
 
 
 
 
 

 

SKOL JÄSENYRITYSTEN BENCHMARKING  
ASIAKASTUTKIMUS 2015 

 
 
SKOL toteuttaa kevään 2015 aikana jäsenyritysten vertailevan asiakastutkimuksen. Tutkimusta on toteutettu 
vuodesta 1997 lähtien aina kolmen vuoden välein. Edellinen tutkimus toteutettiin vuonna 2012. Vuoden 2015 
tutkimuksen toteutuksesta vastaa Innolink Research Oy. 
 

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET 
 

• tuottaa kokonaisvaltaista tietoa alan tulevaisuuden näkymistä, onnistumisista ja keskeisistä kehit-

tämisalueista asiakkaita kuullen 

• tuottaa analysoitua tietoa kullekin jäsenyritykselle sen omista asiakkaista aina kokonaistuloksista 

segmentointeihin ja yksittäisiin vastauksiin 

• tuottaa vertailevaa tietoa yrityksesi asemoitumisesta suhteessa alan toimijoihin yleensä 

 

TULOSTEN HYÖDYNTÄMINEN 

Tutkimus on tärkeä ja hyödyttää sekä koko alan yleistä kehitystä että oman yrityksesi liiketoiminnan kehittämis-

tä. Tutkimuksen avulla yrityksenne saa hyödyllistä tietoa asiakkaidensa tyytyväisyydestä palveluihinsa, toimin-

nan laadusta sekä omasta asemastaan suhteessa muihin alan toimijoihin.  Suosittelemme lämpimästi kaikkien 

jäsenyritysten osallistumista tutkimukseen! 

 

TEHOKAS TOTEUTUS 
 
Innolink Research Oy vastaa tutkimuksen kokonaisvaltaisesta toteutuksesta yhdessä SKOL Ry:n kanssa aina 

sisällön suunnittelusta, tiedonkeruun toteutukseen ja tulosten analysointiin, raportointiin ja konsultointiin asti. 

 

Aikaisemmasta sähköpostitiedonkeruusta poiketen nyt toteutettava tutkimus tehdään puhelinhaastatteluin. Pu-

helinhaastattelu on asiakaslähtöinen tapa tehdä tutkimusta ja asiallisesti ja ammattimaisesti hoidettu haastattelu 

parantaa vastausmotivaatiota ja näin ollen myös tutkimuksen tuottavuutta. 

 

Tutkimussisältö on kaikille yhteneväinen ja siinä panostetaan laatua mittaavien kysymysten ohella entistä voi-

makkaammin liiketaloudellisiin mittareihin kuten tulevaan hankintakäyttäytymiseen ja asiakassitoumaan. 

 

Yritykseltäsi toteutus ei vaadi muuta kuin asiakkaidesi yhteystietojen toimittamisen! 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
INVESTOINTINNE 
 
Haluamanne vastausmäärän mukaisesti (kohderyh-
män tulee olla 2-3 kertainen toteutettuun vastaus-
määrään nähden yritystä/yksikköä kohden): 
 
alle 25 puhelinhaastattelua: 1550 € 
 
25 puhelinhaastattelua: 1750 € 
 
50 puhelinhaastattelua: 2350 € 
 
100 puhelinhaastattelua: 3500 € 
 
200 puhelinhaastattelua: 5750 € 
 
 
Suositellut yrityskohtaiset lisäarvopalvelut 
 
Tulospalaveri 500 €. Innolinkin asiantuntija pitää pa-
laverin, jossa käydään läpi yrityksen omat tulokset 
(matkakustannukset lisätään hintaan). 
 
Tulostiedote 450 €. Innolink laatii tuloksista 1-2 sivun 
tiedotteen tutkimukseen osallistuneille sisältäen kes-
keisimmistä tulokset tekstinä ja graafeina. 
 
Hintoihin lisätään voimassa oleva ALV. Hinta laskute-
taan kahdessa erässä, 50 % kun yritys on ilmoittanut 
osallistumisestaan ja 50 % kun tulokset on toimitettu 
yritykselle. Lisäarvopalvelut laskutetaan yhdessä eräs-
sä kun ne on tehty / luovutettu asiakkaalle. 
 
 
ILMOITTAUTUMINEN 
 
Sitovat ilmoittautumiset 20.02.2015 mennessä sähkö-

postilla anna.oikarinen@innolink.fi  

 

LISÄTIETOJA 

Lisätietoja antavat Innolinkissä Liiketoimintajohtaja 

Jani Listenmaa jani.listenmaa@innolink.fi,  050 911 

38 66 ja SKOL Matti Kiiskinen, 

matti.kiiskinen@teknologiateollisuus.fi, puh. 0400 

717 130. 

 

SISÄLTÄEN 
 
Sähköisen raportoinnin InnolinkWeb-järjestelmässä, 
jonne jokainen osallistujayritys saa omat henkilökoh-
taiset tunnukset. Järjestelmässä tutkimustuloksia voi 
tarkastella eri rajauksia käyttäen, esim. asiakaskohtai-
sesti. 
 
Yrityskohtaisen kirjallisen raportin tuloksista. 
 
Asiakkaiden tyytyväisyys graafeina sekä yksittäisinä 
vastauksina, ns. vastauskortteina. 
 
Vertailutiedon oman yrityksen sijoittumisesta kilpaili-
joihin nähden (kilpailijatieto kokonaisuutena). 
 
Keskeiset taustamuuttujakohtaiset vertailut. 
 
Konserniraportin useamman yksikön kanssa osallistu-
ville. 
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