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Hauska tutustua
Keitä olemme?

Osaango Oy:n perustaja konsultti ja kouluttaja, TIVI-lehden top 

100 IT-vaikuttaja 2018-2021 ja API-talous 101 -kirjan kirjoittaja.

Marjukka Niinioja, Osaangon perustaja
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@mniinioja

www.osaango.com

Suomalainen, kansainvälisesti toimiva 

dataan ja liiketoiminnan 

kehittämiseen keskittynyt yritys, jonka 

erikoisosaamista ovat API-talous eli 

rajapintoihin perustuva liiketoiminta 

ja alustalous uusina mielenkiintoisina 

liiketoimintamalleina.

Osaango Oy
Business Finland, Tampereen 

yliopisto, Helsingin kaupunki, 

Ilmatieteenlaitos, Traficom, Avoin 

Häme –hanke, Digitalia-instituutti, 

Fondia, Sanoma Media, Telia, sekä 

suuria kansainvälisiä vakuutus, 

pankki, energia ja muita 

toimijoita.

Asiakkaitamme

http://www.osaango.com


VOLITARE.

Alustatalous 
liiketoimintamallina

AlustaTuottajat Kuluttajat

TARJONTA
Tuotteet
Palvelut
Tieto
Osaaminen
Raha
Kiinteä
omaisuus
Uutiset
Sisältö
Sovellukset

KYSYNTÄ

Kevyt omistusrakenne
Lähes olemattomat 

kulumarginaalit
Verkostovaikutus

B2C
B2B
B2B2C
B2B2B
B2G2B2C
IoT

Alustan avulla tuottajat tarjoavat resurssejaan suoraan niitä kuluttavien käyttöön



Digitaalinen alusta
Rajaresurssit: APIt, oppaat, palveluehdot, tunnistautumisratkaisut

Suodattimet

Suositukset ja muut algoritmit

Vuorovaikutukset

Muiden resurssit myytävänä alustalla, mahdollisesti omia rajaresursseja tai muiden 
APIt hyödyntäen (-> API-talous)

Alusta teknologiana



Avoin ratkaisu?
Mistä koostuu

Avoimen lähdekoodin ratkaisua kopioidaan eri osapuolille 

ja se voi lähteä elämään omaa elämäänsä eri 

organisaatioissa, jollei ole jonkinlaista yhteistä 

hallintamallia ja yhteisöä joka käsittelee muutostarpeet, 

hyväksyy muutokset ja hallinnoi tuotteistusta. 

Älykkään kuntoutuksen chatbot-tyyppisen alustan osalta 

avoin lähdekoodi ei riitä, tarvitaan myös kantaa datan 

hallinnointiin ja rajapintoihin.

Kun lähdekoodin 
avoimuus ei riitä

https://www.osaango.com/blog/what-is-an-open-api 

https://www.osaango.com/blog/what-is-an-open-api


Avoimen lähdekoodin 
hallinnasta

https://www.researchgate.net/figure/Moodle-open-source-bu
siness-model_fig4_262253791 

https://gfoss.eu/how-open-source-became-the-default-busin
ess-model-for-software/ 

Esimerkkejä

https://www.researchgate.net/figure/Moodle-open-source-business-model_fig4_262253791
https://www.researchgate.net/figure/Moodle-open-source-business-model_fig4_262253791
https://gfoss.eu/how-open-source-became-the-default-business-model-for-software/
https://gfoss.eu/how-open-source-became-the-default-business-model-for-software/


Innovaatiota
Tärkeä osa

Jotta alustan käyttötarkoitus, vaatimukset ja 

innovatiivisuus olisivat selkeät rahoittajille, kehittäjille, 

kumppaneille ja omalle organisaatiolle kannattaa kuvata 

eri käyttäjäryhmien polut esimerkkitapauksilla. Näillä on 

myös helppo kerätä palautetta ratkaisun soveltuvuudesta 

eri maihin ja organisaatioille ennen kuin on koodattu 

riviäkään. Myös tutkimukset ja esimerkit vastaavista 

toiminnoista vastaavilla teknologioilla voivat antaa hyvää 

pohjaa omalle kehitykselle.

asiakaspolut ja 
käyttäjätutkimukset

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1904/1904.11961.pdf 

https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1904/1904.11961.pdf


Motivation factors 
 What needs people want to  fulfil if they  
participate in community:

● Feeling passionate about the topic 
that they want to explore with 
others

● They should have expertise to share 
(not feeling under-competent)

● They should feel they can ask a 
question (having  a question and 
getting positive response)

● Participation and contribution 
should be worthwhile  from the 
status perspective

● No pressure of being excluded/left 
out due to less active participationCOMPETENCE

AUTONOMY

RELATEDNESS

Adapted from http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf and Feverbee

Why join and participate in an ecosystem or community?

http://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/2000_RyanDeci_IntExtDefs.pdf


Miksi alustahankkeet 
epäonnistuvat?
● Mittakaava jää pieneksi
● Arvolupaus on epäselvä
● Riittämätön rahoitus
● Tuotteistus ei ole riittävän 

fokusoitua
● Säädökset estävät
● Markkina ei ole valmis
● Luottamus

● Ei riittävää tarvetta markkinassa

● Yhteisön puute – ei viraalia 
kasvua

● Julkisenhallinnon tuen puute 
(toimintaympäristö)

● Huono käyttökokemus

● Kilpailu

● Muutos tuotteen fokuksessa

● Muutos markkinan fokuksessa

Lähde: Failure Mapping – 45 Companies Reviewed, by Collaborative 
Lab 2015 
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Osallistu ilmaiseksi pohjoismaiden suurimpaan 
tapahtumaan digitaalisista aluistoista, 
dataekosysteemeistä ja API-taloudesta



Kiitos! Ollaan 
yhteydessä

www.osaango.com  info@osaango.com +358942550230 
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