
MARKKINAVOIMAT
/ MUUTOKSET

TRENDIT

Muutos?

MAKROTALOUDEN
MUUTTUJAT

-Teknologia trendit
-Laki ja säännöt
-Sosiaaliset ja kulttuuriset trendit
-Sosioekonomiset trendit

TOIMIALAKOHTAISET
MUUTTUJAT  
-Muut mahdolliset arvon tuottajat:
 -Kumppanit
 -Kilpailijat
 -Startupit
-Korvaavat tuotteet ja palvelut

-Markkinasegmentit
-Tarpeet ja vaatimukset
-Markkinoihin vaikuttavia asioita
-Vaihtamisen kustannus
-Liikevaihdon houkuttelevuus

-Globaalien markkinoiden tila 
-Pääomamarkkinat
-Taloudellinen infrastruktuuri

Mikä on oikea  ajoitus muutoksen 
alulle panemiseen?

Mitä tapahtuu, jos muutosta ei 
saada aikaiseksi?

1. Maailma muuttuu. Miksi sinun tulee reagoida? Alustatalous Basic™ 
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ANSAINTA-
LOGIIKKA

Mitä arvoa alustasi tuottaa?

Miten  alusta tuottaa rahaa?

ARVOKETJU

Miten alusta toimii käytännössä? 

Mitkä toiminnot varmistavat 
alustan toimivuuden?

Alustan omistajan missio:
Miten muut kokevat sinut ?

Sidosryhmissä on tunnistettavissa erilaisia rooleja, kuten
tuottaja, yhteistyökumppani, alustan omistaja, kuluttaja ym.

Mitä arvoa kukin sidosryhmä tuottaa alustalle ja muille
sidosryhmille?
  
Onko sidosryhmissä tunnistettavissa eri segmenttejä ?
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Alustatalous Basic™ 2. Alustan idean kiteytys. Mitä arvoa alustasi tuottaa? 

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

Ar
vo

Arvo Ar
vo

Arvo

Arvo

Arvo



ARVOLUPAUS

SIDOSRYHMÄN
ASIAKKAIDEN TARPEET

Sidosryhmä

Mitä arvokasta alusta tarjoaa 
sidosryhmälle? Määrittele sidosryhmän asiakkaat.

Määrittele sidosryhmän asiakkaiden 
tärkeimmät tarpeet.

Miten alusta palvelee näitä tarpeita? 

UUSI LIIKETOIMINTA

TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS 

PAREMPI ASIAKASKOKEMUS 

KEINOT & VALMIUDET

MUUTOSPAINE & TAVOITTEET 

Miten ja miksi digitalisaatio pakottaa sidosryhmää parantamaan toimintatapoja 
ja etsimään uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja ratkaisuja? 

Arvioi lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteet.

Määrittele suurimmat asiakaskokemuksen haasteet.

Minkälaisia parannuksia sidosryhmä on etsimässä?

Miten alusta voi auttaa sidosryhmää parantamaan 
asiakaskokemusta?

Minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia sidosryhmä 
on etsimässä?

Minkälaista arvoa ollaan ensisijaisesti etsimässä?

Minkälaista laajempaa markkinaosuutta tavoitellaan?

Miten oletetaan, että se saavutetaan?
-uusi palvelu
-uusia markkinasegmenttejä
-uusia asiakassegmenttejä

Missä on toimitusketjun isoimmat parannus-
tarpeet?

Miten ja missä kohtaa prosessia alusta voi auttaa 
/ tuoda hyötyjä?

Mitä keinoja ja valmiuksia tällä sidosryhmällä on?
> jakaa muille sidosryhmille
> tuottaa toiminnallisuuksia

Alustatalous Basic™ 3. Sidosryhmiin perehtyminen. Miksi he hyödyntäisivät alustaasi?
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M
OTIVAATIO

 O
SALLISTUA ALUSTAAN



  

HYÖDYT INPUT & OUTPUT
Määrittele eri toimijoiden hyödyt. 
Määrittele mitä etua kukin eri
toimija saa alustan käytöstä.
Miksi ottaa osaa alustaan?
Mitä konkreettisia asioita alusta 
toteuttaa?

Mitä kukin toimija tuottaa 
alustalle?
Mitä kukin toimija saa 
alustasta?
Mihin suuntaan raha vaihtaa 
omistajaa?

Mitä arvoa alusta 
tuottaa?
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Alustatalous Basic™ 4. Hyötyjen ja arvon kartoitus. Mitä annetaan ja mitä saadaan? 

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ



KÄYTTÖLIITTYMÄT

Mitä käyttöliittymiä  sidosryhmillä
on käytössä? 

Mitä toiminnallisuuksia 
käyttöliittymät mahdollistavat ?

Miten avoin alustan tulee olla?

Miten alusta on kytketty 
kumppaneihin?

Mitä järjestelmiä sidosryhmällä
on käytössä?

API / LIITETTÄVYYS 

Mitä tietoa tänne 
tallennetaan?
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Alustatalous Basic™ 5.Teknologian ja rajapintojen alustava kartoitus. Mitä dataa tallennetaan? 

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ

SIDOSRYHMÄ SIDOSRYHMÄ



KÄYTTÖKUSTANNUKSET

KEHITYSKUSTANNUS

Mitkä on palvelun ylläpitämisen operatiiviset kustannukset?

Avaintoiminnot, resurssit, teknologiat, lisenssit?

+ jatkuva kehitys

Kuinka paljon yritys panostaa kehitykseen,
jotta alustan ensimmäinen versio saadaan 
aikaiseksi?

HUOM.  Tämä on jatkuva prosessi. Ei projekti.

HANKINTAKUSTANNUS

Mitä  kumppaneiden mukaan 
saattaminen maksaa? 

Markkinointi / Myynti / Yhteisö

SIDOSRYHMÄ

Lukumäärä
Tuotteiden määrä vuodessa
Palveluiden määrä vuodessa
Ansaintalogiikka
Vuotuinen liikevaihto

SIDOSRYHMÄ
Lukumäärä
Tuotteiden määrä vuodessa
Palveluiden määrä vuodessa
Ansaintalogiikka
Vuotuinen liikevaihto

SIDOSRYHMÄ

Lukumäärä
Tuotteiden määrä vuodessa
Palveluiden määrä vuodessa
Ansaintalogiikka
Vuotuinen liikevaihto

Alustan omistajan 
kustannukset

Alustan yhteenlaskettu 
liikevaihto

Tuotteiden määrä vuodessa
Palveluiden määrä vuodessa
Ansaintalogiikka
Vuotuinen liikevaihto

OMISTAJA
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Alustatalous Basic™ 6.Kustannusten ja liikevaihdon alustava kartoitus. Mitä tämä maksaa? 



< YHTEENSAATTAM
INEN >< 

KÄ
YT

TÖ
ÖNOTTO >

< SITOUTTAMINEN > < SUORIT
UKSE

T 
>

TOIMINNOT

RESURSSIT

Mitä  toimintoja omistajan tulee tehdä, jotta 
alustan liiketoimintamalli toimii?

- Alustan markkinointi ja myynti
- Alustan kehittäminen
- Alustan sidosryhmien managerointi 
- Alustan hallinta

MItä resursseja tarvitaan liike-
toiminnan operoimiseen ?

- Teknologia
- IP
- Saatavuus 
- Ihmiset
- Infrastruktuuri

TEKNOLOGIAT
Mitkä ovat alustan ekosysteemin kannalta 
tärkeimmät  teknologia komponentit ?

- API ( Ohjelmointirajapinta )
- Backend / Datavarasto
- Yhdistettävyys 
- Sensorit / IoT

Miten eri sidosryhmät 
houkutellaan 
käyttämään 
alustaa?

Miten eri sidosryhmät 
sitoutetaan ja innoste-
taan käyttämään 
alustaa?

Miten sidosryhmien 
yhteensaattaminen 
tehdään?

Miten tuotteet ja 
palvelut toimitetaan?

Mitä toimintoja meidän 
tulee tehdä erityisen 
hyvin, jotta yhteensaat-
taminen onnistuu? 

Onko yhteensaattami-
sessa eri kriteeristöjä ja 
prioriteetteja?

Miten eri sidosryhmät 
käyttävät alustaa ja 
miten se tehdään 
vaivattomaksi?

Mitä erilaisia palveluja / toi-
mintoja eri sidosryhmät 
tarvitsevat ottaakseen 
alustan käyttöön?

MItkä ovat sitout-
tamisen tärkeim-
mät elementit?

Mitä erilaisia suori-
tuksia alustalla 
tapahtuu?

Mitä asioita alustan 
tulee tehdä,  jotta 
suoritukset toteutuvat?

Onko suorituksilla
tärkeysjärjestystä?

Onnistunut
jalkautus

SIDOSRYHMÄT
Märittele tärkeimmät sidosryhmät
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Alustatalous Basic™ 7. Onnistumisen elementit. Mitä pitää tehdä, jotta onnistuisit? 



SIDOSRYHMÄT

VISIO

Sidosryhmät, jotka tukevat alustan liiketoimintamallia.

Miten saat kunkin sidosryhmän innostumaan palvelusta ja 
suosittelemaan sitä muille? 

Visio määrittää mihin suuntaan organisaatio on 
matkalla ja auttaa ohjaamaan koko organisaatiota 
samaan suuntaan.

Millainen alusta on 2-3 v päästä? 
Kuinka paljon alustalla on käyttäjiä?

RESURSSIPOHJAINEN STRATEGIA
Mitä sisäisiä osaamisia, keinoja ja valmiuksia yrityksellä on,  joita 
tarvitaan onnistumiseen? ( Konkreettisia ja abstrakteja )

KILPAILIJAT
Listaa nykyiset kilpailijat.

Tulevaisuuden mahdolliset kilpailijat?

Onko markkinoilla vastaavanlaisia 
korvaavia palveluita?

MISSIO
Miksi yritys on rakentamassa alustaa?

Mikä on alustan tarkoitus?

MARKKINOIHIN PERUSTUVA STRATEGIA
Miten saavutetaan markkinajohtajuus?
Miten kasvetaan nopeammin kuin markkinat?

Miten yritys positioituu markkinaan ja muihin kilpailijoihin?
Miten minimoit asiakkaiden vaihtuvuuden?( Churn rate )
Miten mahdollistat positiivisen vendor-lockin?

LIIKETOIMINNAN AJURIT
Tärkeimmät muuttujat, jotka vaikuttavat ja ohjaavat alustan kehitystä.

( kuluttajamäärät, tapahtumien lukumäärä ym. )

Kysymyksiä:
Mihin sisäisiin asiohin pystyään vaikuttamaan?

Mihin ulkoisiin asioihin pystytään vaikuttamaan?

Mille olettamuksille / väittämille tämä liiketoiminta perustuu?
Minkälaisia muuttujia olettamus pitää sisällään?

Kuinka varmoja olettamukset ovat?
Milloin kustannukset kuoletetaan ja alusta rupeaa tuottamaan voittoa?

Mikä tekee  tästä alustasta uniikin
ja ylivertaisen, kilpailijoita 
merkittävästi paremman? 

LIIKETOIMINNAN KUVAUS

Mikä tekee tästä hankalan tai 
mahdottoman kopioida? 
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Alustatalous Basic™ 8.Epäreilun kilpailuedun kiteytys. Mikä tekee alustastasi paremman ?



ONNISTUMINEN
Miltä onnistuminen näyttää?
Miten me mittaamme onnistumista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä?

OSALLISTAMINEN  
Kenet meidän tulee osallistaa?
Sidosryhmät, vanhat projektit, samankaltaiset projektit

MAHDOLLISTAVAT

Mikä mahdollistaa meidät tekemään tämän? 
Brand, strategia, osaamiset, resurssit, muuttuva lainsäädäntö, 
aikaisemmat projektit, uudet trendit jne.

HIDASTAVAT TAI ESTÄVÄT TEKIJÄT
Mikä estää meitä tekemästä tämän?
Budjetti, aikataulu, organisaatio, lainsäädäntö, kilpailijat jne.

Aloitetaanko
oman alustan 
rakentaminen
kilpailuedun 

saavuttamiseksi?
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Alustatalous Basic™ 9.Onnistuminen & osallistaminen. Mahdollistajat & hidastajat? 


