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Tutustuminen aiheeseen, 
alustatalouteen ja 
osallistujiin 



Marjukka Niinioja

• Founding partner Osaango.com 

• Konsultoinut ja kouluttanut 200+ yritystä ja julkista 
organisaatiota alustataloteen ja API-talouteen 
liittyviin liiketoimintamalleihin, palvelu- ja 
tuotestrategioihin- ja kokonaisarkkitehtuurin liittyen

• Yksi API-talous 101 –kirjan kirjoittajista, kirja on 
käännetty myös englanniksi ja käsittelee APIen 
lisäksi alustataloutta ja ekosysteemejä



API = Application Programming Interface, 
ohjelmointirajapinta

/products

/orders

/customers

API

/shipping
(rajapinta, joka laskee kuljetuskustannukset annettujen postinumeroiden 
välillä, mikropalveluun tallennettujen hintojen ja koneoppimisen luoman 
dynaamisen hinnoittelumallin avulla)

App

/images
(kuvia CDN:stä)

Integraatio

Kutsu kerran tunnissa
PIM-järjestelmän tarjoamaan sisäisen REST -apiin

Tiedostonsiirto CRM:stä APIn toteuttavaan 
mikropalveluun aina kun tiedot muuttuvat

Kutsuu ERPin SOAP-rajapintaa aina kun tulee uusi tarjous

Tiedostonsiirto APIn toteuttavasta mikropalvelusta 
CRM:ään aina kun tiedot muuttuvat



Esimerkkejä mm.

 OmaVero

 COSS Avoin kunta

 Platform of Trust

 DigiTransit

 DigiOne



Osallistujilta tulleita kysymyksiä
 Mielelläni kuulisin mahdollisista jo toteutetuista hankinnoista - millaisella 

mallilla niitä on tehty, millaisia kokemuksia niistä on jne.

 Alustoita suunnitellaan todella helposti, mutta samalla näyttää, ettei 
alustalle suunniteltuja palveluja ole kuitenkaan tunnistettu. Se tekee 
kehitystavoitteista aika epäselviä ja olisikin kiva saada myös ymmärrystä 
toimivista alustoista ja niillä tarjottavista palveluista.

 Erityisesti alustojen ja sovellusten omistajuus- ja vastuunjakokysymysten 
käsittely hankintavaiheessa ja miten ne kannattaa kirjata 
hankintasopimukseen.



Onnistunut alusta?
MIKÄ ON ALUSTA, MIKÄ TEKEE SIITÄ ONNISTUNEEN JA 
MILLOIN SE MITATAAN?



15+ vuotta sitten: Minun ensimmäinen
alustani



Työryhmämuistio 2004:4 Maa- ja 
metsätalousministeriön ja Tiken 
Verkkopalvelustrategia 2004 – 2008



2018 + OmaVero rocks…

YRITYSASIAKKAAN VEROASIAT 2022: VEROASIAT 
AUTOMATISOIDUN TALOUSHALLINNON OSANA
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