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Lähtökohta
• Digitalisoituminen tuo mukaan enenevässä

määrin liityntöjä:
– asiakkaisiin
– erilaisiin sidosryhmiin (valtion virastot,

alihankkijat, toimittajat, jälleenmyyjät,
tiedotusvälineet, jne.)

– laitteisiin
– muihin järjestelmiin

• ts. liityntöjä erilaisiin digitaalisiin
infrastruktuureihin ja alustoihin
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Digitaaliset alustat?

• yhteisiä palveluita, ohjelmistoja, rajapintoja,
arkkitehtuureja tai tietoteknisiä ympäristöjä,
joihin voidaan kytkeytyä
– esim. Facebook, Twitter, GoogleDrive/Docs,

PayPal, AmazonCloud, Android, …
– esim. Audi & Tesla vs. Rightware & QT vs. Siili

• hyvin usein alustat ovat monikansallisten
globaalien jättien tarjoamia
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Digitaaliset alustat ja niihin
liittyminen
• ns. ”non-focal actor” on toimija, joka ei omista

tai ei voi perustaa omaa alustaa
• halukkaalla liittyjällä on useimmiten kaksi

vaihtoehtoa:
– liittyä tai jättää liittymättä
– ei mahdollisuuksia kontrolloida alustaa, sen

kehittämistä ja kehittymistä (muutoksia) tai
hallita riskejä tai erilaisia mahdollisuuksia

non-focal actor joutuu sopeutumaan
alustantarjoajan toimintaan!
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Keskeisiä huomioitavia
kysymyksiä
• Palvelujen integrointi

– palvelut muuttuvat, tekniikka muuttuu,
rajapinnat muuttuvat - kaikilla osapuolilla

• (Tieto)turvallisuus
– tiedonsiirto, tiedon varastointi, toimittajaketjut,

lainsäädäntö, …
• Palveluiden ja ohjelmistojen versiointi

– mitä versiota kehitetään?
– versioiden lukumäärän hallinta
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Mahdollinen ratkaisu em.
kysymyksiin
• hyödynnetään ” alustantarjoajaa”, joka tarjoaa

korkeamman abstraktiotason liitäntäpalveluita
• tällöin

– toiminnallisuus ja liiketoimintalogiikka siirtyy
alustantarjoajan hallintaan

– (liiketoiminta)prosessien kontrolli menetetään
-> koska (liike)toimintalogiikka ja digitaalinen
toimintatapa ovat voimakkaasti sidoksissa
toisiinsa, kuka kehittää (liike)toimintaa?
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Seurauksia ja pohdittavia
asioita
- mitä osaamista tarvitaan? teknistä? ei-

teknistä?
- millaisia (liike)toimintamahdollisuuksia alustat

tarjoavat ja miten ne voi ulosmitata?
- miten taataan erilaisten alustojen tekninen

yhteensopivuus? miten tätä valvotaan?
- miten (liike)toimintaa voi kehittää?
- miten reagoidaan erilaisiin muutoksiin?
- millaisia on strategisia valintoja on tehtävä?
- KUKA TEKEE NÄMÄ PÄÄTÖKSET?26.4.2017 7



Kiitos

• samuli.pekkola@tut.fi

• twitter:
SamuliPekkola
Noviresearch
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Toimintalogiikka:
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