutuksesta, elinkeinojen 

kehittämistyöstä ja ….”  

 

mikä on omiaan lisäämään epäselvyyttä Innovation ja Selman roolijaossa: toisaalla 

artikkeleissa puhutaan voimakkaasti Lappeenranta Innovationin kehittämistehtäväs-

tä. Lukijalle jää epäselväksi, kuka kehittää ja ennen kaikkea kehittääkö Selma vai 

keskittyykö se yrityspalveluihin (jotka eivät ole kehittämistä?). Kaiken kaikkiaan kirjoi-

tuksesta jää se kuva, että roolit todellakin ovat epäselvät ja vasta muovautumassa.  

 

Innovationin uuden toimitusjohtajan tohtori- ja tutkijatausta tulee esille usein. Sillä 

haluttaneen korostaa akateemisuutta ja vahvistaa yrityksen tehtävää tutkimuksen ja 

liiketoiminnan yhdistämisessä sekä myös yrityksen sisäistä osaamista. Kokemus ja 

osaaminen tulevat esiin myös Bergmanin haastattelussa 27.11., jossa hän kehuu 

henkilökuntaa.  

 

Artikkeleissa toistuu usein sanayhdistelmä ”aivan uudella tavalla”. Lukijalle tämä ei 

täysin aukene – tarkoittaako tämä nimenomaan tutkimuksen ja liiketoiminnan yhdis-

tämistä, tiiviimpää public-private –yhteistyötä vai selviääkö tämä lupaus tekojen myö-

tä tulevaisuudessa? Kaiken kaikkiaan odotuksia synnyttävät lupaukset ovat aika ylei-

sellä tasolla, eikä konkreettista toimintaa tämän hetken ja kolmen vuoden kuluttua 

tapahtuvan arvioinnin välillä juuri kuvata. Toisaalta voidaan ajatella, että nämä konk-

reettiset askeleet on jo suunniteltu ja ne löytyvät yrityksen liiketoimintasuunnitelmas-

ta, joka ei luonnollisestikaan ole julkinen.  

4.3.9 Kuvien kertomaa  
 

Vanha sanonta tietää, että yksi kuva kertoo enemmän kuin tuhat sanaa. Siksi artikke-

leiden yhteydessä julkaistut kuvat sisältävät paljon viestejä ja niiden käsittelemättä 

jättäminen johtaisi auttamatta torsoon tutkimukseen. 

 

Käsitellyistä kuudesta artikkelista viidessä oli kuva – yhdessä kaksi kuvaa (etu- ja 

sisäsivulla). Käyn kuvat yksitellen läpi alempana, kuvateksti on alussa:  
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6.6. Lappeenranta Innovation Oy:n toimitusjohtajana Jukka-Pekka 

Bergman pääsee hyödyntämään koko osaamistaan. Perheyritystausta, 

yliopistotutkijan ura sekä venäjän kieli olivat myös yhtiön valintaperus-

teet.  

 

Kuva on otettu Lappeenrannan kaupungintalolta. Ylöspäin katsovan toimitusjohtaja 

Bergmanin takana näkyy useita nostureita – tämä lienee sattumaa, mutta sopii erit-

täin hyvin kuvaan dynaamisesta kehitysyhtiön toimitusjohtajasta. Toimitusjohtaja on 

kuvassa rento: takki on otettu pois kauniina kesäpäivänä. Kuva henkii luottamusta ja 

varmuutta: otsa on rypyssä kertomassa, ettei tämä ihan helppoa tule olemaan. Kuva-

teksti kertaa toimitusjohtajan taustan ja lyhyesti yrityksen keskeiset toiminta-alat.  

 

25.8. Toimitusjohtajat Marjut Hannelin ja Pertti Huuskonen hyrisivät yh-

teistyöhenkeä uutuuttaan kiiltävässä Lappeenrannan kylpylässä. 

 

Pöydän takana istuvista henkilöistä otettu kuva on leppoisa. Siitä välittyy hyvä tahto – 

molemmat toimitusjohtajat katsovat vakuuttavasti neuvottelukumppaniin pöydän toi-

sella puolella. Tekstissä oleva maininta uutuuttaan kiiltävästä Lappeenrannan kylpy-

lästä viestii siitä, että alueella tapahtuu koko ajan ja paljon. Toimitusjohtaja Huusko-

sen liikkeessä olevat kädet tukevat sanojen painavuutta.  

 

20.10. Selman Oy:n neuvontapalvelut saavat kiitosta naapurikunnista, 

mutta sen tuleva rooli herättää keskustelua. 

 

Kuva on otettu Selman talon rappusten kaiteen läpi. Kaiteen reiän läpi näkyy kyltti 

”Lappeenrannan Seudun Elinkeino ja Matkailu Oy”. Kuva korostaa että Selma on nyt 

keskiössä. Tekstissä esiintyvä tuleva rooli viittaa myös Innovationin tulevaisuuteen.  

 

27.11. etusivu: Jukka-Pekka Bergman metsästää innovatiivisuutta bis-

nekseen. 

Sivu 3: Innovationin toimitusjohtaja Jukka-Pekka Bergman on opiskellut 

yrittämistä teoriassa ja käytännössä. 
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Etusivun kuva on otettu toimitusjohtaja Bergmanista Lappeenranta Innovation Oy:n 

käytävässä. Toimitusjohtajalla on sama paita kuin kesäkuussa, kravatti on saanut 

lähteä. Bergmanin katse on taas ylöspäin – metsästävätkö toimitusjohtajan ylöspäin 

olevat silmät kuvatekstin innovatiivisuutta?  

 

Sivun kolme kuva on otettu Bergmanin työhuoneessa, joka on vaatimaton – täällä 

tehdään töitä eikä edusteta! Kuvan kaksi kannettavaa tietokonetta ja huolettomasti 

lattialle heitetty reppu lisäävät tehokkuuden ja tavallisuuden tunnetta. Kuvan ja kuva-

tekstin välinen yhteys ei oikein aukene.  

 

29.11: Lappeenranta Innovation tulee olemaan pitkälti toimitusjohtajansa 

Jukka-Pekka Bergmanin luomus. Haastetta Bergmanilta ei puutu.  

 

Pääkirjoitukseen valittu kuva on sama kuin kaksi päivä aiemmin lehdessä julkaistun 

toimitusjohtaja Bergmanin haastattelun yhteydessä julkaistu kuva toimitusjohtajasta 

työhuoneessaan.  Kuvateksti toteaa haasteiden suuren määrän. Väite siitä, että yritys 

tulee olemaan pitkälti Bergmanin luomus, on hieman hämmentävä: kaksi päivää ai-

emmin lukijat olivat saaneet tietää, että tavoitteet ja suunnan antaa kaupunkiyhtiöi-

den toimitusjohtaja ja hallitus.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET  
 

Tämän tutkielman alussa esitettiin kysymys: ”Minkälaisia odotuksia Lappeenranta 

Innovation Oy:tä kohtaan valituille sidosryhmille muodostuu Etelä-Saimaan artikke-

leiden pohjalta?”  

 

Alakysymyksenä tutkittiin: "Kohdistuvatko tutkimuksessa löydetyt odotukset yrityksen 

liiketoimintasuunnitelman määrittelemille sidosryhmille?” 

5.1 Tulokset  
 
Analyysin mukaan löytyi viisi kokonaisuutta, joita voidaan pitää artikkeleissa puhu-

neiden yrityksen edustajien ja puheita jo kertaalleen tulkinneiden toimittajien lupauk-

sina ja sitä kautta odotuksina, joita sidosryhmille muodostuu: 1)yrittäjien auttaminen; 

2) tutkimuksen, liiketoiminnan ja rahoituksen yhdistäminen; 3) public-private –

yhteistyön kasvu; 4) Venäjä-yhteistyön kehittäminen ja 5) verkostojen luominen. Li-

säksi artikkeleista löytyi 6) odotus selkeämpään viestintään ja tiedottamiseen sekä 

yleisesti ottaen säännölliseen asioista kertomiseen. Tämän viimeksi mainitun odotuk-

sen toivat julki paitsi toimittajat myös muutama haastateltu ympäristökunnan virka-

mies.  

 

Artikkeleista luettavissa olevat lupaukset antavat yrityksen kaikille sen itsensä määrit-

telemille keskeisille sidosryhmille aihetta odotuksiin: yrityksen omistajat, Lappeen-

rannassa sijaitsevat yritykset, koulutuslaitokset, valtionhallinnon edustajat ja rahoitta-

jat voivat kaikki odottaa yritykseltä jotain artikkeleiden perusteella. Yrityksen etäi-

sempiä sidosryhmiä, joita ovat Etelä-Karjala, Kaakkois-Suomi, Euroopan Unioni ja 

Luoteis-Venäjä, ei sen sijaan puhutella teksteissä aivan suoraan ja niiden voidaankin 

katsoa olevan enemmän välineitä, joilla läheisille sidosryhmille luodaan lisäarvoa.  

5.2  Tulokset suhteessa teoreettiseen viitekehykseen ja yrityksen sidosryh-
miin   

 

Kun näitä tuloksia vertaa tämän työn alussa esitettyyn teoreettiseen viitekehykseen 

ja siinä esitettyihin odotuksiin, tuloksissa voi nähdä paljon samoja odotuksia, joitakin 

johdettavissa olevia yhtäläisyyksiä, mutta myös joitain eroja.  
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Kirjallisuuden mukaan yrityksiltä odotetaan valvontaa ja palvelua (Huse & Rindova, 

2001, 153-159). Lisäksi, varsinkin kehitysyhtiön kyseessä ollessa, odotetaan todelli-

sia verkostoja, apua investointien hankkimiseen ja innovaatioympäristön kehittämi-

seen, osaamispohjan kehittämistä ja verkostojen toimijoiden välistä luottamusta sekä 

positiivista keskinäistä riippuvuussuhdetta (Ahola, 2004, 32).  Myös tutkimuksen ja 

kehityksen korostamista, kaikenlaisen yhteistyön lisääntymistä ja osaamisen kasvat-

tamista peräänkuulutetaan (Katajala, 2006, 55). Nämä odotukset vastaavat hyvin 

tutkimuksessa esiin tulleita lupauksia (yrittäjien auttaminen; tutkimuksen, liiketoimin-

nan ja rahoituksen yhdistäminen; public-private –yhteistyön kasvu ja verkostojen 

luominen).  

 

Vaikka kirjallisuus ei erikseen mainitse kansainvälistymispalveluja, voidaan yrityksen 

lupaama kiinteämpi Venäjä-yhteistyö sijoittaa verkosto-osioon. Venäjä-yhteistyön 

korostamisen taustalla lienee yrityksen poikkeuksellinen maantieteellinen sijainti Ve-

näjän rajalla. Public-private –yhteistyön kasvattaminen ei sellaisenaan myöskään näy 

kirjallisuudessa, mutta se liittyy voimakkaasti odotukseen innovaatioympäristön kehit-

tämisestä.   

 

Teoriakatsauksen mukaan sidosryhmät odottavat yrityksiltä ennen kaikkea panoksi-

aan vastaavaa kompensaatiota, joita voivat olla raha, tavarat, tieto, status, prestiisi ja 

valta (Näsi, 1995, 99-100). Näihin esimerkkiodotuksiin – luultavasti tutkittavan yrityk-

sen luonteesta johtuen – ei löytynyt selkää vahvistusta, vaikka perusoletus panosta 

vastaavasta kompensaatiosta toki pitää paikkaansa.  

 

Varsinkin verkostojen osalta yritys on matkalla kohti lupausten lunastamista, sillä teo-

riaosassa kerrottiin kehitysyhtiön verkoston muodostuvan niiden tavoitteiden perus-

teella, joita varten yhtiö ja verkosto on luotu. Viidestä Katajalan luettelemasta verkos-

tokategoriasta (Katajala, 2006, 50-51) Lappeenranta Innovation Oy on tarttunut jo-

kaiseen kohtaan: halutaan luoda tavoitteellinen verkosto tiettyjen päämäärien (enem-

män työpaikkoja) saavuttamiseksi; myös etsintäverkosto, jossa annetaan mahdolli-

suus tiedon ja kokemusten vaihtoon tai innovaatioiden etsintään, on tarkasteltavan 

yrityksen lupausten keskiössä. Yritys hahmottelee myös tukiverkostoa, johon kerä-

tään saman alan toimijoita tukemaan toisiaan kokemuksillaan. Torjunta- ja edunval-

vontaverkostolla pyritään selkeästi lisäämään yritystoimintaa alueella ja siten saa-

   41



maan lisää työpaikkoja ja ehkäisemään alueen kuihtumista. Lappeenranta Innovation 

ilmoittaa myös luovansa investointiverkostoa suuriakin hankkeita varten.  

 

Kirjallisuudessa painotetaan myös sitä, että omistajien on tärkeää määritellä kehitys-

yhtiölle toimintaa ohjaavat visiot, strategiat ja tavoitteet, sillä näistä voidaan sitten 

johtaa tulosvastuun mittarit ja vaatimukset (Ahola, 2004, 45-46). Näistä asioista pu-

huttiin useaan otteeseen lehtiartikkeleissa ja siten voidaan tulkita, että omistajat ovat 

ainakin toistaiseksi huolehtineet omasta osuudestaan.  

 

Peilattaessa tutkimuksen tuloksia yrityksen liiketoimintasuunnitelman sidosryhmäku-

vaan, voi huomata eroja tavassa määritellä sidosryhmät. Ahlstedt ja Jahnukainen 

listasivat sidosryhmiksi: omistajat, rahoittajat, johto, työntekijät, asiakkaat, toimittajat 

ja yhteiskunta (erityisesti valtio ja kunta) (Ahlstedt & Jahnukainen, 1971. Ref. Näsi, 

1995, 105).  Lappeenranta Innovation Oy:n sidosryhmäkuvan mukaan sen sidosryh-

miä ovat yrityksen omistajat, Lappeenrannassa sijaitsevat yritykset, koulutuslaitokset, 

valtionhallinnon edustajat, rahoittajat ja muut kehitys- tai välittäjäyhtiöt, Etelä-Karjala, 

Kaakkois-Suomi, Euroopan Unioni ja Luoteis-Venäjä. Yritykset voidaan mieltää Ahl-

stedt & Jahnukaisen ryhmäksi ”asiakkaat”, ”toimittajina” voidaan pitää oppilaitoksia, 

sillä ne tuottavat tietoa yritykselle. Yhteiskunnan painotus Lappeenranta Innovation 

Oy:n sidosryhmäkuvassa on ymmärrettävästi suuri. Kirjallisuudesta poiketen yritys ei 

ilmoita johtoa tai työntekijöitä sidosryhmiksi.  

 

Kun tarkastellaan, kenelle yritys suuntaa viestinsä mediateksteissä, voidaan sanoa, 

että se on onnistunut hyvin: teksteistä on luettavissa viestejä ja lupauksia kaikille yri-

tyksen itse liiketoimintasuunnitelman kuvassaan määrittämille sisä- ja keskikehän 

sidosryhmille. Lappeenranta Innovation Oy:n suurin omistaja on Lappeenrannan 

kaupunki, jonka odotuksiin alueen kehittämisestä yritys vastaa kaikilla viesteillään 

(yrittäjien auttaminen; tutkimuksen, liiketoiminnan ja rahoituksen yhdistäminen; pub-

lic-private –yhteistyön kasvu; Venäjä-yhteistyön kehittäminen ja verkostojen luomi-

nen). Technopolis Oyj saa myös katetta odotuksilleen tutkimuksessa esiin tulleiden 

toimintojen kautta, sillä se odottaa artikkeleiden mukaan ennen kaikkea apua Venäjä-

yhteistyössä. Viipurin taloudellisen korkeakouluseuran suorat odotukset eivät käy ilmi 

teksteistä, mutta se on muiden omistajien lailla hallituksen jäsenenä ollut mukana 

asettamassa tavoitteita. Koulutus- ja tutkimuslaitokset saavat yritykseltä hyötyä pa-
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lautteena kentän suunnasta eli teollisuudelta; yritykset puolestaan saavat yhtiöltä 

apua rahoitukseen sekä tutkimustietoa yliopistosta ja ammattikorkeakoulusta (tutki-

muksen, liiketoiminnan ja rahoituksen yhdistäminen). Lisäksi yrityksille luvataan kai-

kenlaista tukea ja lähellä olemista sekä uusia verkostoja tukemaan niiden liiketoimin-

taa. Public-private yhteistyön tehostamisella luodaan toisaalta yrityksille uusia liike-

toimintamahdollisuuksia ja toisaalta valtionhallinnolle apua palvelujen tehostamises-

sa. Rahoittajat (Etelä-Karjalan liitto ja TE-keskus) hyötyvät siitä, että yritys pyrkii esit-

telemään niille hyviä hankkeita.  

 

Yrityksen sidosryhmäkuvan ulkokehällä olevat Euroopan Unioni ja alueet jäävät tut-

kimuksen pohjalta hieman ulkopuolisiksi, eikä niiden odotuksia käsitelty suoraan ar-

tikkeleissa. Voidaan kuitenkin olettaa, että mikäli Lappeenranta Innovation Oy onnis-

tuu luomaan hyvät suhteet Euroopan Unioniin, hyötyvät muut sidosryhmät: EU myön-

tää rahoitusta ja auttaa verkostojen luomisessa.  

 

Tutkimuksen valossa Lappeenranta Innovation Oy on melko tyypillinen uuden ajan 

kehitysyhtiö, jonka toiminta ja sidosryhmille annetut lupaukset noudattavat kirjallisuut-

ta suhteellisen tarkasti. Lupausten lunastaminen ja odotusten täyttäminen ovatkin 

sitten asioita, jotka jäävät 27.11. pääkirjoituksen mukaisesti nähtäviksi, eikä konkreet-

tista polkua lupausten ja tulosten välille ole esitetty. Tästä kertoo myös se, että teks-

tejä analysoitaessa ilmaan jäi monia avoimia kysymyksiä, jotka koskevat nimen-

omaan konkreettista tekemistä ja lupausten lunastamiskeinoja.  

 

Tämän lyhyen tutkimuksen tulokset antavat Lappeenranta Innovation Oy:lle kuitenkin 

eräänlaisen näkökulman, kun se työstää strategiaansa eteenpäin ja miettii suhdet-

taan sidosryhmiinsä ja sitä, pystyykö se tekemään mahdottoman eli tuomaan kuun 

taivaalta. Kuun kuvajaistakaan kun ei Aisopoksen mukaan kannata kaivosta tavoitel-

la.   

5.3 Jatkotutkimus  
 

Kuten aiemmin totesin, tarkastelluissa teksteissä puhuu toimittajan lisäksi vain yrityk-

sen johto ja muutama naapurikunnan virkamies. Koska yritys kuitenkin listaa yritykset 

sisäkehällä oleviksi sidosryhmikseen, olisi mielenkiitointoista saada tietää, millaisia 
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odotuksia niillä yritystä kohtaan on. Yritystä esittelevistä teksteistä samoin kun tutkit-

tavista artikkeleista puuttui myös kokonaan yksi tärkeä sidosryhmä: yrityksen työnte-

kijät ja heidän odotuksensa.   

 

Näin ollen tätä työtä onkin tarkoitus jatkaa pro gradu –tutkielmalla, jonka teoreetti-

sessa viitekehyksessä tarkastellaan syvemmin kehitysyhtiöiden kontekstia ja niistä 

tehtyjä konkreettisia tutkimuksia. Pro gradu -tutkielman tutkimusosassa tehdään ky-

selyhaastattelu Lappeenranta Innovation Oy:n tärkeimpien sidosryhmien edustajille 

siitä, miten he näkevät tämän tutkimuksen tulokset ja mitä he todellisuudessa odotta-

vat tarkasteltavalta yritykseltä. 
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Paikallisy'ittajille tar j olla' 
kaivattua alkupotkua 

h 

t ETELÄ-SAIMAA-~IISTAINA 6. KESÄKUUTA 2006 
~ ~ l ~ ~ t ~ l ~ l n a b t :  ~ a m i  ~ y n l  ma,mi.hytti@esaimaa.fi 53138 3433 t 

TALO u s ~$~g~;~~~~; ; ; ;~&~i ; ;~~l~~~~f i  "" '"" 
~ähkt)~orti:tal~~s@eSaimaa.fi 

- -~ -. ~ ~ - .- , - - -- 
: 

APPEENRANTA Imovat ion Oy 
rittää ratkaista, kuinka surtaa 
iusia ideoita ja osaamista pe- 
inteisiin paikallisyhtiöihin 
ich tec-yhtiöiden sijaan. Teo- 
eettisesta ideamaailmasta on 
a i a v ä  käytäntöön mahdolli- 
imman hyvin uusien lisens- 
ien ja patenttien kaytön iisää- 
useksi esimerkiksi hyvinvoin- 
:palveluyityksissä. 
- Konverkoiminen eli toi- 

ualqen lähestyminen on juuri 
iankausaiueiden löytämistä. 
CT-ala ja pakkausteollisuus 
ulautuivat yhteen äiypak- 
suksissa, kun ICT-insinööri ja 
akkausinsinööri kohtasivat 
ahvipöydassa, sanoo Berg- 
ian. 
- Sihen väliin paikallinen 

JuKica-Pekka Bergman 
Innwationin johtoon 
Tekniikan t o h t ~ r i J u k l c a - P ~ ~ ~ > ~ ~  M- 

Ilttu Lappeenranta Innwation Oy:n toimitusjoh. 
'ajaksi. Bergman aloittaa toimessaan elokuun 
alussa. Hän ontyö~kennellytviimeisetviisiv~~~- 

"OMatio-Jayritysstrategiatutkijana. ta Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa ~ a ~ ~ ä i t t ~  iw 

livuonna 2005 aiheenaan innovaatioprosessit, 
T ~ S I V U  II 

~app-rant.In-~ion Oynto'~icuijoh~naJukka-Pekka Bergman pääsee hyödyntämään koko osaamistaan.Perheyritystausta,yliopistotutkijan ura seka Venäjän kieli olivat 
myös yhtiön valintapemsteet. 

yritys voi i ska 
tuottoon tai tuo 
Hultin 

Lappeenrannan ja koko Ete- 
la-Ka ja lan alue kärsii kasvu- 
yritysten puutteesta. Suoran 
syy-seuraussuhteen voisi hel- 
posti vetaa Kaukaan tehtaa- 
seen, joka on dominoinut 
aluetta isona työllistajba. 
Bergman ei kuitenkaan nae 
Kaukaan makea ongelmana. - Olen itse Heinolasta, joka 
on  myös savupiippukaupunki, 
ja siellä on  pienyrityksiä. Se on 
niin ihmisiähtöistä, tarvitaan 
ahpo tku .  Läimäytys seikään, 

TULEVAISUUDESSA yrityksen 
huomio kiinnittyy toukokuus- 
sa haetun metsäkiusteriohjel- 
man L i s W  kasvuyritysten pul- 
lonkauloien ratkaisemiseen. 
Kansairmäiistyminen ja Venäjä 
ovat etusijalla kuin myös säh- 
köinen näkökulma. Hyvin- 
v o i n ~ v e l u t a r v e  tulee kasva- 
maan, joten hyvuivointiyriittii- 
jyyteen on kiinnitettävä huo- 
miota: 
- Palvelut tulevat toisiaan 

vastaan esime- vm?yteu 
kotihoidossa, kun leakaripal- 

velut, niok?Apdvek~t ja siivous 
l i i t t yva t  ja verkothivat. Poii- 
t i i  tulee mukaan, sula näma 
asiat ovat herkkiä ja henkilö- 
kohtaisia. N i i n  tayiyy suh- 
tautua vakavasti ja panostaa 
rajusti, painottaa Bergman. 

Maakuntataso on  luomol l i -  
sesti Innovationin tavoite, mut- 
ta ajatus on  uielä myytavä. 
Bergman Eymää ajatuksen, 
ettii kunnat ja yritykset eläisi- 
vät eri maaiimoissa. 
- Niil1.a on  vain en  toiminta- 

mallit EU on  rajaton, joten 
Suomenkin pl*i oiia Wes- 
ti raiaton. " 

k Kotoisin Heinolasta. 
8 Ylioppilas 1984,Kymenkartanon lukio,Heinola. 
@ Rakennusinsinaöri 1990,Lappeenrannan teknillinen oppilaitos. 
hP Oiplomi-insinoori 2002,Lappeenrannan teknillinen yliopisto. 
3 Venajan kielen matsteri Helsingin yliopiston kaannostleteen laitos, 

Kouvola. 
e Työskennellytomassa rakennusteollisuuden perheyritykessa 

HeindanSeinalinja Oy:ssä. 
@ Työskennellyt5 vuotta innovaatieja yritysstrategiatutkijana 

La~~eenrannan teknillisen yliopistonTBRC (Technology Business 
~isearch Center)-tutkimusyksikössä. 

0 Tekniikan tohtori 2005,Innovaatioprosessit,Lappeenrannan teknil- 
linen yliopisto. 

8 Lappeenranmn Innovation0y:ntoimitusjohtaja 7.8.2006alkaen. 
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ETEL&SAIMAA PERIANTAINA 25. ELOKUUTA 2006 

Lappeenranta haluaa 
Technopoliksen imuun 
Kaupunki haluaaosansa 
Euroomn suurimman 

vlrkryna 
elinkeinoelämään ja 
IlsäS tybpalkkoja 
seutukunnalle. 

B ANU PWHTlA 

LAPPEENRANTA. Lappeenran- 
nan kauounki ia teknoloda- 
keslotksk pyönkvä pömi)rh- 
tiö Technopolis syventävät 
suhdettaan. Yhtiökumppanuk- 
set allekirjoittivat torstaina 
strategisen puitesopimuksen 
konsernien välisestä yhteis- 
työsta 

Technopoiiksen, Knreltekin, 
yliopiston ja kaupungin johto 
kohotteli malioia entistä tii- 

KAWWWd ja Technopoiikwn 
liitto solmittiin viime mamur- 
kuussa, kun Technopolis osti 
80prosenttia t c i m o l o g i ~  
Kareltekista. 

Kauppaan kuului myös uu- 
den, yhteisen yhtiön pemsta- 
minen 
- Lappeenranta I a n o d o n  

on toiminut nyt puou vuotta. 
T&sä ajassa on osoittautunut, 
että yhteistyön mahdoilisuuk- 
sia on paljon enemmän kuin 
arvatbinkaan,ka unkiyhtlöi- 
den toimituijoh3 Tbm Hui- 
ön sanoo 

TOISTAISEW suhteessa on 
päästy vasta strategioiden ta- 
solle, mutta Hultin lupailee tä- 
mäkampaa toimintaa piak- 
kpin: 

~a"pUnio on 'i&oina 
solmimnssa Technopqliksen - 

T v M M a r j ~ t  Hannelinja Pertti Huuskonen hyrisivatyhteistybhmkea Wtuuttaan kiiltävassa Lappeenrannan kylpyllssl. 

kanssa noin viidenvuoden so- 
pimusta vetovoimaohjelmasta, 
jonka avulla kaupunkia mark- 
kinoidaan Suomeeq ja maail- 
malle. Neuvottelut gvat vielä 
kesken, mutta sopimusta odo- 
tellaan syys-lokakuussa. 

Kaupunki tavoittelee yritys- 
ten ia iutkimuksen keskittv- 

paikkoja. syttävä, mikä toisessa osa- ja Pertti Huuskonen kertoo. 
Kaupmghjohtaja Seppo puolessa kiinnostaa. - Taalta voimme siirtää täta 

Miettisen mukaan Technopo- Technopolis on viehättynyt erityisosaamista muualle omiin 
liksen suhdeverkosto on fässa erityisesti Lappeenrannan ti- k e s k u k s i i e .  
korvaamaton. jsinnista. Yhtiö on aiemmin 
- Technopolis on Euroopan tonli manna aloittanut t e h o -  TAVOiTiEET eivät ole vaatimat- 

suurin te&logiakeskus. sen logiakeskuksen rakentamisen tomat. 
kontaktiointa on meille vahva Pietariin. - Tavoitteena on tehda Lao- 
h W .  - Näen LaDmenrannan ia peenrannasta ~uomen  venäjin 

huiut Technopoliksen osaami- 
seen iatoimintataooihin. Yhtiö 
pyönt(aa teknolo&keskuksia 
viidellä paikkakunnalla. 
- Olemme saaneet valtavat 

voirnavant, kun meiUa on käy- 
tössämme viiden paikkakun- 
nan entyisosaaminen, Techno- 
polis Kardtekin toimituriahta- 

&jcssa osaarairi4 j B b h &  . .. Pietami kesk;k  hyvin yhte- kaupan keskus, j0h.a M d  ia Mujut Hnnneiin h & i .  
kohtaavat ja joka tuo kaiipun- , WhdIltTEI3 tiivistjvcit ja va- näisenä kokonaisuutena, Lamaonen linjasi . . . 3 'latä- h y ö d J d q ~  quun 
kun uusia yrityksiä ja lisaä työ- loja vannotaan. on tietysti b- Technop6liksen toimitujohta- Lappeenranta taas on has- muassa yrityslonsultdinnisaa. 
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Maakunnallinen Lärisi-Saimaa s~u&oirni- Yhtiöiden toimi&sj&taja Tom Loista koostuva ty~valiokunta 
matkailuyhtiö ja kunta ehdottaa Selman ,halli- Hultin myöntaii Selman ole- on jonkin verran. 
~~~~~~~~~m innovdon tuksen ja työvaliokunnaan yh- van myllerryksessä. - Vaikka matkailuyhtiö pe- 

l.ppeenrannan teistä strategiakokousta. - Kareltekin kauppa laukaisi rustettaisiin, Selmaan jää hir- 

seudun eiinkeino ja - Kareltek on myyty Techrio- yleisen kehiWisprosessin. muinen m W  projekteja, joita 
polikselle, LappeenrantaInm- Uskon, että tämän vuoden lop- se hallinnoi. 

m*kailuOy:larSelmaltar vation perustettq ja matkailu- puun mennessä selviää, mitä 
tehuivia.Länsi-Saimaan yhtiö tekee tuloaan. J ~ & Ö  sin- tuleman p w .  Sehan  Mevai- 
seutukunnat arvostelevat ne sehaan  mitään tehtäviä, suus näytte ihan hyvältä. SELMA 
Selman palveluja. kertoo seututoimikunnan sih- Uusi matkailuyhtiö veisi Sel- . Lappeenrannan seudun 

teeri Jari Lantta rnietittaviin. malta matkailun tuotteistami- elinkeino ja matkailu 
8 ANNE KOTIHARIU Lantta muistuttaa myös kun- sen, markkinoinnin ja myyn- Yhtiön ominavat 

tien pika& jatkuneesta Syty- nin. Infopalvelut jäisivät Sel- Lappeenranta, Joutseno, Lemi, 
LAPPEENRANNAN seudun elin- mättömyydesta Selman yritys- maan. Luumlkl,Savitaipale, 
keino ja matkailu Oy:n, Sel- ~alveluihin. osaltaan Suomenniemi,Taipalsaari ja 
man, rooli on murroksessa. Länsi-Saimaan kuntien kritii- ylamaa. 
Sen tehtäviä siirtyy ehkä uu- kin takia palveluja terävöite- vastaa Lappeenrannan 
teen Lappeenranta Innovation n taan huomattavasti. seudun elinkeinopolitiikan to- 
Oy:öön seka perusteilla ole- -, Selman palvelut kehiftyvat teutukseaa,elinkeinojen 
vaan maakunnalliseen matkai- jääkö sinne Selmaan entista enemmän puhtaasti yri- kehittamistyösta,markkinoin- 
luyhtiöön. Lisäksi sen palvelu- mitään tehtäviä? tys~alvelujen suuntaan. Selma riista, yritysten neuvonta- ja 
ja on arvosteltu. antaa ja paremmin kehittamispalveluifia seka 

Länsi-Saimaan seudun kun- JariL"nu konkleettista galvelua Mtyk- 
mt~al~u,,euvonnas~ 

nat haluavat tietaa, mita tehta- P d v e l u j e n j a k a u ~ ~ -  ja matkailun eaifiamlsesta. 
via Sehaan jää. Lerni, Luuma- - Se ei pysty palvelemaan ta on puhuttu paljon. @ Vuonna 1999 perustettu 
ki, Savitaipale, Suomenniemi, riittävän hyvin maaseutukun- Selman hallituksen puheen- on osa Lappeenrannan 
Taipalsaari ja Ylämaa ovat mu- tia, joissa yrityskontaktit jäävät johtajan Kyösti Harjun jkesk) kaupunkikonsernia ja 
kana Selmassa. Ehdottomasti usein kunnanjohtajan kontol- mukaan hallitus ei ole murrok- Lappeenrannan 
suurin rahoittaja on kuitenkin le. sesta vielä keskustellut. Sen si- kaupunkiyhtiöt Oy%=. 
Lappeenranta. Lappeenrannan kaupunki- jaan kuntajohtajista ja poliiti- 
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MAAKUNTA 

dd.krothitup..krl, 
mikä on Sdma tcikn 

~aapurikunnat eivät moiti : 

URPO LAANINEN 

* WSNMMN kuntien -0s- 
ielu ei kohdistu niinkään elin- 

* keino- ja matkailuyhtiö Sel- 
maan, vaan Lappeenrannan 
kaupunkiin. Se ei ole kertonut 
riittävästi muille osakaskunnil- 
le tulevista muutoksista. 

Lappeenrannan kuusi pientä 
naapurikuntaa vaativat viime 
viikolla tuuletus- tai strategia- 
kokousta, jossa Lappeenranta 
ja sen naapurit yhdessä pohti- 
vat Seiman Nevaa rooiia. 

Matkailun markkinointi &- 
tyy ensi ~ o m a  Selniab maa- 
kunnan motlauuyhtiUUe. ja 
vuosi dtkm perustettu Lap- 

Selrnaa, vaan Lappeenrantaa 

peenranta Iniovation Oy Ön 
vienvt d t h  kehinamistehtaviä. 

i 

~ P p e e ~ a n  kaupunki- 
yhtiöiden toimitusjohtajan 
Tem Hultinin vauhti on oUut 
niin kovaa, etta naapurikunnat 
eivät ole pysyneet mukana. 
Kritiikki kohdistuu myös hli- 
neen. 
- Emme aina tiedä, missä ol- 

laan menossa. Olisi hyvä tie- 
tää, missä myllerryksessä Sel- 
ma on ja mitä pääomistaja 
Lappeenranta siltä odottaa, sa- 
noo Luumäen kunnanjohtaja 
Paavo Qwäinen. 

TYRVAIWEN toivoo myös kau- 
punginjohtaja Seppo Mietöstä 
enemnh mukaan Seiman työ- 
hön, koska kokemukset yhteis- 

muissa,, 
4 ~* 
, " J  n -*ivom4ec'irnsi-sai&-1'b 

WirwOym neuvontapaivelutsaavat kittosta naapurikqmiiita.nruttasen tuleva rooli he ra t t~  keskustelua 

kunnissa, että asioista keskus- 
te l ts is i  ennakkoon ja enem- 
m yhdessä. 

Lënai-Saimaan kunnat esit- 
tavät ~ a k o k o u s t a .  jossa 
ovat yhdessa keskustelemassa 
kunnanjohtajia koostuva Sel- 
man ty6valiokunta ja poiiitik- 
kojen muodostama hallitus. 

99 
Olemme olleet pikkuisen 
ulkokehöllä. 

SAVITAIPALEEN uudeUa kun- 
nanjohtajalla Tapio Iso-Mun- 
tajheiiii on vasta lyhyt Voke- 

-Olimme sitä mieltä, etti 
Selma on hoitanut hyvin pe- 
mstehtävänsä, yritgsten neu- 
vonnan. Sen sijaan Seiman 
muusta uiketoimbasta pitäisi 
olla enemmän tietoa. 

Kareltekin ostaneen Tehcno- 
poliksen ja Lappeenrannan 
kaupungn perustaman IMO- 
vation Oy:n raoli eivät oIe oi- 
kein selkeitä Savitaipaleelta 
katsottuna. 
- Olemme oUeet pikkuisen 

ulkokehäiiä, kun niitä asioita 
on jäkjestelty, Iso-Mustajärvi 
sanoo. 

L#NSI-SAIMAAN kuntien osuus 
Seiman rahoituksesta ei ole 
kovin suuri. Luumäki maksaa 
palveluista vuosittain reilut 

hoitiaja, ja siika on jonkinmoi- 
nen oikeus asioita järjesteuä- 

mutta emme halua sanel- 2: ratkais ja ,  Tapio iso-Mus- 
tajärvi toteaa. 

Paavo 'i@väben moittii sita, 
etiä SeimaUa on ollut paljon 
seikeasti Lappeenrantaan koh- 
distuvia hankkeita, ja muut 
kiinnat ovat jääneet vähem- 
mäile. Länsi-Saimaan kunnat 
toivovat lisäresursseja maaseu- 
dun yritysneuvontaan. 

-Olisin jopa lisaämässä 
paukkuja neuvontapuolelle. 
Minusta on viela enemmän tar- 
vetta Seiman kentäiie tuloon. 
- Luumäen kunnan yhteis- 

työ Seiman kanssa on pelannut 
hyvin, ja oIen oUut tyytyväinen 
sen palveluihin. Niissä ei ole 

mka Selman tpiminh&ta. Sitä 30 000 euroa ja Savitaipale valit&mista, Tpäinen kehuu. 
, k L ) j B % L i i % G m . ,  k , p  noin 25 O O a e k  . . -...- , . .. ., . . . 
..giaaeeut#-, #. elqhhobuta-  - Satsaus ei 'o le 'sud La+ SH1IUll teimihis-ic&ta&- 
h w .  - ; peenranta on tie(ysti gu.yb 6+, qu Aianen on kxlmia lisää- 

- Selma on tehnyt pienellä 
porukaiia hyviä tyM reilut vii- 
si vuotta jasaanut aikaan hyvia 
tuloksia@nuttapaineet ovat ai- 
kamoiset Odotukset ovat eri- 
laisia eri suunnilta, ja seimaiai- 
set ovat ottaneet seikänahas- 
taan sen, etta Lappeenrannan 
seudulla on saatu pidettyä tasa- 
palli0 ja konsensus. 

Selman palveluksessa on 12 
vakituista henkiloa, kun pro- 
jektit otetaan pois. Resurssit ei- 
vät tahdo riittáa kaikkeen., 
Vaikka tehtävistä osa siutyy 

matkai'iuyhblillle ja Lappeen- 
ranta innovation Oy:lle, Sel- 
malle nittaa Hannu Alasen 
mukaan ~ M v ä s i i  puuhaa yri- 
tysten kehittiimksä Lappeen- 
rannan seudulla. Alueella toi- 
miiyli4000yrit55ta. 

' 

SELMA 
8 Lappeenrannan seudun 

elinkeino-jamatkailuyhtiö. , 

Yhtiön omistavat 
bppeenranta.Joutseno, 
Taipalsaari,Lemi.Luumaki,Sa- 
vitaipale,Suomenniemi ja Ylä- 
maa. * Selma~sraabppeenrannan 
seudun ellnkeinopolitiikasta, 
elinkeinojen 
kehWmistyösta,yritysten 
neuvonta-ja kehittamlspalve- 
luistaseka 

. 
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Kovat tavoitteet eivät 
i ole vielä mitään 

appeenrman kaupunkiyhtiöiden uusin Kaakkois-Suomen osaamiskeskuaohjelman T tulokas on La~aeenranta innovation OY. koordinointi vysmiee Innovationilla myös tä- 
b ~ u d e n  kaupu&iyhtiön tehtaväkenna on män vuoden jakikéen, jolloin alkaauusi u k i  oh- 
laaia ia tavalliselle ihmiselle aerin hankalasti ielmakausi. 

hoiektirahoituksen ia uusiin ~roiekteihin 
Innovation peri Technopoh Oyj:Ue myydyn osallistujien etsiminen onkin s i n i  siis yhtiön 

teknolo~akeskus Kareltekin kesken olevat nimen mukaista innovatiivista tvöiä. lbimitus- 
projektiböt seka Kaakkois-Suomen osaamis- johtajan mukaan j u d  tämä onyhtiön eCtyis- 
keskuksen koordhointityön. Lisäksi Innova- osaamista. Hän vakuuttaa myös, etta rahaa ei 
tionin pitäisi uusien projektien avulla synnyi- etsitä projekteja vaan tuloksia varten. 
taa uusia yrityksiä, joiden liiketoiminta dsi jo- Voi vain toivoa, etta innovation onnistuu 
tainaivwuutta. . L A tayttam&än odotukset, ,ptka.de m~ asetettu. . 

Innovationin toimitusjohtajan miikaan?a*-plml<uaim taivaalta ei saa: ja jo'Afsopdbpetti; et-- -. 
voitrcat~oulibniinkorkealla, etta josmdtin ~ r i i v u ~ & ~ v o s t a  kannata tavoiidhimun kmaieirfi .<' 

- <  - teirtiiu; yhtrö.orrhg~ut paljon &aan. -' - l  1 7  -ta . . I  . 
-Pelkät kovat tavoitteet eivatkuitenkaan vie- Mutta muu onkin jo mahdollista. 

1a merkitse mitään. Oleellista on, mita aikaan- HEIKKI SOPANEN 1 
saannosten sarakkeesta löytyy kolmen vuoden heikki.sopanen&mirnaa.fi 
kuluttua, kun on saavutusten arvioinninaika. 

Innovation onvoittoa tavoittelematon, mut- 
ta taloudellisia tuloksia tavoitteleva yritys. Kol- 
me vuotta on katsottu sopivaksi ajaksi senmit- 
taamiseen, onko yhtiö saanut aikaan tuloksia 
eli projektien avuiia synnytettyji uusia yrityk- 

Jko 
sia ja uutta liiketoimintaa. W$+LAISETWORW~~T p@m h u j u ~ -  

'Iiilostenriittävyyden arvioi aikanaan yhtiön f ( 8 r l ~ ~ k k i n o u l e e  ja suadiamyb mo- 
hallitus, 

Toisaalta kaupunkiyhtiön toimiala ja varsi- 
nainen toiminta on rnii&itelty sellaiseksi, että 
s a a  on oikeastaan vain voitettavaa. Kaupun- 
g & ~  rahoja on Liossa yhtiön osakepääomassa ja 
pemrahoituksessa. 

Kaupunki varautuu lisäksi osarahoittamaan 
budjettinsa ja kaupunkiyhtiöiden kautta EU- ja 
elinkeinoprojekteja, jotka Innovation pystyy it- 
selleen hankkimaan. W e n  muun rahoituk- 
sen,myös projekkahoituksen, yhtiö jouWu et- 
simäiin toimintansa kautta. Toisin sanoen yh- 
G n  on koko ajan osoitettava oma tqeel l i -  
suutensa. 

. lborein tapaus ~ u U  jukhutcen 
F i n n s e m e n t i n s e m w * ~ :  

m m  ~ddruäipten muuraaiim I>alidP<lk * 1 
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