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Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK 
Kehittämistutkimus 2009 
 
Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet 

Vaasanseudun kehitys Oy VASEK toteutti sähköpostikyselynä tammikuussa 2009 kehittämistutki-
muksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy.  

Tutkimuksen sisällöllisenä tavoitteena oli kartoittaa eri ryhmiä edustavien vastaajien asiakasprofii-
lia, selvittää vastaajien toiminnalle asettamia odotuksia, vastaajien tyytyväisyyttä kehittämispal-
veluihin sekä kerätä vastaajilta vapaamuotoista palautetta. 

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat VASEKin yritysasiakkaat, potentiaaliset asiakkaat ja si-
dosryhmät, jotka valittiin yrityspalvelun toimesta. Tutkimus perustuu 245 henkilön antamiin vas-
tauksiin. 

Suuret kiitokset kaikille vastanneille! 
 
Vaasanseudun kehitys Oy:n tunnettuus 

Vaasanseudun kehitys Oy on syksyllä 2003 toimintansa aloittanut yhdeksän kunnan omistama 
seudullinen kehittämisyhtiö. Sen tehtäviin kuuluu seudullisen elinkeinoneuvonnan koordinointi ja 
toimialakohtaisten yrityspalvelujen tuottaminen, seudulliset elinkeinoihin ja yrittämiseen liittyvät 
kehityshankkeet sekä seudun markkinointi. 

Tutkimustulosten mukaan VASEKin palveluista tunnetaan parhaiten yrityksen perustamiseen liit-
tyvät palvelut, yrityskohtaiset neuvontapalvelut sekä kehittämis- ja koulutuspalvelut. Sen sijaan 
yritysten kansainvälistymiseen, sijoittamisneuvontaan ja toimitiloihin liittyvien palveluiden tunnet-
tuudessa on vielä kehitettävää.  

Liikeidean arviointi ja muut yrityksen perus tamiseen liittyvät palvelut, 115  kpl   

Y rityskohtaiset neuvontapalvelut, 117 kpl   

Kehittämis- ja koulutuspalvelut sekä hankkeet, 116  kpl   

Y ritys ten välinen yhteis työ ja verkos tot, 114  kpl   

Toimivan yrityksen liikeidean ja/tai toiminnan kehittäminen, 116  kpl   

Muu yhteis työ, 107 kpl   

O saavan työvoiman hankinta, 113 kpl   

Muut palvelut, 109 kpl   

Rahoitusneuvonta, 115  kpl   

O mis tajanvaihdokseen liittyvät palvelut, 113 kpl   

Myynnin ja markkinoinnin tukipalvelut, 115  kpl   

Sijoittumisneuvonta ja toimitilapalvelut, 114 kpl   

Kansainvälis tymiseen liittyvät palvelut, 112  kpl   
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Kuva 1. Potentiaaliset asiakkaat: Kuinka hyvin tunnette kehittämisyhtiön palveluita?  
(asteikko 1-4)  
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Palvelusta selkeää hyötyä 

Vastanneilla asiakkailla on eniten kokemusta VASEKin yrityskohtaisista neuvontapalveluista, kehit-
tämis- ja koulutuspalveluista sekä rahoitusneuvonnasta.  

Valtaosa vastanneista asiakkaista kokee saamastaan palvelusta olleen selkeää hyötyä. Jopa lähes 
70 prosenttia vastaajista kokee saamansa avun nopeuttaneen ratkaisuun pääsemistä ja kehittä-
misyhtiön tuella löydetyn ratkaisun olleen monipuolisempi/kokonaisvaltaisempi. Lisäksi 43 pro-
senttia vastanneista asiakkaista kokee, ettei olisi kyennyt ratkaisemaan ongelmaansa/haastettaan 
ilman kehittämisyhtiön tukea.  

100%   80%   60%   40%   20%   0%   

2009   

rahoitusasioissa 32,5% (25)

liiketoiminnan kehittämisasioissa 67,5% (52)

toimitilakysymyksissä 19,5% (15)

sukupolvenvaihdosasioissa 13,0% (10)

investointiasioissa 40,3% (31)

jossain muussa 10,4% (8)

Pääasiallinen syy kehittämisyhtiön puoleen kääntymiselle on sen hyvät yhteistyöverkostot. Lisäksi 
vastaajat kokevat VASEKin tunnettuna asiantuntijana. Vastanneista asiakkaista yli 90 prosenttia 
onkin halukkaita jatkamaan yhteistyötään VASEKin kanssa nyt tai tulevaisuudessa. Erityisesti yh-
teistyötä halutaan jatkaa liiketoiminnan kehittämisasioihin sekä investointeihin liittyen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 2: Asiakkaat: Onko teillä tarvetta kehittämisyhtiön palveluille jatkossa; kyllä, 

mihin asiaan liittyen?  
 
 
Asiantuntemus ja aitous ratkaisevat 
 

VASEKin edustamalla toimialalla vastaajat pitävät tärkeimpinä tekijöinä yhteyshenkilön asiantun-
temusta sekä aktiivisuutta. Myös yhteyshenkilön kyky viestiä selvästi ja löytää ratkaisu ongel-
maan ovat vastaajien mielestä tärkeitä toiminnan tekijöitä.  

Asiakkaiden antamien arvioiden perusteella VASEK on kyennyt vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin 
erityisesti osaavilla, aktiivisella ja helposti tavoitettavilla yhteyshenkilöillään sekä luottamukselli-
sella toiminnallaan. 
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Yhteyshenkilön huomaavaisuus  ja kohteliaisuus, 158 kpl   

Palvelujen luottamuksellisuus, 152 kpl   

Yhteyshenkilön kyky vies tiä selkeäs ti, 151 kpl   

Yhteyshenkilön as iantuntemus ja ammattitaito, 157 kpl   

Yhteyshenkilön aktiivisuus as ianhoidossa, 153 kpl   

Yhteyshenkilön tavoitettavuus , 157 kpl   
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Kuva 3: Toiminnan tekijöiden onnistuminen (asteikko 1-5)  

Vastaajista yhteensä 14 prosenttia onkin jo suositellut VASEKia tuttavilleen tai kollegoilleen. Li-
säksi yhteensä 80 prosenttia vastaajista voisi suositella kehittämisyhtiötä, 18 prosenttia tietyin 
ehdoin ja varauksin.  
 

100%   50%   0%   

2009   

kyllä, olen jo suositellut 14,0% (15)

kyllä, suosittelisin 62,6% (67)

kyllä, suosittelisin tietyin ehdoin / varauksin 17,8% (19)

en todennäköisesti suosittelisi 5,6% (6)

 
Kuva 3. Suosittelisitteko omien kokemustenne perusteella kehittämisyhtiön palvelui-

ta tuttavillenne tai kollegoillenne? 
 

Kiitos! 

VASEK on erittäin tyytyväinen tutkimuksen tuloksiin. Vastaajien antamat arviot ovat erittäin tär-
keitä toiminnan kehittämisessä ja suuntaamisessa. Kiitämme vastaajia ja toivomme, että annatte 
arvokkaan palautteenne myös tulevaisuudessa.  

 

Pekka Haapanen     Mikko Kesä 
toimitusjohtaja    tutkimusjohtaja 
Vaasanseudun Kehitys Oy VASEK  Innolink Research Oy 


