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NÄKÖKULMIA 
ASIAKKUUKSIEN  JOHTAMISEEN

koulutus- ja tutkimusorganisaatioissa
Marika Ahlavuo, Hannu Hyyppä ja Elina Ylikoski

Yrityselämän asiakkuudet poikkeavat 
melkoisesti yliopistojen ja tutkimusta 

tekevien organisaatioiden vastaavista. 
Asiakkuuksien hallinta ja niiden arvon 

johtaminen ovat täsmentyneet yliopis-
toissa viimeisen kymmenen vuoden 

aikana. Kun asiakkaat on tunnistettu 
organisaation tärkeimmäksi pääomaksi, 
voidaan asiakkuuksia johtamalla ja huo-

mioimalla asiakkaiden tarpeet päästä 
totuttua parempaan tulokseen.

MIKSI YLIOPISTOISSA TARVITAAN ASIAKKUUKSIEN 
JOHTAMISTA?
Asiakkuuden johtamisen taustalla on asiakkuudenhallinta, joka 
on tapa lisätä ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja tavoista toimia. 
Asiakkuuksien johtaminen on tarpeellista, jotta yksittäisten 
henkilöiden ja organisaatioiden sijaan tutkimus- ja koulutusyh-
teistyötä voitaisiin suunnata, suunnitella, toteuttaa ja arvioida 
systemaattisesti monitoimijaisessa ja monimutkaisessa toimin-
taympäristössä. Tasapainoilu tutkimuksen, koulutuksen, ja yhteis-
kunnallisen vuorovaikutuksen rajapinnoilla vaatii uudenlaisia toi-
mintatapoja eri toimijoiden tarpeiden tunnistamiseksi ja avoimen 
yhteiskehittämisen tueksi. Yliopiston asiakkuuksien johtamisen 
mallin tavoitteena on rakentaa pitkäjänteisiä kumppanuuksia ja 
vahvistaa ekosysteemejä, joissa osaamista yhdistellään tarkoi-
tuksenmukaisella, uutta arvoa luovalla tavalla tutkimusprosessin 
kaikissa vaiheissa alkaen tarpeiden tunnistamisesta, tavoitteista ja 
yhteistyömuotojen sopimisesta tulosten nopeaan levittämiseen 
ja hyödyntämiseen. 

Yliopiston asiakaskohderyhmät ovat pirstaloituneet ja samalla 
monialaistuneet. Asiakaskantaan vaikuttaa se, että yhä useam-
malla alalla halutaan mm. kehittää, testata ja kokeilla materiaa-
litehokkuutta tai uutta teknologiaa teknologiaosaajien kanssa. 

AMMATTIMAINEN TUTKIMUS ON MYÖS AVOINTA
Kilpaillun tutkimusrahoituksen merkitys ja asiakasrajapinnan 
muutos ovat johtaneet siihen, että rahoitushauissa esitetyt tu-
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loslupaukset ja tutkimuksessa saavutettu laatu ja tulokset eivät 
läheskään aina kohtaa. Tutkimus on muuttunut ammattimaiseksi 
ja pelkällä perustutkinnolla tai tohtorin arvolla on vasta saanut 
”ajokortin” tutkimuksen tekoon. Tutkimusyksiköstä toimintaa 
katsellessa huomaa, että tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
hankkeissa toimivien yhteistyökumppaneiden välillä käytävä 
yhteistyö vaatii entistä enemmän asiakkuuksien tunnistamista ja 
johtamista. Avoimuus pidemmän päälle tarkoittaa tutkimus- ja 
yhteistyöprosessien avaamista prosessien alkupäästä loppuun 
eli tutkimusprosessin aikana ja sen tuloksena syntyvän tiedon 
jatkojalostamiseen ja sen hyödyntämiseen saakka. Avoimuus 
puolestaan korostaa luottamuksen sekä epämuodollisten ja 
muodollisten sopimusten merkitystä osana asiakkuuksien joh-
tamista. Vaatimus avoimuudesta kattaa koko tiede- ja tutkimus-
yhteisön kaikkine toimintoineen ja toimijoineen. Mukana ovat 
niin kirjastot, opetusmateriaalien tuottajat ja käyttäjät, opetus- ja 
tutkimushenkilöstö sekä tukipalvelut ja niiden tuottajat. Samalla 
tavalla myös asiakkuudet laajenevat yksittäisten toimijoiden 
tasolta monitoimijaiselle tasolle.

TEORIASSA 
Asiakkuuksien johtamisen lähtökohtana on usein yhteistyö-
kumppaneiden arvottaminen segmentoimalla. Asiakkaan arvo 
yksilöidään ryhmän toiminnan kannalta. Eri asiakasryhmille 
suunnataan omat toimenpiteet, jotka tukevat yhteisiä tavoit-
teita. Strateginen asiakkuuksien johtaminen keskittyy yleensä 

”Yliopistot suhtautuvat 
vakavasti asiakkuuksien 
johtamiseen.”

arvokkaimpien asiakkuuksien tai asiakasryhmien, segmenttien, 
hallintaan, kehittämiseen ja johtamiseen. Asiakkuusstrategian 
avulla hallitaan ja johdetaan asiakassuhteita. Segmentointi auttaa 
palveluiden tarjoamisessa, mutta myös tarvittavan säännöllisen, 
toiminnan kehityksen kannalta arvokkaan palautteen saamisessa.

LIIKETALOUDEN TEORIOIDEN SOPIVUUS?
Suoraan liiketalouden teorioista lainatut asiakkuuksien johta-
misen määritelmät ovat kuitenkin yliopiston tarpeisiin vähän 
kapeita. Ne keskittyvät enemmän asiakkaiden kokoon ja asiak-
kaiden säilyttämiseen, asiakaskannattavuuteen sekä perustuvat 
tiiviiseen yhteistyöhön organisaation eri tasoilla. Monet näistä 
teorioista eivät sovi suoraan organisaatioille, joiden kolme pää-
tehtävää ovat yhteiskuntaa tukevat koulutus, tutkimus ja yhteis-
kunnallinen vuorovaikutus. Yliopistomaailma tarvitsee laajempaa 
innovaatioekosysteemiajattelua, joka mahdollistaa kaikkien 
osapuolten hyödyt ja yhä suuremmat yhteiskunnalliset hyödyt. 

ESIMERKKEJÄ ASIAKKUUKSIEN JOHTAMISEN 
KÄYTÄNNÖISTÄ
Myyntiä, markkinointia ja asiakkuuksien johtamista ohjaavat mm. 
ministeriöiden ja suurimpien rahoittajien strategiat ja organisaati-
oiden omat strategiat, strategiset liittoutumat ja kumppanuudet, 
sopimukset kumppanien sekä asiakkaiden kanssa. Asiakkuuksien 
johtamista esiintyy nykyisen yliopistossa ainakin kolmella tai nel-
jällä eri toimijatasolla - yliopistojen johdon/rehtoreiden, korkea-
koulun ja laitosten sekä toteuttavan ryhmän tasolla. Ryhmätasot 
ovat tyypillisesti 5-30 hengen tutkimusryhmiä. Asiakkuuksien 
johtamisessa eri toimijatasot vastaavat paljolti yliopistoissa omas-
ta näkyvyydestään yhteiskunnassa. 

Yliopistojen johto- ja korkeakoulutason yritysyhteistyöstä vas-
taavat yrityssuhdeasiantuntijat, jotka vastaavat siitä, että avainyri-
tyksiksi valitut asiakkaat ovat tarvittavassa vuorovaikutuksessa 
organisaation ja opiskelijoiden ja opinnoista vastaavien kanssa.  
Johtotasolla suhteita hoidetaan mm. rahoittajiin, päättäjiin, yrityk-
siin, mediaan, ulkomaisiin korkeakouluihin ja opiskelijahankintaan. 
Viestintään ja markkinointiin on organisaatiotasolla omat tiedot-
tajat ja viestintäorganisaatiot. Tutkimusryhmissä voidaan tyytyä 
organisaation tarjoamaan palveluun tai pyrkiä tunnistamaan omat 
avainasiakkaat, joiden kanssa tutkimukseen liittyvää yhteistyötä 
voidaan hedelmällisesti tehdä. Yleensä muutaman kymmenen 
henkilön tutkimusryhmissä ei ole omaa myyntiorganisaatiota 
tai asiakkuusvastaavaa vaan ne hoidetaan palkkalistoilla olevien 
johtajien, päälliköiden, tutkijoiden tai projektihenkilökunnan oman 
tutkimus-, kehitys- ja opetustyön ohella. 

Useissa opetus- ja tutkimusorganisaatioissa henkilöt voivat 
toimia niin myyjänä, projektin asiantuntijana, asiakkaana ja jopa 
ammatinharjoittajan roolissa kilpailijana. Myös sisäiset asiakkaat 
ovat yhä tärkeämpiä kuten organisaatioiden johto, opetus- ja 
tutkimushenkilöstö, muu henkilöstö ja opiskelijat. 

Startup-yritys tai alalla paikkansa vakiinnuttanut 
yritys tarvitsevat erilaista yliopistoyhteistyötä. 
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VUOROVAIKUTUSFRAME APUNA 
ASIAKASSEGMENTOINNISSA 
Tutkimusryhmissä asiakassegmentointi voidaan toteuttaa 
esimerkiksi viiden pääkategorian mukaan: 1) ministeriöt ja 
rahoittajat, 2) elinkeinoelämä,  3) tutkimus- ja koulutustahot, 
4) järjestöt ja erilaiset välittäjäorganisaatiot ja 5) omat sisäiset 
asiakkaat. Osin kategorioiden sisällä esiintyy samoja toimijoita, 
joten jaottelussa on korostetusti huomioitu tutkimustulosten ja 
niiden hyödyntämismahdollisuuksien näkyväksi ja ymmärrettä-
väksi tekeminen asiakasrajapinnassa. Kuten yrityksissä, asiakkaan 
tarve määrittää yleensä vuorovaikutustavan. Projektien johtajat ja 
päälliköt toimivat asiakkuuspäällikköinä hoitaen asiakasyhteydet 
sekä tekemällä kilpailija-analyysejä. Toimivissa asiakassuhteissa 
pyritään lisäämään suhdepääomaa niin, että löydetään parhaat 
kumppanit ja aloitetaan yhteistyö. 

Tutkimusryhmässä johto ohjeistaa vastuulliset henkilöt 
toimimaan strategiaa tukevalla tavalla asiakasrajapinnassa ja 
vastuut liittyvät lähinnä yhteisiin säännöllisiin palavereihin sekä 
säännöllisesti lähetettäviin tiedotteisiin ja vuosikertomuksiin sekä 
kutsuihin tutkimusta esitteleviin seminaarein. Imagotutkimuksen 
on ryhmässä oltava jatkuvaa. Tutkimusryhmässä seurataan tiiviisti 
rahoittajien hanketiedotusta, osallistutaan alan seminaareihin ja 
ryhmässä jaetaan kuullut ja nähdyt parhaat käytänteet.

ASIAKKUUKSIEN HOITO (A,B,C)
Asiakkuudet voidaan jakaa niin, että ne palvelevat tutkimusryh-
män toimintastrategiaa. Esimerkiksi tutkimuslaitoksen, toisen 
yliopiston tai ammattikorkeakoulun, Yleisradion tai Kansallis-

museon kanssa tehtävästä strategisesta yhteistyöstä tehdään 
sopimukset laitoksen ylimmällä tasolla sopijaorganisaatioiden 
lakimiesten avulla. A1-asiakkaiksi luokiteltujen yhteistyökump-
paneiden kanssa tehdään isomman hankeyhteistyön lisäksi 
yhteiskehittelemällä eri projekteissa myös nopeita kokeiluja 
ja vuosittaista yhteistä tutkimusohjelman kehittämistä, joissa 
tiivistä vuorovaikutusta käydään myös projektipäälliköiden ja 
tutkijoiden toimesta.

Ministeriöt ja rahoittajat huomioidaan lähinnä lähettä-
mällä tutkimusta esitteleviin tilaisuuksiin kutsuja, kirjoja, tut-
kimusraportteja, esityksiä ja tiedotteita sekä mahdollisuuksien 
mukaan  face-to-face-kontaktein. Prototyyppejä ja demoja 
pyritään esittämään tälle ryhmälle suunnatuissa tilaisuuksissa, 
jotka voivat olla aivoriihiä tai vaikka eri asiantuntijoista koos-
tuva määräajaksi koostuva tietyn teeman ympärille toteutettu 
innovaatioleiri.

A2-asiakkaiksi voidaan luokitella aktiiviset yritykset, kaupungit 
ja yliopistot. Korkeakoulujen välinen yhteistyö vaihtelee lähes 
vuosittain A1- ja A2- asiakkuuksien välillä. Vuosisopimukset yh-
teistyöstä voidaan tehdä tutkimusryhmän ja yhteistyökumppanin 
välillä. Sopimuksessa lähinnä tehdään viralliseksi se, että yhteis-
työtä tehdään kahden organisaation välillä. Yhteistyösopimuk-
sessa ei välttämättä eritellä esim. hankkeita tai tulostavoitteita. 
A2-asiakkaiden ja tutkimusryhmän projektipäälliköiden välillä 
on aktiivinen yhteisiin tavoitteisiin tähtäävä työote ja nopea 
reagointi ja organisaatioiden välillä tapahtuva tuotekehitys on 
mahdollista.

C-asiakkaisiin kuuluvat lähinnä alan suuret yritykset, joiden 
toiminta pohjautuu samaan osaamispohjaan kuin yliopiston 
ryhmän huippuosaaminen.  C-asiakkaiden kanssa pyritään pää-
semään yhteistyössä A2-tasolle, jotta yhteistyö voisi paremmin 
olla hyödyksi niin yliopistolle kuin yritykselle.

Potentiaalisiin asiakkaisiin kuuluvat esimerkiksi ne tahot, 
joihin kohdataan alan tapahtumissa. Kasvuyritykset pyritään 
tunnistamaan ja näiden kanssa aloitetaan mahdollisuuksien 
mukaan yhteistyö. Kerta-asiakkuuksiin kuuluvat mm. näytte-
lyissä satunnaisesti kohdattu yleisö sekä asiakkaat, jotka ottavat 
yhteyttä ratkaistakseen oman akuutin ongelman. 

”Yliopistomaailman tarpeet 
tarvitsevat laajempaa  
innovaatioekosysteemi-
ajattelua.”

Yhteiskehittely voi liittyä tuotteiden konseptointiin, jakeluun tai 
niiden käyttöön markkinoinnissa.

Marika Ahlavuo ja Hannu Hyyppä
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TAVOITTEENA ASIAKKUUKSISTA 
KUMPPANUUKSIIN JA TIETOA 
TUOTTAVIIN EKOSYSTEEMEIHIN
Johtopäätöksenä voidaan todeta, että yliopis-
toille asiakkuuksien johtamisen kehittäminen 
on kriittisen tärkeää. Niin työkaluja, osaa-
mista, kuin uusia toimivia toimintamalleja 
tarvitaan. Asiakkuudet pitää kuitenkin nähdä 
yksittäisen, voittoa tavoittelevan yrityksen 
asiakkuuksien johtamista laajempana koko-
naisuutena. Yliopistojen yhteistyösuhteiden 
arvo ja niistä saatavat hyödyt eri tahoille 
määritellään ja mittaroidaan lähitulevai-
suudessa. Kysymys on asiakkuuksista, yh-
teistyösuhteista ja kumppanuuksista, joita 
tarvitaan laadukkaan tieteellisen tutkimuksen 
ja opetuksen prosessien kaikissa eri vaiheissa 
parhaan mahdollisen lopputuloksen ja vai-
kuttavuuden saamiseksi. Näiden suhteiden 
johtaminen edellyttää erityistä, nimenomaan 
tutkimusorganisaatioiden lähtökohdista 
rakennettua ymmärrystä asiakkuuksista.
Yliopistojen asiakkuuksien johtamisen malleja voisi jatkossa 
rakentaa enemmän esim. quadruble tai quintuple helix –mallin 
kaltaisen viitekehyksen pohjalta (Carayannis & Campbell 2009; 
2010). Tällöin asiakkuuksien johtaminen voitaisiin nähdä laajem-
min eritasoisten, kompleksisten yhteistyösuhteiden johtamisen 
ja yhteiskehittämisen välineenä. Yhteistyön tärkeiksi ulottu-
vuuksiksi nousisivat mm. kestävän kehityksen ja sitä tukevan 
innovaatiotoiminnan tavoitteet.  Laajemmassa tarkastelussa 
tämänkaltainen ajattelu nostaisi myös ekosysteemien yhteisen 
arvopohjan merkityksen kumppanuuksien luomisessa entistä 
tärkeämpään asemaan. 
Kompleksiset, monitasoiset mallit vaativat yhä enemmän toimi-
joiden integraatiota  toisiinsa ja hyöty tulee koko yhteiskunnan 
tasolle.  Eli asiakkuuksien johtamisen mallit ja työkalut toimivat 
hyvin, mutta konteksti, jossa niitä sovelletaan on paljon moni-
mutkaisempi kuin perinteisessä asiakkuusajattelussa. Toimivissa 
kumppanuuksissa yhteisen arvopohjan, luottamuksen ja positii-
visen sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitys on tärkeä.

Monet yhteistyökuviot pohjautuvat oman osaamisen 
konseptointiin jollekin toiselle alalle.  

Asiakkuusstrategia määrittelee toimintatavan, jolla kumppanin 
kanssa saavutetaan mahdollisimman hyvä ja vaikuttava tulos.
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