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Founding partner Osaango Oy

•

Konsultoinut ja kouluttanut 200+ yritystä ja
julkista organisaatiota alustataloteen ja APItalouteen liittyviin liiketoimintamalleihin, palveluja tuotestrategioihin- ja kokonaisarkkitehtuurin
liittyen

•

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

Yritykset tarvitsevat ekosysteemejä
Ruotsissa:


“We need to understand that the wave of
innovation that is coming means that banks
are not only going to compete with each
other and fintech startups. We’re probably
also going to have to compete with
Amazon, Google, Apple, etc. Maybe there’s
going to come a time when all the former
rivals will come together and say ‘Oh my
God. We have to do this or we’re going to
die.’” (Investor B)
Svensson, C., Udesen, J. and Webb, J., 2019. Alliances in Financial
Ecosystems: A Source of Organizational Legitimacy for Fintech Startups
and Incumbents. Technology Innovation Management Review, 9(1).

Virossa:


”Startups should function in a more
collective manner to create platforms,
promote one another’s products and
services where possible and launch
collective initiatives to enhance their
visibility in the global context. Born globals
should engage with their local
entrepreneurial ecosystem, while remaining
aware of their relative strengths and
weaknesses for supporting
internationalisation.”
Velt, H., Torkkeli, L. and Saarenketo, S. (2018), "The entrepreneurial
ecosystem and born globals: the Estonian context", Journal of Enterprising
Communities: People and Places in the Global Economy, Vol. 12 No. 2, pp.
117-138.

APIen määrä
korreloi globaalin
Startup Indeksin
kanssa
Niitä on eniten
siellä, missä
kulttuuri tukee
markkinoijien ja
ohjelmistokehittäjien
yhteistyötä

API = Application Programmin Interface, ohjelmointirajapinta
App

API

Integraatio
/products

/customers

/orders
/images
(kuvia CDN:stä)

Kutsu kerran tunnissa
PIM-järjestelmän tarjoamaan sisäisen REST -apiin

Tiedostonsiirto CRM:stä APIn toteuttavaan
mikropalveluun aina kun tiedot muuttuvat
Tiedostonsiirto APIn toteuttavasta mikropalvelusta
CRM:ään aina kun tiedot muuttuvat
Kutsuu ERPin SOAP-rajapintaa aina kun tulee uusi tarjous

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

Mitä on API-talous?


”API-talous tarkoittaa, että yritys hyödyntää toisilla organisaatioilla olevia resursseja
(esim. data tai toiminto) tehokkaasti ja nopeasti tuottaakseen lisäarvoa omille
asiakkailleen. Hyödyntämisessä rakennuspalikoita ovat omat ja toisten tarjoamat
julkiset rajapinnat (maksulliset tai ilmaiset) sekä kehittäjäyhteisöt, joita
hyödyntämällä yritys pystyy vastaamaan nopeammin muuttuviin ja ennakoimattomiin
asiakastarpeisiin. API-taloudelle luonteenomaista on kilpailu sovelluskehittäjien
suosiosta, ja ensisijaisina asiakkaina pidetään sovelluskehittäjiä. Toisin sanoen
tarjotaan palveluita yrityksiltä kehittäjille (Business-to-Developers, B2D).”

Lähde: Moilanen, J., Niinioja, M., Seppänen, M., Honkanen, M. 2018. API-talous 101, Alma
Talent

APIen rooli liiketoimintamallissa…
API on...

Kuvaus

Esimerkki

Fyysisen tuotteen kiinteä osa

API on osa fyysistä tuotetta tai tuotteistettua
palvelua, käyttäjä saa APIn "kaupan päälle"
ostaessaan tuotteen

Esineiden internet (IoT) APIt esineiden säätelyyn ja
tilan analysointiin: Polttimot, televisio, sensorit
Kumppani tai julkinen

Tuotteistettu palvelu

API on itsessään tuotteistettu palvelu, se tarjotaan
kaikille asiakkaille samanlaisena
Käännös- tai maksunvälitys-API

Julkinen

Osa digitaalisesti tai fyysisesti
tuotettavaa palvelua

API on osa palvelukokemusta, esim.
huoltopalvelun voi tilata APIn avulla, paketin
kuljetusta voi seurata APIlla jne.

Logistiikka API

Kumppani tai julkinen

Asiakaskohtaisesti tuotettava
palvelu

API on asiakkaalle tarjottava palvelu, joka
tuotetaan asiakaskohtaisesti, esim. integraationa
palveluntarjoajan järjestelmään

Räätälöidyt tai asiakaskohtaiset APIt esimerkiksi
asiakaskohtaisen järjestelmän ja järjestelmäasennuksen rajapinnat

Kumppani

Rajapinta resurssiin

API on vain väline varsinaiseen myytävään tai
tarjottavaan asiaan eli resurssiin

Yritys APtI: riskiluokat, päättäjätiedot,
yhteystiedot, tiedot laitteista, tiloista, tuotteista,
tilastot

Avoin data rajapinta,
kumppani, julkinen

Alustan rajaresurssi

API on väline kytkeytyä alustaan ja saada lisäarvoa
osallistumalla alustan vuorovaikutussuhteisiin
Verkkohuutokauppa-API

Kumppani tai julkinen

Integraatio

API on väline kytkeytyä sen alla oleviin fyysisiin
laitteisiin tai tietojärjestelmiin.

Sisäinen

Sisäinen tuote-API

Niinioja Marjukka. 2018. Julkaistu kirjassa API-talous 101, Alma Talent

APIn tyyppi

API-luokittelujen ”tikkataulu”:
Marjukka Niinioja & Jarkko
Moilanen 2018. Kirjasta: APItalous 101, Alma Talent

Julkisesti
saatavilla?

Käyttöönoton
tuki julkisesti
tarjolla?

Käyttö maksaa?

Data lisensoitu
avoimesti?

Kyllä

Kyllä

Ehkä

Kyllä

Julkinen API
Public API

Kyllä

Kyllä

Ehkä

Ehkä

Kumppani-API
Partner API

Ei

Kyllä

Ehkä

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Avoimen datan API
Open Data Interface

Avoin API
Open API

Sisäiset APIt
Internal and Private APIs

Kuvantunnistus

API-talous
ekosysteemissä?

Tekstinymmärtäminen

Maantieteellinen sijainti

Muut aistit

Maa
APIt
Järjestelmät

Kokemus

Alustat
Käyttöoikeudet

FYYSISET

Verkostot

Koodikirjastot
Domainit ja IP-osoitteet

Onko kullakin
toimijalla omat uniikit
kyvykkyytensä,
resurssinsa, joista
ekosysteemi- ja
alustatoimijat voivat
yhdistää yhtenäiseltä
vaikuttavia
palvelukokemuksia?

KOGNITIIVISET

Tunteet

Koulutus

Raaka-aineet

Ominaisuudet

TALOUS

Rakenne
Rutiiniit
Brändit

Vieras pääoma
Oma pääoma
Muut rahoituslähteet

Kulttuuri

Prosessit

Koneet
Laitteet

HENKILÖ

Järjestelmät

Kiinteistöt

ORGANISAATIO

Maine

Yrityksen
resurssit
API-taloudessa SÄÄDÖS

Sopimukset
Patentit
Lisenssit
Tekijänoikeudet
Hyödyllisyysmallit
Yrityssalaisuudet
Tavaramerkit

Toimiala
Asiakas
Toimittaja
Sisäiset prosessit
Tarjooma
Markkinat

Yrityksen sisäiset

INFORMAATIO

Toimittajiin päin

SUHDE

Asiakkaisiin päin
Kilpailijoihin päin
Viranomaiset ja muut ulkoiset toimijat
Alustan omistajat

@mniinioja @osaangoltd

Yrityksen resurssit API-taloudessa: Marko Seppänen ja Marjukka Niinioja. 2018. API-talous 101, Alma Talent

Onko ekosysteemiin kuuluvilla
toimijoilla yhteinen asiakas ja
yhteinen tavoite?


Elinikäinen oppiminen?



Terveyden ennakointi, sairauden hoito?



Matkustamisen helpottaminen yhtenäisillä
matkaketjuilla?



Verkkokauppojen pystyttämisen
helpottaminen?



Pankkipalvelujen kilpailun
vapauttaminen?



Laskutuksen sähköistäminen
maailmanlaajuisesti?

@mniinioja @osaangoltd

https://www.bus
inessinsider.com
/fintechecosystemreport

”Ekosysteemi muodostuu monikerroksisesta joukosta kumppaneita, joita kaikkia ja
kaikkien vuorovaikutusta tarvitaan materialisoimaan keskeinen ekosysteemin
arvolupaus.”
Lähde: API-talous 101 –kirjassa Adner, R. (2017). Ecosystem as structure: An
actionable construct for strategy. Journal of Management, 43(1), 39–58.

Alustojen ja APIen avulla
rakennetaan ekosysteemin
palvelupolkuja

Asiakaspolku koostettuna eri toimijoiden APIen avulla tarjoamista resursseista


Awareness APIs



Sense APIs



Analytics and
content APIs





Recommending
products



Personalized offers

Ordering
with voice




Optimizing routes
Automated
maintenance calls



Fraud detection in
payments

“Ekosysteemi tuottaa yhdessä arvoa loppuasiakkailleen integroimalla toiminnallisesti keskenään
riippuvaisia osajärjestelmiä. “(Lähde: API-talous 101 kirjassa Mäkinen – Dedehayir, 2013; tarkemmin Han,
J. yms. 2017. Uncovering the conceptual boundaries of the ecosystems: Origins, evolution and future
directions.)

Eläinterveyteen liittyvä ekosysteemi ja ekosysteemin
palvelupolku

Lab

Resea
rch

https://helda.helsinki.fi//bitstream/handle/10138/153193/Auti
o_et_al_2014_RESER_2014_Proceedings.pdf?sequence=1

Matkustusekosysteemin
asiakaspolku liikennepalvelulaissa

Niinioja, Nylander, Viitanen 2018
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/file/P
uolesta-asioinnin%20rajapinnat.pdf
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APIt mahdollistavat tuotteiden,
palveluiden ja organisaation
skaalautumisen ja hajautumisen

Organisaation sisäinen API-kehitys aiheuttaa
muutosta sisältäpäin.
Toisaalta APIen tarjoama mahdollisuus
käyttää ulkoisia toimijoita osana omaa
innovaatiota ja palveluprosesseja kasvaa. Se
mahdollistaa ja pakottaa organisaatioita
avautumaan ja miettimään millä tavoin,
keinoin ja ehdoin toimitaan ulkoisten
kehittäjien, ekosysteemien ja rajapintojen
kautta palvelujaan tarjoavien
toimijoiden kanssa.
Ekosysteemi- ja alustaorientaatiossa myös
ulkoisten kehittäjien ääni kuuluu voimakkaasti
kehityssuunnitelmista keskusteltaessa.

“Integraatio-orientaatio”
Lue lisää API-talous 101 –kirja, luku 11, jossa
mm. Bosch, J. – Bosch-Sijtsema, P. 2010. From
integration to composition: On the impact of
software product lines, global development and
ecosystems. Journal of Systems and Software,
83(1), s. 67-76)
© 2018-2020 Osaango www.apieconomy.info

“Ekosysteemi- ja alustaorientaatio”

www.apieconomy.info
www.apitalous101.fi

Yhdistämme . . . .
parempaan
liiketoimintaan DOTS menetelmällä

Kiitos!
WWW.OSAANGO.COM

www.apiopscycles.com

INFO@OSAANGO.COM

Ollaan yhteydessä:

TEL. 040 838 7308

https://www.linkedin.com/in/
marjukkaniinioja/

@OSAANGOLTD

